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  ة حبفظ السالمتصلالبنود امل - ٤٧
  ال استراتيجيـــةال خروج ب - ألف 

اإلجراءات األولية
ــ   ــت يف داوالت املـ ــيت أجريـ ــرين  ١٥ الـ تشـ

 ) ٤٢٢٣لسة (اجل ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 

ــة    ــالة مؤرخـ ــاين/نوفمرب  ٦يف رسـ ــرين الثـ  ٢٠٠٠تشـ
تقرير الفريـق   إىلممثل هولندا ، أشار )١(موجهة إىل األمني العام

ــر      ــالم (تقريــ ــظ الســ ــدة حلفــ ــم املتحــ ــات األمــ ــين بعمليــ املعــ
مهيـة  األ) واملناقشـات ذات الصـلة، الـيت أظهـرت     )٢(اإلبراهيمي
ات حفـظ السـالم.   تحسـني عمليـ  لالـدول األعضـاء   اليت توليها 

مـا إذا كـان   واجـه البـت في  يا مـا  كـثري أن جملس األمن  الحظو
ــإحــدى يــتعني متديــد  ــ الســالم اتعملي . ئهــاأو إهنا هاأو تعديل

اجمللـس   اكانت هناك حاالت قـرر فيهـ   وأضاف أنه، مع ذلك،
احلـاالت   فيهـا لتظـل  إهناء البعثة أو خفـض العنصـر العسـكري    

مـع   اتعارضـ مي يبـدو  ذالـ مـر  األ، ادهورزيد تغري مستقرة أو ت
عمـل  يأن وهـي  يف ميثـاق األمـم املتحـدة     ةوالية اجمللس الـوارد 

دائـم   امتنـاع ، أو علـى األقـل   هذاتـ بعلى إحالل سالم مسـتدام  
ــفل ــدا و. لعنـ ــراء اإلمتهيـ ــس جـ ــة جمللـ ــأن  مناقشـ ــة بشـ مفتوحـ

أحــال ، هولنــدا اتنظمهــمــن املقــرر أن عمليــات حفــظ الســالم 
ــالتهب ــذلك  رسـ ــةكـ ــاو ورقـ ــيل  لتتنـ ــة  بالتفصـ ــائل املتعلقـ املسـ

دراسـات   ا مـن ثالثـ بعثـة  تشـمل  االنتقاليـة، و والفترة باإلغالق 
 موزامبيق وليربيا وهاييت.   عناإلفرادية،  ةاحلال

 تشــرين الثــاين/ ١٥، املعقــودة يف ٤٢٢٣يف اجللســة و  
يف جـدول أعمالـه البنـد املعنـون      ، أدرج اجمللس٢٠٠٠نوفمرب 

السـالفة  ، فضال عن الرسـالة  ‘‘يةال انسحاب بدون استراتيج”
. ويف اجللسة نفسها، استمع اجمللس إىل بيانات أدىل هبـا  الذكر
وأملانيــا، وإندونيســيا، ســتراليا، ا وممثلــوأعضــاء اجمللــس،  مجيــع
__________ 

  )١(  S/2000/1072. 

  )٢(  S/2000/809. 

ــيالروس،    ــتان، وبــ ــال، وباكســ ــا، والربتغــ ــدا، وإيطاليــ وأيرلنــ
وجنــوب أفريقيــا، والــدامنرك، وروانــدا، وســلوفاكيا،  ،وتايلنــد
 وكرواتيـا، ومصـر، والنـرويج،    ،فنلنداو والفلبني، افورة،وسنغ

 .  واهلندوالنمسا، 
إنـه يتوقـع    يف بيانه االسـتهاليل  الرئيس (هولندا)قال و  

االســتماع إىل اقتراحــات مــن أجــل إدخــال حتســينات يف عــدد 
اإلرادة السياســـية ومـــن اجملـــاالت مثـــل التحليـــل والتخطـــيط، 

 املناقشـة  أقر بأن غري أنهتمويل. وااللتزام والقيادة، واملوارد وال
ضـمان   اسـتحالة أن يوجـد  الواقعية ينبغي أن تأخذ يف االعتبار 

الـيت تتـيح إمكانيـة االنتقـال      األوضـاع عمليـة السـالم    تبلغ أنب
ع. وشـدد علـى أن مـن    رتااملنظم إىل بناء السالم بعد انتـهاء الـ  

تحـدة  نظـر يف الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا لألمـم امل      ُيأن لذلك املهم 
مــن  مــن الضــرر النــاجم عــن اإلهنــاء املبكــر لعمليــة        ّدحتــأن 

 السالم.  عمليات 
ىل جمموعــة واســعة مــن إن يف بيانــاهتم واملمثلــ طــرقتو  
، الـيت ينبغـي   ‘‘روجاخلـ استراتيجية ”تعريف  من بينهااملسائل، 

 عـــن هـــدف مقـــرر مـــن الوجهـــة روج املتســـرعاخلـــعـــين تأال 
أي اســتراتيجية للخــروج  ؛ وضــرورة االســتناد يفاالسـتراتيجية 

ــتعنيأهــداف إىل  ــدال مــن  هــاقيحتق ي ــة حمــددة  ، ب جــداول زمني
ضرورة التشاور مع البلدان املسـامهة بقـوات وكفالـة    و؛ مسبقا

احلاجـــة إىل إيـــالء مزيـــد مـــن االهتمـــام     و؛ ةالئمـــاملـــوارد امل
احلاجــة إىل و؛ قيــد نظـر اجمللــس  رتاعالـ وراء لألسـباب الكامنــة  

ســـريح ونـــزع جهـــود التة؛ وأمهيـــة واليـــات واضـــحة ومناســـب
أمهيــة اآلليــة االنتقاليــة إىل مرحلــة ؛ والســالح وإعــادة اإلدمــاج

 بناء السالم بعد االلتزام الطويل األجل.  
 إىل عـدد مـن   نياملتكلمبعض أثناء املناقشة، أشار ويف   

تحــدة يف مجهوريــة ها بعثــة األمــم املمنــبعثــات حفــظ الســالم، 
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مـم املتحـدة االنتقاليـة يف سـالفونيا     إدارة األو؛ أفريقيا الوسطى
ــة  ال ــا وســريميوم الغربي ــوســلط؛ شــرقية وباراني م املتحــدة ة األم

 ؛؛ وعمليــة األمــم املتحــدة يف موزامبيــق االنتقاليــة يف كمبوديــا
؛ يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    وبعثة منظمة األمم املتحدة

رة األمـم  ؛ وإداتحدة لتقدمي املساعدة إىل روانـدا بعثة األمم املو
 املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية.  

مــن املمــثلني أمهيــة التنســيق مــع األجهــزة كــثري وأكــد   
األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة، ومــع صــندوق النقــد الــدويل  

بنغالديش وكنـدا أيضـا علـى دور     ممثالوشدد والبنك الدويل. 
 لــىعــالوة ع. )٣(املتســمة باملســؤولية املنظمــات غــري احلكوميــة

ــاون      ــة مؤسســية للتع ــنغالديش إنشــاء آلي ــل ب ــرح ممث ــك، اقت ذل
 .  )٤(والتنسيق فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة

ــق    ــم واتفـ ــثلمعظـ ــاج إىل علـــى  نياملمـ أن اجمللـــس حيتـ
ــهأداحتســني   ممثــل غــري أنعمليــات حفــظ الســالم.  يف إهنــاء  ئ

 مـن أعضـاء اجمللـس    عدم إجابـة أحـد  إىل أشار اململكة املتحدة 
الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا حتسـني أداء اجمللـس.        السـؤال عـن  على 

وجـود  ضـرورة   :ئهأداأساسية لتحسني لى ثالثة أمور وشدد ع
؛ األمانـة العامـة   لـدى علـى التحليـل االسـتراتيجي    حمـددة  قدرة 

احلاجة إىل التشاور فيما بني عمـوم األعضـاء، وال سـيما مـع     و
ــو  ــدان املســامهة بق ــيت حيتمــل أ البل ــوات ات أو ال ، ن تســاهم بق

؛ وفيمـا يتعلـق بالتنفيـذ،    لواليةلأوسع نطاقا فهم توافر لضمان 
 ،وحتسـني التنسـيق  سـرعة  الوزيـادة  ضرورة حتسـني التخطـيط،   

 .  )٥(مجيع األشياء اليت وردت يف تقرير اإلبراهيميو

ناميبيا ومصر وباكسـتان أيضـا عمـا إذا     وممثلتساءل و  
إهنـــاء عمليـــات حفـــظ االنتقائيـــة يف مفرطـــا يف كـــان اجمللـــس 
ينظــر يف كــل حالــة  أن لــزمإىل أن اجمللــس ي واالســالم، وأشــار

__________ 

  )٣(  S/PV.4223،  (كندا). ١٤(بنغالديش)؛ والصفحة  ١٢الصفحة 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .٣٠-٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  

فـرادى  مـن حيـث املصـاحل الوطنيـة ل     وليس، بطريقة موضوعية
اإلفــراط يف بــأن رد ممثــل اململكــة املتحــدة  غــري أن. )٦(ئهأعضــا

من الناحيـة   ايتعني على جملس األمن النظر فيه االنتقائية مسألة
 عــن املخــرج االســتراتيجي، فــإن  الكــالم أمــا عنــد ؛السياســية
 .  )٧(تكلم عن االستراتيجيةييف الواقع  اجمللس

وأملانيــا واململكــة املتحــدة   فرنســا وكنــداممثلــو د أكّــو  
، ال ســيما هتفكــريأن يــدمج يف علــى أن اجمللــس يف حاجــة إىل 

بينمـا  ، الـوعي باحلاجـة احملتملـة للتغـيري،     فيما يتعلـق بالواليـات  
واضـحة  أهـداف  أن حتديـد  نسا واململكـة املتحـدة   فر ممثال أبرز
. وباملثـل،  )٨(علـى الـدوام  ممكنـا  أمرا عملية حفظ السالم ليس ل

مـن  علـى حنـو غـري مالئـم     الواليـة  ال حتـد  أاقترح ممثل الدامنرك 
ــة أو     ــة القــدرة األمــني العــام علــى تشــكيل وتكييــف العملي بعث

 .  )٩(لظروف املتغريةل مراعاةً

إىل  اللجــوءينبغــي للمجلـس  ال  وذكـر ممثـل مصــر أنـه     
أو ، إهنـاء العمليـة  بـالتلويح ب الضغط السياسي علـى أي جانـب   

ي وسيلة للضغط السياسي ختـدم  اللجوء ألأو  ،عمليةال تقليص
اجمللـــس دون  أعضـــاءأو أكثـــر مـــن  ةلدولـــاملصـــاحل السياســـية 

ــة املضــيفة أو املنطقــة الــيت   االهتمــام مب  فيهــا ريجتــصــاحل الدول
ف يستضــــملأفــــراد اجملتمــــع ايــــك عــــن مصــــاحل عمليــــة، ناهال
 .  )١٠(لعمليةل

أكد ممثل اهلند على أن جناح عمليات حفظ السـالم  و  
ســـعي ت بلـــدان حمايـــدة والعلـــى أيـــدي ال ميكـــن أن يـــتم إال 

__________ 

 S/PV.4223 (Resumption(ناميبيـا)؛   ٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 (باكستان). ٢٠(مصر)؛ والصفحة  ١٥الصفحة  ،(1

  )٧(  S/PV.4223،  ٢٩الصفحة. 

ــدا)؛  ١٣(فرنســا)؛ والصــفحة   ٨الصــفحة  املرجــع نفســه،   )٨(   (كن
، S/PV.4223 (Resumption 1)(اململكـة املتحـدة)؛    ٣١والصـفحة 
 (أملانيا). ٣الصفحة 

  )٩(  S/PV.4223 (Resumption 1)،  ٢٣الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   ١٠(  
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ــق مصــاحل  ل ــا. و تحقي ــائال خاصــة هب ــةن إ اســتطرد ق ــ مث  االتباس
أن يكون للمجلـس  فحفظ السالم. هية أيضا بشأن مامتجددا 
اين أمر طبيعي، بيد أن تنفيذ أعمال اإلغاثة اإلنسـانية  دافع إنس

ة مــن خــالل حفــظ الســالم يقــوض عمليــات اإلغاثــة اإلنســاني  
أشــار . وعــالوة علــى ذلــك، وحفــظ الســالم علــى حــد ســواء 

ة والتنميـة الطويلـة   إىل وجود فجوة بني اإلغاثة الطارئاملندوب 
 كـك تتفالفجوة أن خالل تلك ميكن ووبرامج التعمري،  األجل

 .  )١١(اعاترتف الأنتسأن ُتمرة أخرى، واجملتمعات 
ــظ    ــتني  والحـ ــل األرجنـ ــهممثـ ــىت  ،أنـ ــات حـ يف الرتاعـ
قـد تكلـف   ، واكامنـ  اعرتظـل الـ  يأن ميكـن  ، التقليديـة  املسلحة

ميكـن أن يـؤدي إىل    ، األمر الـذي حتقيق االستقرارهمة مببعثة ال
ــة  ــا صــبحتمتالزم ــرافاأل فيه ــدة ط ــى  معتم ــظ  عل ــة حف عملي

 .  )١٢(بإهنائها اقراراجمللس  اختاذ ةبوصعيزيد ، مما مالسال

 تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات -  باء

ــرامل   ــؤرخ قــ ــانون الث ٣١ر املــ ــاير كــ اين/ينــ
ــة  ٢٠٠١  مـــــنبيـــــان ): ٤٢٧٠(اجللســـ
 الرئيس 

ــاجليف    ــودة يف  ،)١٣(٤٢٥٧ ةلســـ ــانون  ١٦املعقـــ كـــ
 مالـــهأدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أع ،٢٠٠١الثاين/ينـــاير 

ــة   ــالة مؤرخـ ــاير   ٨رسـ ــانون الثاين/ينـ ــة إىل  ٢٠٠١كـ موجهـ
__________ 

 .٣٣-٣٢ املرجع نفسه، الصفحتان  )١١(  

  )١٢(  S/PV.4223،  ١٥الصفحة. 

على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف      لالطالع  )١٣(  
، فيمـا  ٩هذه اجللسة، انظر الفصل األول، اجلزء اخلامس، احلالة 

؛ والفصل ٣٦-٢٧يتعلق باحلاالت اخلاصة بشأن تطبيق القواعد 
ــة     ــع، الفــرع ألــف، احلال ــق  ٢٠الســادس، اجلــزء الراب ، فيمــا يتعل
ة العـــدل الدوليـــة؛ باملمارســـة املرتبطـــة بانتخـــاب أعضـــاء حمكمـــ

والفصل احلادي عشـر، اجلـزء اخلـامس، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق        
من امليثاق؛ والفرع دال، فيما يتعلق  ٤٣باملناقشة املرتبطة باملادة 
؛ والفـرع واو، فيمـا يتعلـق باملناقشـة     ٤٤باملناقشة املرتبطة باملادة 

 .٤٧-٤٦املرتبطة باملادتني 

ورقـات معلومـات    مرفـق هبـا  سـنغافورة،  ممثـل  األمني العام من 
مفتوحـة بشـأن تعزيـز    عـن تنظـيم مناقشـة    فيهـا  ن علـ ، يأساسية

أســئلة قتــرح بعــض يو، التعــاون مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
 .  )١٤(حمددة مطروحة للمناقشة

إعالميـة  سـتمع اجمللـس إىل إحاطـة    ويف تلك اجللسـة، ا   
، )١٥(مجيع أعضـاء اجمللـس  ببيانات أدىل واألمني العام.  ةمن نائب

ــوكــذلك  ــتني،  وممثل باكســتان، وســتراليا، وااألردن، واألرجن
ــا، و ــدا، وبلغاريـ ــا،  وبولنـ ــة كوريـ ــا،  ومجهوريـ ــوب أفريقيـ جنـ
االحتـاد   لنيابـة عـن  السـويد (با والسـنغال،  ، ورومانيا، وزامبيـا و

ــدا، وفيجــي، ، و))١٦(يباألورو ــا، وكن ــال، ومصــر، وماليزي نيب
 .  اليابانو ،اهلندو نيوزيلندا،ونيجرييا، و

يف بيانـه االسـتهاليل علـى    الرئيس (سـنغافورة)  وشدد   
عالقــة وجــود علــى  توقــفأن جنــاح عمليــات حفــظ الســالم ي

ــة العامــة والبلــدان املســامهة   اجملثالثيــة صــحية بــني   لــس واألمان
، مثـل حتديـد املشـاكل    عدد من املسائلول تنابقوات. واقترح 

الالزمـة  ليـات  واآل، يف العالقات بني الشركاء الثالثةاألساسية 
لتعزيز العالقة بـني اجمللـس والبلـدان املسـامهة بقـوات، والسـبل       
الكفيلـــة بتحســـني التعـــاون بـــني الشـــركاء الثالثـــة يف معاجلـــة  

  .)١٧(مشاكل حفظ السالم
ــ تذكــرو   ــام أن  ةنائب ــق ت األمــني الع ــني  وثي ــاون ب التع

معاجلة فجـوات االلتـزام    علىالشركاء الثالثة ميكن أن يساعد 
ــوات،   ــامهة بقــ ــور يف املســ ــه القصــ ــات أو أوجــ يف  واإلخفاقــ

 وتسـليما منـها  واملشاكل املتعلقة باألمن والسـالمة.   ،العمليات
بـني األمانـة العامـة والبلـدان املسـامهة بقـوات،        صـل واتبأمهية ال

__________ 

  )١٤(  S/2001/21. 

 ممثلة بوزير خارجيتها. افورةكانت سنغ  )١٥(  

أعربت إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيـا      )١٦(  
وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا    

 عن تأييدها للبيان.

  )١٧(  S/PV.4257،  ٤-٢الصفحات. 


