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أمور، إىل معاقبة مرتكيب مجيع أشـكال االعتـداء حبـزم وتطبيـق     
سياســة عــدم التســامح مطلقــا وسياســة عــدم التــهاون مطلقــا؛  
وأعـــادوا التأكيـــد علـــى أن عمليـــات حفـــظ الســـالم تشـــكّل   

ــع    ــل م ــة للتعام حــاالت الصــراع، وهــي   الوســيلة األشــد فعالي
عمليــــات تتــــألف أساســــا مــــن الرجــــال والنســــاء املتفــــانني   
واحملتـــرفني؛ وشـــددوا علـــى ضـــرورة توســـيع مفهـــوم احلمايـــة 
واملســـاعدة املقدمـــة للضـــحايا، ورحبـــوا بالسياســـة اجلريئـــة      
والشاملة اليت تتبعها األمم املتحدة يف هـذا الصـدد؛ ودعـوا إىل    

مــة إزاء مســألة االعتــداء اتبــاع ــج شــامل وعلــى نطــاق املنظو
اجلنسـي مبشـاركة مجيــع وكـاالت األمــم املتحـدة املوجــودة يف     
امليــدان. ورحبــوا بالتقــدم احملــرز يف تــدريب املــوظفني وأكــدوا  
مــن جديــد ضــرورة التحلــي مبعــايري التأديــب والســلوك العليــا،  
ألن املنع يشكّل أفضل أداة لتفادي ارتكـاب اجلرميـة؛ ورحبـوا    

حملرز يف إنشاء قدرات حتقيق مهنيـة ومسـتقلة يف   أيضا بالتقدم ا

مكتــب خــدمات املراقبــة الداخليــة؛ ودعــوا إىل التــزام تــام مــن  
  جانب الدول األعضاء مبعاجلة هذه املسألة.  

وحث بعض املتكلمني أيضا بوجه خاص علـى تنقـيح     
مذكرات التفاهم بني البلدان املسامهة بقـوات واألمـم املتحـدة    

ــدونا  ــر مـ ــى   لتقـــدمي ونشـ ــلوك الـــيت جيـــب علـ ــد السـ ت لقواعـ
املوظفني مراعاا، وحىت اعتماد مذكرة منوذجية هلذا الغـرض.  
ومشلــت اقتراحــات أخــرى، يف مجلــة أمــور، تــوفري تســهيالت   
الرعايــة والترفيــه للقــوات كحــل حمتمــل لالنتــهاكات؛ وإنشــاء  
آليــة لكفالــة املســاءلة فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات الــيت تجــرى        

تتخــذ مــن أجــل التأكــد مــن أن الصــمت ميكــن   والتــدابري الــيت
كسره على مجيع مستويات القيـادة؛ وبـذل مزيـد مـن اجلهـود      
حنـــو تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف مجيـــع السياســـات   
والــــربامج علــــى املســــتويني الــــوطين والــــدويل وفقــــا للقــــرار 

٢٠٠٠(  ١٣٢٥.(  
    

  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا - ٤٨

  
  اإلجراءات التمهيدية  

املعقـودة   ٤٩٨٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٨٠يف اجللســـــــ ــار/ ٢٨، املعقـــــــ  أيـــــــ

أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد   ،)١(٢٠٠٤ مــايو
ــون  ــا    ”املعن ــم املتحــدة هل ــتجابة األم ــدة واس ــات املعق . “األزم

ــدول  ــا يف جــ ــة   وأدرج الــــس أيضــ ــالة مؤرخــ ــه رســ أعمالــ
. واسـتمع  )٢(موجهة من ممثـل باكسـتان   ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٤

__________ 

ــذه      )١(   ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ ــد مـ ملزيـ
 اجللسة، انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء الثالث الفرع ألف.

  )٢(  S/2004/423.حتيل ورقة غري رمسية لتوجيه سري املناقشة ، 

الـــس إىل إحاطـــات قـــدمها وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون  
اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ. وأدىل مجيــع  

  أعضاء الس ببيانات خالل اجللسة.  

وأكد وكيل األمني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       
إلغاثة يف حاالت الطوارئ، يف إحاطته، أن األزمـات املعقـدة   ا

وتبعاــا ال تنطــوي علــى أبعــاد عســكرية وأمنيــة فحســب بــل   
أيضـــا علـــى أبعـــاد سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة وإنســـانية 
أساسية، وهـي أزمـات ذات أجـل أطـول وتكـون فيهـا عمليـة        
الصــراع ذاــا قــد تركــت أثــرا كــبريا علــى هياكــل اتمــع         

ملؤسسات احلكومية وقدرة األسـر واتمعـات علـى مـؤازرة     وا
بعضها البعض. وقال إنه ينبغي االسـتفادة بدرجـة أكـرب سـواء     

)، الـذي طلـب مبوجبـه الـس إىل     ٢٠٠٠( ١٢٩٦من القرار 
األمني العام أن يوجه انتباهه إىل احلاالت اليت تـدعو إىل القلـق   
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صـراع املســلح، أو مــن  البـالغ فيمــا يتعلـق حبمايــة املــدنيني يف ال  
) الذي شجع فيـه الـس األمـني العـام     ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار 

على أن حييل إليه تقييمه ألي ديدات حمتملة للسـالم واألمـن   
ــرة      ــذارات املبكـ ــدة اإلنـ ــيفاً أن فائـ ــتدرك مضـ ــدوليني. واسـ الـ
ــرف     ــة بالتصـ ــوارد الكفيلـ ــوافر املـ ــة إذا مل تتـ ــتكون معدومـ سـ

  .)٣(استجابة لذلك

رئيسـة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل      وأشارت  
إسهام هـذه اهليئـة يف اسـتجابة األمـم املتحـدة للبلـدان الـيت متـر         
بأزمات، مبا يف ذلـك املبـادرات املتخـذة يف اآلونـة األخـرية يف      
البلدان األفريقية اخلارجة من حاالت الصراع. وأضافت قائلـة  

مبـادرات  إنه لكـي نكفـل التضـافر يف عملنـا، ال بـد مـن ربـط        
ــن.       ــس األم ــل جمل ــذه بعم ــاعي ه ــس االقتصــادي واالجتم ال
ولذلك أعربت عن دواعـي سـرورها مـن أن السـني يعمـالن      
بشكل أكثر اتسـاقا، كمـا تـدل علـى ذلـك اإلشـارة إىل أفرقـة        
الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي االستشـــارية يف البيانـــات     

  .)٤(كالرئاسية لس األمن حول مسائل االهتمام املشتر

ــام علــى منــع نشــوب       وركّــز أعضــاء الــس يف بيان
الصــراعات واإلنــذار املبكــر. فقــد الحــظ ممثــل إســبانيا، الــذي 

نظـم عديـدة    كر ر ممثال اململكة املتحدة وبنن ما ذكره، وجـود
لإلنذار املبكر يف إطار األمم املتحـدة، إال أن الوقـت قـد حـان     

ن للمعلومـات املتاحـة   للنظر جبدية يف كيفية تنسيقها حـىت ميكـ  
. )٥(هلا أن تسهم بفعالية وبشكل عاجل يف عملية صـنع القـرار  

ــدة إىل      ــة املتحـ ــيلي واململكـ ــنن وشـ ــبانيا وبـ ــو إسـ ــار ممثلـ وأشـ
__________ 

  )٣(  S/PV.4980 ٥-٣، الصفحات. 

 .٧-٥رجع نفسه، الصفحات امل  )٤(  

ــه، الصـــفحات     )٥(   ــع نفسـ ــبانيا)؛ والصـــفحات   ١٠-٨املرجـ (إسـ
 .(اململكة املتحدة) ٣٢-٣٠(بنن)؛ والصفحات  ١٨-١٦

ــادة ــم املتحــدة   ٩٩ امل ــاق األم ــن ميث ــال ممــثال إســبانيا  )٦(م . وق
واململكة املتحدة إن اعتزام األمني العام تعيني مستشـار خـاص   

ة اجلماعيـــة مـــن شـــأنه أن يضـــمن وصـــول  معـــين مبنـــع اإلبـــاد
الصــلة إىل أعلــى اهليئــات املعنيــة بصــنع القــرار  املعلومــات ذات

  .  )٧(بصورة مبكرة مبا يكفي

وأعــرب ممثــل الفلــبني عــن تأييــده لفكــرة إنشــاء آليــة     
. والحــظ )٨(لتبـادل املعلومــات مـن أجــل حتليــل اإلنـذار املبكــر   

تحـدة ميكـن أيضـا أن    ممثل اململكة املتحدة أن منظومة األمم امل
تســتفيد بصــورة أفضــل مــن قــدرات اإلنــذار املبكــر املوجــودة   
ــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات    لــدى املنظمــات غــري احلكومي
اإلقليميــــة واملؤسســــات األكادمييــــة. وارتــــأى يف املقابــــل أن  
ــيات بشـــأن تضـــمني حـــاالت    الـــس، رغـــم وجـــود حساسـ

االقتضـاء،  أزمات يف جدول أعماله، ينبغي أن يطلب، حسب 
إحاطــات إعالميــة بشــأن األزمــات املعقــدة الــيت ال تكــون قيــد 

ــرار      ١٣٦٦النظــر بالفعــل، وهــي أداة منصــوص عليهــا يف الق

)٩()٢٠٠١(.  

ودعا ممثل الصني الس إىل وضـع اسـتراتيجية وقائيـة      
. وشـدد ممثـل   )١٠(متكاملة ومالئمة خلصائص األزمات املعقـدة 

هناك حاجة إىل حفـظ السـالم،   الربازيل على أنه عندما تكون 
فــإن هنــاك حاجــة إىل منــع نشــوب الصــراعات قبــل ذلــك،        
فـــاقترح أن يقـــوم الـــس يف ايـــة املطـــاف بإنشـــاء عمليـــات 

__________ 

ــنن)؛  ١٧(إســبانيا)؛ والصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )٦(   (ب
 (اململكة املتحدة). ٣١(شيلي)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

ــه، الصـــفحات     )٧(   ــع نفسـ ــبانيا)؛ والصـــفحات   ١٠-٨املرجـ (إسـ
 .(اململكة املتحدة) ٣٢-٣٠

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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. وعلّق ممثلو بنن ورومانيا وفرنسـا  )١١(لتفادي نشوب الصراع
بــــأن مــــن املمكــــن أيضــــا زيــــادة االســــتعانة مبجموعــــات       

ا ممثل بـنن إىل أن يلقـي   . وباإلضافة إىل ذلك، دع)١٢(األصدقاء
ــه     ــة لديـ ــة املتاحـ ــى األدوات الوقائيـ ــرى علـ ــرة أخـ الـــس نظـ
ــة أو احملــددة األهــداف،      ــك اجلــزاءات العام ــا يف ذل بالفعــل، مب
ــائي،      ــزع الســالح الوق ــة، ون ــات املراقب ــق، وبعث وجلــان التحقي

. وأكــد ممثــل الربازيــل  )١٣(وإنشــاء منــاطق جمــردة مــن الســالح 
ص عليهـــا يف الفصـــول الســـادس كـــذلك أن اآلليـــات املنصـــو

ــا        ــادة النظــر فيه ــن إع ــد م ــاق، ال ب ــن امليث ــامن م والســابع والث
  .)١٤(بصورة عاجلة

وشـــدد عــــدد مــــن أعضــــاء الــــس علــــى ضــــرورة    
االســتفادة بقــدر أكــرب مــن املقــررات واالتفاقــات والتقــارير       

. ودعا ممثـل الفلـبني   )١٥(املوجودة يف التصدي لألزمات املعقدة
طريـــق عمليـــة لتنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة إىل وضـــع خريطـــة 
__________ 

(الربازيــل)؛ والصــفحات  ١٤ و ١٣املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١١(  
 (باكستان). ٤٠-٣٧

ــه، الصــــفحات    )١٢(   ــ ١٨-١٦املرجــــع نفســ   نن)؛ والصــــفحات(بــ

 (رومانيا). ٣٧-٣٥ات حف(فرنسا)؛ والص ٢٢-٢٠

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

 .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

مشلت الوثائق املشـار إليهـا تقريـر الفريـق املعـين بعمليـات األمـم          )١٥(  
)؛ وتقريـر األمـني العـام    A/55/305-S/2000/809املتحدة للسـالم ( 

)؛ Corr.1و  S/2001/574عن منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة (    
رفــق ، املS/2001/138و إطــــــار للتعــاون يف ميــدان بنــاء الســالم (

)؛ ٢٠٠١( ١٣٦٦األول)؛ وقــــــــــــرار جملــــــــــــس األمــــــــــــن 
؛ و إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة (قـرار   S/PRST/2003/5 و

)؛ A/47/277-S/24111)؛ وخطـة للسـالم (  ٥٥/٢اجلمعية العامـة  
ــة للســـالم (  ــل A/50/60-S/1995/1وملحـــق خلطـ ــة العمـ )؛ وخطـ

ــن يف       ــدة يف دبل ــة املعتم ــع نشــوب الصــراعات العنيف ــة مبن املتعلق
ــان/أبريل  ــة الـــيت  ٢٠٠٤نيسـ ــة األوروبيـ ــتراتيجية األمنيـ ؛ واالسـ

 .٢٠٠٣اعتمدت يف كانون األول/ديسمرب 

تقــارير األمــني العــام املفعمــة باألفكــار عــن منــع نشــوب         يف
الصراعات وبناء السالم بعـد الصـراع، ومتابعـة تلـك اآلليـات      

  .)١٦(اليت مت حتديدها من قبل

واتفـــق األعضـــاء علـــى أن التصـــدي بصـــورة متســـقة   
ب زيـادة  ومتكاملة للتحديات املالزمـة لألزمـات املعقـدة يتطلـ    

التنسـيق بــني جملـس األمــن وهيئـات ووكــاالت األمـم املتحــدة     
الرئيســية األخــرى واملفوضــيتني الســاميتني لشــؤون الالجــئني    
وحلقـوق اإلنســان واملؤسســات املاليــة الدوليــة وحمكمــة العــدل  
ــس      ــني ال ــاون ب ــد التع ــة. وأشــار عــدة أعضــاء إىل تزاي الدولي

ثـال علـى مـا ميكـن     االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن كم
إجنازه ببذل جهود مشتركة، والحظوا بوجـه خـاص اإلسـهام    
ــدي     ــني لبورونـ ــاريني املخصصـ ــريقني االستشـ ــن الفـ ــدم مـ املقـ

  بيساو.   -  وغينيا

وألجــل حتســني تضــافر العمــل داخــل منظومــة األمــم     
املتحــدة، أشــار ممثــل فرنســا إىل أن مــن املمكــن إشــراك املمثــل 

لة مبكرة من ختطيط بعثات حفظ اخلاص لألمني العام يف مرح
السالم، إضافة إىل األشخاص املسـؤولني عـن العمـل اإلنسـاين     
ــدد األمانــة العامــة لألمــم        ــة. وأوصــى كــذلك بــأن حت والتنمي
ــة إطــارا ميكــن       املتحــدة ووكاالــا واملؤسســات املاليــة الدولي
عندئذ تطبيقه وفقا حلاالت معينـة، وأضـاف أن آليـات املتابعـة     

داريــة املوضــوعة بطريقــة واســعة ســتكون أيضــا  السياســية واإل
. وشــجع ممثــل الربازيــل اجلمعيــةَ العامــة  )١٧(ذات أمهيــة حيويــة

ــادئ العامــة للتعــاون يف      ــدور أكــرب يف وضــع املب ــام ب ــى القي عل
صون السلم واألمن الدوليني واسـترعاء نظـر جملـس األمـن إىل     
احلـــاالت الـــيت ميكـــن أن تعـــرض الســـلم واألمـــن للخطـــر،        

ــى وضــع      ت ويف ــال السياســي، وحــث عل ــاون يف ا ــز التع عزي
__________ 

  )١٦(  S/PV.4980 ٢٠-١٨، الصفحات. 

 .٢٢-٢٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  
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التوصيات املناسـبة يف هـذا الصـدد. ودعـا كـذلك إىل حتـديث       
ــادة        ــق زي ــن طري ــة وتنشــيطها ع ــة العام ــل اجلمعي أســاليب عم

. ودعـا ممـثال   )١٨(مـن امليثـاق   ١٣ و ١١ و ١٠استخدام املـواد  
مــن  ٦٥إســبانيا واململكــة املتحــدة إىل زيــادة اســتخدام املــادة   

مليثاق، اليت تنص على أن للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي    ا
أن ميد جملـس األمـن مبـا يلـزم مـن املعلومـات وعليـه أن يعاونـه         

. وأشار ممثل باكسـتان إىل أنـه سـيعمم    )١٩(مىت طلب إليه ذلك
ــة      ــين اقتراحــه الســابق بإنشــاء جلــان مركّب ــة تب ورقــة غــري رمسي

  .  )٢٠(يسية الثالثةخمصصة تابعة ألجهزة األمم املتحدة الرئ

وأكد أعضاء الس باإلمجاع تقريبا علـى الصـلة الـيت      
ال تنفصــم بــني التنميــة وحــل األزمــات املعقــدة. وارتــأى ممثــل  
ــه بشــكل     ــتعمري االقتصــادي مل جيــر التشــديد علي ــر أن ال اجلزائ
كاف يف قرارات جملس األمـن، ودعـا إىل جعـل التنميـة جـزءا      

حـدة علـى غـرار البعـد اإلنسـاين      ال يتجزأ من بعثات األمـم املت 
. وأشـــار )٢١(وبعــد حقـــوق اإلنســان اللـــذين أصــبحا كـــذلك   

ــا         ــا عاملي ــن صــيغة واحــدة ميكــن تطبيقه ــا م ــه م أعضــاء إىل أن
للتصدي لألزمات املعقدة، فأكدوا على أن كل حل جيـب أن  

اينـــة واخللفيـــات بيتـــواءم مـــع الظـــروف احملليـــة والثقافـــات املت 
ــل الصــ   ــة. وشــدد ممث ــرام إرادة   التارخيي ــي احت ــه ينبغ ــى أن ني عل

__________ 

 .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

ــه، الصـــفحات     )١٩(   ــع نفسـ ــبانيا)؛ و ١٠-٧املرجـ الصـــفحات (إسـ
 .(اململكة املتحدة) ٣٢-٣٠

 .٤٠-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

 .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢١(  

ــا بشــــكل    ــة والتعــــرف علــــى آراءهــ ــدان املعنيــ شــــعوب البلــ
. وارتأى ممثال الواليـات املتحـدة وأملانيـا كـذلك أنـه      )٢٢(كامل

ــدين     ــع املــ ــهام اتمــ ــة إســ ــتهانة بإمكانيــ ــدم االســ ــي عــ ينبغــ
واحلكومــات الوطنيــة املتضــررة بــل ينبغــي تعزيــز قــدرا علــى   

  .)٢٣(االستجابة

معظـــم املـــتكلمني إىل املســـامهة الـــيت تقـــدمها وأشـــار   
ــأى      ــدة، وارت ــات املعق ــة يف التصــدي لألزم ــات اإلقليمي املنظم
ممثـــل الربازيـــل أن هـــذه املنظمـــات، نظـــرا لكوـــا أقـــرب إىل  
مصادر الصراع، هي يف وضع أفضل من األمم املتحدة لرصـد  

. وحـث ممثـل   )٢٤(األعراض املبكـرة للصـراع والعمـل يف احلـال    
لس األمـن علـى االسـتعانة بـآراء املنظمـات اإلقليميـة       الصني جم

على نطاق أوسع، وتقاسم املعلومات معهـا، واقتـرح أيضـا أن    
ــوثي االحتــاد      ــام إىل مبع ــون اخلاصــون لألمــني الع ينضــم املبعوث
األفريقي واملنظمـات اإلقليميـة األخـرى يف مسـاعيهم احلميـدة      

املـتكلمني  . وأشـار عـدد مـن    )٢٥(وجهود الوساطة اليت يبذلوا
بغــي تقــدمي املســاعدة املاليــة الكافيــة إىل املنظمــات      نإىل أنــه ي

ــظ     ــر وحفـ ــذار املبكـ ــالَي اإلنـ ــدراا يف جمـ ــز قـ ــة لتعزيـ اإلقليميـ
  السالم.

__________ 

 .١١و  ١٠الصفحتان  املرجع نفسه،  )٢٢(  

(الواليــــات املتحــــدة)؛  ٣٠-٢٨املرجـــع نفســــه، الصــــفحات    )٢٣(  
 (أملانيا). ٣٥-٣٢والصفحات 

 .١٣-١١حات فاملرجع نفسه، الص  )٢٤(  

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥(  

  




