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  صون السالم واألمن الدوليني   -دال 

  اإلجراءات األولية  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥يف املعقودة  ٥٧٠٥

ــس األمــن، يف جلســته      املعقــودة يف  ٥٧٠٥أدرج جمل
ــه  ٢٥ ــالة  ، يف )٤٧(٢٠٠٧حزيران/يونيــ ــه رســ ــدول أعمالــ جــ

موجهة إىل األمـني العـام مـن     ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦مؤرخة 
أحــال ــا ورقــة مفاهيميــة   األمــم املتحــدةممثــل بلجيكــا لــدى 

أعــدت مــن أجــل املناقشــة املفتوحــة بشــأن املــوارد الطبيعيــة        
  .)٤٨(والصراعات

تصـدى بالفعـل    أن الـس وجرى التسليم يف الورقة بـ   
السـالم واجلـزاءات حلـاالت صـراع      من خـالل عملياتـه حلفـظ   
وذكــر ممثــل بلجيكــا يف الورقــة أن   مرتبطــة بــاملوارد الطبيعيــة. 

استكشـاف  يف الس، يف مجلة أمور، هـو   هدف هذه املناقشة
السبل اليت ميكـن ـا تعزيـز فعاليـة عمـل جملـس األمـن يف هـذا         

. وقـدمت الورقـة أيضـا معلومـات عـن عمليـة كيمـربيل،        اال
ترك بني الدول والقطاع اخلاص واتمع املـدين  جهد مشوهي 

إلقامـــة نظـــام عـــاملي إلصـــدار شـــهادات منشـــأ املـــاس اخلـــام. 
ومشلت املسائل اليت يـتعني النظـر فيهـا دور الـس يف تشـجيع      
املبادرات املضطلع ـا والكشـف املبكـر بـالنظر إىل أن حتسـني      

__________ 

ع على املزيد من املعلومات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف    لالطال  )٤٧(  
هــذه اجللســة انظــر الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء،   

ــة  (د)، فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الــس االقتصــادي    ١١احلال
واالجتماعي؛ والفصل احلادي عشر، اجلزء الثالـث، القسـم بـاء،    

لفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء     مـن امليثـاق؛ وا   ٤١فيما يتعلق باملـادة  
ــة  ) مــن ٧( ٢، فيمــا يتعلــق باملــادة  ١٠األول، القســم دال، احلال

الثـاين، القسـم ألـف، احلالـة      امليثاق، والفصل الثـاين عشـر، اجلـزء   
  من امليثاق. ٢٤، فيما يتعلق باملادة ١٧

  )٤٨(  S/2007/334.  

ية حوكمــة املــوارد الطبيعيــة عنــد انتفــاء الصــراع لــيس مســؤول 
الــس الرئيســية؛ والــدروس املســتفادة مــن عمليــات حفــظ       
ــة للتعامــل مــع     الســالم، وســبل تزويــد والياــا بالقــدرة الكافي
اجلزاءات؛ والتحـول ويف حـاالت انتـهاء الصـراع، عـن النـهج       
الـذي حتركـه اجلـزاءات إىل ـج موجـه حنـو إعـادة بنـاء قطـاع          

ولياته إىل املـــوارد الطبيعيـــة، حييـــل جملـــس األمـــن أثنـــاءه مســـؤ 
  هيئات أخرى.

وممثلــــو  )٤٩(وأدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس     
ــا (باســم االحتــاد األورويب)  وأســتراليا، ،األرجنــتني ، )٥٠( وأملاني

وتـونس   وبوتسـوانا،  وبـنن،  والربازيـل،  وباكسـتان،  ،يسلنداأو
 الكونغــــو ومجهوريــــة (باســــم جمموعــــة الــــدول األفريقيــــة)، 

ــةالدميق وكنــدا (باســم أســتراليا    را،وسويســ والســنغال، ،راطي
ــا)، ــدا أيضـــ ــتاين ونيوزيلنـــ ــر، ،وليختنشـــ  والنـــــرويج، ومصـــ

  .)٥١(واليابان واهلند، ونيوزيلندا،

واستمع الس إىل إحاطات مـن وكيـل األمـني العـام       
للشــؤون السياســية، ورئيســة اجلمعيــة العامــة، ورئــيس الــس  

  االقتصادي واالجتماعي.

 ١٦٢٥بـاه إىل القـرار   ووجه وكيـل األمـني العـام االنت     

الذي سـلم فيـه الـس بالصـلة بـني االسـتغالل غـري         )٢٠٠٥(
. وأشـار إىل أن التـدابري   القانوين للموارد الطبيعيـة والصـراعات  

احملددة األهداف اليت يفرضها الس تضـطلع بـدور حاسـم يف    
استدامة عمليات السالم، وأن عمليـات حفـظ السـالم ميكنـها     

يف رصـد التطـورات يف امليـدان، وإنفـاذ     أن تؤدي دورا حيويـا  
__________ 

  مثل إندونيسيا نائب وزير خارجيتها.  )٤٩(  

ــان   )٥٠(   ــاأرمينأيـــدت البيـ ــا، ،يـ ــا، وألبانيـ ــا، وأوكرانيـ  واجلبـــل وتركيـ

ــود، ــة األس ــدونيا ومجهوري ــابقا، اليوغوســالفية مق ــة س  ومجهوري

  وكرواتيا. وجورجيا، مولدوفا،

  دعي ممثل أنغوال إىل املشاركة، لكنه مل يدل ببيان.  )٥١(  
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اجلزاءات واحلظر، ودعم قدرات الدول. وال ميكن للجـزاءات  
وعمليــــات حفــــظ الســــالم مبفردهــــا أن تفضــــي إىل حلــــول  
مستدامة هلذه املشكلة، واملطلوب، مع ذلك، هـو التـزام مجيـع    
أصحاب املصلحة باالقتسام العادل للموارد الطبيعيـة وبـاحلكم   

 اءلة، والشفافية. ودعـا إىل تعزيـز اسـتراتيجيات   الرشيد، واملس

نــــع انــــدالع األزمــــات؛ وإدراج إدارة املــــوارد الطبيعيــــة يف  مل
ــذهلا املنظمــات      ــيت تب ــات الســالم والدســاتري؛ واجلهــود ال عملي
اإلقليمية، والدول األعضاء، واملنظمات غـري احلكوميـة لتنظـيم    

ة ممارســـات قطـــاع األعمـــال وتعزيـــز املســـؤولية االجتماعيـــ     
ــاملوارد    ــق بـ ــدي املتعلـ ــة التحـ ــاه إىل إمكانيـ ــركات واالنتبـ للشـ

  .)٥٢(الطبيعية يف توفري فرص للتعاون الوطين

وأكــدت رئيســة اجلمعيــة العامــة احلاجــة إىل تعــاون        
ه جيـب  وتنسيق أكرب بني الس واجلمعية العامـة، وأضـافت أنـ   

ــ ــال     ىعلـ ــتخدام الفعـ ــى االسـ ــجع علـ ــدويل أن يشـ ــع الـ اتمـ
وارد الطبيعيــة يف إطــار احتــرام احلقــوق الســيادية  والرشــيد للمــ
  .)٥٣(جلميع الدول

ــاعي      ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــيس الـ ــد رئـ أن وأكـ
الصراعات النامجة عن املوارد الطبيعيـة تتطلـب نهجـا متكاملـة     

نظـــرا ألن هـــذه الصـــراعات عـــادة مـــا متعـــددة التخصصـــات 
كـن  مي. وتكمن جـذورها يف اهلياكـل االقتصـادية واالجتماعيـة    

ملنظومة األمم املتحدة أن تدعم عمالً يتخـذ يف وقـت مناسـب    
ــتقرار    ــة عامـــل اسـ وذلـــك مـــن خـــالل جعـــل املـــوارد الطبيعيـ
ومصدراً للتنمية، والنهوض بتنويع االقتصاد واملساعدة يف بنـاء  

ــة ميكــن مســاءلتها.    ــة قوي ــرح حكوم ــس   واقت وضــع إطــار ل
__________ 

  )٥٢(  S/PV.5705 ٥و  ٤، الصفحتان.  

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  

ــري مــن خ      ــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي جي اللــه األم
  .)٥٤(مناقشة النهج التنموية الستخدام املوارد الطبيعية

ترف معظم املتحدثني بقدرات املوارد الطبيعيـة يف  واع  
وتفاقمــه وإطالــة أمــده وكــرروا رأيــا مفــاده أن   إثــارة الصــراع

ــة كــان الســبب الكــامن وراء هــذه الصــراعات.      انعــدام التنمي
شــيد يف إدارة وشــددوا علــى احلاجــة إىل الشــفافية واحلكــم الر 

املــوارد الطبيعيــة؛ ودعــوا إىل تعزيــز القــدرة علــى منــع نشــوب  
الصراعات وإىل اتباع ج مشويل يعتمد على التنسيق مـن قبـل   
هيئات األمم املتحدة، خصوصا يف اجلمعيـة العامـة وجلنـة بنـاء     
ــف      ــتكلمني أيضــا إىل وضــع تعري ــن امل ــا عــدد م الســالم. ودع

امجـة عـن املـوارد الطبيعيـة،     أوسع للمساءلة عـن الصـراعات الن  
ــاقش      ــيت مل تشــمل فقــط العــرض ولكــن أيضــا الطلــب. ون وال
املتحدثون أيضا، يف مجلة أمور، سبل حتسـني فعاليـة اجلـزاءات    
احملـــددة األهـــداف؛ وأوجـــه قصـــور وفوائـــد عمليـــة كيمـــربيل  
ــوازن املناســب بــني مســؤولية الــس االقتصــادي     للمــاس والت

  وجملس األمن. واالجتماعي واجلمعية العامة

وكرر عدد مـن املتحـدثني مـا قيـل عـن التركيـز علـى          
ــة وفقــا ملصــلحة تنميتــها     ســيادة الــدول علــى مواردهــا الطبيعي

ن فـرض أي نفـوذ لـس    . وأكد ممثـل قطـر أ  )٥٥(ورفاه شعوا
األمــن علــى هــذه املــوارد يعــد خرقــا للقــانون الــدويل، وجيعــل   

، كمــا يــرد يف ســيادة الــدول علــى مواردهــا الطبيعيــة حمــدودة  
وأشــار ممــثال بــريو  .)٥٦()١٧-(د ١٨٠٣قــرار اجلمعيــة العامــة 

ومصـر إىل أنــه ينبغــي للمجلــس تعزيـز القــدرات الوطنيــة علــى   
__________ 

  .٨و  ٧سه، الصفحتان املرجع نف  )٥٤(  

ــاد  ٢٨(الصــني) والصــفحة   ٢١املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥٥(   (االحت
(اهلنـد)؛   ٣، الصـفحة  S/PV.5705 (Resumption 1)الروسـي)؛ و  

  (باكستان). ٦٧و الصفحة 

  )٥٦(  S/PV.5705 ١٠، الصفحة.  
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اإلدارة املســتقلة للمــوارد الطبيعيــة املتفــق عليهــا يف اتفاقــات      
  .)٥٧(السالم

، ويف )٥٨(وأدىل الرئيس (بلجيكـا) ببيـان باسـم الـس      
  يف البيان أنه: مجلة ما أورده الس

جلـان اجلـزاءات وخمتلـف أفرقـة     حتسـني عمـل   أمهيـة  علـى   شدد  
عنـد التصـدي    ا،تعزيز مسامهاواليت أنشأها جملس األمن القائمة اخلرباء 

ــأثري االســتغالل غــري املشــروع ل   ــى الصــراعات يف   لت ــة عل لمــوارد الطبيعي
ــد نظــره  ــدان قي ــه الفريــ   أشــار و ؛البل ــذي اضــطلع ب ق أيضــا إىل العمــل ال

ــل غــري الرمســي التــابع     لمجلــس واملعــين باملســائل العامــة املتعلقــة     لالعام
  ؛)٥٩(هيف هذا الصدد إىل تقرير وأشار ،)٢٠٠٦يف عام باجلزاءات (

عترف بالدور البالغ األمهية الـذي ميكـن أن تؤديـه جلنـة بنـاء      او  
فاعلة أخرى تابعة لألمم املتحدة وغـري تابعـة    جهاتالسالم، إىل جانب 

بنــاء علــى  حــاالت مــا بعــد الصــراع، يف مســاعدة احلكومــات،   يف هلــا،
  ؛ملوارد الطبيعية حمركا للتنمية املستدامةا جعلضمان  طلبها، على

والحظ املسامهة املهمة الـيت تقـدمها املبـادئ واملعـايري الطوعيـة        
يف تشجيع املؤسسات املتعددة اجلنسيات على أن تتبع يف تسـيري أعماهلـا   

لية، مـــن قبيـــل الـــنهج الـــيت تـــنص عليهـــا املبـــادئ جـــا يتســـم باملســـؤو
ــات    ــة املؤسسـ ــيات وأداة توعيـ ــددة اجلنسـ ــات املتعـ ــة للمؤسسـ التوجيهيـ
ــوهن مؤسســات      ــيت تتســم ب ــاطق ال املتعــددة اجلنســيات باملخــاطر يف املن
احلكم اللتان وضعتهما منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي،      

  ة؛واالتفاق العاملي لألمم املتحد

وأكد يف سياق إصالح قطاع األمـن يف بيئـات مـا بعـد انتـهاء        
الصراع، أمهية وجـود هياكـل وطنيـة لألمـن واجلمـارك تتسـم بالشـفافية        
ــال        ــا بشــكل فع ــة وإدار ــوارد الطبيعي ــة امل ــة يف مراقب ــن أمهي ــة م والفعالي
للحيلولة دون احلصول على تلك املوارد واالجتار ـا واسـتغالهلا بشـكل    

  ع؛غري مشرو

واملنظمـات اإلقليميـة   أن تعتمـد األمـم املتحـدة     بضرورةم لّوس  
يف حـــاالت الصـــراع املســـلح ومـــا بعـــد الصـــراع ، واحلكومـــات املعنيـــة

يف حــاالت مــا اتســاقا، وخباصــة متكــني احلكومــات أكثــر املســلح، جــا 
  .دارة مواردهاحتسني إ بعد الصراع من

  
__________ 

  (مصر). ٣٨(بريو)؛ والصفحة  ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

  )٥٨(  S/PRST/2007/22.  

  )٥٩(  S/2006/997.  

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

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨يف املعقودة  ٥٧٣٥

ــس األمــن، يف جلســته      املعقــودة يف  ٥٧٣٥أدرج جمل
، يف جـــــدول أعمالـــــه البنـــــد )٦٠(٢٠٠٧آب/أغســـــطس  ٢٨

حفــظ الســالم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن  ”املعنــون 
، “يف منـــع نشـــوب الرتاعـــات وحلـــها، وال ســـيما يف أفريقيـــا

ــة  ــالة مؤرخــ ــة  ٢٠٠٧آب/ أغســــطس  ١٤ورســ إىل موجهــ
األمني العام مـن ممثـل الكونغـو أحـال ـا ورقـة مفاهيميـة عـن         

. ويف الورقة، أكد ممثل الكونغو من جديد القـرار  )٦١(املوضوع
عن تصـميمه علـى    )، الذي أعرب الس فيه٢٠٠٥( ١٦٢٥
 األمــم املتحــدة يف جمــال منــع نشــوب الصــراعات فعاليــةتعزيــز 

إىل  شــة ترمــي ه املناقهــذ املســلحة. وأشــار بعــد ذلــك إىل أن   
التــرويج الســتراتيجية شــاملة ملنــع الصــراعات باالســتفادة مــن   

وفيمـا   اآلليات الدوليـة أو اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة القائمـة.    
 يركز يف أحيان كـثرية جـدا   جملس األمنأعرب عن أسفه ألن 

 التركيز على منـع  على الصراعات بدال مناألفعال على ردود 
دور جملـس األمـن    قاط املناقشة مثـل ا، اقترح عددا من ننشو

 يفإضــفاء الطــابع املؤسســي علــى منــع نشــوب الصــراعات   يف
ليـات  اآلكيـف يتسـىن ضـمان اتسـاق     و منظومة األمم املتحـدة 

  .واضطالعها بوظائفها لتسوية الرتاعات األفريقية القائمة

وأدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، فضال عـن األمـني     
وممثــل غانــا  سـم رئيســة اجلمعيــة العامـة،   العـام، وممثــل هــاييت با 

ــة للجنــة بنــاء        ــة للجنــة التنظيميــة التابع بصــفته الــرئيس بالنياب
__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف      )٦٠(  
هــذه اجللســة انظــر الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء،   

)، فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الــس االقتصــادي ـ(هــ ١١احلالــة 
واالجتماعي؛ والفصل الثاين عشر، اجلـزء الثالـث، القسـم ألـف،     

  الثامن من امليثاق. علق بالفصلفيما يت

  )٦١(  S/2007/496.  
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 االحتـاد  باسـم ( والربتغـال  ، وأوغنـدا السالم، وممثلو األرجنتني، 

ــنن، ،)أخــرى ودول األورويب ــرواجلز وب ــة ،ائ ــا ومجهوري  ترتاني

 ،والســـــودان الدميقراطيـــــة، الكونغـــــو  ومجهوريـــــة املتحـــــدة،
 وكرواتيـــا، نـــام، وفييـــت وغواتيمـــاال، وغـــابون، وسويســـرا،

 وهنـــدوراس، والنـــرويج، وناميبيـــا، وليبيـــا،  وكينيـــا، وكنـــدا،

   .واليابان

ــة، علـــى      ــاح املناقشـ ــام، عنـــد افتتـ وشـــدد األمـــني العـ
 تكريس املزيد من املـوارد ملنـع الصـراعات والوسـاطة.    ضرورة 

ائــة يف  يف امل ٤٠وعلــى الــرغم مــن حــدوث اخنفــاض نســبته      
ــذ التســعينات، وينســب      ــامل من الصــراعات املســلحة حــول الع
الفضــل يف ذلــك جزئيــا إىل التوســع يف أنشــطة األمــم املتحــدة   
لصنع السـالم وحفـظ السـالم ومنـع نشـوب الصـراعات، دعـا        
إىل وجود إرادة سياسية دولية مسـتمرة لتعزيـز إجـراءات املنـع     

سـيقدم يف  بأوسع معانيها. وأعلن، علـى وجـه اخلصـوص، أنـه     
األشهر القليلة املقبلة اقتراحـات لتعزيـز قـدرات إدارة الشـؤون     
ــه مــن      ــة ممــا يقــوم ب ــادة االســتفادة الفعال السياســية، ــدف زي
ــؤمن باملشــــاركة واحلــــوار       ــث أنــــه يــ ــاع محيــــدة، حيــ مســ

باملواجهـــة. وأضـــاف أنـــه ميكـــن للمنظمـــات اإلقليميـــة أن   ال
اء الســالم يف أن التنميــة املســتدامة وبنــ تســهم بقســطها وأكــد  

  .)٦٢(البلدان اخلارجة من صراعات عوامل بالغة األمهية

وأكد ممثل هـاييت، وهـو يـتكلم باسـم رئيسـة اجلمعيـة         
ما زال يوجد جمال إلحراز تقدم صوب تعزيـز هـذا    العامة، أنه

بـني اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن والـس        التنسيق والتعـاون 
فـإن إنشـاء    ومع ذلك، االقتصادي واالجتماعي واألمني العام.

، شـكل خطـوة هامـة لألمـام     ٢٠٠٥جلنة بنـاء السـالم يف عـام    
يف التحليـل النـهائي،   يف جمال منع نشوب الصـراعات. وأكـد،   

__________ 

  )٦٢(  S/PV.5735 ٥-٣، الصفحات.  

أن األمـــر متـــروك لكـــل دولـــة لكـــي تتحمـــل مســـؤولية منـــع  
  .)٦٣(الصراعات

الــرئيس بالنيابــة للجنــة التنظيميــة التابعــة للجنــة  ودعــا   
التعــاون بــني جملــس األمــن وجلنــة بنــاء   بنــاء الســالم إىل زيــادة

السالم. وأقـر بـأن تركيـز املناقشـة علـى أفريقيـا أمـر لـه أمهيـة،          
بوجه خـاص، فقـد وجهـت اللجنـة جـل اهتمامهـا حـىت ذلـك         
احلني إىل البلدان األفريقية. وأقـر بعدئـذ بالعمـل الـذي قـام بـه       
الفريـــق العامـــل املخصـــص التـــابع لـــس األمـــن املعـــين مبنـــع   

ات، طوال السنوات العشـر املاضـية. وأكـد أنـه يتطلـع      الصراع
إىل حبــث الســبل لتحســني مشــاركة جملــس األمــن واجلمعيــة       

  .)٦٤(العامة والس االقتصادي واالجتماعي

وأمجــع املتحــدثون علــى تأكيــد أمهيــة منــع الصــراعات   
بطريقــة شــاملة واســتراتيجية وجــددوا التــزامهم بتعزيــز دور       

 وتسويتها جبميع أشكاهلا.الس يف منع الصراعات 

عـن أسـفهم إزاء   أعربـوا   ولكن العديد من املتحـدثني   
ميل الس للنظـر يف األسـباب اجلذريـة للصـراع بعـد نشـوب       

. وأشار ممثـل غـابون إىل أنـه يف حـني ينبغـي أن      )٦٥(القتال فقط
منع نشوب الصراعات املهمة األوىل لس األمن، فقـد   يكون

. )٦٦(هــذا اــالجناحــاً حمــدوداً يف  حقــق يف الســنوات األخــرية
وأشــار ممثــل كينيــا إىل أن الــس كــثريا مــا وقــع يف فــخ جــه  
التقليدي املعين حبفـظ السـالم، وأضـاف أنـه، نظـرا ألن حفـظ       
الســــالم أكثــــر تكلفــــة، فينبغــــي توجيــــه الطاقــــات إىل منــــع  

__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣(  

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  

(ســلوفاكيا)؛  ١٠(بنمـا)؛ والصـفحة    ٧املرجـع نفسـه، الصــفحة     )٦٥(  
  (اململكة املتحدة). ١٥(إيطاليا)؛ والصفحة  ١٣والصفحة 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
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. ودعـا ممثـل   )٦٨(. وأيد هذه الفكرة ممثل اجلزائـر )٦٧(الصراعات
إىل  “ثقافــة رد الفعــل” ن جانبــه إىل التحــول مــنســلوفاكيا مــ

ــع الصــراعات ” ــه   .)٦٩(“ثقافــة من ــل الســودان إىل أن وأشــار ممث
ــيكون ــدارة     سـ ــن يف صـ ــس األمـ ــل جملـ ــدى أن جيعـ ــن األجـ مـ

 واستشـهد ممثـل كنـدا، مبثـال     .)٧٠(أولوياته التسويات السياسية

يف املنطقـة املترتبـة    “اآلثار اليت تـؤدي إىل زعزعـة االسـتقرار   ”
ى األزمة االقتصادية وأزمة نظام احلكم يف زمبـابوي، ودعـا   عل

إىل تكثيــف الدبلوماســية اإلقليميــة وحــث الــس علــى تلقــي   
احلالـة اآلخـذة   ”إحاطات إعالمية بصورة منتظمة بشـأن هـذه   

  .  )٧١(“يف التدهور على حنو مضطرد

وأشار ممثل الصني، وممثلون آخرون أيضا إىل ضـرورة    
. واقتـرح ممثـل االحتـاد الروســي    )٧٢(لوقائيـة تعزيـز الدبلوماسـية ا  

أن يكون من املكونات الرئيسـية يف اسـتراتيجية تعزيـز السـالم     
إنشاء بنية أمنية فعالة لعمـوم أفريقيـا ترمـي يف الوقـت ذاتـه إىل      
منع نشوب الصراعات وحلـها وإىل إجيـاد حـل شـامل لقضـايا      

    .)٧٣(إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع

نــدا مداخلتــه علــى حفــظ الســالم.     وركــز ممثــل أوغ   
وحث الـس وهـو يضـرب املثـل بالصـومال علـى وضـع حـد         

حيــث ال يكــون ملمارســة عــدم اإلذن بعمليــات حفــظ الســالم 
__________ 

  )٦٧(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٧، الصفحة.  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

  )٦٩(  S/PV.5735 ١٠، الصفحة.  

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

(االحتــاد  ٢٥(الصــني)؛ والصــفحة  ٢١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٧٢(  
ــي)؛ و  ــفحة S/PV.5735 (Resumption 1)الروســـ  ٦، الصـــ

  نام).  (فييت

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

تـــوفري الــدعم اللوجســـيت واملـــايل إىل  وهنــاك ســـالم لــيحفظ،   
 .)٧٤(البلدان الـيت تضـطلع بعمليـات حفـظ السـالم بالنيابـة عنـه       

. وأضــاف )٧٥(غــو الدميقراطيــةوأيــد ذلــك ممثــل مجهوريــة الكون
ممثل اليابان خبصوص هذه املسألة، أنه علـى العكـس مـن ذلـك     
ينبغي، مـن حيـث املبـدأ، أن تكـون كـل منظمـة مسـؤولة عـن         
ــة تقــدمي دعــم     ــيت يبحــث يف إمكاني تكاليفهــا. ويف احلــاالت ال
مايل، ينبغـي أن ينظـر الـس يف ذلـك علـى أسـاس كـل حالـة         

ذا كـان ذلـك الـدعم متسـقا مـع      مـع مراعـاة مـا إ   ”على حدة، 
 األمـم املبادئ الناظمة لعمليات حفظ السالم الـيت تضـطلع ـا    

 .)٧٦(“املتحدة

وبغية تعزيز استراتيجيات منع الصـراعات، دعـا كـثري      
التنســيق الفعــال بــني وداخــل أجهــزة األمــم مــن املتحــدثني إىل 

ــناديقها      ــا وصـ ــن وبراجمهـ ــس األمـ ــك جملـ ــا يف ذلـ ــدة، مبـ املتحـ
وجلنــة بنــاء الســالم املشــاركة يف صــوغ السياســات  ووكاالــا

ــر وأفضـــــل       ــاطر واإلنـــــذار املبكـــ ــذها وتقيـــــيم املخـــ وتنفيـــ
. وقال ممثل الربتغال وهو يتحدث باسم االحتـاد  )٧٧(املمارسات

هناك حاجة إىل املزيد مـن التعـاون والتنسـيق يف    األورويب، إن 
 هــذا اـــال، لـــيس بـــني اهليئـــات الرئيســـية يف األمـــم املتحـــدة 
فحسب، بل أيضا بينها وبني اجلهات الفاعلة األخرى مبا فيهـا  

__________ 

  )٧٤(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٣، الصفحة.  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

  )٧٧(  S/PV.5735 (ســـلوفاكيا)؛  ١١(بـــريو)؛ والصـــفحة  ٩، الصـــفحة
(الصــني)؛ والصــفحة   ٢١(إيطاليــا)؛ والصــفحة   ١٢والصــفحة 

(إندونيســيا)؛ والصــفحة  ٢٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٤
ــفحة  ٢٧ ــا)؛ والصـــ ــفحة  ٢٩(فرنســـ ــو)؛ والصـــ  ٣١(الكونغـــ

ــاد األورويب)؛ والصــفحة     ــم االحت ــال باس (النــرويج)؛  ٣٤(الربتغ
، S/PV.5735 (Resumption 1)(األرجنــتني)؛ و  ٤٠والصــفحة 
 ١٠كينيــا)؛ والصــفحة ( ٧(فييــت نــام)؛ والصــفحة  ٦الصــفحة 

  (اليابان). ١٤(كرواتيا)؛ والصفحة 
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وأكد عدد من الوفـود بالفعـل أن    .)٧٨(املنظمات غري احلكومية
نشـوب  م يف منـع  اشـريك هـ   دعم اتمع املدين أمر مهـم ألنـه  

لكـي تـنجح األمـم    وأضـاف ممثـل النـرويج أنـه      .)٧٩(اعاتصرال
ــر   ــات األمــن فــال بــد أن ينظَ ــى أــا   املتحــدة يف عملي إليهــا عل

طـــرف فاعـــل موحـــد وأـــا قـــادرة علـــى أن تعمـــل بصـــوت   
ــا فكــرة إضــفاء الطــابع     و .)٨٠(واحــد ــة ناميبي ــارت أيضــا ممثل أث

العالقـــة بـــني جملـــس األمـــن ومجيـــع الكيانـــات  الرمســـي علـــى 
. واقتـرح ممثـل اليابـان    )٨١(املشاركة يف منع نشوب الصـراعات 

متابعــة املشــاكل ن حييــل الــس إىل جلنــة بنــاء الســالم مهمــة  أ
ــة    ــتها يف املناقشـ ــد الســـالم الـــيت جـــرت مناقشـ املتصـــلة بتوطيـ

  .)٨٢(املوضوعية بشأن هذا املوضوع

واتفــق العديــد مــن املتحــدثني أيضــا علــى احلاجــة إىل     
تعزيز قدرة ووالية األمانة العامـة ملنـع الصـراعات. ودعـا ممثـل      

حليــل زيــادة قــدرة األمانــة العامــة علــى التاململكــة املتحــدة إىل 
لإلنـذار   “ج أكثر تنسيقاً”السياسي وتقييم الصراع، واتباع 

هــذا وقــد ردد  .)٨٣(املبكــر مــن خــالل منظومــة األمــم املتحــدة 
ضــاف أنــه ينبغــي تــوفري الوســائل  أممثــل فرنســا الــذي  املوقــف

أفضـــل وأســـرع اطّالعـــا علـــى النـــذر  لألمانـــة العامـــة لتصـــبح
تـدابري  ممثـل بـنن    واقتـرح  ،)٨٤(املتعددة اليت توحي بوقوع أزمـة 

__________ 

  )٧٨(  S/PV.5735 ٣١، الصفحة.  

  )٧٩(  S/PV.5735 ــال، باســم االحتــاد األورويب)؛   ٣٣، الصــفحة (الربتغ
، S/PV.5735 (Resumption 1)(سويســــرا)؛ و ٣٦والصـــفحة  
ــفحة  ــفحة    ٥الصـ ــت نـــام)؛ والصـ ــة الكونغـــو   ٨(فييـ (مجهوريـ

  (اجلزائر). ١٣حة الدميقراطية)؛ و الصف

  )٨٠(  S/PV.5735 ٣٥، الصفحة.  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

  )٨٢(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٤، الصفحة.  

  )٨٣(  S/PV.5735 ١٥، الصفحة.  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

ــات      ــال نشــر الــوعي والبعث منــع حمــددة، وهــي علــى ســبيل املث
ــائي    ــار الوق ــات الوســاطة، واالنتش ــية أو بعث ــع  .)٨٥(السياس وم

تعزيـــز قـــدرات الوســـاطة ذلـــك أشـــار ممثـــل سويســـرا إىل أن  
عتمـد علـى النوايـا الطيبـة مـن      يميكـن أن   واملساعي احلميـدة ال 

ريس مسـامهات مقـررة   جانب اجلهات املسامهة وأنه جيـب تكـ  
ــز دور    .)٨٦(جديــدة خصيصــا بينمــا دعــا ممثــل الصــني إىل تعزي

ــدة    ــام مــن خــالل مســاعيه احلمي ــل  )٨٧(األمــني الع ، ويعتقــد ممث
ــع     ــه دور يف التنســيق بــني مجي ــر أن األمــني العــام أيضــا ل اجلزائ

ــع نشــوب الصــراعات   ــل )٨٨(اجلهــات الفاعلــة يف من ، ودعــا ممث
مثــل آليــات اإلنــذار املبكــر   بــريو الــس إىل اســتخدام أدوات 

ــيت يعرضــها األمــني   ــل غواتيمــاال حــذر مــن     )٨٩(ال . ولكــن ممث
ــع نشــوب     إضــفاء الطــابع املؤسســي  ــق األصــدقاء ملن ــى فري عل

الصراعات الذي اقترحه األمني العام نظرا ألن تعزيز االتسـاق  
ــة    ــرب أولوي ــم املتحــدة يعت ــة األم ــل   .)٩٠(داخــل منظوم ــال ممث وق

منع الصراعات االهتمـام اجلـاد   ء مسألة سلوفاكيا إنه جيب إيال
ــم      ــة األمــ ــالح منظومــ ــة إصــ ــا يف عمليــ ــري حاليــ ــا جيــ يف مــ

  .)٩١(املتحدة

وأيــد عــدد مــن املتحــدثني علــى وجــه التحديــد تعزيــز    
قـــدرة إدارة الشـــؤون السياســـية يف منـــع نشـــوب الصـــراعات  
والوساطة. وشدد ممثل إيطاليا على وجه اخلصوص على أمهيـة  

__________ 

  )٨٥(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٦، الصفحة.  

  )٨٦(  S/PV.5735 ٢٢، الصفحة.  

  .٢٢، الصفحة املرجع نفسه  )٨٧(  

  )٨٨(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

  )٨٩(  S/PV.5735 ٩، الصفحة.  

  )٩٠(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٤، الصفحة.  

  )٩١(  S/PV.5735 ١٠، الصفحة.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1145/1582 11-02856 
 

ــات الس  ــز البعث ــات  تعزي ــية يف حــاالت األزم . ورحــب )٩٢(ياس
وحـدة لـدعم الوسـاطة داخـل اإلدارة      عدد من املمثلني بإنشـاء 

حتقيــــــق واليتــــــها ملنــــــع نشــــــوب كخطـــــوة أوىل صــــــوب  
، واعترب ممثل اليابـان أن املهـم أن تعمـل الوحـدة     )٩٣(الصراعات

ــات اإلقليميــة      ــراكتها مــع املنظم ــى تعزيــز ش ــاة عل . )٩٤(املتوخ
السـابق  عتقد ممثل غواتيمـاال أن مـن   وعلى النقيض من ذلك، ي

ألوانــه مناقشــة الــدور الــذي مــن احملتمــل أن تقــوم بــه الوحــدة  
حيث أن هذه الوحدة مل تنشأ بعد وطلب إىل األمني العـام أن  
يشرح يف تقريره املقبل للجمعية العامـة الـدور الـذي ميكـن أن     

    .)٩٥(تؤديه هذه الوحدة فيما يتصل مبنع نشوب الصراعات

ــز    واتفــق   املتحــدثون اتفاقــا كــامال علــى ضــرورة تعزي
التعــــاون بــــني األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات اإلقليميــــة ودون  

وص إىل بنـاء  اإلقليمية. ودعا معظم املتحدثني على وجه اخلصـ 
القة أقوى وأكثر تنظيما بـني الـس وجملـس السـلم واألمـن      ع

ــوا       ــاق ورحب ــن امليث ــامن م ــا للفصــل الث ــي وفق باالحتــاد األفريق
. وأعـرب  )٩٦(عتماد اإلطـار الشـامل للـهيئتني يف هـذا الصـدد     اب

__________ 

  )٩٢(  S/PV.5735 ١١، الصفحة.  

  )٩٣(  S/PV.5735 ــدا)؛  ٣٧(سويســرا)؛ والصــفحة  ٣٦، الصــفحة (كن
، الصفحة S/PV.5735 (Resumption 1)(ناميبيا)؛ و ٣٩والصفحة 

(اليابــان)؛  ١٤(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة)؛ والصــفحة     ٩
  (بنن). ١٦والصفحة 

  )٩٤(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٤، الصفحة.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

  )٩٦(  S/PV.5735 ــفحة ــفحة   ٩، الصــ ــريو)؛ والصــ ــا)؛  ١٣(بــ (إيطاليــ
ــة املتحــــدة ١٥والصــــفحة  ــا)؛  ١٧)؛ والصــــفحة (اململكــ (غانــ
 ٢١(الصــني)؛ والصــفحة  ٢١(قطــر)؛ والصــفحة ٢٠والصــفحة 

 ٢٤(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٢٣(بلجيكــا)؛ والصـــفحة  
 ٢٩(الكونغـو)؛ والصـفحة    ٢٧(إندونيسيا وفرنسا)؛ والصـفحة  

ــاد األورويب)؛ والصــفحة     ــم االحت ــال باس (النــرويج)؛  ٣١(الربتغ
 S/PV.5735(ناميبيا)؛ و ٣٦ة (سويسرا)؛ والصفح ٣٤والصفحة 

(Resumption 1) ــفحة ــفحة  ٤، الصــ ــاال)؛ والصــ  ١١(غواتيمــ
 

ممثل اجلزائر عن أمله يف أن يتمكن االحتـاد األفريقـي قريبـا مـن     
ــها    ــع املعلومـــات وحتليلـ ــر، ومجـ ــذار املبكـ ــه لإلنـ حتســـني نظامـ

. وأعلن ممثل الربتغال أنـه جيـري حاليـا التفـاوض     )٩٧(والوساطة
ــاعلــى اســتراتيجية مشــتركة لالحتــاد األورويب   للعقــد   وأفريقي

. وقــال ممثــل مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة إنــه يعتقــد أن  )٩٨(قبــلامل
الوقت قد حـان للمجلـس واألمـني العـام للنظـر يف إنشـاء آليـة        
ــع     ــاملة ملنـ ــتراتيجية شـ ــع اسـ ــالم لوضـ ــاء السـ ــة بنـ ــة للجنـ مماثلـ

  .  )٩٩(الصراعات بالشراكة مع املنظمات اإلقليمية

ضـا احلاجـة إىل معاجلـة    وأكد مجيع املتحدثني تقريبا أي  
األســباب اجلذريــة للصــراعات يف أفريقيــا، مثــل الفقــر وانعــدام 
ــوق اإلنســان،     ــهاكات حق ــة، وانت ــدام الدميقراطي ــة، وانع التنمي
ــة،    ــايا البيئيـــ ــادية، والقضـــ ــة واالقتصـــ ــايا االجتماعيـــ والقضـــ
والتوترات الثقافية والعرقية، واالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة     

رة املوارد الطبيعيـة، مـن خـالل اعتمـاد ـج      الصغرية وسوء إدا
شامل. وكان من رأي ممثل بريو أن بـذل جهـود وقائيـة فعالـة     
ــية     ــات األساســــ ــي االحتياجــــ ــب أن يراعــــ ــا جيــــ يف أفريقيــــ

. وردد هذا املوقف الكثريون الـذين أكـدوا أمهيـة    )١٠٠(للسكان
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة كجــزء مــن اســتراتيجية منــع 

حتليـل   . وأعرب ممثـل قطـر عـن رأي مفـاده أن    )١٠١(الصراعات
يف أفريقيـا   الدروس املستفادة من التجارب السابقة للصراعات

__________ 

 ٢١(اجلزائــــــر)؛ والصــــــفحة  ١٢(هنـــــدوراس)؛ والصــــــفحة   
  (غابون).

  )٩٧(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

  )٩٨(  S/PV.5735 ٣٢، الصفحة.  

  )٩٩(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٨، الصفحة.  

)١٠٠(  S/PV.5735،  ٩الصفحة.  

(بـريو)؛   ٩(األمـني العـام)؛ والصـفحة     ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )١٠١(
(الســودان)؛  ٣٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٦والصــفحة 

  (غابون). ٢٢، والصفحة S/PV.5735 (Resumption 1)و
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توسـيع   . ورأى ممثل كندا أنه ينبغـي )١٠٢(ميكن أن يكون مفيدا
جدول أعمال جلنة بنـاء السـالم ليشـمل دوال إضـافية تتعـرض      
للخطــر وأيضــا مواضــيع شــاملة مــن قبيــل األطفــال املتضــررين  

ــالم    بال ــق الســـ ــاء يف حتقيـــ ــلحة ودور النســـ ــراعات املســـ صـــ
  .)١٠٣(واألمن

ــاء        ــدنيني والنســ ــة املــ ــا أن محايــ ــل فرنســ ــد ممثــ وأكــ
واألطفال، ومكافحة اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقـوق  
اإلنسان عوامل هامـة يف منـع نشـوب الصـراعات مـن جديـد،       
ــؤثر علــى       ــاخ ت ــة بالصــحة وتغــري املن ــائل املتعلق ورأى أن املس

. وركز أيضا ممثل ناميبيـا، الـذي ردد   )١٠٤(قرار يف أفريقيااالست
رأيه ممثلون آخرون، علـى ضـرورة بـذل مزيـد مـن اجلهـود يف       
جمـــاالت نـــزع الســـالح، وتعزيـــز الـــنظم القضـــائية، والعدالـــة  

  .)١٠٥(االنتقالية واملصاحلة وإصالح قطاع األمن

إيـالء جملـس   ويف حني أكـد ممثـل غانـا علـى ضـرورة         
م لألسباب الدفينـة للصـراعات يف أفريقيـا، أشـار     األمن االهتما

ــس       ــي للمجل ــيت ينبغ ــألة أي املشــاكل ال ــثري مس ــك ي إىل أن ذل
وباملثـل، فــإن   .)١٠٦(مناقشـتها وأيهــا الـيت ينبغــي لـه أالّ يناقشــها   

ممثل قطر، الذي ردد رأيه ممثل الصـني، أشـار إىل أنـه جيـب أن     
األفريقيــة التعامـل مـع قضـايا القـارة     يكـون الـس قـادرا علـى     

ــة    ــرام ســيادة الــدول وســالمتها اإلقليمي  .)١٠٧(بشــفافية مــع احت
__________ 

)١٠٢(  S/PV.5735 ٢٠، الصفحة.  

  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

(الربتغـــال باســـم االحتـــاد  ٣٣-٣١املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )١٠٥(
 S/PV.5735 (Resumption(ناميبيا)؛ و  ٣٩األورويب)؛ والصفحة 

  (مجهورية الكونغو الدميقراطية). ٨، الصفحة (1

)١٠٦(  S/PV.5735 ١٧، الصفحة.  

  على التوايل. ٢١و ١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٧(

تـدابري املنـع الـيت دعـا إليهـا       وأشار ممثل إندونيسيا أيضـا إىل أن 
اتمع الدويل غالبا مـا تقـع ضـمن الواليـة القضـائية حيـث أن       

  .  )١٠٨(معظم الصراعات يف أفريقيا هي صراعات داخل الدول

حـدثني حتديـدا إىل الوثيقـة    وأخريا، أشار عـدد مـن املت    
ــام    ــاملي لعـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــة ملـ ــعت  ٢٠٠٥اخلتاميـ ــيت وضـ ، الـ

القواعد اخلاصة باملسؤولية عـن احلمايـة، وأكـد الـبعض اآلخـر      
بصورة أعم أن املسـؤولية الرئيسـية تقـع علـى عـاتق السـلطات       
الوطنيــة يف منــع نشــوب الصــراعات. وكــان مــن رأي ممثــل       

حتديــد حجــم األخطــار احملتملــة  ســلوفاكيا أن هــذا يعــين أيضــا
وأكد ممثـل الربتغـال،    .)١٠٩(وطلب املساعدة من اتمع الدويل

الــذي ردد رأيـــه بضـــعة ممـــثلني آخــرين، أنـــه ميكـــن أن تقـــوم   
ــع اســتخدام القــوة    ــدور يف من ــة ب ــة الدولي  .)١١٠(احملكمــة اجلنائي

ــة إىل إنشــاء حمكمــة     ــة الكونغــو الدميقراطي ــل مجهوري ودعــا ممث
ــة   ــة دولي ــني بســبب    جنائي ــت أرواح املالي ــث أُزهق ــده، حي لبل

   .)١١١(الصراع

ــم       ــان باســ ــرئيس ببيــ ــاع، أدىل الــ ــة االجتمــ ويف ايــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١١٢(الس

ذكَّر بأن منع نشوب الصـراعات ال يـزال مسـؤولية أوليـة تقـع        
  على عاتق الدول األعضاء يف املقام األول؛

__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

(الربتغـال   ٣٣(بلجيكـا)؛ والصـفحة    ٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(
ــاد األورويب)؛   ــم االحتــ ، S/PV.5735 (Resumption 1)و باســ

ــفحة   ٩الصـــفحة  ــة)؛ والصـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ  ١٧(مجهوريـ
  (مجهورية ترتانيا املتحدة). ١٩(بنن)؛ و الصفحة 

)١١١(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٩، الصفحة.  

)١١٢(  S/PRST/2007/31.  




