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  اعات املسلحةرتال يف منع نشوبدور جملس األمن  - ٤٣
 ٢٠٠٠متوز/يوليـــــه  ٢٠ر املـــــؤرخ قـــــرامل  

 الرئيس  من): بيان ٤١٧٤لسة اجل(

ــة    ــودة يف   ٤١٧٤يف اجللسـ ــن، املعقـ ــس األمـ  ٢٠جمللـ
 )٢(مجيــع أعضــاء اجمللــس  ببيانــات ، أدىل )١(٢٠٠٠متوز/يوليــه 

وباكســــتان،  ،أوغنــــداوإندونيســــيا، ممثلــــو واألمــــني العــــام و
ــا املتحـــدة والربازيـــل، و ــة ترتانيـ ــا،  ،مجهوريـ ــة كوريـ ومجهوريـ

النمسـا  والسنغال، وكولومبيـا، وكينيـا، والنـرويج،    ورواندا، و
ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا)، رئيس احلــايل الــ ا(بصــفته

واليابان، واملراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي لـدى األمـم    
 .  ))٣(املتحدة

توافقـا يف   مثـة الحظ أن ف، املناقشةاألمني العام ح افتتو  
األســباب اجلذريــة  الوقايــة اســتراتيجياتتعــاجل أن علــى اآلراء 

منـع  ووصـف  . هاأعراضـ أال تقتصـر علـى   اعات العنيفـة و صرلل
هـذا  متعـددة األبعـاد، وقـال إن     بأنه عمليـة نشوب الصراعات 

األخطــاء اهليكليــة  أن يعــاجل لــزمي، بالفعاليــة يتســملكــي  ،املنــع
نــع ملالشــكل األفضــل إن ، وللــرتاع متقــبالتمــع اجملجتعــل الــيت 

ــوب ال ــل    رتنشـ ــدى الطويـ ــى املـ ــات علـ ــلياعـ ــة  يف تمثـ التنميـ
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       ()١  
هذه اجللسة، انظر الفصـل العاشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع جـيم،       
فيما يتعلق بـدور األمـني العـام يف التسـوية السـلمية للمنازعـات؛       
والفصل العاشر، اجلزء الرابع، فيما يتعلـق بأمهيـة أحكـام الفصـل     

مليثاق ملنع نشوب الرتاعات؛ والفصل الثـاين عشـر،   السادس من ا
اجلزء الثالث، الفرع ألف، فيما يتعلق بأحكام الفصل الثامن مـن  

 امليثاق.

كانت ناميبيا وجامايكا ممثلتني بوزيري خارجيتهما. وأدىل ممثـل    )٢(  
ــت إســتونيا       ــاد األورويب: وأعرب ــة عــن االحت ــان بالنياب ــا ببي فرنس

مهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا    وبلغاريــا وبولنــدا واجل 
وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا عـن تأييـدها   

 للبيان.

أعرب رئيس اجمللس (جامايكا) أيضا عن ترحيبـه حبضـور رئـيس      )٣(  
 اجلمعية العامة، الذي مل يدل ببيان يف اجللسة.

 وأشــار األمــني العــام إىل أن   االقتصــادية الســليمة واملتوازنــة.    
 مسـؤوليات األمـم املتحـدة   اثنتني من  نشكاليالسالم والتنمية 

يف و .الصـدد ؤديه يف هذا تدور خاص  هلا التنميةأن و، الكبرية
ــذ     ةراشــمعــرض اإل ــادرات الــيت اضــطلع هبــا من إىل خمتلــف املب

أن أي نــوع مــن العمــل يف بنــاء الســالم  أوضــحتوليــه منصــبه، 
رمــي إىل منــع عــودة ينــه ألشــكل وقايـة،  يبعـد انتــهاء الصــراع  

دالئل األخرية علـى أن  بعض ال. والحظ إىل االشتعال الصراع
اجلديـة، واقتـرح    الوقايـة مبزيـد مـن   إىل  أيضـا ذاته ينظـر  لس اجمل

زيـادة اسـتخدام    ومنـها على اجمللس القيام بعدد من اخلطوات، 
 هتمـام ا توجيـه تشـجيع الـدول علـى    وبعثات تقصـي احلقـائق؛   

أو إنشاء فريق عامل غري رمسـي  و ؛اعات احملتملةرتاجمللس إىل ال
عقـد اجتماعـات   وهيئة فرعية لدراسة اإلنذار املبكر والوقايـة؛  

ــو   ــى مســتوى ال ــة عل زراء ملناقشــة املســائل املواضــيعية أو  دوري
، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف     املنعاملسائل الفعلية املتعلقـة بـ  

العمــل عــن كثــب مــع و؛ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ٢٨ملــادة ا
معيــة األجهــزة الرئيســية األخــرى لألمــم املتحــدة، وخباصــة اجل 

مـن   ٦٥ي وفقا للمـادة  اجمللس االقتصادي واالجتماعو، العامة
مـن امليثـاق؛    ٩٦دوليـة وفقـا للمـادة    حمكمة العـدل ال يثاق، وامل

مـن  أوثق مـع اجلهـات الفاعلـة     على حنوسبل للتفاعل ودراسة 
اخلــربة والتجربــة يف جمــال منــع نشــوب الــيت لــديها  الــدولغــري 
أكثـر  تفق علـى  على أن ياعات. وحث األمني العام اجمللس رتال

ــار  ــي و األفكـ ــابع العملـ ــاما بالطـ ــرفاتسـ ــا  أن يتصـ ــا هلـ . وفقـ
ــة  ــة الوالحـــظ أن الوقايـ ــهعاليـ ــة، ولكنـ ــدد علـــى أن  تكلفـ شـ

احملطمة تفوقهـا  ياة واحلتمعات اجملبناء التدخل واإلغاثة وإعادة 
الـدول األعضـاء   عتـرف  تيف أن  هأملـ بكثري. وأعرب عن  كلفة
يف اء اجملتمــع الــدويل أيضــا أن يضــطلع بــدور بنـّـ يف وســع بــأن 

ن أن يعـزز السـيادة بـدال مـن     ، وأن هـذا ميكـ  احلاالت الداخلية
لمؤسسـات  أن تقـدم ل فها، ودعـا الـدول األعضـاء إىل    ضعأن ي

هــي يف العاملــة يف جمــال منــع نشــوب الرتاعــات الــدعم الــذي   
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الوقايـة   جبعـل األمـني العـام    طالـب مس احلاجـة إليـه. وأخـريا،    أ
، جلمــاعي يف القــرن احلــادي والعشــرين حجــر الزاويــة لألمــن ا

ــيقاجتــاه ال ميكــن حت وهــو  ــالتفكري    هق ــة أو ب ــاءات العظيم باإلمي
 .  )٤(املواقف املتأصلةتغيري املواقف وإمنا ب، القصري األجل

ــك،      ــت ذلــ ــيت تلــ ــة الــ ــرفويف املناقشــ ــم  اعتــ معظــ
اعـات املسـلحة   رتاملتكلمني، يف مجلة أمور، بأن منـع نشـوب ال  

ــع ال     ــن التعامــل م ــل تكلفــة م ــداعــات رتأق ، مــن هاعانــدال بع
مـع   واتفقـ وا؛ ياسـية واالقتصـادية واملاليـة   السوالبشـرية   الوجهة

قافـة رد الفعـل إىل ثقافـة    األمني العام على أمهية التحـول مـن ث  
إىل أن من املهم التركيز علـى حـل األسـباب    وأشاروا ؛ الوقاية

، التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية    هامنـ  وذلك بطرقاجلذرية، 
 اأو منعهـ  مـن النشـوب  اعـات يف املقـام األول   رتإذا أريد منع ال

بنـاء  جهـود الراميـة إىل   مـا لل  وا؛ وأكـد إىل احلدوثمن العودة 
 بـرز اعات. وأرتنع تكرار الملأمهية من اع رتالسالم بعد انتهاء ال
حتسني األدوات والوسـائل الكفيلـة    ضرورةعدد من املتكلمني 

تعزيـز   ،مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال      اعات،رتمبنع نشوب ال
لألمانـة العامـة وتشـجيع اجمللـس      ةالتابعـ  قدرات اإلنـذار املبكـر  

ــادعلـــى  ــ إيفـ ــببعثـ  ؛)٥(اع يف وقـــت مبكـــررتات إىل منـــاطق الـ
األمـني   يؤديـه الـذي ميكـن أن    البالغ األمهيةإىل الدور  واأشارو

ــتراتيجية    ــع اســ ــام يف وضــ ــة  العــ ــر فعاليــ ــوب  ملأكثــ ــع نشــ نــ
ــوا ؛)٦(اعـــاترتال مـــن امليثـــاق،  ٩٩ملـــادة إىل اصـــراحة  ورجعـ

__________ 

  )٤(  S/PV.4174،  ٥-٢الصفحات. 

 ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٣صــفحة املرجــع نفســه، ال  )٥(  
 ،S/PV.4174 (Resumption 1)(فرنسا)؛  ٣٤(ماليزيا)؛ والصفحة 

 (السنغال). ١٢(باكستان)؛ والصفحة  ٥الصفحة 

  )٦(  S/PV.4174 ٧(الواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ٦، الصــــفحة 
 ١٧(هولنـــدا)؛ والصـــفحة  ١٥(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

(فرنســـا)؛  ٣٤(ماليزيــا)؛ والصـــفحة   ١٩ة (تــونس)؛ والصـــفح 
S/PV.4174 (Resumption 1)  (الربازيـل)؛ والصـفحة    ٩، الصـفحة

 (إندونيسيا). ١٤

 ذلـك يف استخدام  هدورباألمني العام قيام أمهية على مؤكدين 
 .  )٧(احلق

ــه ينبغــي الســعي إىل منــع       وأكــد عــدد مــن املمــثلني أن
اعــات مــع إيــالء املراعــاة الواجبــة ملبــادئ الســيادة   رتنشــوب ال

ــة      ــؤون الداخليـ ــدخل يف الشـ ــدم التـ ــة وعـ ــالمة اإلقليميـ والسـ
إىل ق امليثـا  ينحـو . والحظ ممثـل هولنـدا أنـه يف حـني     )٨(للدول
ــإن الغ  صــرال معاجلــة ــدول، ف ــني ال ــن   اعات ب ــة الســاحقة م البي

أن اجمللـس حباجـة    ىداخلي. ولـذلك رأ الصراعات ذات طابع 
كـون  ليمن امليثـاق   )٧( ٢تفسري املادة  يف إىل مزيد من املرونة

 .  )٩(اعاترتعلى اختاذ اإلجراءات الالزمة يف مواجهة ال اقادر

م الذي تضـطلع بـه   متكلمني بالدور اهلاواعترف عدة   
ــوب ال   ــع نشـ ــة يف منـ ــات اإلقليميـ ــات والترتيبـ ــات رتاملنظمـ اعـ

لتعزيـز التعـاون مـع املنظمـات      معـن تأييـده   وااملسلحة، وأعربـ 
التعليـق علـى الـدور املتزايـد األمهيـة       معـرض . ويف )١٠(اإلقليمية
ه املنظمات اإلقليمية يف صون السالم واألمـن ومنـع   ؤديالذي ت

ــا ياعــاترتنشــوب ال ــه ، مب ا مبوجــب الفصــل  تمشــى مــع واليت
إىل أن تــدخل  الثــامن مــن امليثــاق، أشــار ممــثال الصــني وناميبيــا 

__________ 

  )٧(  S/PV.4174 ــونس)؛  ٢٧(الصــني)؛ والصــفحة   ١٥، الصــفحة (ت
(أوكرانيـا)؛ والصـفحة    ٢٨(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ١٩والصـفحة  

 ٦حة الصــــف ،S/PV.4174 (Resumption 1)(فرنســــا)؛  ٣٤
 (السنغال).١٣(باكستان)؛ والصفحة 

  )٨(  S/PV.4174 ١٦(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١٣، الصـــفحة 
(ماليزيــا)؛  ٢٠(تــونس)؛ والصــفحة   ١٨(الصــني)؛ والصــفحة  

S/PV.4174 (Resumption 1) (باكستان). ٦، الصفحة 

  )٩(  S/PV.4174 ١٤، الصفحة. 

  )١٠(  S/PV.4174 الواليــــات املتحــــد ٦، الصــــفحة) ٨ة)؛ والصــــفحة 
ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــفحة   ١٧(اململكـ ــونس)؛ والصـ  ٢٦(تـ

ــدا)؛ والصــفحة   ــا)؛ والصــفحة   ٢٨(كن (فرنســا)؛  ٣٢(أوكراني
S/PV.4174 (Resumption 1) (كينيا). ٢٠، الصفحة 
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بإذن من اجمللس، على النحـو   القيام به يلزماملنظمات اإلقليمية 
 .  )١١(من امليثاق ٥٣املنصوص عليه يف املادة 

قام اجمللـس  وبه ، )١٢(مث أدىل الرئيس ببيان باسم اجمللس  
  أنه:بأمور، من بينها 

كد اجمللس من جديد إميانه بـأن اإلنـذار املبكـر والدبلوماسـية     أ  
الوقائيــة واالنتشــار الوقــائي ونــزع الســالح الوقــائي وبنــاء الســالم بعــد   
انتهاء الصراعات عناصر مترابطة ومتكاملة ألي استراتيجية شـاملة ملنـع   

وشدد علـى مواصـلة التزامـه بالتصـدى للصـراعات       ؛نشوب الصراعات
  ؛يف مجيع أحناء العامل املسلحة

كــد مــن جديــد أمهيــة أن ينظــر يف مجيــع األوضــاع الــيت قــد    أ  
تتدهور لتصبح صـراعات مسـلحة وأن ينظـر يف اختـاذ إجـراءات ملتابعـة       

عرب عن مواصلة استعداده النظر يف االفادة أو ؛ذلك، حسب االقتضاء
كـان مثـة   من البعثات اليت يوفدها، مبوافقة البلدان املضـيفة لتقـرر مـا إذا    

أي نزاع أو وضع يفضي إىل إمكانية احتكاك دويل أو إذكـاء نـزاع ممـا    
قد يهـدد صـون السـلم واألمـن الـدوليني، ولتضـع توصـيات بـإجراءات         

  ؛يتخذها جملس األمن حسب االقتضاء

ــ   ــايو     ادع ــول أيار/م ــدم إىل اجمللــس حبل ــام إىل أن يق األمــني الع
يتخـذ مـن مبـادرات    تقريرا يتضمن حتليال وتوصـيات حـول مـا     ٢٠٠١

 .يف منظومة األمم املتحدة

ــرامل    ٢٠٠١آب/أغســطس  ٣٠ر املــؤرخ ق
 ١٣٦٦القــــــــــرار  ):٤٣٦٠(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١( 

ــة    ــودة يف ٤٣٣٤يف اجللسـ ــه  ٢١، املعقـ حزيران/يونيـ
تقريـــر األمـــني  درج اجمللـــس يف جـــدول أعمالـــهأ، )١٣(٢٠٠١

__________ 

  )١١(  S/PV.4174 (ناميبيا). ٢٣(الصني)؛ والصفحة  ١٦، الصفحة 

  )١٢(  S/PRST/2000/25. 

يد مـن املعلومـات بشـأن املناقشـات الـيت دارت      لالطالع على مز  )١٣(  
يف هذه اجللسة، انظر الفصل العاشر، اجلزء الثالث، الفرع جيم، 
فيمــا يتعلــق بــدور األمــني العــام يف التســوية الســلمية للرتاعــات؛   

ــام املـــؤرخ   ــن منـــع نشـــوب    ٢٠٠١حزيران/يونيـــه  ٧العـ عـ
. ويف هـذا التقريـر، أشـار األمـني العـام      )١٤(ملسلحةاعات اصرال

اعــات هــو أحــد االلتزامــات الرئيســية   رتإىل أن منــع نشــوب ال
ــا يف امليثـــاق.   ــاء املنصـــوص عليهـ أن  وأضـــافللـــدول األعضـ

ــذهلا األمــم املتحــدة يف منــع نشــوب ال    اعــات رتاجلهــود الــيت تب
جيب أن تتفق مع مقاصد ومبادئ امليثاق، وشدد على أن منـع  

ه نشــاط يــتم القيــام بــه علــى أفضــل وجــ      اعــات رتوب النشــ
، يف حني أن بعض التـدابري  مبوجب الفصل السادس من امليثاق

املفروضة مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق، مثـل اجلـزاءات،      
أكـد  األمـني العـام    غـري أن ميكن أن يكون هلـا أثـر رادع هـام.    

علـى   عات تقعرتعلى أن املسؤولية الرئيسية عن منع نشوب ال
ــةعــات ــام ، مــع ق احلكومــات الوطني األمــم املتحــدة واجملتمــع  قي

اعــات رتدعم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة ملنــع نشــوب البــالــدويل 
واملساعدة على بناء القدرات الوطنية يف هذا اجملال. ووفقـا ملـا   
ذكـــره األمـــني العـــام، ينبغـــي الشـــروع يف اختـــاذ اإلجـــراءات   

ولكـي تكـون   اع. رتدورة ال الوقائية يف أقرب مرحلة ممكنة من
، فهـي  اعـات رتاستراتيجية فعالة ملنع نشـوب ال  هذه اإلجراءات

ــب ــدابري      تتطل ــى اختــاذ ت ــوم عل ــاد هنــج شــامل يق قصــرية اعتم
سياســية علــى الســواء يف اجملــاالت ال  طويلــة األجــل  األجــل و

ــوق اإلنســان    اإلدبلوماســية والو نســانية وأخــرى يف جمــال حق
تدابري أخرى يتخذها اجملتمع الـدويل  وتدابري إمنائية ومؤسسية و

علـى  ، شـار أ. وبالتعاون مع اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليميـة 
ـــ  ــوص، إىل أن ــه اخلصـ ــداف    هوجـ ــن األهـ ــون مـ ــي أن يكـ ينبغـ
اعـــات معاجلـــة األســـباب اهليكليـــة رتالرئيســـية ملنـــع نشـــوب ال

ــية        ــراض السياس ــا تشــكل األع ــثريا م ــيت ك ــة اجلــذور ال العميق
اعــــات والتنميــــة رت، وأن منــــع نشــــوب الاعــــاترتالعاجلــــة لل

__________ 

والفصل العاشر، اجلزء الرابع، فيما يتعلـق بأمهيـة أحكـام الفصـل     
الفصل الثـاين عشـر،   السادس من امليثاق ملنع نشوب الرتاعات؛ و

 ٢٥و ٢٤، فيمـا يتعلـق بأحكـام املـادتني     ١٣اجلزء الثاين، احلالـة  
 من امليثاق.

  )١٤(  S/2001/574 وCorr.1. 
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. وأخـريا،  كـل منـهما اآلخـر   يعزز  نشاطاناملستدامة واملنصفة 
متسـم  احلاجة الواضحة إىل دمج عنصـر  أكد األمني العام على 

ــجامباال ــيقالو نسـ ــع نشـــوب المل تنسـ ــربامج و رتنـ اعـــات يف الـ
ــة املتعــددة األوجــه الــيت تضــطلع هبــا منظومــة     األنشــطة اإلمنائي

قيـام األمـم   أن بـ مع االعتراف يف الوقـت نفسـه   ملتحدة، األمم ا
ات وقائية فعالة يقتضـي تـوفر اإلرادة السياسـية    ءاملتحدة بإجرا

 .  الثابتة لدى الدول األعضاء

 مجيـع أعضـاء اجمللـس   ببيانـات  ويف تلك اجللسـة، أدىل    
ــو ــتني،  وممثلــ ــتان،  األرجنــ ــيا، وباكســ ــل، ووإندونيســ الربازيــ
ــيالروس، و ــة كورب ــا، والســويد   ومجهوري ــوب أفريقي ــا، وجن ي
كنـــــدا، و)، والعـــــراق، )١٥(االحتــــاد األورويب  لنيابــــة عـــــن (با
املكســــيك، ونيبــــال،  ومصــــر، ووماليزيــــا، كوســــتاريكا، و

املراقــب الــدائم لفلســطني لــدى واهلنــد، واليابــان، وونيجرييــا، 
 األمني العام.   ةاألمم املتحدة ونائب

ــادت    ــام  وأع ــني الع ــة األم ــا اال ،نائب ــتهاليل، يف بياهن س
قافـة  تأكيد احلاجة إىل تكثيف اجلهود من أجـل االنتقـال مـن ث   

إىل املبــادئ الــيت اقترحهــا  ةشــريم، رد الفعــل إىل ثقافــة الوقايــة
نــع نشــوب مل الــيت تتبــعاألمــني العــام يف تقريــره لتوجيــه النــهج  

أن املنــع الفعــال لنشــوب    تالحظــ. ويف املســتقبل اعــاترتال
الصـــعيدين كـــل مـــن ية علـــى اعـــات يتطلـــب إرادة سياســـرتال

ــى     ــوطين والـــدويل، وشـــددت علـ  تكلفـــة الـــرتاع ارتفـــاع الـ
اعـات هـو أفضـل    رتأن منع نشوب ال مؤكدة، بشأهنهالتدخل و
لحفاظ على السـالم.  لة من حيث التكلفة يفعالوأكثرها نهج ال

تعزيــز ل اختاذهــاألمــني العــام ل كــنالــيت ميوفيمــا يتعلــق بالســبل 
أربعـة خيـارات    نوط به، أشارت إىلاملدور الوقائي التقليدي ال

ة األمـم املتحـدة املتعـدد   بعثـات   إيفـاد : أوال، زيـادة  هيممكنة، 
بـة؛  لتهالتخصصات لتقصـي احلقـائق وبنـاء الثقـة إىل املنـاطق امل     

__________ 

أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية      )١٥(  
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 ها للبيان.وهنغاريا عن تأييد

، وضـــع اســـتراتيجيات وقائيـــة إقليميـــة مـــع الشـــركاء      اثانيـــ
، ا؛ ثالثــناســبةاملاإلقليمــيني وهيئــات ووكــاالت األمــم املتحــدة 

اء شبكة غري رمسيـة مـن الشخصـيات البـارزة ملنـع نشـوب       إنش
للعمـل  املتاحـة  القدرة واملـوارد  قاعدة رابعا، حتسني اعات؛ رتال

   .)١٦(الوقائي يف األمانة العامة

أن بــعمومــا ن وتكلمــاملعتــرف اأثنــاء املناقشــة،  ويف   
وفر أدوات هامــة ملنــع نشــوب  يــالفصــل الســادس مــن امليثــاق  

الــيت توصــية األمــني العــام   ل مأييــدهعــن ت وااعــات وأعربــ رتال
اســـتخدام عمليـــات الـــدول األعضـــاء واجمللـــس علـــى شـــجع ت

ــائي   ــر االنتشــار الوق ــة  بشــكل أكث ــرتاع،   فعالي ــدالع ال ــل ان قب
األمـــني العــام بنقـــل األمـــم  تعهـــد  وا؛ وأيــد حســب االقتضـــاء 

ضـرورة   وأبـرزوا ؛ فة الوقايةاملتحدة من ثقافة رد الفعل إىل ثقا
 يتضــمناعــات، رتاألبعــاد ملنــع نشــوب ال  األخــذ بنــهج متعــدد 

قيود على انتشـار األسـلحة   فرض إعادة الالجئني إىل الوطن، و
قصــــري األجلــــني اليف ســــاعدة اإلمنائيــــة وتقــــدمي املالصــــغرية، 
علــى احلاجــة إىل معاجلــة  وادشــّدو؛ لــدول املتضــررةلوالطويــل 

األمـــني العـــام فرضـــية  وا؛ وأيـــداعـــاترتاألســـباب اجلذريـــة لل
ت تقع بأن املسؤولية الرئيسية عن منع نشوب الصراعا ةاملبدئي

ــة    ــات الوطنيـ ــاتق احلكومـ ــى عـ ــو ؛علـ ــى ضـــرورة  أكـ دوا علـ
ــس       ــة، كمجل ــات الفاعل ــن اجله ــة م ــة متنوع اضــطالع جمموع
األمــن واجلمعيــة العامــة واألمــني العــام واجمللــس االقتصــادي       

ال ضـ واالجتماعي واهليئـات األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة، ف     
ظمات اإلقليمية، بـدور قيـادي يف تنسـيق االسـتجابات     عن املن

الوقائية للرتاعات الناشئة، وأبرزوا أمهيـة الـدور الـذي تضـطلع     
بــه املنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع       
ــات؛    ــال منـــع نشـــوب الرتاعـ ــاع اخلـــاص يف جمـ املـــدين والقطـ

نشـوب   وأعربوا عن تأييدهم لتعزيـز دور األمـني العـام يف منـع    
من امليثاق؛ وأعربوا عن تأييـدهم   ٩٩الرتاعات، مبوجب املادة 

__________ 

  )١٦(  S/PV.4334،  ٥-٢الصفحات. 
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القتراح األمني العام إيفـاد بعثـات لتقصـي احلقـائق إىل منـاطق      
الرتاع احملتملة، هبدف التوصل إىل وضـع اسـتراتيجيات شـاملة    

  للوقاية.
آب/أغســطس  ٣٠، املعقــودة يف ٤٣٦٠ويف اجللســة   
تمام اجمللـس إىل مشـروع   ، وجه الرئيس (كولومبيا) اه٢٠٠١
؛ ومت طرحـــه للتصـــويت واعُتِمـــد باإلمجـــاع بوصـــفه  )١٧(قـــرار
قــام اجمللــس بــأمور، مــن بينــها   وبــه)؛ ٢٠٠١( ١٣٦٦ القــرار

  أنه:
ب جبميــع الــدول األعضــاء أن تكفــل القيــام يف الوقــت      اهــأ  

تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة ملنـع االجتـار غـري        باملناسب وبصـورة دقيقـة   
لحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه املشروع باألس

ــه   ــع جوانب ــن مجي ــد يف  ،م ــه  ٢٠املعتم ــع  ٢٠٠١متوز/يولي ــاذ مجي ، واخت
التدابري الضرورية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمـي والعـاملي ملنـع    
ومكافحة التدفق غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة إىل  

  مناطق الصراعات؛
__________ 

  )١٧(  S/2001/828. 

قرر النظر يف أن ُيدرج، حسب االقتضاء، عنصرا يتعلق بـرتع    
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج يف واليــات بعثــات األمــم املتحــدة 
حلفــظ الســالم وعمليــات بنــاء الســالم مــع إيــالء اهتمــام خــاص إلعــادة 

  تأهيل اجلنود األطفال؛
يـــد الـــدعوة الـــيت وجههـــا األمـــني العـــام لتقـــدمي الـــدعم إىل   أ  
ــات ــا املســتوى الثالــث      عملي ـــان الرفيع ــيت اســتهلها االجتماعـ ــة ال املتابع

والرابع املعقودان بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف جمـايل منـع      
ــة        ــوارد لتنمي ــن امل ــد م ــوفري مزي ــاء الســالم، ولت نشــوب الصــراعات وبن

  القدرات اإلقليمية يف هذين اجملالني؛
ليميـة، خاصـة يف أفريقيـا،    إىل تعزيـز قـدرة املنظمـات اإلق    ادع  

على منع نشوب الصراعات، وذلك بتقدمي املساعدة الدولية إىل هيئات 
من بينها منظمة الوحدة األفريقيـة واملنظمـة الـيت سـتخلفها، مـن خـالل       
آليتها ملنع نشوب الصراعات وإدارهتا وتسويتها، وكـذلك إىل اجلماعـة   

ب الصـراعات وإدارهتـا   االقتصادية لدول غرب أفريقيا وآليتها ملنع نشـو 
  .وتسويتها وحفظ السالم واألمن

  ا هبني رتبطامل فرادواأل محاية موظفي األمم املتحدة - ٤٤
  اعصريف مناطق ال اإلنسانية ةاملساعد جمالوالعاملني يف 

اإلجراءات األولية
 ٢٠٠٠شــــباط/فرباير  ٩املقــــرر املــــؤرخ    

  ): بيان من الرئيس٤١٠٠(اجللسة 
ــة    ــودة يف ٤١٠٠يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٩، املعقـــ شـــ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ٢٠٠٠

موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبـا والعـاملني    محاية’’
ــاطق ال  جمــال املســاعدة يف  واســتمع ‘‘. اعصــراإلنســانية يف من

 ةاجمللس إىل إحاطات إعالمية قدمتها نائبة األمني العام واملـدير 

ــ ةلربنـــامج األغذيـــة العـــاملي واملراقبـــ  ةتنفيذيـــال للجنـــة  ةالدائمـ
لــدى األمــم املتحــدة. وأدىل مجيــع    الصــليب األمحــر الدوليــة   

أعضاء اجمللس ببيانات خالل اجللسـة، وكـذلك ممثلـو اسـتراليا     
وأوروغواي والربازيل والربتغال وبـيالروس ومجهوريـة كوريـا    

ــر     ــنغافورة ومصـ ــلوفينيا وسـ ــا وسـ ــوب أفريقيـ ــرويج وجنـ والنـ
  ونيوزيلندا واليابان.

وأمجلت نائبة األمني العام عددا من اخلطوات العمليـة    
ــدا      ــة أفضــل ألمــن مــوظفي األمــم املتحــدة، وحتدي ــوفري محاي لت


