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لــس األمــن، بصــفته  وأكــد ممثــل الصــني إنــه ينبغــي    
جهــاز األمــم املتحــدة الــذي يتحمــل املســؤولية األساســية عــن  
السالم واألمن الدوليني، بالطبع، أن يضـطلع بـدور ريـادي يف    

إن منــع وحــل الصــراع الفعــالني،  ، ووإدارــامنــع الصــراعات 
مـا بعـد الصـراع، تعـد وظـائف       يف حـاالت عمار اإلفضال عن 

وأكـد   أساسية لس األمن يف االستجابة لألزمـات اإلنسـانية.  
ينبغــي لكــل املشــاركني يف جهــود إعمــار حــاالت مــا بعــد نـه  أ

الصــراع أن يلتزمــوا مبقاصــد ومبــادئ امليثــاق وقواعــد القــانون  
 املعتـرف ـا دوليـا، وينبغـي أن حيترمـوا سـيادة البلـدان        الـدويل 

 .)٢٣(املعنية وسالمتها اإلقليمية

ــه      ــريو عــن اعتقــاده بأن ــل ب ألجــل حتســني  وأعــرب ممث
يمكن لألعضــاء فــاســتجابة جملــس األمــن لألزمــات اإلنســانية، 

اخلمســة الــدائمني يف الــس أن يتوصــلوا إىل اتفــاق شــرف يف 
ــدم اســتخدام     ــهم بع ــا بين ــر     م ــق األم ــدما يتعل ــنقض عن حــق ال

بأزمات تنطوي على جرائم ضد اإلنسـانية، مثـل االنتـهاكات    
ــادة      ــي واإلبــ ــتطهري العرقــ ــان، والــ ــوق اإلنســ ــيمة حلقــ اجلســ

  .)٢٤(اجلماعية

، ويف مجلـــه )٢٥(وأدىل الـــرئيس ببيـــان باســـم الـــس     
  نه:أأورده الس يف البيان   ما

ــواردة يف    أكــد   ــادئ ال ــد املقاصــد واملب ــن جدي ــم   م ــاق األم ميث
ضع نصب عينيه مسـؤوليته األساسـية مبوجـب ميثـاق األمـم      واملتحدة، و

  ؛املتحدة عن صون السالم واألمن الدوليني

قلــــق عميــــق إزاء اآلثــــار اإلنســــانية والسياســــية       هوســــاور   
واالقتصــادية املــدمرة املترتبــة علــى الصــراعات املســلحة؛ وشــدد علــى       

املتمثلــة يف منــع نشــوب الصــراعات   الضــرورة السياســية واملعنويــة العليــا 
__________ 

  .٢٦-٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣(  

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PRST/2005/30.  

يتحقق بفضل ذلك من فوائـد للسـلم    املسلحة ومنع تصعيدها، وعلى ما
  ؛بني الدول كافة  والتنمية والعالقات الودية ما

وكرر تأكيـد مـا يعلِّقـه علـى إقامـة العـدل وسـيادة القـانون يف           
بعــد الصــراعات وعودمــا علــى جنــاح الســرعة إىل هــذه   جمتمعــات مــا

معــات مــن أمهيــة يف حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة، وتوطيــد الدميقراطيــة،  ات
  ؛وتعزيز حقوق اإلنسان

وسلِّم جملس األمن كذلك بتزايد أمهية اجلوانـب املدنيـة إلدارة     
الصراعات يف معاجلة حاالت األزمات املعقـدة ويف منـع تكـرار حـدوث     

  ؛ة األزماتالعسكري يف إدار -  قر بأمهية التعاون املدينأالصراعات، و

ط مع االهتمام باالقتراح املهـم الـذي قدمـه األمـني العـام      احوأ  
  ؛من أجل إنشاء جلنة لبناء السالم

قــر بـــأن جنـــاح عمليـــة بنـــاء الســـالم يف جمتمعـــات مـــا بعـــد  أو  
ــا  ــد ســيادة       الصــراعات إمن ــدنيني وتوطي ــة امل ــى أســاس أن محاي ــوم عل يق

ـــ   ــة ون ــة االنتقاليـ ــة العـــدل يف املرحلـ ــاتلني القـــانون وإقامـ زع ســـالح املقـ
ــاجهم يف    ــادة إدمــ ــام وإعــ ــادم إىل أوطــ ــرحيهم وإعــ ــابقني وتســ الســ
جمتمعـــام وإعـــادة تأهيلـــهم، وإصـــالح القطـــاع األمـــين واإلصـــالح       
الدميقراطي واالقتصادي واالجتماعي عناصر يكمـل بعضـها بعضـا، وأن    
 تويل البلدان زمام األمـور بنفسـها لـه دور هـام ينبغـي أن يدعمـه اتمـع       

  ذلك املنظمات اإلقليمية.  يف  الدويل، مبا
  

مسؤولية جملس األمـن يف صـون السـالم واألمـن       -باء 
الــدوليني: فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز   

 وعمليات حفظ السالم الدولية
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٨املعقودة يف  ٥٢٢٨
ــة    ــود ٥٢٢٨يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ١٨ة يف املعقــــ
اســتمع جملــس األمــن إىل إحاطــة أدىل ــا وكيــل    ،)٢٦(٢٠٠٥

__________ 

نظـر  اعلومـات بشـأن هـذه املناقشـة،     ن امللالطالع علـى مزيـد مـ     )٢٦(  
(أ)،  ١١الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء، احلالــة       

  مع الس االقتصادي واالجتماعي. بالعالقاتما يتعلق   يف



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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األمني العام لعمليات حفظ السـالم واملـدير التنفيـذي لربنـامج     
ــة       ــص املناعــ ــريوس نقــ ــين بفــ ــترك املعــ ــدة املشــ ــم املتحــ األمــ

  البشرية/اإليدز. وأدىل ببيانات مجيع أعضاء الس.

ــبعض  إنوقــال وكيــل األمــني العــام     قــد تســاءل يف ال
البداية عما إذا كان هذا األمر ينتمي إىل جدول أعمال جملـس  

مـرض   وضـعت ولكن هذا القرار قد وفر اهلزة الـيت   ،)٢٧(األمن
وهــو  اإليــدز علــى شاشــة رادار إدارة عمليــات حفــظ الســالم 

اســتراتيجية  وضــعت اإلدارةومنــذ اختــاذ القــرار  يســتحقه.  مــا
راد حفــظ الســالم فيمــا شــاملة خلفــض املخــاطر الــيت تواجــه أفــ

ونـاقش  يتصل باإلصابة بذلك الفريوس أو نقله خالل بعثتهم. 
الـذي  دعم الدول األعضاء وكيل األمني العام مجلة أمور منها 

ــان ــامال كـــ ــ عـــ ــرامج احامســـ ــاح بـــ ــدز؛  يف جنـــ اإلدارة لإليـــ
واســـتراتيجية اإلدارة؛ والتعـــاون بـــني اإلدارة وبرنـــامج األمـــم 

ــين ب  ــترك املعـ ــدة  املتحـــدة املشـ ــم املتحـ ــندوق األمـ اإليـــدز وصـ
تصـال  االبـرامج  للسـكان وبرنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة؛ و     

تستهدف على وجه اخلصـوص اتمعـات    اليت تعلقة باإليدزامل
يت دراسة استقصائية لتقييم برامج التدريب الـيت  وأُجر ،احمللية

لكــن مرتفعــا  كــان الــوعيتقــدمها اإلدارة، الــيت أوضــحت أن 
ل القيــادة كــان ضــئيال. وأكــد علــى ضــرورة  الــدعم مــن هيكــ

ضــمان أن تعتــرب التوعيــة يف جمــال اإليــدز إحــدى مســؤوليات   
وكفالـة االنتقـال مـن األقـوال إىل األفعـال علـى أعلـى        ، القيادة

علــى كيفيــة ختفــيض    اإلدارة تتركــز جهــود  وال. املســتويات
خطر انتقال فريوس نقص املناعـة البشـرية فحسـب، بـل أيضـا      

ــدريب ح  ــى ت ــوع اجلــنس     عل ــة يف جمــال ن فظــة الســالم للتوعي
قــدرم للتعــرف  ولتعزيــزوحقــوق اإلنســان ومحايــة األطفــال، 

__________ 

) عـن قلقـه   ٢٠٠٠( ١٣٠٨أعرب جملس األمن مبوجـب القـرار     )٢٧(  
 إزاء التأثري املدمر احملتمل لفريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمة   
ــات      ــراد عملي ــى صــحة أف ــدز) عل نقــص املناعــة املكتســب (اإلي

  حفظ السالم.

وكرر وكيـل   على العنف اجلنسي واالستغالل والتصدي هلما.
إن التعامـل مـع مبـادرات الفريوس/اإليـدز يف     األمني العام قوله 

حفــظ الســالم جيــب أن يكــون جهــدا مشــتركا يشــمل الــدول  
بلدان املسـامهة بقـوات واألمـم املتحـدة ووكـاالت      األعضاء وال

 .  )٢٨(أخرى والبلدان املضيفة

وقال املدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك        
إن جملــس األمــن املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز  

سيشـــكل خطـــرا عـــل     بـــإبرازه أن انتشـــار الفريوس/اإليـــدز  
 ١٣٠٨الل القـــرار االســـتقرار واألمـــن، قـــد حـــول، مـــن خـــ 

وأعـرب عـن أســفه   )، كيـف ينظـر العـامل إىل اإليــدز.    ٢٠٠٠(
نع فريوس نقـص املناعـة   مل تنفيذ برامج واسعة النطاقألنه رغم 

ــرامج العــالج   ــالبشــرية وب ــد الــذي يشــكله  ، ف  وبــاء إن التهدي
إدارة عمليـات  . وأثـىن علـى   اإليدز مل يـنخفض علـى اإلطـالق   

يل وصـول االسـتجابات   حفظ السـالم علـى منجزاـا يف تسـه    
. لإليدز إىل كل بعثة من بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم     

ــادة   اصــغري اعــددوأشــار أيضــا إىل أن   ــام، مــن الق ــه متن ، ولكن
اآلن تفهمــا تامــا  وناألمنــيني والعســكريني والسياســيني يتفهمــ

. يف هـذا اـال  احلاجة إىل التصـدي لإليـدز، وبـدأوا اسـتثمارا     

لقيـادة القويـة لـيس فقـط يف الـس ولكـن       تـوفر ا ولكن يتعني 
االســتجابة لإليــدز جــزءا مــن  ، لكــي تصــبحيف كــل بلــد أيضــا

وأعـرب عـن أملـه    صميم االهتمـام العسـكري يف كـل مكـان.     
هـدفا واضـحا حيقـق يف نطـاق زمـين       لـس ذلـك  اأن جيعل يف 

حمدد وأن يضمن أن تعطى لكل بعثات حفظ السـالم الوسـيلة   
  .)٢٩(فيما يتعلق باإليدزللوفاء مبسؤولياا 

وأقــر أعضــاء الــس بــأن اإليــدز يفــرض ديــدا علــى    
االستقرار والتنميـة االجتماعيـة االقتصـادية واألمـن يف البلـدان      

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5228 ٧-٢، الصفحات.  

  .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩(  
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ــيات إدارة     ــادرات وتوصـ ــم ملبـ ــن دعمهـ ــوا عـ ــأثرة، وأعربـ املتـ
عمليات حفظ السالم وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين      

ــرار   بفــريوس نقــص املناعــة البشــ   ــذ الق ــدز بشــأن تنفي رية واإلي
). ودعا متكلمون إىل مجلة أمـور منـها التـزام    ٢٠٠٠( ١٣٠٨

دويل شامل، ودعوا إىل مزيد من التعاون بني اإلدارة وبرنـامج  
األمــم املتحــدة املشــترك، وأيــدوا زيــادة توســيع نطــاق أنشــطة   

األفــراد الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز بــني  
  بصفة عامة.   للبزة النظامية املرتدين

وعلــق عــدد مــن املــتكلمني علــى دور جملــس األمــن.      
جهـد شـامل وموحـد ولـه      وقال ممثل اجلزائر إنه ينبغي صـياغة 

، اجلمعيــة العامــةعلـى أن تتــوىل ذلـك وتقــوم بـه    حـدود زمنيــة  
وبسبب واليـة الـس فـإن اإلجـراءات الـيت يتخـذها حمـدودة،        

ات الـيت يتخـذها جملـس األمـن     ومن مث جيب أن تدمج اإلجـراء 
وأقــر ممثــل االحتــاد   .)٣٠(إدماجــا كــامال يف هــذا العمــل املنســق 

فـريوس نقـص    أمهية التصدي ملسألةالروسي من ناحية أخرى ب
يف جملـــس األمـــن يف ســـياق عمليـــات   املناعـــة البشـــرية/اإليدز

بـالنظر إىل إحلـاح   وذلـك   حفظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة    
  .)٣١(يدها بدرجة غري عاديةهذه املشكلة وتعق

وأكــد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن االجتمــاع وإن    
ــدز       ــة البشــرية واإلي ــريوس نقــص املناع ــى ف يف كــان يركــز عل

ــة   ــن القـــوات النظاميـ ــا مـ ــكرية وغريهـ ــاك القـــوات العسـ ، فهنـ
يف صـــالت ال ميكـــن جتاهلـــها بـــني مســـائل التصـــدي لإليـــدز 

الطــوارئ   حــاالت الصــراع ومــا بعــد الصــراع ويف حــاالت     
اإليـدز والـدول   ؛ واإليدز والصـراع ونـوع اجلـنس   ؛ واإلنسانية
  .  )٣٢(الضعيفة

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

  .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢(  

. ويف )٣٣(وأدىل الــرئيس (اليونــان) ببيــان باســم الــس  
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

). ٢٠٠٠( ١٣٠٨تأكيد التزامه بالتنفيـذ الكامـل للقـرار     عادأ  
ــارو ــري     أشــ ــالن االلتــــزام بشــــأن فــ وس نقــــص املناعــــة  أيضــــا إىل إعــ

يف دورـــا االســـتثنائية اجلمعيـــة العامـــة  الـــذي اعتمدتـــهالبشـــرية/اإليدز 
 ؛٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٧السادسة والعشرين يف 

أن الرجال والنساء الذين يعملـون يف القـوات النظاميـة    ب سلمو  
ــة    ــة يف التصـــــدي لفـــــريوس نقـــــص املناعـــ ــر حيويـــ يشـــــكلون عناصـــ

)؛ ورجـب بـاجلهود الـيت    اإليدزاملكتسب (متالزمة نقص املناعة البشرية/
  تبذهلا الدول األعضاء من أجل جماة انتشار املرض؛

بــأن األفــراد العــاملني يف عمليــات األمــم  أيضــا لــس ا وســلم  
فــظ الســالم ميكــن أن يقــدموا مســامهات هامــة يف التصــدي    حلاملتحــدة 

 ).يدزاإلمتالزمة نقص املناعة املكتسب (لفريوس نقص املناعة البشرية/

بأنـه قــد مت إحـراز تقــدم كـبري يف تنفيــذ     كــذلكلـس  ا سـلم و  
ــاك حتــديات كــثرية.   ٢٠٠٠( ١٣٠٨القــرار  ــزال هن ــت ال ت )، وإن كان

  .ويعرب الس عن استعداده لزيادة تعزيز ودعم تنفيذ هذا القرار

رحــب الــس بقيــام إدارة عمليــات حفــظ الســالم وبرنــامج  و  
 ؛ باإليـدز بتنظـيم جلسـات إحاطـة منتظمـة     األمم املتحدة املشـترك املعـين  

كــد جملــس األمــن جمــددا اعتزامــه اإلســهام، يف حــدود اختصاصــه، يف  أو
العمــل علــى بلــوغ األهــداف ذات الصــلة الــواردة يف اإلعــالن الــذي         

االستثنائية السادسـة والعشـرون تنفيـذا     يف دورا اعتمدته اجلمعية العامة
  ).٢٠٠٠( ١٣٠٨ابعته للقرار ألعمال الس، وال سيما يف إطار مت

  
__________ 

  )٣٣(  S/PRST/2005/33.  
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ــس      -جيم  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
  األمن يف دعم إصالح قطاع األمن

  

  اإلجراءات األولية  
  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

  ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠يف املعقودة  ٥٦٣٢

ــس األمــن، يف جلســته      املعقــودة يف  ٥٦٣٢أدرج جمل
، يف جـــــدول أعمالـــــه رســـــالة )٣٤(٢٠٠٧ شـــــباط/فرباير ٢٠

موجهـة إىل األمــني العـام مــن    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٨مؤرخـة  
تضــمنت ورقــة  األمــم املتحــدةاملمثــل الــدائم لســلوفاكيا لــدى 

بشـأن دور جملـس األمـن     مـن أجـل املناقشـة املفتوحـة     مفاهيمة
  .)٣٥(يف دعم إصالح قطاع األمن

ــرغم أن األمــم املتحــدة تشــا        ــا للورقــة، ف رك يف ووفق
طائفة واسعة من أنشطة قطاع إصالح األمن، فال يوجـد ـج   
ــة     ــن املناقشـ ــدف مـ ــل اهلـ ــق. ويتمثـ ــك ومنسـ ــامل ومتماسـ شـ
ــم       ــس وأعضــاء األم ــة الفرصــة ألعضــاء ال املفتوحــة يف إتاح
املتحــدة بشــكل عــام إلبــداء آرائهــم واقتــراح توصــيات بشــأن  

ى األمسـ تحديـد اهلـدف   فب. إصالح قطاع األمـن دور الس يف 
باعتبــاره ضــمان أن تقــوم مؤسســات األمــن بــدورها املرســوم   

، أكـــدت الورقـــة أن هلـــا، بشـــكل يتســـم بالكفـــاءة والفعاليـــة 
ــة؛ وأن     ــة الوطني إصــالح قطــاع األمــن جيــب أن يضــمن امللكي
يعتمد جا مشوليا تشارك فيـه األجـزاء غـري العسـكرية لقطـاع      

__________ 

زيد من املعلومات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف    لالطالع على امل  )٣٤(  
هــذه اجللســة انظــر الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء،   

(ج)، فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الــس االقتصــادي   ١١احلالــة 
واالجتمــاعي؛ والفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء األول، القســم دال،  

والفصـل الثـاين    ) مـن امليثـاق؛  ٧( ٢باملـادة  ، فيمـا يتعلـق   ٩احلالة 
عشر، اجلزء الثالث، القسم ألف، فيما يتعلق بالفصل الثـامن مـن   

  امليثاق.

  )٣٥(  S/2007/72.  

ال األمــن والقطاعــات غــري التابعــة للدولــة؛ وأن يكــون متصــ      
اتصاال وثيقا بالسياق الذي يـتم فيـه وأن حيظـى بـالتزام طويـل      

البناء املؤسسي وتوفري املوارد الالزمـة  األجل إلجياد توازن بني 
للــــربامج واســــتدامتها، والتتــــابع الــــزمين، وحســــن التوقيــــت 

األمـــم املتحـــدة، مبـــا هلـــا مـــن واليـــة  حـــني أن واملرونـــة. ويف 
إصــالح حاســم يف وشــرعية وخــربة وحضــور فعلــي، هلــا دور  

، إال أن األمـــر يتطلــب فهمـــا مشـــتركا وإطـــارا  قطــاع األمـــن 
ــل . شــامال للسياســات  ــيت تواجــه   وتتمث ــة ال ــات العاجل األولوي

األمــم املتحــدة يف التوصــل إىل اتفــاق يف اآلراء بشــأن مفهــوم    
ــد     ــالح قطـــاع األمـــن؛ وحتديـ توزيـــع مناســـب لـــألدوار   إصـ

ف كيانــات بــني خمتلــ إصــالح قطــاع األمــنواملســؤوليات عــن 
تسـجيل الـدروس املسـتفادة واملعـايري وأفضـل      ؛ واألمم املتحـدة 

ــات للتنســيق يف داخــل منظومــة األمــم    املمارســات وإقامــة آلي
  املتحدة ومع اجلهات الفاعلة يف البلدان الشريكة.

وممثلــــو  )٣٦(وادىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس     
الحتـــاد (باســـم ا اوأملانيـــ ،وأفغانســـتان، وأســـتراليا ،رجنـــتنياأل

ــواي ،)٣٧(األورويب) ــة ،وأوروغ ــا، ومجهوري  والســودان، كوري

وكوبــا (باســم حركــة عــدم   وكنــدا، وغواتيمــاال، وسويســرا،
  واليابان. وهولندا، وهندوراس، والنرويج، ،ومصر االحنياز)،

اسـتمع الــس أيضــا إىل إحاطــات مــن األمــني العــام  و 
ــادي     ــس االقتصـــ ــيس الـــ ــة ورئـــ ــة العامـــ ــيس اجلمعيـــ ورئـــ

  .الجتماعي، ورئيس اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالموا
__________ 

مثَّل الصني مساعد وزيـر خارجيتـها، ومثـل إيطاليـا وكيـل وزيـر         )٣٦(  
خارجيتها، ومثل قطر مساعد وزيـر خارجيتـها للمتابعـة ورئـيس     

بع لألمـم املتحـدة،   الفريق العامل املعـين مبسـائل جملـس األمـن التـا     
  ومثل بلجيكا املبعوث اخلاص لوزير خارجيتها.

ــان    )٣٧(   ــدت البي ــاأي ــا، واهلرســك، والبوســنة وأيســلندا، ،ألباني  وتركي

 مولـدوفا،  ومجهوريـة  ة،سـابق ال اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهورية

  وكرواتيا. وصربيا،




