
٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1164/1582 
 

  الوطنية يف مرحلة ما بعد الصراع: دور األمم املتحدةاملصاحلة    - ٤٤
  

  اإلجراءات التمهيدية  

 ٤٩٠٣جملـس األمـن    يف جلسـة بيان صادر عن الرئيس   

    ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦املعقودة يف 

كــــــــانون  ٢٦يف املعقــــــــودة ، ٤٩٠٣يف اجللســــــــة   
، أدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أعمالـــه  ٢٠٠٤ الثاين/ينـــاير

الوطنيــة يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع: املصــاحلة ”البنــد املعنــون 
مـن األمـني   إىل إحاطات الس ستمع . وا“دور األمم املتحدة

العام املساعد للشؤون السياسية، ومدير برنامج األمم املتحـدة  
ــائي، ونائبــ  ــة يف حــاالت الطــوارئ.    ةاإلمن أدىل ومنســق اإلغاث

ــس وممثلــ   ــع أعضــاء ال ــات مجي ــتني وأفغانســتان  و ببيان األرجن
ــدا ــاد األورويب) وأيرلنـ ــم االحتـ ــنة  )١((باسـ ــدي والبوسـ وبورونـ

وبــريو واجلبــل األســود ومجهوريــة كوريــا وجنــوب  واهلرســك 
أفريقيــا وروانــدا وســرياليون وصــربيا وغواتيمــاال والكــامريون   
وكرواتيــا وكــوت ديفــوار وكوســتاريكا وليختنشــتاين ومصــر 

  .واملغرب واملكسيك ونيجرييا واهلند واليابان

 (شـيلي) أن  ةالرئيسـ  تيف كلمتها االفتتاحيـة، أكـد  و   
مرحلــة مــا بعــد الصــراع تقــع عنــد نقطــة  املصــاحلة الوطنيــة يف 

تقــاطع مســؤولية اتمــع الــدويل األدبيــة ومســؤوليته السياســية 
ينبغي أن تدرج بشكل منهجي ضمن أنشـطة األمـم املتحـدة    و

 .عودة نشوب الصراعاتللحيلولة دون 

األمـم املتحـدة يف حـاالت     عملوسلطت الضوء على   
 هـي تطـرح  غـي أن  ما بعد الصراع، وقالت إن األسئلة الـيت ينب 

__________ 

يســلندا وبلغاريــا أإســتونيا وألبانيــا وان كــل مــن انضــمت إىل البيــ  )١(  
والبوسنة واهلرسك وبولندا وتركيـا واجلبـل األسـود واجلمهوريـة     
ــا    ــابقا ورومانيـ ــالفية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــيكية ومجهوريـ التشـ
وسلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا وقربص وكرواتيا والتفيـا وليتوانيـا   

  .ومالطة والنرويج وهنغاريا

ألمـم املتحـدة يف عمليـات    تؤديـه ا الدور الذي ينبغي أن  هو ما
وهـــل ينبغـــي دمـــج ضـــرورة املصـــاحلة يف   ،املصـــاحلة الوطنيـــة

 وهـل ينبغـي  استراتيجيات اخلـروج حلـاالت مـا بعـد الصـراع؛      

أن  ينبغـي ألمم املتحدة تصميم استراتيجيات املصاحلة؛ ومـاذا  ل
  .)٢(ة األخرىالرئيسي ةألمم املتحدأجهزة ايكون دور 

ــاعد  و   ــام املســ ــني العــ ــار األمــ ــه أشــ أن  إىل يف إحاطتــ
حـىت تكـون دائمـة تتطلـب تسـوية املاضـي وحسـاب        ملصـاحلة  ا

ــن      ــول املســؤولية ع ــابقة، وقب ــاء الس ــاءة. وكيفيــة  اإلاألخط س
الحـظ أن  حتقيق ذلك تتنوع وفقا للظروف الوطنيـة احملـددة. و  

ل الوحشـــية الســـابقة، األعمـــاعلـــى حتقيـــق العدالـــة واحملاســـبة 
وتعويض الضحايا، واستئناف روابط الثقة والتلطف املقطوعـة  

عنها عند التعامل مـع األمـور امللحـة اخلاصـة     جيوز التغاضي  ال
قـال إن  و. باستعادة االستقرار والتفاوض على اتفاقات السالم

ــة يف جمتمعــات مــا بعــد      ــة مألوف ــوترات بــني الســالم والعدال الت
ــك    الصــراع. ومســاعدة   ــى حــل تل ــذين شــتتتهم احلــرب عل ال

ــه.    التــوترات دور رئيســي ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يقــوم ب
ــن  وأشــار كــذلك   ــدد م ــل احملــاكم،   الوســائلإىل ع جلــان ومث

الـــيت شـــردين الســـكان امل إعـــادةاحلقيقـــة واملصـــاحلة والعفـــو و
املصاحلة يف حاالت مـا بعـد    لتحقيقيستخدمها اتمع الدويل 

لكــي تكــون ناجحــة مــن   الوســائلتلــك  الصــراع، وذكــر أن
ــها   ــع بينــ ــروري اجلمــ ــة   الضــ ــة اجتماعيــ ــر ”يف عمليــ للتطهــ

حتديـد الصـيغة املعينـة املالئمـة      ه جيـب إىل أنـ وأشـار   .“النفسي
للبلد املعين على أساس من التشاور الوطين امليسـر علـى النحـو    

قــدم املســاعدة، ين اتمــع الــدويل ميكــن أن إقــال املناســب. و
رات ويوفر املعلومـات عمـا فعلتـه بلـدان أخـرى يف      ويبني اخليا

__________ 

  )٢(  S/PV.4903 ٤-٢، الصفحات.  
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ومع أن قرارات العفو قد تعتـرب أحيانـا الـثمن     ظروف مشاة.
الـذي يـدفع يف مقابـل جنـاح اتفاقـات السـالم أو احلفـاظ علــى        
االستقرار، فإن األمم املتحدة ال ميكنها أن تغـض الطـرف عـن    

تنتـهك  االتفاقات اليت يتم التوصل إليها من خالل مفاوضـات  
  .)٣(مبادئ امليثاق

وأشار مدير برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي إىل مسـألة      
بنــاء الدميقراطيــة كجــزء مــن االقتصــاد السياســي للمصــاحلة       

إىل من املنافسـة املسـلحة    االستعجال يف التحولوحذر من أن 
ــة وراء  ال املنافســة دميقراطيــة مــن دون معاجلــة األســباب الكامن

 عــن بعضــها إىل االبتعــاد ع األطــراف دفيــالصــراع ميكــن أن  
ــذي  بشــكل أكــرب   عناصــرمــع خمتلــف  جي. وأكــد أن احلــوار ال

اتمــع املــدين جنبــا إىل جنــب مــع القيــادة السياســية ميكــن أن  
عمليـــة حمـــل مؤقتـــا  حيـــلكمل أو يف بعـــض احلـــاالت أن يســـت

كما ميكنه بشـكل جـوهري    .أكثرذات طابع رمسي دميقراطية 
دميقراطية الحقـة حتظـى بتأييـد أوسـع.      أن ميهد إلجراء ممارسة

مل  مـا  ماوأضاف أن املصاحلة وبناء السالم من الصعب حتقيقه
أعمـــال فعالـــة  تكفلــه ن أمنــهم الشخصـــي  أيشــعر املواطنـــون  

ــة، ويف هــذا الصــدد،    للشــرطة يف الطرقــات واتمعــات   احمللي
ــيت تبــذهلأشــار إىل جهــود تــدريب الشــرطة    األمــم املتحــدة  اال

هـذه احلالـة حبالـة    قارن ولفة ولكنها ضرورية. مكوهي جهود 
حتــدي جملــس األمــن  ووضــع أمــام، مــن يعــاين مــن أزمــة قلبيــة 

ــة ”خـــــارج ليمتـــــد إىل تركيـــــز أنشـــــطته  ع يفلتوســـــا غرفـــ
اإلحصائيات احلقيقية لبنـاء السـالم   أن مع مراعاة ، “العمليات

 التــدخالت هــي يف مــرحليت الصــحة الوقائيــة    أهــم تظهــر أن 

  .)٤(إعادة التأهيلو
__________ 

  .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  

  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

منســق اإلغاثــة يف    ةنائبــ  يف اإلحاطــة الــيت قدمتــها  و   
نبغــي أن املصــاحلة بعــد الصــراع ي، اعتــربت حــاالت الطــوارئ

االســتجابة اإلنســانية العاجلــة للصــراع.  رعايتــها أثنــاء مرحلــة 
سـتدام،  املسـالم  لل حيويـة رمسية ال عمليات املصاحلةارتأت أن و
اســتعادة ب قفيمــا يتعلــبعــض أقــوى أشــكال املصــاحلة،  لكــن و

يف احليـاة  يوجد  ،النسيج االجتماعي واستعادة الوحدة الوطنية
نقطـة   جيب أن تكـون يف احلاالت احلرجة، وقالت إنه اليومية. 

مسـتويات كافيـة مـن املسـاعدات     تـوافر  ضـمان  هي االنطالق 
ــار  ــانية وأشـ ــ تاإلنسـ ــرب   إىل أنـ ــاطر أكـ ــزن أن املخـ ــن احملـ ه مـ

والحظـــت أن . “ةاملنســـي”حـــاالت الطـــوارئ يف  تكـــون مـــا
شرعية دخول فصيل مـن الفصـائل يف عمليـات السـالم ينبغـي      
أن تقوم على أساس التزامه بإتاحة وصول املسـاعدة اإلنسـانية   

ينبغي تسـليم املسـاعدات اإلنسـانية     هاقترحت أنودون تعويق. 
ظامل أو تعوق التطور االجتماعي واملؤسسـي  بطريقة ال تدمي امل

ســـبل كســـب العـــيش وتعزيـــز  اســـتعادةو يف األجـــل الطويـــل
الوســـائل أن  شـــاغال مفـــادهأثـــارت أيضـــا شـــرعية الدولـــة. و

الطويلــة األجـــل واملتوســطة األجـــل لتحقيــق املصـــاحلة، مثـــل    
ــة الصــحية والتســريح و    ــيم والرعاي ـــزالتعل ــا  ن ع الســالح، غالب

ــا ــايف  مـ ــها التمويـــل الكـ ــامات  أن تـــدميوميكـــن  ينقصـ االنقسـ
ــة.  أن  الحظــتلــس األمــن، عمــل جمب وفيمــا يتعلــقاالجتماعي

ــل   ــل إىل جتاهـ ــالم متيـ ــات السـ ــن   ” عمليـ ــعة مـ ــة الواسـ الطائفـ
 “اجلماعات املتضررة مـن األزمـة وذات املصـلحة يف املسـتقبل    

ــيت و ــون   الـ ــا أن تكـ ــي أيضـ ــاوض  ”ينبغـ ــة التفـ ــى طاولـ  .“علـ

ــاج   شــــواغلوأكــــدت أن احتياجــــات و ــرأة وإعــــادة إدمــ املــ
 تـدرج ب أن الالجئني واملشردين داخليـا واجلنـود األطفـال جيـ    

التخطـــيط اإلنســـاين واســـتجابات مـــا بعـــد الصـــراع علـــى  يف
  .)٥(املستوى االستراتيجي
__________ 

  .١٥-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  
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على الرأي يف كلمني العظمى من املت اتفقت األغلبيةو  
أن املصــاحلة بعــد الصــراع متثــل عمليــة طويلــة األجــل تتطلــب   

من األمم املتحـدة واتمـع الـدويل،    املستمرين االلتزام والدعم 
األمـــم الــيت تتمتــع ــا    واســـعة الربة اخلــ ك إىل كــذل  واوأشــار 

ع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج     نــز املتحدة يف جمـاالت  
 التعـاون بـني جملــس   كلمنيشـجع بعـض املـت   ووإعـادة التأهيـل.   

ــة العامــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف    األمــن واجلمعي
كلمـون  حل األزمات املعقدة. وشـدد مت سق إزاء ج مت حتقيق

دور الوســيط بــ القيــامألمــم املتحــدة ل ه ينبغــيأنــعلــى خــرون آ
بيئة مواتية، وتقدمي املشورة السياسية واملسـاعدة   يئةاحملايد، و

بعـض   تأبـرز و .)٦(احلقيقـة تقصـي  التقنية يف جماالت العدالـة و 
لعمليـات   الكـافيني  الوفود أيضا أمهيـة الـدعم املـايل والسياسـي    

األوسـع نطاقـا   واليات ال ذلكوك، فظ السالماألمم املتحدة حل
ــدعم املؤسســي      ــدمي ال ــوق اإلنســان وتق ــهاكات حق لرصــد انت

على أنـه ميكـن تطبيـق    معظم الوفود  واتفق .)٧(ألطراف املعنيةل
السياق اخلاصـة بكـل بلـد.     حسبجمموعة متنوعة من النهج، 

مقـاس واحـد   ”أنـه ال يوجـد    إىل أملانيا وباكسـتان  وأشار ممثال
يـــق املصـــاحلة الوطنيـــة بعـــد انتـــهاء     لتحق “يناســـب اجلميـــع 

الضــوء علــى أمهيــة كلمني العديــد مــن املــتوســلط  .)٨(الصــراع
 واوحـذر  ،)٩(العدالة وسيادة القانون يف املصـاحلة بعـد الصـراع   

__________ 

 S/PV.4903(الربازيـــــل)؛ و  ٢٢املرجــــع نفســـــه، الصــــفحة     )٦(  

(Resumption1) ــفحات ــد)؛ و ٢١، الصــ ــرب)؛  ٢٦ (اهلنــ (املغــ
  (كوت ديفوار). ٤٦  (نيجرييا)؛ و ٤٤ و

  )٧(  S/PV.4903 ٢١ (إسـبانيا)؛ و  ٢٠ (اجلزائـر)؛ و  ١٧، الصفحات 
  (رومانيا). ٣٩  (باكستان)؛ و ٢٥  (فرنسا)؛ و

  (باكستان). ٢٥(أملانيا)؛ و  ١٥فحتان املرجع نفسه، الص  )٨(  

 ٢٢ (إسـبانيا)؛ و  ٢٠ (أملانيـا)؛ و  ١٥املرجع نفسه، الصـفحات    )٩(  
ــل)؛ و ــة املتحــــــدة)؛ و   ٢٨ (الربازيــــ  S/PV.4903(اململكــــ

(Resumption1) (بورونــدي)؛  ٣٤ (أيرلنــدا)؛ و ٣، الصــفحات
  (ليختنشتاين). ٤٥ يك)؛ و(املكس ٤٣ و

إرســـاء دون إعـــادة قبـــل األوان ومـــن أن إجـــراء االنتخابـــات 
مؤسسات الدولة واستقرار االقتصـاد   وتشكيلالقانون،  سيادة

يـة، بـل ويـؤدي إىل    فعالال عدمي هميكن أن يثبت أنبعد الصراع 
  .)١٠(نتائج عكسية

بــني   اهلــش تــوازن الوأشــار عــدد مــن املــتكلمني إىل      
السـالم واالسـتقرار يف بيئـة مـا بعـد الصـراع،        ونالعقاب وصـ 

ــيمة    وإىل ــاب علـــى االنتـــهاكات اجلسـ أن اإلفـــالت مـــن العقـ
ــوق اإلنســان ال ميكــن    ــب   حلق ــه جيــب حماس ــه وأن  ةالتغاضــي عن

يف عقبـة  أال يتحول إىل ينبغي  إلقامة العدلالسعي  وأن، اجلناة
  .)١١(طريق السالم

أكد ممثلو أملانيـا وإسـبانيا وفرنسـا علـى أمهيـة الـدور       و   
الــداعم للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف حتقيــق العدالــة واملعــايري   
ــاء       ــع أحنـ ــن يف مجيـ ــالم واألمـ ــز السـ ــة وتعزيـ ــانية الفعالـ اإلنسـ

إىل التجربـة   وممثـل بـنن   أنغوال كل من ممثل رقتطو .)١٢(العامل
ان احلقيقــة واملصــاحلة، جلــإىل الوطنيــة اخلاصــة ببلــده، وأشــارا  

العفـــو، وتقـــدمي االعتـــذارات والتعويضـــات املاليـــة وعمليـــات 
عمليــــات  وحتريــــكاجلماعيــــة كوســــيلة إلــــاء الصــــراعات  

  .)١٣(املصاحلة

 باســــمببيــــان  ةالرئيســــ ت، أدلــــةقشــــانيف ايــــة املو  

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:. )١٤(الس
__________ 

  )١٠(  S/PV.4903 (بنن). ٣٩-٣٧ (إسبانيا)؛ و ٢١-٢٠، الصفحات  

 ٢٣ (فرنسـا)؛ و  ٢٢ (إسبانيا)؛ و ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )١١(  
ــل) و ــتان)؛ و ٢٧-٢٥ (الربازي ــاد الروســي)؛   ٢٧ (باكس (االحت

  (الصني). ٣٦ و(الفلبني)؛  ٣٠ و

 ٢٢ (إسـبانيا)؛ و  ٢٠ (أملانيـا)؛ و  ١٥املرجع نفسه، الصـفحات    )١٢(  
  (فرنسا).

  (بنن). ٣٧ (أنغوال)؛ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣(  

  )١٤(  S/PRST/2004/2.  




