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 البنود املتصلة بصون السالم واألمن الدوليني - ٤٢
  

ــس      -ألف  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
التحــــديات  - األمــــن يف األزمــــات اإلنســــانية  

 والدروس املستفادة والطريق يف املستقبل
  

 اإلجراءات األولية  
يف جلســة جملــس األمــن  بيــان صــادر عــن الــرئيس    

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٢املعقودة يف  ٥٢٢٥

ــس األمــن يف جلســته      ، املعقــودة يف ٥٢٢٥أدرج جمل
، يف جــــدول أعمالــــه البنــــد املعنــــون ٢٠٠٥متوز/يوليــــه  ١٢
صون السلم األمن الدوليني: دور جملـس األمـن يف األزمـات    ”

التحــــديات والــــدروس املســــتفادة والطريــــق يف  -اإلنســــانية 
، ورسالة موجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل اليونـان     “قبلاملست

  .)١(حييل ا ورقة مناقشة معدة من الرئاسة عن املوضوع

واألمـني العـام،    )٢(وأدىل ببيانات مجيع أعضـاء الـس    
ــو    ــام لعمليــــات حفــــظ الســــالم، وممثلــ ووكيــــل األمــــني العــ

ــريو، ،إندونيســيا ــة وب ــة  ومجهوري ــال البوليفاري  وفيجــي، ،فرتوي

  .)٣(واهلند والنرويج، وماليزيا، وكندا،

وافتـــتح الـــرئيس (اليونـــان) اجللســـة، وتكلـــم بصـــفته    
لقد أصبح منع حـدوث أزمـة إنسـانية يف وقـت     الوطنية، فقال 

مبكــر ميثــل ضــرورة سياســية وأخالقيــة لــس األمــن. وينبغــي  
__________ 

  )١(  S/2005/434.  

ــة      )٢(   ــل اململكـ ــان. وأدىل ممثـ ــة اليونـ ــر خارجيـ ــة وزيـ ــرأس اجللسـ تـ
ــا،      ــان ألباني ــدت البي ــان باســم االحتــاد األورويب؛ وأي املتحــدة ببي
ــل     ــا، والبوســنة واهلرســك، واجلب ــا، وأيســلندا، وبلغاري وأوكراني
األسود، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، ومجهوريـة      

  ا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وليختنشتاين.مولدوف

دعي ممثـل مجهوريـة كوريـا إىل املشـاركة يف اجللسـة، ولكنـه مل         )٣(  
  يدل ببيان.

لألمم املتحدة أن تعزز قدرا على االنتقـال مـن رد الفعـل إىل    
وواجـــب ومســـؤولية محايـــة  اســـتفحال األزمـــة.الوقايـــة مـــن 

، علـــى عـــاتق الـــدول بالدرجـــة األوىلتقـــع الســـكان املـــدنيني 
ولكــن، يف حــاالت العنــف والفظــائع الصــارخة الــيت ترتكــب   
ضد البشر، فـإن اتمـع الـدويل عليـه التـزام جتـاه ضـحايا هـذا         

للحيلولـة دون تكـرار املعانـاة اإلنسـانية     . وأشار إىل أنـه  العنف
ــ ــا واحتمــال جتــدد الصــراع،  ذا ــة   ف ــن معاجلــة مالئم ــد م ال ب

للمجاالت الرئيسية الـثالث التاليـة لألمـن فيمـا بعـد الصـراع:       
ــاتلني الســـابقني       ــزع ســـالح املقـ ــيادة القـــانون؛ ونـ ــز سـ تعزيـ

 ولكـن  وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛ وإصالح القطـاع األمـين.  
ذ، ينبغي أال يغيب عن بالنـا أنـه لضـمان جنـاح أي إجـراء يتخـ      

فـــإن موافقـــة اتمعـــات احملليـــة علـــى جهـــود اتمـــع الـــدويل 
 .)٤(تكتسي أمهية كربى

أن هذا املوضـوع ميكـن تناولـه     إىلوأشار األمني العام   
كموضــوع شــامل جلــدول أعمــال الــس احلــايل كلــه تقريبــا، 
ألن كل أزمة يتعني على الس أن يتعامل معها تتضـمن بعـدا   

تكـون احليلولـة دون هـذه املعانـاة.      إنسانيا. ومهمتنـا جيـب أن  
وأحيانا كثرية نفشل يف ذلك ألننا ال نقـر خبطـورة التهديـدات    
إال بعد فوات األوان. وهلذا أؤمن بـأن الـدول األعضـاء عليهـا     
ــا أو       ــة مواطنيه ــا عــن محاي ــة م ــدما تعجــز دول ــه عن ــر بأن أن تق

تريــد أن حتمــيهم مــن العنــف الشــديد فــإن هنــاك مســؤولية    ال
قـع علـى عـاتق الـدول كافـة بـأن تقـوم بـذلك، وهـي          مجاعية ت

  .  )٥(مسؤولية جيب أن يتحملها الس
__________ 

  )٤(  S/PV.5225 ،-  ٤-٢الصفحات.  

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
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وأكد وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم علـى    
ــه  ــدوم الســالم، ال أن ــن     لكــي ي ــة احتياجــات األم ــن تلبي ــد م ب

البعيـد لكـل   األجـل  والعدل على األجلـني القصـري واملتوسـط و   
ساواة. وعلـى تلـك اجلبـهات،    من الدولة وسكاا على قدم امل

هنـــاك عـــدة جمـــاالت جـــديرة مبزيـــد مـــن الدراســـة وإمكانيـــة  
أوال، مل يول اهتمام كاف إلجراء عمليـة اسـتعراض    التحسن.

شامل لألمن الوطين لتحديد األخطار، اليت تتهـدد أمـن الدولـة    
واألمن البشري وبناء هياكل أمنيـة تسـتجيب للتهديـدات الـيت     

، كثريا مـا تكـون اجلهـود الدوليـة املرتبطـة      يتم حتديدها. وثانيا
بقطاعي األمن والعدل مفككة. وثالثا، ال يوجد داخـل نطـاق   
األمم املتحدة أي اتفاق على ج وحيـد علـى نطـاق املنظومـة     
ــدعم       ــة ل ــهج الدولي ــا، الن ــذه املســائل. ورابع ــال ه بأســرها حي
ــهاء الصــراعات     ــدان مــا بعــد انت إصــالح القطــاع األمــين يف بل

مـا تطبـق منــاذج ومعـايري أجنبيـة قــد تكـون غـري مناســبة        كـثريا 
نه جيـب علـى منظومـة    أعلى ضوء احلقائق يف امليدان. وأوضح 

األمــم املتحــدة أن تواصــل العمــل علــى ترشــيد جهــا ودمــج    
مواردهــــا وقــــدراا وتقــــدمي اســــتجابة واحــــدة وشــــاملة إىل  

 .)٦(احلكومات والسـكان الـذين حنـن مـدعوون إىل مسـاعدم     

املتكلمــون علــى أن النــهوض بســيادة القــانون وعمليــة  ق ووافــ
ــاج وإصــالح القطــاع      ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم ن
األمين ركائز أساسية ينبغي التصدي هلا يف مرحلة بناء السـالم  

حيث أـا تعـاجل األسـباب الرئيسـية ملعظـم الصـراعات،       الدائم 
س مثـة ـج   ويتعني مواصلة تعزيز تلك الركائز. وأكدوا أنـه لـي  

يناســب مجيــع احلــاالت، وأشــار ممثــل الــدامنرك إىل أن الــس   
، فيجــب دائمــا أن يكــون   “املشــرف علــى قراراتــه   هبصــفت”

__________ 

  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

مســتعدا إلعــادة النظــر يف الصــراع علــى أســاس نصــائح هامــة   
  .)٧(وأن يعدل واليته طبقا لذلك

ــوق         ــن وحق ــني األم ــتكلمني بالصــلة ب ــر معظــم امل وأق
ــل ال  ــأن  اإلنســان. وذكــر ممث ــدول ب ــبني ال ــر  فل جملــس األمــن أق

بالصلة بني األمن وحقـوق اإلنسـان. وواليـات حفـظ السـالم      
يف كل من السلفادور وكمبوديا وأنغوال وليربيا وجورجيا قـد  
تضمنت مكـون حقـوق اإلنسـان، كمـا أن محايـة املـدنيني قـد        

 .)٨()، يف مجلــة أمــور أخــرى ٢٠٠٠( ١٢٩٦تضــمنها القــرار 

عامــة علــى أن تعزيــز دور الــس يف  ووافــق املتكلمــون بصــفة
معاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للـــرتاع سيســـهم يف منـــع نشـــوب 

دور أكثـر مثاليـة   ”الرتاعات. وصـرح ممثـل الفلـبني بـأن هنـاك      
. )٩(، هـو احليلولـة دون انـدالع األزمـات اإلنسـانية     “للمجلس

ورحب معظم املتكلمني باإلنشاء املقترح للجنـة بنـاء السـالم،    
ارتاؤا أن مثة حاجة التباع ج أمشل وأكثـر تنسـيقا   نظرا ألم 

  إزاء رؤية شاملة لبناء السالم.

ن األدوات والســلطات الضــرورية وأكــد ممثــل كنــدا أ  
اليت متكن اتمع الدويل مـن ممارسـة مسـؤولية محايـة السـكان      

فهـي مدرجـة يف    -املدنيني ليست حباجـة إىل أن تبتكـر جمـددا    
ري أن مــا حنتـاج إليـه هـو وضـع إطــار     ميثـاق األمـم املتحـدة. غـ    

مسـؤولية  ” و يهتـدى بـه يف الوفـاء بتلـك املسـؤولية اجلسـيمة،      
د بـدأ  نـه قـ  إوقـال ممثـل فرنسـا     .)١٠(توفر هذا اإلطـار  “احلماية

املســـؤولية عـــن ”اآلن ظهــور توافـــق يف اآلراء حـــول مفهـــوم  
__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

  .٢٣، الصفحة املرجع نفسه  )٨(  

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  
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وإنه ليس مصطلحا مرادفا للتدخل، وال خيتلـف   ،)١١(“احلماية
وقال ممثـل   .)١٢(ري عن املمارسة الراهنة لس األمنإىل حد كب

ــل  ــدأ   ممث ــة إن مب ــال البوليفاري ــة فرتوي املســؤولية عــن  ”مجهوري
، يترسخ يف االعتقاد بأن اتمع الدويل حيظـى بـاحلق   “احلماية

يف ”األساسي يف التدخل يف أي دولة عضو يف األمـم املتحـدة   
لـون بقمـع   عملية إنقاذ زائفـة للسـكان الـذين يفتـرض أـم مبت     

، ولـــيس لـــه أســـاس يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة أو يف “الدولـــة
  .  )١٣(القانون الدويل

وأشـــار ممثــــل بــــنن إىل احلاجــــة إىل تعزيــــز التســــوية    
ــات إنســانية      ــها أزم ــيت تســفر عن  .)١٤(السياســية للصــراعات ال

بد مـن تزويـد الـس مبعلومـات      وأكد متكلون آخرون أنه ال
عليهــا والتحقــق مــن صــحتها ذات مصــداقية وميكــن االعتمــاد 

ــر يف      ــروع املبكـ ــحيحة، والشـ ــرارات الصـ ــاذ القـ ــمان اختـ لضـ
ن األمانـة العامـة   وأكـد بعـض األعضـاء علـى أ     .)١٥(اإلجراءات

أو دعــوا  ،)١٦(يف حاجــة إىل تعزيــز قــدرا علــى اإلنــذار املبكــر
ــذار    ــة لإلنــ ــه كآليــ ــو ذاتــ ــن إىل أن يتصــــرف هــ جملــــس األمــ

ــه وقــال ممثــل اململكــة ا  .)١٧(املبكــر ينبغــي أن يكــون ملتحــدة إن
__________ 

ــم    )١١(   ــا القسـ ــر أيضـ ــرتاع    ٣٩انظـ ــاالت الـ ــدنيني يف حـ ــة املـ (محايـ
  املسلح) من هذا الفصل.

  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

 ٢٨-٢٦(فيجـي)؛ والصـفحات    ٢٣صفحات املرجع نفسه، ال  )١٥(  
(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ٣١(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة  

  (بنن). ٣٧

(اململكـة   ٤١(ماليزيـا)، والصـفحة    ٣١املرجع نفسه، الصـفحة    )١٦(  
  املتحدة باسم االحتاد األورويب).

ــريو)؛ والصــفحة   ١٧ و ١٦املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٧(    ٣٦(ب
  (بنن).

ــتعداد منــذ املراحــل األوىل للقيــام بإســهام       ــدى الــس االس ل
ــردي يف هــوة     ــب الت ــة لتجن ــة املبذول رئيســي يف اجلهــود الدولي

 .)١٨(الصراع واملعاناة اإلنسانية

ــد إ     ــل اهلن ــال ممث ــة ينتمــي    وق ــذه املناقش ن موضــوع ه
ن وعلــى نفــس اخلــط، أعلــ  .)١٩(بشــكل أكــرب للجمعيــة العامــة 

أن جملـس األمـن ال يسـتطيع أن يفعـل كـل شـيء       ممثل اجلزائـر  
أن جلنة بناء السالم قـد تكـون اهليئـة     هويف رأي ،ويف كل مكان

ــدي     ــة بالتصـ ــتراتيجيات اخلاصـ ــذ االسـ ــع وتنفيـ ــبة لوضـ املناسـ
مـن  وقال ممثل ماليزيا إن  .)٢٠(حلاالت ما قبل وما بعد الصراع

ــه   ــد أنـ ــن املؤكـ ــرا ل مـ ــني الت  نظـ ــة بـ ــالت الوثيقـ ــدات لصـ هديـ
يمكن دعـم الـدور   فـ  ،والتحديات اليت يواجهها اتمع الـدويل 

ــة يف    ــوار واملداولـ ــة واحلـ ــن باملناقشـ ــه جملـــس األمـ الـــذي يؤديـ
اهليئات الرئيسية األخرى باألمم املتحدة، وهي اجلمعية العامـة  

ــاعي   ــس االقتصــادي واالجتم ــة    .)٢١(وال ــل مجهوري ــال ممث وق
عمليات حفـظ السـالم هـي    ت فرتويال البوليفارية إنه وإن كان

 ،مسؤولية جملس األمن، وعلى أساس تكميلي، اجلمعية العامـة 
إال أن عمليات بناء السالم هي املسؤولية القاصرة على شـعب  
البلد املتأثر بالصراع. واألمم املتحدة مضطرة إىل احتـرام حـق   

ومهمتــها الوحيــدة هــي دعــم      ،الشــعوب يف تقريــر مصــريها  
ــق الت   ــن طريـ ــة عـ ــاس    العمليـ ــى أسـ ــك علـ ــدويل وذلـ ــاون الـ عـ

التوجيهــات واملعـــايري واملبـــادئ الــيت وضـــعها الشـــعب املعـــين   
 .  )٢٢(حبرية

__________ 

  .٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

  .٣١نفسه، الصفحة  املرجع  )٢١(  

  .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢(  
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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




