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  هنج شاملاتباع بناء السالم: حنو  - ٤٨
اإلجراءات األولية

 ٢٠٠١شـباط/فرباير   ٢٠املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٢٧٨(اجللسة 

 ٢٠٠١/ينــاير ينكــانون الثا ٢٥رخــة يف رســالة مؤ  
ــغ ممثــل إندونيســيا األمــني   )١(موجهــة إىل األمــني العــام  ، أبل

تنــوي القيــام، عنــد توليهــا رئاســة جملــس  العــام بــأن تــونس 
 ٥، بعقــــد مناقشــــة يف ٢٠٠١األمــــن يف شــــباط/ فربايــــر 

ــاء يف جملـــس    ــدول غـــري األعضـ ــة للـ ــباط/فرباير، مفتوحـ شـ
ــن ــد الســالم: يف ســبيل هنــج   ’’حــول موضــوع   ،األم توطي
بـبعض مقترحـات عـن    وأرفقت بالرسـالة مـذكرة    .‘‘ملشا

مواضــيع حمــددة للمناقشــة، مــن بينــها نــزع ســالح املقــاتلني 
ــون      ــاجهم؛ والالجئــ ــادة إدمــ ــرحيهم وإعــ ــابقني وتســ الســ
ــة املســتدامة؛     ــز التنمي ــر وتعزي واملشــردون؛ واستئصــال الفق
ــة؛ ووضــع     ــانون واملؤسســات الدميقراطي ــز ســيادة الق وتعزي

  لبناء السالم؛ ودور اجمللس. استراتيجية شاملة
ــودة يف ٤٢٧٢ويف اجللســة    شــباط/فرباير  ٥، املعق
ــون   ٢٠٠١ ــد املعنـ ــه البنـ ــدول أعمالـ ، أدرج اجمللـــس يف جـ

، كمـا أدرج الرسـالة   ‘‘هنج شاملاتباع بناء السالم: حنو ’’
ســالفة الــذكر. ويف تلــك اجللســة، اســتمع اجمللــس إىل بيــان  

ــه بيانــات    أدىل هبــا مجيــع أعضــاء  مــن األمــني العــام، وأعقبت
اجمللـــس، وممثلـــو األرجنـــتني، واجلزائـــر، ومجهوريـــة إيـــران  
اإلســــالمية، ومجهوريــــة كوريــــا، ورومانيــــا، والســــنغال،  

ــة عــن االحتــاد األورويب   )، وعواتيمــاال، )٢(والســويد (بالنياب
__________ 

  )١(  S/2001/82. 

) أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية    ٢(
ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص والتفيــا وليتوانيــا      

  وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

وكرواتيــا، وماليزيــا، ومصــر، ومنغوليــا، ونيبال،ونيجرييــا،   
  ونيوزيلندا، واهلند، واليابان.

وأشـــار األمـــني العـــام إىل أن التحـــدي الرئيســـي       
املتمثل يف بناء السالم هو االنتقـال باجملتمعـات حنـو السـالم     
املســـتدام، وهـــو جممـــوع كـــثري مـــن املبـــادرات واملشـــاريع  
واألنشــطة واحلساســيات. فبنــاء الســـالم هــو عمليــة بنـــاء      
ــال إن األمــم      ــا. وق أعمــدة الســالم مــن القاعــدة فمــا فوقه

تكفــل اتســاق تلــك اجلهــود، حتــاول أيضــا    املتحــدة، لكــي
حتسني ترتيباهتا الداخلية، حىت ال يكون بناء السـالم شـامال   

ن فحسب، بل جيـري أيضـا علـى حنـو متكامـل. ونـوه إىل أ      
، وتعزيز االسـتقرار اهلـش   األهداف تتمثل يف توطيد السالم

نال يف كثري من األحيـان إال بشـق الـنفس، ومنـع     الذي ال ُي
إىل هـــوة الـــرتاع. غـــري أنـــه رأى يف بنـــاء   ةًاالنـــزالق عـــود

السالم أيضا أداة وقائية، ميكـن أن تعـاجل األسـباب اجلذريـة     
الكامنــــة وراء الــــرتاع، وميكــــن أيضــــا أن تســــتخدم قبــــل 
االندالع الفعلي للحرب. وأكد أن املشكلة هي أن اجملتمع 
الدويل مل ميارس الوقاية بقدر ما ميكنـه أو بقـدر مـا ينبغـي.     

ضـــروري أن ُينظـــر إىل بنـــاء الســـالم لأن مـــن ا كمـــا أكـــد
باعتبــاره عمليــة طويلــة األجــل، يف حــني يلــزم أيضــا حتقيــق  
ــرة       ــهات يف غضــون فت ــن اجلب ــى عــدد م ــدم ملمــوس عل تق
قصـــرية مـــن الـــزمن. وذكـــر أن كـــال مـــن اجلمعيـــة العامـــة 
وجملس األمن أدركا أمهية بنـاء السـالم واحلاجـة إىل العمـل     

شــركاء، مبــا يف ذلــك املنظمــات متنوعــة مــن المــع جمموعــة 
ــد     ــة والقطــاع اخلــاص. والحــظ أن اجمللــس ق غــري احلكومي
أدرك أن بنــاء الســالم ميكــن أن يكــون عنصــرا حيويــا يف      

ج أدوات وقائيـة مـن   ابعثات حفـظ السـالم، وأنـه يلـزم إدر    
الوقـائي، ونـزع    نشـر قبيل اإلنذار املبكر، والدبلوماسية، وال
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ــى أن للمجلــس د   ــه،  الســالح. وشــدد عل ورا رئيســيا يؤدي
وأن من بني التحديات الكربى لبنـاء السـالم حشـد اإلرادة    
ــا      ــدويل. ودعـ ــع الـ ــب اجملتمـ ــن جانـ ــوارد مـ ــية واملـ السياسـ
األعضــاء إىل أن يفعلــوا املزيــد علــى الصــعيد السياســي مــن  

ــة أعلــى وإيــالء جــل أ ــاء الســالم أكــرب  ظهــورأولوي مــن لبن
  .)٣(هم من أمورخالل إبرازه بني ما يشغل

وتطرق املمثلون يف بياناهتم إىل جمموعة واسعة مـن    
املسائل، واتفقوا، يف مجلة أمـور، علـى ضـرورة إعـداد هنـج      
مشترك بني األمم املتحدة ومجيع اجلهات الفاعلة املشـاركة  
يف سبيل وضع استراتيجية عملية وشـاملة ومتكاملـة لتعزيـز    
ــة يف      ــة املعني ــع وضــع املســؤولية الرئيســية للدول  الســالم، م
ــام؛ ومراعــاة ضــرورة      ــدرات األمــني الع ــار؛ ودعــم ق االعتب
التركيــز بكفــاءة علــى اجلــذور العميقــة للرتاعــات، وخباصــة  
ــة، نظــرا للصــالت الوثيقــة    اجلــذور االقتصــادية واالجتماعي
بــني األمــن واالســتقرار والتنميــة؛ واستئصــال الفقــر باعتبــار 
ذلـك مسـؤولية دوليـة مجاعيـة وإعـداد هنـج ابتكـاري وآليـة         
ــادي؛ والتركيـــز علـــى    للتصـــدي للفقـــر والتخلـــف االقتصـ
ــة بوصــفها      ــاء مؤسســات الدول ــة وبن ــة والدميقراطي احلوكم
عناصر ال غىن عنها لتعزيز السالم. كما شددوا علـى أمهيـة   
نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، 
ــال والالجــئني واملشــردين      ــالء اهتمــام خــاص لألطف مــع إي

ــا وت ــاء الســالم؛ والتنســيق بــني    داخلي ــز دور املــرأة يف بن عزي
نشـطة وتقسـيم املسـؤوليات يف جمـال بنـاء      مجيع األطراف ال

ــس       ــة واجملل ــة العام ــق باجلمعي ــا يتعل الســالم، وال ســيما فيم
ــاعي  ــن بصــفة    )٤(االقتصــادي واالجتم ــس األم ــة جمل ؛ وأمهي

ــالنظر إىل     ــة، بـ ــية الدوليـ ــد اإلرادة السياسـ ــة يف حشـ خاصـ
__________ 

  )٣(  S/PV.4272،  ٥-٣الصفحات. 

ت بشــأن املناقشــة املتعلقــة لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــا   )٤(  
ــاعي، انظــر الفصــل الســادس،     ــاجمللس االقتصــادي واالجتم ب

 .١١اجلزء الثاين، احلالة 

خلاصة اليت يضـطلع هبـا يف جمـال السـالم واألمـن      املسؤولية ا
الدوليني والعالقة الوثيقة بني صـون السـالم واألمـن، ومنـع     

ــدء املشــ     ــاء الســالم؛ وب ــني انشــوب الرتاعــات، وبن ورات ب
مجيــع األطــراف النشــطة يف مرحلــة مبكــرة، قبــل إنشــاء أي 

أفضـل  بشـكل  والتنسيق  عدادبعثة حلفظ السالم، بغرض اإل
اهلــدف؛ وتعزيــز الشــراكة الدوليــة املســتدامة  حتقيقــا لــذلك 

ــاء    ــتمرة يف مجيـــع مراحـــل منـــع نشـــوب الـــرتاع وبنـ واملسـ
  السالم.
ــرز معظــم املمــثلني ضــرورة وضــع اســتراتيجية       وأب

شـــاملة ومتكاملـــة ضـــمن نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة  
ــن       ــوا أيضــا ع ــرتاع. وأعرب ــة لل ــباب اجلذري للتصــدي لألس

ــن التوصــيات وال    ــدد م ــديرهم لع ــة مبســألة   تق ــارير املتعلق تق
إعــداد األمــم املتحــدة الســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة، مــن   

 )٥(‘‘برنـــامج للســـلم’’بينـــها تقريـــر األمـــني العـــام املعنـــون 
وتقرير الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة للسـالم (تقريـر   

  .)٦(االبراهيمي)
والحظ ممثـل فرنسـا، يف مناقشـته لـدور اجمللـس يف        

ــاء الســالم  ــيس مــؤهال ألن يكــون   بن مــدير ’’، أن اجمللــس ل
، رغــم أنــه يــأذن بعمليــات حفــظ الســالم وأهنــا  ‘‘مشــروع

تشمل عناصر لبنـاء السـالم. وفيمـا يتعلـق بـدور اجمللـس يف       
نسيق بني اجلهـات الفاعلـة املختلفـة الكـثرية املشـتركة يف      تال

بنـــاء الســـالم، رأى أنـــه ميكـــن التحديـــد الواضـــح لتقســـيم 
ل لدى إنشاء اجمللس لعملية مـن العمليـات،   األدوار والتموي

بل وإدراجه يف مرفق بالقرار املعين. وأضـاف أنـه ينبغـي أن    
ينشــئ اجمللــس مــن البدايــة شــراكة مزدوجــة مــع البلــدان        
املسامهة بقوات واملؤسسـات املاليـة الـيت يعهـد إليهـا بتنفيـذ       

. وأشار ممثل أوكرانيـا إىل أنـه مـىت بلغـت     )٧(اجمللس قرارات
__________ 

  )٥(  S/24111. 

  )٦(  S/2000/809. 

  )٧(  S/PV.4272،  ٨-٥الصفحات. 
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السالم يف إحدى مناطق الـرتاع مرحلـة بنـاء السـالم     جهود 
ــل اجمللــس      ــل األجــل، مــن الضــروري أن حيي ــائي الطوي الوق
املسؤولية إىل الكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحـدة،  

لتتـوىل تنسـيق املزيـد مـن     كربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،    
م . وأعرب ممثل مصر عن اعتقـاده أنـه يلـز   )٨(اجلهود الدولية

معاجلة التنمية املستدامة واستئصال الفقر من خالل هيئـات  
األمم املتحدة األخرى، بالرغم من أنـه ينبغـي للمجلـس أن    
يأخذ تلـك األبعـاد يف اعتبـاره لـدى التـدخل يف الرتاعـات.       
وشــدد علــى أن وفــده ال يريــد حتويــل اجمللــس إىل جملــس       

و إىل مجعيــة عامــة خاصــة مصــغرة،  اقتصــادي واجتمــاعي أ
سيما وأن مثة درجة عالية من التسييس يف أعمال جملـس   ال

. وعلــى غــرار ذلــك، ذكــر ممثــل اهلنــد أنــه، بينمــا   )٩(األمــن
يوجد للمجلس دور يؤديه يف إقامة عمليات حفظ السـالم  
وهــي جــزء مــن عمليــة بنــاء الســالم، فإنــه ال يترتــب علــى   

تـــوىل تلـــك العمليـــات العمـــل املتعلـــق بـــالتعمري  ذلـــك أن ت
واالجتماعي، أو أن يطلب منـها اجمللـس ذلـك.     االقتصادي

ورأى أن معظم بعثات حفظ السـالم مـا زالـت مؤلفـة مـن      
جمموعات من املـراقبني أو الوحـدات املشـكلة ملراقبـة هدنـة      

من تلـك القاعـدة يف السـنوات     ما، وأن االستثناءات الثالثة
األخرية هـي بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وبعثـة األمـم        

لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، وإدارة األمـم املتحـدة      املتحدة
االنتقالية يف تيمور الشرقية. وأضاف أن مـن اخلطـر حماولـة    
استخالص استنتاجات عامة مـن تلـك احلـاالت االسـتثنائية     
ــر      ــك أحــد أوجــه القصــور الكــبرية يف تقري ــة، وأن ذل للغاي

تـة  االبراهيمي. ففي حاليت بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤق   
ــور     ــة يف تيمـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــوفو وإدارة األمـ يف كوسـ
الشرقية، دخلت األمم املتحـدة إىل فـراغ سياسـي وأقامـت     
إدارتــني انتقــاليتني. غــري أنــه حيثمــا توجــد حكومــة، مهمــا  

__________ 
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بلغت من الضـعف، فـال ينبغـي أن تفعـل األمـم املتحـدة مـا        
يعطــي انطباعــا بــأن احلكومــة فاقــدة للســيطرة وأن الســلطة  

كمن يف عملية حفظ السالم، فذلك من شـأنه أن يقـوض   ت
  )١٠(السالم

وشــدد ممثــل الواليــات املتحــدة علــى أنــه، رغــم         
وجــود أســباب هيكليــة كامنــة وراء الرتاعــات، ال جيــب أن 
ينسى اجملتمع الدويل أن اسباهبا املباشرة كـثريا مـا تتمثـل يف    
الطموح الشخصي والطمع. وقال كذلك إن بلده ال يـرى  

كز والية جملس األمن على التعمري والتنمية ألن ذلـك  أن تر
ليس من مسؤوليات اجمللس. غـري أنـه أشـار إىل ضـرورة أن     
تعمل مجيـع عناصـر منظومـة األمـم املتحـدة بالتضـافر معـا،        
ــة     ــة الدولي ــة واملؤسســات املالي ــات اإلقليمي وإىل أن للمنظم
 واحلكومات املاحنة واملنظمـات غـري احلكوميـة مجيعـا أدوارا    
تضـــطلع هبـــا، رغـــم أن األمـــر حيتـــاج إىل تنســـيق أفضـــل.   
ــب الوضــوح وأن      ــزم جان ــي أن يل ــس ينبغ والحــظ أن اجملل

  .)١١(يشجع عليه بشأن هذه املسألة
شـباط/فرباير   ٢٠، املعقودة يف ٤٢٧٨ويف اجللسة   
ــة  ٢٠٠١ ــالة املؤرخـــ ــة الرســـ ــرة ثانيـــ  ، أدرج اجمللـــــس مـــ

تـونس يف  املوجهة من ممثـل   ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٥
  .)١٢(جدول أعماله

ــا، أدىل الـــرئيس (تـــونس) ببيـــان     ويف اجللســـة ذاهتـ
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )١٣(باسم اجمللس

درك أن صــنع الســالم وحفــظ الســالم وبنــاء الســالم هــي أ  
  ؛عمليات كثريا ما تكون شديدة الترابط

شدد علـى أن جنـاح مثـل هـذه االسـتراتيجية لبنـاء السـالم          
توقــف، يف مجلــة أمــور، علــى اســتيفائها للمعــايري األساســية التاليــة: ي

__________ 
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وجاهة الربامج واإلجـراءات وتواؤمهـا واتسـاقها؛ وموافقـة وتعـاون      
ــة وإهناؤهــا؛     ــة، إن وجــدت؛ ومواصــلة العملي ــة املعني ســلطات الدول
والتعاون والتنسيق فيمـا بـني املنظمـات والعناصـر الفاعلـة األخـرى؛       

  ؛حيث التكلفة لعملية بناء السالم بكاملها وحتقيق الفعالية من
شــجع بقــوة منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة    

ودون اإلقليمية والبلدان املاحنة واملؤسسات املالية الدولية على النظر 
يف إمكانية اختاذ مبادرات، مثـل: اسـتخدام آليـة النـداءات املوحـدة،      

ت بغيــة حشــد الـــدعم   وعقــد مــؤمترات مشــتركة إلعـــالن التربعــا    
السياســـي الـــدويل واملـــوارد األساســـية املطلوبـــة بســـرعة؛ وضـــمان  
التمويــل الفــوري ملشــاريع لبنــاء الســالم الــيت ميكــن الشــروع هبــا         
بسرعة؛ وتعزيز اآلليات الـيت تشـجع حتقيـق التنميـة واالعتمـاد علـى       

  الذات عن طريق حتسني أنشطة بناء القدرات.
  

  
  جائزة نوبل للسالم - ٤٩

  اإلجراءات األولية

(اجللسـة   ٢٠٠١تشـرين األول/أكتـوبر    ١٢املقرر املؤرخ 
  ): بيان من الرئيس٤٣٩٠
تشــــــــرين  ١٢، املعقــــــــودة يف ٤٣٩٠يف اجللســــــــة  

، أدرج جملـس األمـن يف جـدول أعمالـه     ٢٠٠١األول/أكتوبر 
ويف تلــك اجللســة،  ‘‘. جــائزة نوبــل للســالم  ’’البنــد املعنــون  

  األمني العام.استمع اجمللس إىل بيان من 
وذكر األمني العام أن جلنة نوبل النروجيية قـد كّرمـت     

جملـــس األمـــن، الـــذي يتحمـــل، مبوجـــب امليثـــاق، املســـؤولية  
الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني، وأهنـا قـد كّرمـت    
مجيع أجزاء املنظمة، والرجال والنساء الـذين عملـوا مـن أجـل     

نمـا كـانوا. وشـدد علـى أن     األمم املتحدة يف خدمة السالم، أي
العــامل يــزداد قربــا وترابطــا، ولكنــه مــا زال متزقــه الرتاعــات        
ــن أي وقــت       ــر م ــم أكث ــن امله ــم القاســي، وم الوحشــية والظل
مضى أن يسري العامل على هذا الطريق، الطريـق الـذي وصـفته    
جلنـــة نوبـــل. كمـــا ذكـــر أن مجيـــع الـــذين يعملـــون يف األمـــم  

، ولكن يف شيء مـن التواضـع،   املتحدة هلم أن يشعروا بالفخر
ألن املزيد ينتظَر منهم يف املستقبل القريـب. واختـتم بقولـه إن    

اجلائزة تكرمي، فوق كل شـيء، ملـوظفي األمـم املتحـدة الـذين      
  بذلوا التضحية الكربى يف خدمة البشرية.

ويف اجللسة ذاهتـا، أدىل الـرئيس (أيرلنـدا) ببيـان باسـم        
  أمور، من بينها أنه:، وبه قام اجمللس ب)١(اجمللس

حتفــل، ومعــه بقيــة أفــراد أســرة األمــم املتحــدة، مبــنح جــائزة  ا  
  ؛لألمم املتحدة وألمينها العام كويف عنان ٢٠٠١نوبل للسالم لعام 

د إشــادة خاصــة جبميــع الرجــال والنســاء الــذين يعملــون    اشــأ  
لألمــم املتحــدة، أيــا كانــت املهــام الــيت يضــطلعون هبــا أو املكــان الــذي   

  ؛ن فيه لصاحل السالمخيدمو

زجـي هتانيــه احلــارة لألمـني العــام كــويف عنـان، فإنــه كــرر    أإذ   
جمددا تأييده القـوي ملـا يبذلـه مـن جهـود للـدفاع عـن مقاصـد ومبـادئ          
ميثاق األمم املتحـدة ولـدوره يف كفالـة احـتالل املنظمـة بصـورة كاملـة        

يــدة املكانــة الــيت تســتحقها يف العــامل، ويف قيــادة البحــث عــن طــرق جد
تدفع جبميع الرجـال والنسـاء يف مجيـع البلـدان ليعيشـوا حيـاهتم بكرامـة        

  .وسالم

__________ 
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