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ــد    ــدة يف   أكـــد مـــن جديـ ــدور األمـــم املتحـ ــة لـ ــة احليويـ األمهيـ
  املصاحلة الوطنية بعد الصراع؛  

اعتــرب أنــه مــن املالئــم مواصــلة حبــث الكيفيــة الــيت ميكــن ــا    و  
املستمدة من عـدة جمـاالت   األمم املتحدة االستفادة من خربات وجتارب 

ــث  رئيســي ــا حبي اســتخالص دروس وخــربات املاضــي   يتســىنة وتوجيهه
  ؛واالستفادة منها

دعا األمـني العـام إىل إيـالء االعتبـار لـدى إعـداد تقريـره عـن         و  
ــلة  يف  دور األمـــم املتحـــدة ــانون، لـــآلراء ذات الصـ ــيادة القـ العـــدل وسـ

  ؛  املعرب عنها يف املناقشة

ــرى      ــات األخـ ــدة واهليئـ ــم املتحـ ــاء األمـ ــع أعضـ ــا مجيـ يف  ودعـ
منظومة األمـم املتحـدة الـيت لـديها خـربات وجتـارب يف هـذا الصـدد إىل         

  .اإلسهام يف هذه العملية
    

  واتمع املدينالتجارية األعمال بالبنود املتعلقة    - ٤٥
  

دور األعمــال التجاريــة يف منــع الصــراع وحفــظ  -ألــف 
  السالم وبناء السالم فيما بعد الصراع

    التمهيديةاإلجراءات   

املعقــودة يف  ٤٩٤٣الــيت دارت يف اجللســة املــداوالت   

   ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥

ــاجل يف    ــودة يف ٤٩٤٣ ةلســ ــان ١٥ املعقــ  /أبريلنيســ

رئـيس البنـك    ات مـن إحاطـ إىل ، استمع جملـس األمـن   ٢٠٠٤
، نـــزلشــركة سيمملســؤول اإلداري األول الــرئيس واوالــدويل، 

لفريـــق الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ورئـــيس ا ةرئيســـو
االستشــاري املخصــص املعــين بالبلــدان األفريقيــة اخلارجــة مــن 

  أدىل ببيانات األمني العام ومجيع أعضاء الس.  و. الصراع

 أن الـس إىل أشار األمني العام يف بيانه االفتتاحي و   

أنشــأ أفرقــة خــرباء لتقيــيم دور االقتصــاد السياســي يف إشــعال   
نشـاء بعـض بعثـات حفـظ     الصراعات أو إطالة أمدها. وأذن بإ

الســالم للمســاعدة يف رصــد اجلــزاءات االقتصــادية وعمليــات   
حظر األسلحة ولـدعم اجلهـود املبذولـة إلعـادة فـرض السـلطة       

اجلهــود  الوطنيــة علــى املــوارد الطبيعيــة. وعــرض بالتفصــيل     
ــاد االقتصــادية      ــيت اختــذت ملعاجلــة األبع ــة ال ــادرات املختلف واملب

ــد حــان  للصــراع املســلح، وأكــد أن ال   ــت ق ــذه   وق ــل ه لتحوي
اجلهود املخصصة إىل ج أكثر انتظاما. وارتـأى أن مـن شـأن    
هذا النهج أن يـؤدي إىل تعزيـز التعـاون والتفاعـل بـني ذراعـي       

األمن والتنميـة يف األمـم املتحـدة، وأن يكفـل انعكـاس القـوى       
االقتصادية احملركـة للصـراع املسـلح يف اجلهـود الـيت ترمـي إىل       

 اتفاقات السالم ويف الواليـات الـيت يعهـد ـا     منع الصراع ويف
بإنشـاء   امأبلغ األمني العام الس بأنه قو. إىل عمليات السالم

فريق مشترك بـني الوكـاالت برئاسـة إدارة الشـؤون السياسـية      
معين باالقتصاد السياسي للصراع املسلح سيقدم توصـيات إىل  

  .)١(كل من منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء

ــدويل إىل اجلهــود   وأشــار    ــك ال ــيس البن ــذهلا رئ ــيت يب  ال
أبــرز الــدور اإلجيــايب الــذي والبنــك الــدويل يف منــاطق خمتلفــة، 

ــميكــن أن  ــع   قطــاعه يؤدي الصــراعات نشــوب األعمــال يف من
االفتقــار إىل الفــرص االقتصــادية أن  والحــظوإعــادة اإلعمــار. 

ذي ومـا يـنجم عنــه مـن تــزاحم علـى املـوارد الشــحيحة هـو الــ      
األمل للنـاس مـن   منح قال إن و. يكمن وراء معظم الصراعات

سـبيل لتفـادي   أفضـل   وهـ األعمـال  تنشيط قطاع خالل إعادة 
  .  )٢(الصراع

لشــــركة واملســــؤول اإلداري األول لــــرئيس اأكــــد و  
ه القطـاع اخلـاص يف   يؤديالدور احلاسم الذي ميكن أن  نـزسيم

ــار   ــاء الســالم وإعــادة اإلعم ــا   بن ــد الصــراع، كم  ليتيف حــا بع
__________ 

  )١(  S/PV.4943 ٥-٣، الصفحات.  

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢(  
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أفغانستان والعراق. وأشار إىل األمن والبنية التحتيـة والتمويـل   
ــيط  ــة والتخطـ ــدم  يف مرحلـ ــراع والتقـ ــد الصـ ــا بعـ ــوظمـ  امللحـ

ــة ملشــاركة قطــاع األعمــال يف     ــة األمهي حــاالت كعوامــل بالغ
  .)٣(بعد الصراع  ما

ــدو   ــ تأكـ ــاعي   ةرئيسـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ الـ
اص يف بنـاء الرفـاه االقتصـادي    املسؤولية األساسية للقطاع اخلـ 

ــاص   و ــاع اخلـ ــاه إىل أن القطـ ــت االنتبـ ــا لفتـ ــاعي. كمـ االجتمـ
علــى  تيف عــدم االســتقرار والصــراع، وشــدد أحيانــا ســاهم ي

األعمــال التجاريـــة   الجتــذاب احلاجــة إىل خلــق بيئــة مواتيــة     
منـــاطق مــا بعـــد الصــراع للمســـامهة يف اســـتقرار   إىل اخلاصــة  

 اخلـاص القطـاع  جيـب علـى   أيهـا،  يف رواألوضاع االجتماعية. 
ــؤولية    ــل مســ ــه أن يتحمــ ــراع  انفســ ــع الصــ ــاعدة يف منــ  ملســ

الــيت يبــذهلا بــاجلهود التعاونيــة  وأقــرت. مــن حدتــه تخفيــفالو
ــة العامــة وجملــس األمــن والــس االقتصــادي   كــل مــن ا جلمعي

 لوضـع ميكـن عملـه    ممـا أكدت أن هناك الكثري وواالجتماعي، 
ــل األجــل    ــة املســتدامة و  جتــاهمنظــور شــامل وطوي ــع التنمي من

  .)٤(اتالصراعنشوب 

ــين        ــق االستشــاري املخصــص املع ــيس الفري وأشــار رئ
 ال مفـر  لـيت اإىل الصـلة  ع الصـرا بالبلدان األفريقية اخلارجة من 

ميكــن للقطــاع  فــال بــني الســالم والتنميــة االقتصــادية.     امنــه
ــاص أن  ــاهماخلـ ــار   يسـ ــادي واالزدهـ ــو االقتصـ ــق النمـ  يف خلـ

نــه يعتقــد أن اتمــع   وقــال أيضــا إ ســالم. ال لبعــد إحــال  إال
يئـة البيئـة السياسـية الـيت     يف  هو أهم األطراف الفاعلـة الدويل 

  .)٥(ميكن فيها للقطاع اخلاص أن ميارس العمل التجاري
__________ 

  .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  

  .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

  .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

واتفـــق معظـــم أعضـــاء الـــس أن الوقـــت مناســـب     
لــس دور قطــاع األعمــال يف كــي ينــاقش امالئــم لالظــرف و

ــع  ــد    الصــر نشــوبمن ــاء الســالم بع ــظ الســالم وبن اعات وحف
أن النمــو االقتصــادي وأعربــوا عــن اعتقــادهم انتــهاء الصــراع. 

الصـــراعات نشـــوب ملنـــع  أساســـيااملســـتدام ميكـــن أن يكـــون 
ــن    ــرى ميكـ ــات أخـ ــا يف أوقـ ــار، بينمـ ــادة اإلعمـ ــل لوإعـ لعوامـ

تساهم يف نشأة العديد مـن الصـراعات العنيفـة.    أن االقتصادية 
ــث   ــت  لني إىل أن النشــاط التجــاري،  وأشــار بعــض املم ــا كان أي

ــيس   ــه، ل ــه     أمهيت ــذي تضــطلع ب ــدور األساســي ال ــديال عــن ال ب
املســؤولية الرئيســية عــن تــوفري   تتحمــلالســلطات العامــة الــيت  

املتكلمـون   اتفـق و .)٦(واالسـتثمار  احلـوافز للنشـاط االقتصـادي   
الــيت مزقتــها احلــرب الــدول  العديــد مــن ه نظــرا لكــونعلــى أنــ
مرار عــدم االســتقرار والفقــر، جيــب علــى قطــاع ســتال معــرض

يف إعــادة اإلعمــار بعــد بطريقــة مســؤولة يشــارك أن األعمــال 
األعمـال ينبغـي أن   قطـاع  ن إالصراع. وقـال بعـض املـتكلمني    

ــة   ي ـــزشــارك بنشــاط يف عملي ع الســالح والتســريح وإعــادة   ن
  .)٧(الصراعانتهاء بعد وبناء السالم  اإلدماج

مبـــادرة االتفـــاق علــى  تكلمني أثــىن العديـــد مــن املـــ  و  
العــاملي لألمــني العــام، الــيت حتــدد مبــادئ ملســاعدة الشــركات    

ــهام  ــى اإلس ــاد    عل ــتدامة. وأش ــة العامليــة املس  دوربــ وايف التنمي
ــادرة  ــني  املب ــم املتحــدة    الشــركاتيف اجلمــع ب ووكــاالت األم

ومنظمــات اتمـــع املـــدين يف جهـــد مشـــترك لتعزيـــز مواطنـــة  
__________ 

 ٣٣ (أنغـوال)؛ و  ٢٥ (شـيلي)؛ و  ٢٠املرجع نفسه، الصـفحات    )٦(  
  (الربازيل). ٣٦  (اململكة املتحدة)؛ و

 ٢٢ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (الصـني)؛ و  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
  (أنغوال). ٢٥  (فرنسا)؛ و
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الشــركات للممارســات املســؤولة،    الشــركات وزيــادة دعــم  
  .)٨(اتاألزمحاالت وبالتايل تقليل خطر 

مــن أعضــاء الــس أنــه مــن املهــم منــع  العديــدواعتــرب   
األعمـال يف حـاالت   مـن قطـاع   تورط السليب جلهـات فاعلـة   ال
ناســـب املشـــكل العمـــل الشـــركات بت، وضـــمان أن صـــراعال

ني علـى أنـه   شدد العديد مـن املمـثل  و .)٩(تزيد األمور سوءا وال
ــن الضــروري أ  ــوق   ال تشــارك م ــهاكات حق الشــركات يف انت

نشــطة األيف  أن حتجــم عــن أي مشــاركة غــري الئقــةاإلنســان و
منـــع يف مســـامهة مباشـــرة  وبـــذلك تســـاهمالسياســـية احملليـــة، 

ممثــل شــيلي وأعــرب  .)١٠(يهــاوالتغلــب علنشــوب الصــراعات 
جـب  الرصـد الوا سـلوك ومعـايري   القواعد  وضععن احلاجة إىل 

  .)١١(تطبيقها على الشركات

ــرب    ــثوأعـ ــدة   الممـ ــات املتحـ ــتان والواليـ ــن باكسـ عـ
كوـا  للشركات تـوفري القيـادة مـن خـالل     ميكن  هأناعتقادمها 

سـلوك  قواعد مثل اعتماد مدونات على املواطنة الصاحلة أمثلة 
مـــدونات دوليـــة طوعيـــة ملشـــاركة يف اللشـــركات أو اختيـــار 

ــق بســلوك   ــا .)١٢(الشــركاتتتعل ــل الصــني  وق ــي  ل ممث ــه ينبغ إن
التجاريــة أن تلتــزم التزامــا صــارما بقــرارات جملــس  للشــركات 

__________ 

 ٢٢ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (اجلزائـر)؛ و  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  
 ٢٩ (أنغــوال)؛ و ٢٥ (الواليــات املتحــدة)؛ و  ٢٤ (فرنســا)؛ و

(اململكة املتحدة)؛  ٣٣ (االحتاد الروسي)؛ و ٣١ (باكستان)؛ و
  (أملانيا). ٣٨ زيل)؛ و(الربا ٣٦ و

 ٣٣ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (الصـني)؛ و  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
  (اململكة املتحدة).

ــفحات    )١٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــا)؛ و ١٨املرجـ ــات  ٢٤ (رومانيـ (الواليـ
  (اململكة املتحدة). ٣٣ (االحتاد الروسي)؛ و ٣١ املتحدة)؛ و

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 ٢٩(الواليـــات املتحـــدة)؛ و    ٢٤ الصـــفحتان املرجـــع نفســـه،     )١٢(  
  (باكستان).

ــلة و   ــة ذات الصـ ــة العامـ ــن واجلمعيـ ــرى  باألمـ ــدونات األخـ املـ
  .)١٣(لقواعد السلوك

ووافق أعضاء الس على احلاجة للبناء على اخلـربات    
املتراكمـــة يف إدارة العوامـــل االقتصـــادية باعتبارهـــا مصـــدرا     

ــثال وللصــراع.  ــن االهتمــام ب فرنســا وبــنن   أعــرب مم تقريــر ع
 .)١٤(العـام  أنشـأه األمـني   ذيالفريق املشترك بـني الوكـاالت الـ   

ــرح ممثــل رومانيــا أن   و ســلط ي اتقريــرالعامــة األمانــة تعــد اقت
 لالقتصـاد الضوء على أمهية األبعـاد اإلقليميـة والعامليـة األوسـع     

ــدول.  صــراعات الالسياســي يف  كــن أن ميواملعاصــرة داخــل ال
ــر علــى االقتصــاد السياســي     ي ركــز جــزء كــبري مــن هــذا التقري

الـيت ميكـن    املرحلـة هـي  تلـك  فبعد الصراع يف فترة ما للتحول 
ملشـــاركة قطـــاع األعمــال فيهـــا دور إجيـــايب قـــوي   أن يكــون 

التــرابط واقتــرح ممثــل شــيلي أن يركــز التقريــر علــى   .)١٥(فعــالً
توصيات بشـأن   وأن يقدم املعقد بني القطاع اخلاص والصراع

منــع نشــوب الصــراعات وإعــادة الــتعمري بعــد انتــهاء الصــراع   
ميكن لس األمن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي متابعتـها     

  .)١٦(بغرض التنفيذ يف عمليات السالم يف املستقبل

ــدووجــه    ــاه إىل دور األمــم    العدي مــن املــتكلمني االنتب
ــدويل،     ــااملتحــدة يف رصــد النشــاط التجــاري ال ــري نوين والق غ

لكـي   ان الوقـت قـد يكـون مناسـب    إقانوين. وقال ممثل فرنسـا  ال
يعمد جملس األمـن إىل تنظـيم جـه مـن أجـل مراعـاة العوامـل        
االقتصــادية يف منــاطق الصــراعات وحــاالت األزمــات بإنشــاء   

  .)١٧(آلية تستعني خبرباء مستقلني
__________ 

  .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣(  

  (بنن). ٢٨(فرنسا)؛ و  ٢٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )١٤(  

  .١٨ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥(  

  .٢٠ املرجع نفسه، الصفحة  )١٦(  

  .٢٤ املرجع نفسه، الصفحة  )١٧(  




