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 يعتـرب  أن ميكـن  سلطات تويل أو األعضاء الدول على تشريعية

  .)٢٣(اجلمعية لصالحيات “اغتصابا” توليها

. ويف )٢٤(الـس  باسـم  ببيـان  منرك)ا(الد الرئيس أدىلو  
    الس يف البيان أنه: هأورد  ما مجلة

أكد من جديد التزامـه مببـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون         
الــدويل وأكــد اقتناعــه بــأن القــانون الــدويل لــه دور حاســم يف تعزيــز         
االستقرار والنظـام يف العالقـات الدوليـة وتـوفري إطـار للتعـاون فيمـا بـني         

مــن شــأنه أن يســهم يف  ركة، وهــو مــاالــدول ملواجهــة التحــديات املشــت
  ؛صون السلم واألمن الدوليني

__________ 

  )٢٣(  S/PV.5474 (Resumption 1) ،١٩ الصفحة.  

  )٢٤(  S/PRST/2006/28.  

مهية الدور الذي تقوم به حمكمة العـدل الدوليـة، وهـي    أوأكد   
ــيت     ــة القضــائية الرئيســية لألمــم املتحــدة، يف الفصــل يف املنازعــات ال اهليئ

    ؛تنشأ بني الدول

مهيــة بالغــة علــى تعزيــز العدالــة وســيادة القــانون؛ وأيــد أوعلــق   
كــرة إنشــاء وحــدة داخــل األمانــة العامــة للمســاعدة يف إرســاء دعــائم    ف

سيادة القـانون، وتطلـع إىل تلقـي مقترحـات األمانـة العامـة بشـأن تنفيـذ         
ــواردة يف الفقــرة   ــر األمــني العــام عــن ســيادة     ٦٥التوصــيات ال مــن تقري

ــة يف جمتمعــات ا    ــانون والعدالــة االنتقالي ــات مــا  لصــراعالق بعــد  وجمتمع
    ؛اعصرال

وأكـد أن الـدول مسـؤولة عـن الوفــاء مبـا عليهـا مـن التزامــات          
بوضع حد لإلفالت من العقاب وبتقدمي املسؤولني عن اإلبـادة اجلماعيـة   
ــيت ترتكــب ضــد اإلنســانية واالنتــهاكات اجلســيمة للقــانون     واجلــرائم ال

    ؛اإلنساين الدويل إىل العدالة

الـدوليني   واعترب اجلزاءات أداة هامـة يف صـون السـالم واألمـن      
واستعادما؛ وعزم علـى أن يضـمن أن تكـون اجلـزاءات موجهـة بعنايـة       
حنو دعم أهـداف واضـحة وأن تنفـذ بشـكل حيقـق التـوازن بـني الفعاليـة         

  .واآلثار السيئة احملتملة
    

 عصراال حاالت انتهاء بعد السالم بناء - ٥٢
  

  التمهيدية اإلجراءات  

 األمــن جملــس جلســة يف الــرئيس عــن صــادر بيــان  

    ٢٠٠٥ أيار/مايو ٢٦املعقودة يف  ٥١٧٨

، ٢٠٠٥ أيار/مــايو ٢٦ يف املعقــودة، ٥١٨٧ ةلســاجل  
 بنـــاء” املعنـــون البنـــد أعمالـــه جـــدول يف األمـــن جملــس  أدرج

 مؤرخـــة ورســـالة “الصـــراع حـــاالت انتـــهاء بعـــد الســـالم

ــ مــن موجهــة ٢٠٠٥ أيار/مــايو ١٦  األمــني إىل الــدامنرك ةممثل

 حـول  املفتوحـة  لغرض املناقشـة  مناقشة رقةو ا يلحت، )١(العام

  .  البند هذا

 األمـــني ةونائبـــ الـــس أعضـــاء مجيـــع ببيانـــات وأدىل  

، وإندونيســيا، أســتراليا وممثلــو، الــدويل البنــك ورئــيس، العــام
__________ 

  )١(  S/2005/316.  

ــا ــابوا، يســلنداأو، )٢(وأوكراني ــا وب ــدة غيني ، وباكســتان، اجلدي
، وســـلوفاكيا، أفريقيـــا وجنـــوب، كوريـــا ومجهوريـــة، وبـــريو

، ديفـــوار وكـــوت، وغانـــا، وشـــيلي، وســـرياليون، وسويســـرا
ــا، )٣(األورويب) االحتــاد (باســم ولكســمربغ ، ومصــر، وماليزي

  .  واهلند، ونيوزيلندا، ونيجرييا، والنرويج، واملغرب

 الـدامنرك  يف اخلارجيـة  الشـؤون  وزير تناول، بيانه ويف  

ــب بعــض بالتفصــيل ــة جوان ــة املناقشــة ورق ــن املقدم ــده م . بل

 ينبغــي قضــيتان ومهــا، والتنميــة األمــن بــني العالقــة إىل اروأشــ
__________ 

، وتركيـا ، وبلغاريـا ، وأوكرانيـا ، ألبانيـا  مـن  كـل  البيـان  هـذا  أيد  )٢(  
ــ وصـــربيا  اليوغوســـالفية مقـــدونيا ومجهوريـــة، األســـود لواجلبـ

  وكرواتيا.، ورومانيا، السابقة

  ببيان. يدل مل ولكنه اجللسة يف لالشتراك السويد ممثل دعي  )٣(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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 أن ورأى. الــدائم السـالم  بنــاء مــن أجـل  يهمـا تكل مــع التعامـل 

 تلـت  الـيت  املرحلة يف املبذولة اجلهود كفاية لعدم األكرب اخلطر

ــة ــيما وال ،األزمـ ــا يف سـ ــؤدي، أفريقيـ ــة إىل يـ ــدد انتكاسـ  وجتـ

 إجـراءات  باختـاذ  طـر اخل هـذا  من احلد ميكن إنه وقال. صراعال

 جيـب ، العامـة  السياسـة  جمـال  يف، أوال. خمتلفة جماالت ثالثة يف

 يــتحمالن وشــعبه املعــين البلــد ألن نظــرا احملليــة امللكيــة ضــمان

 غـىن  ال اإلقليمـي  واملنظـور ، مامستقبله عن الرئيسية املسؤولية

 ورحــب شــجع فقــد، مث ومــنصــراع. ال تفاصــيل ملعاجلــة عنــه

 تضـــطلع اإلقليميـــة املنظمـــات باتـــت بـــهمبوج الـــذي بـــالتطور

 اــــال إىل وباالنتقــــال. املســــؤوليات مــــن مبزيــــد باســــتمرار

 املعـــارف إدارة وحتســـني التنســـيق زيـــادة إىل دعـــا، املؤسســـي

 ويف املقـر  يف املتحـدة  لألمـم  الفاعلـة  اجلهـات  خمتلـف  بـني  فيما

 األجـــل الطويـــل التمويـــل ضـــمان أن أكـــد، وأخـــريا. امليـــدان
  .)٤(الناجح السالم لبناء عنه االستغناء أيضا ميكن  ال

 حتسـن  أن الضـروري  مـن  إنه العام األمني نائبة وقالت  

 بـأن  أيضـاً  وذلـك ، احلـروب  إلـاء  استراتيجياا املتحدة األمم

 نصـف  مـن  يقـرب  مـا  ألن ذلـك ، االنتكـاس  مسألة مع تتعامل

 وأكـدت . العنف حالة إىل جديد من تعود تنتهي اليت احلروب

. مسـتدام  بشـكل  السـالم  اتفاقات تنفذ أن ضمان ملهما من أنه

 امللكيـة  مثـل ، الـدامنرك  ممثل تناوهلا اليت اجلوانب إىل وباإلضافة

 املتعلقـــة واملســـائل املتحـــدة لألمـــم املتســـق والنـــهج، الوطنيـــة

 هـات اجلو دوليـة ال اليـة امل ؤسساتامل إشراك إىل دعت، باملوارد

 ستسـد  املقترحـة  السـالم  بنـاء  جلنـة  أن وذكـرت . ثنائيةال احنةامل

 املهمــة علــى االنتبــاه وتركــز املتحــدة األمــم منظومــة يف الثغــرة
__________ 

  )٤(  S/PV.5187 ٤-٢، الصفحات.  

 النظــام عـرب  السـالم  بنـاء  أنشــطة تنسـيق و السـالم  لبنـاء  احليويـة 

  .)٥(األطراف املتعدد

 نيوزيلنـدا  يف والتجـارة  اخلارجية الشؤون وزير وأشار  

. مالســـال بنـــاء يـــنجح لكـــي املـــدى البعيـــد االلتـــزام أمهيـــة إىل

 االقتصـادي  والتقـدم  املرونـة  تـوفر  إىل احلاجة إىل أيضاً وتطرق

 اتمــع ودور احملليــة امللكيــة ذلــك يف مبــا، الثقافيــة واحلساســية

 واليـات  ملنح األمن جملس يف الناشئة باملمارسة ورحب. املدين

 القانونيـة  واحلقـوق  الشـرطة  عناصـر  تشـمل ، “معقدة” بعثات

 إنشــاء اقتــراح يف ورأى. التنميــةو الرشــيد واحلكــم واإلنســانية

 مـن  مزيـد  لتحقيـق  احلاجـة  إليـه  تشـتد  حمفـالً  السـالم  لبناء جلنة

  .  )٦(واملؤسسي االستراتيجي التنسيق

 رئـيس  أكـد ، الفيـديو  طريق عن املشاركة خالل ومن  

 بنــاء جلنــة مــع وثيــق بشــكل ســيعمل البنــك أن الــدويل البنــك

 القبيـل  هـذا  مـن  هيئـة  إىل حاجـة  هناك أن على ووافق، السالم

 صـنع  بـني  قائمـاً  كان الذي التوازن تغيري الضروري من أنه مبا

 مــن وجهــة النظــر املاليــة  هــو تــوازنو ،،الســالم وبنــاء الســالم
ــى وشــدد. أيضــا ــك أن عل ــدويل البن ــر ال ــالترابط يق ــذا يف ب  ه

ــ الصــدد ــنيبين ــم ه وب ــرب. املتحــدة األم ــاء أن واعت ــدرات بن  الق

 مسـألة  ومعاجلـة  مـايل  إطـار  وضـع و فعـال  قـانوين  نظام وإنشاء

  .  )٧(السالم بناء يف للنجاح ضرورية مسائل هي الفساد

بشــــكل  الســــالم بنــــاء مفهــــوم املتكلمــــونتنــــاول و  
جيـب أن يكـون هدفـه     السـالم  بناء أن علىواتفقوا ، مستفيض

__________ 

 مناقشـــة علـــى ولالطـــالع .٦ و ٥ الصـــفحتان، نفســـه املرجـــع  )٥(  

 لـــسوا الـــس ـــا يضـــطلع الـــيت األنشـــطة نطـــاق بشـــأن

ــاعي االقتصــادي ــا حــاالت يف واالجتم ــد م ــر، الصــراع بع  انظ

  (و). ١٢ احلالة، باء الفرع، الثاين اجلزء، السادس الفصل

  )٦(  S/PV.5187 ،٨-٦ الصفحات.  

  .١٠-٨ الصفحات، نفسه املرجع  )٧(  
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 والعـودة  االنتكاس ومنع، اتصراعلل اجلذرية األسباب معاجلة

 دائمــة  تســوية إجيــاد  ىلإ الســعي فــإن ، ولــذلكصــراع. ال إىل

 بــالغ أمــر هــو دائمــني واســتقرار ســالم وحتقيــق اتصــراعلل

ــة ــر حــني ويف. األمهي ــاجلهود املمثلــون أق ــيت ب ــذهلا ال  األمــم تب

ــا املتحــدة أشــاروا إىل أن ، الســالم حفــظ بأنشــطة يتصــل فيم
هــو دليــل واضــح علــى  الوقــوع مــن جديــد يف دائــرة الصــراع  

 أحيـان  يفو .السـالم  بنـاء  الجم يف املتحدة األمم جناح حمدودية

مفـر منـه    ال أمـرا  القبيل هذا من انتكاسة يكون حدوث كثرية
 املختلفـة  الفاعلـة  اجلهات مجيع بني التنسيق إىل االفتقار بسبب

 داخـل  التنسـيق  إىل االفتقـار  ذلـك  يف مبـا ، العمليـة  يف املشاركة

  .  واحدة استراتيجية وجود وعدم املتحدة األمم منظومة

، مترابطـان  والتنمية السالم أن املتكلمني معظم واعترب  
 ســالح نــزع مثــل عديـدة  جمــاالت يف فاعلــة جهــات إن وقـالوا 

 علـى  والقضـاء ، إدماجهم وإعادة وتسرحيهم السابقني املقاتلني

ــر ــة، الفق ــوق، املســتدامة والتنمي ــم اإلنســان وحق ــيادة ودع  س

 ويف. الســالم بنــاء عمليــة يف مشــاركة جهــات هــي القــانون

، خصائصــهصــراع  لكــل بــأن املتكلمــون ســلم، نفســه الوقــت
 مشـاركة  اإلقليميـة  املنظمـات  تشارك أن وجوب على واتفقوا

ــة يف تامــة ــديها ألن العملي  وأيــد. املنطقــة يف اخلــربات أفضــل ل

ــايل املتكلمــون ــز مواصــلة بالت ــاون تعزي ــم تع ــع املتحــدة األم  م

ــة املنظمــات ــا. اإلقليمي ــل ودع ــرويج ممث  يمتقســ ســتنادا إىل الن

ــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني العمــل  أســاس علــى اإلقليمي

  .  )٨(تفريع السلطة مبدأ
__________ 

  )٨(  )S/PV.5187 (Resumption 1 ،١٢ الصفحة.  

ــة علــى للتشــجيع بقــوة املــتكلمني معظــم ودعــا    امللكي

 بنـــاء عـــن األساســـية املســـؤولية أن يعتقـــد الـــبعض ألن احملليــة 

  .  )٩(صراعال من اخلارج والشعب البلد عاتق على تقع السالم

 بوصــفه الســالم بنــاء أن علــى أيضــا املتكلمــون واتفــق  

 كيانــات مجيــع بــني التنســيق تتطلــب ال األجــل طويلــة عمليــة

، فحسـب  اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمم
 بقــوات  املســامهة  والبلــدان ، املتضــررة  الــدول  مــع  أيضــا  إمنــا

 فرنسـا  ممثـل  وأشـار . الدولية املالية واملؤسسات املاحنة والبلدان

 الـواردة  اإلدمـاج  وإعـادة  والتسريح السالح نزع جبرامأن  إىل

 التنسـيق  إىل كانـت تفتقـر   مـا  غالبـاً  السابقة الس قرارات يف

ــائج إىل بعــد تفــض مل مث ومــن الفاعلــة اجلهــات شــىت بــني  النت

 التنسـيق  إىل احلاجـة  أن عام بوجه متكلمون وبني .)١٠(املرجوة

 حنـو  أفضـل  علـى  تلبيهـا  أن ميكـن  واالسـتراتيجيات  العمـل  بني

 األمـني  قـال  كمـا ، هلـا  ميكـن  السـالم  لبنـاء  مستقبلية جلنة ممكن

 أن، )١١(“أفســح احلريــة مــن جـو  يف” املعنــون تقريــره يف العـام 

 بنـاء  عمليـة  يف الس بدور يتعلق وفيما. مؤسسية فجوة تسد

 نظـراً ، السـالم  بنـاء  أنشـطة  أن مـتكلمني  عـدة  أوضـح ، السالم

، فقــط الــس مســؤولية تكــون ينبغــي أال ،املختلطــة لطبيعتــها
ــن كــل دور إىل واوأشــار  واالجتمــاعي االقتصــادي الــس م

  .  )١٢(العامة واجلمعية
__________ 

  )٩(  S/PV.5187 ، اململكــة  ٢٢ والصــفحة  (فرنســا)؛  ١٥ الصــفحة) 

  املتحدة).

  .١٥ الصفحة، نفسه املرجع  )١٠(  

  )١١(  A/59/2005.  

  )١٢(  S/PV.5187 ،١٧ والصــــــــفحة (سويســــــــرا)؛ ١٠ الصــــــــفحة 

 (اهلنــد)؛ ٣٥ والصــفحة (الفلــبني)؛ ٢٦ والصــفحة (اجلزائــر)؛
 (املغـــــرب)؛ ٢ الصـــــفحة،  S/PV.5187 (Resumption1) و

 )؛(أوكرانيــــا ١٠ و ٩ والصــــفحتان (مصــــر)؛ ٧ والصــــفحة
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 العالقـة  بشـأن  خمتلفـة  مقترحـات  املمـثلني  بعـض  وقدم  

ــني ــة ب ــاء جلن ــن وجملــس الســالم بن ــس، األم  االقتصــادي وال

. اللجنــة وظـائف  إىل باإلضـافة ، العامــة واجلمعيـة  واالجتمـاعي 

ــا ــل ودع ــة تلحــق أن إىل املغــرب ممث ــاء جلن ــالس الســالم بن  ب

 .)١٣(العامــة باجلمعيــة ورمبــا واالجتمــاعي االقتصــادي والــس

ــل ورأى ــة أعمــال متابعــة مســؤولية تكــون أن مصــر ممث  اللجن

ــس االقتصــادي        ــة وال ــة العام ــن اجلمعي ــل م ــى ك ــة عل موزع
 تكـون  أن اجلزائـر  ممثـل  وأراد. )١٤(واالجتماعي وجملـس األمـن  

 االقتصــادي والــس األمــن جملــس بــني وســيطاً جهــازاً اللجنــة

 اجلمعيــةقبــل  مــن بواليــة ويكلــف ويقــام ينشــأ” واالجتمــاعي

إنشاء اللجنـة بسـلطة اجلمعيـة     إىل غانا ممثل ودعا. )١٥(“العامة
العامة  وإىل أن تكون تابعة لس األمـن والـس االقتصـادي    

 جتنـب  بغيـة ، مشـترك  بشـكل  وليس، التوايل علىواالجتماعي 

 ينبغـــي أن تكـــون ذات  اللجنـــة أن كـــذلك ورأى. االزدواج

 تواعتـرب . )١٦(طابع استشاري وأال متلك سلطات صنع القرار
 استشـارية  هيئـة  مبثابـة  السـالم  بنـاء  جلنة املتحدة الواليات ةممثل

 علــى والقــدرة اخلــربة لتــوفري اآلراء توافــق أســاس علــى تعمــل

 أمـن  دام مـا  أنـه  تورأ. الرئيسية حدةاملت األمم هليئات التنسيق

ــد ــا بل ــدرجاً م ــال جــدول يف م ــن  أعم ــس األم ــي، جمل  أن ينبغ

وحكمتـها   اللجنـة  هيكـل  تستدعي اليت اهليئة هوالس  يكون
 بعـد  مـا  مـن حـاالت   حالـة  أن الـس  قـرر  مـىت  وأنـه ، وقدرا

 تبلــغ أن للجنــة ميكــن، إشــرافه تقتضــي تعــد ملصــراع ال انتــهاء
__________ 

ــفحتان ــا)؛ ١١ و ١٠ والصــ ــفحة (ماليزيــ ــا)؛ ١٢ والصــ  (غانــ

  كوريا). (مجهورية ٢٣ والصفحة

  )١٣(  S/PV.5187 ،٢ الصفحة.  

  .٧ الصفحة، نفسه املرجع  )١٤(  

  .١٤ الصفحة، نفسه املرجع  )١٥(  

  )١٦(  S/PV.5187 (Resumption 1) ،١٣ و ١٢ الصفحتان.  

 ويف. )١٧(األخـــرى ووكاالـــا املتحـــدة ألمـــما أجهـــزة بـــذلك

 بنـاء  جلنـة  تكـون  أن اجلـوهري  منأن ، اهلند ممثل رأى، املقابل

 جهـاز الـيت هـي    العامـة  اجلمعيـة  أمـام  للمساءلة خاضعة السالم

 ميكـن  الـيت  املعـايري  أن علـى  كـذلك  وشـدد . عامة عضوية لديه

 سـها أسا علـى  ينتقل أن السالم بناء جلنة والية حتت معني لبلد

 جيــب واالجتمــاعي االقتصــادي الــس إىل األمــن جملــس مــن

 الـــس إىل الـــس مـــن االنتقـــال أن إىل مشـــرياً، صـــياغتها

ــاعي االقتصــادي ــد واالجتم ــذا إزالــة بع ــد ه ــن البن  جــدول م

 يف يبقـى  بلـد  أي أن مبـا  مـا  نوعـاً  واقعـي  غـري  أمـر  هو األعمال
ــدرجاً األحيــان بعــض ــال جــدول يف م  اتلســنو الــس أعم

  .  )١٨(عديدة

 الســالم بنــاء أن علــى املــتكلمني مــن العديــد واتفــق  

 ـــا التنبـــؤ ميكــن علــى املـــدى الطويـــل و  مبـــالغ دفـــع يتطلــب 

 املـوارد  حشـد  تنسـيق ، لـذلك فـإن   قبـل  ذي مـن  أكرب وبسرعة

 بــني التمييــز مناقشــة إىل الوفــود بعــض ودعــت. أمــر جــوهري

 الشـتراكات ا مـن  املمولة وتلك، التربعات من املمولة األنشطة

 بتمويــل األفريقيــة الــدول ممثلــي بعــض طالــبو .)١٩(املقــررة

 امليزانيــة مـن  اإلدمــاج وإعـادة  والتســريح السـالح  نــزع أنشـطة 

ــة ــم العادي ــل وأعــرب .)٢٠(املتحــدة لألم ــرويج ممث  رأي عــن الن

صـراع  ال انتـهاء  بعـد  السـالم  بنـاء  أنشـطة  مجيـع  لمتـو  أن مفاده
 االشــــتراكات مــــن الســــالم عمليــــات واليــــات يف املدرجــــة

 زيــادةجمــرد  أن املتحــدة الواليــات ةممثلــ توذكــر ،)٢١(املقــررة
__________ 

  )١٧(  S/PV.5187 ،٢١ الصفحة.  

  .٣٦ الصفحة، نفسه املرجع  )١٨(  

 املتحــــدة)؛ ترتانيــــا (مجهوريــــة ١٢ الصــــفحة، نفســــه املرجــــع  )١٩(  

  (فرنسا). ١٥ والصفحة

ــع  )٢٠(   ــه املرجـــــــــــــ ــفحة، نفســـــــــــــ ــنن)؛ ٢٥ الصـــــــــــــ  (بـــــــــــــ
  أفريقيا). (جنوب ٦ الصفحة، S/PV.5187 (Resumption 1) و

  )٢١(  S/PV.5187 (Resumption 1) ،١١ الصفحة.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 عمليـة  مـع  يتعـارض و حل أبسط من الـالزم  املقررة املسامهات

 أنشــطة مجيــع متويــل نأ اليابــان ممثــل وأضــاف. الوطنيــة امليزنــة

ــاء ــق أن شــأنه مــن املقــررة األنصــبة خــالل مــن الســالم بن  يعي

 علـى  حتليـل  إعـداد  إىل املتكلمـان  ادعـ ، ولـذلك . احملليـة  امللكية

 آخــرون متكلمــون واقتــرح. )٢٢(حــدة علــى حالــة كــل أســاس

 لبنـاء  دائـم  صـندوق  إنشـاء  أو )٢٣(دائـر  طـوعي  صـندوق  إنشاء

  .  )٢٤(السالم

 بعـــض طالـــب، اإلقليميـــة باألولويـــات يتعلـــق وفيمـــا  

 األمــم أنشــطة حمــاور مــن حمــورا أفريقيــا تصــبح بــأن املــتكلمني

 الســالم بنــاء جلنــة أمهيــة إىل وأشــاروا، لمالســ لبنــاء املتحــدة

ــا ســيما وال ،املقترحــة ــوا أو )٢٥(ألفريقي  نــزع أنشــطة إىل تطرق

 بيانـات  إىل حتتـاج  الـيت  )٢٦(اإلدمـاج  وإعادة والتسريح السالح

 نطاقـاً  أوسـع  اسـتراتيجية  لوضـع  تأييدهم عن وأعربوا. موحدة

 يتعلــق فيمــا الســالم وبنــاء األزمــات وإدارة اتصــراعال ملنــع

 يف األفريقيـة  البلـدان  يف اتصراعال شهدا اليت اجلانبية باآلثار
  .  )٢٧(املاضي

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5187 ، الواليـــــــات ٢٢-٢٠ الصــــــفحات) املتحـــــــدة)؛ 

  (اليابان). ٣٢ والصفحة

  (الفلبني). ٢٧ الصفحة، نفسه املرجع  )٢٣(  

 والصفحة املتحدة)؛ ترتانيا (مجهورية ١١ الصفحة، نفسه املرجع  )٢٤(  

ــد)؛ ٣٥  ١٢ الصـــفحة، S/PV.5187 (Resumption 1) و (اهلنـ

  (باكستان). ٢٤ والصفحة (غانا)؛

  )٢٥(  S/PV.5187 ،ــفحة ــني)؛ ٢٩ الصــــــــــــــــــــــــــ  (الصــــــــــــــــــــــــــ
ــفحة، S/PV.5187 (Resumption 1) و ــا)؛ ١٢ الصـــــ  (غانـــــ

  (باكستان). ١٩ والصفحة

  )٢٦(  S/PV.5187 (Resumption 1) ،(نيجرييا). ٢٢ الصفحة  

 (نيجرييـا)؛  ٢٢ والصـفحة  (غانـا)؛  ١٢ الصـفحة ، نفسه املرجع  )٢٧(  

  (إندونيسيا). ٢٦ والصفحة

ــة ويف   ــة ايـــ ــرئيس أدىل، اجللســـ ــان الـــ ــم ببيـــ  باســـ

  :  أنه البيان يف الس أورده  ما مجلة ويف، )٢٨(الس

ــاد تأكيــد التزامــه باملقاصــد واملبــادئ املنصــوص عليهــا يف         أع
ؤوليته الرئيســية عــن صــون الســالم ميثـاق األمــم املتحــدة وأشــار إىل مســ 

    ؛واألمن الدوليني

بــأن إيــالء عنايــة جديــة لعمليــة بنــاء الســالم الطويلــة   واعتــرف  
األجل بكل أبعادها املتعددة أمر مـن األمهيـة مبكـان، وبـأن تقـدمي الـدعم       
املالئم ألنشـطة بنـاء السـالم ميكـن أن يسـاعد علـى احليلولـة دون عـودة         

  البلدان إىل الصراع؛  

أكد أن توفري مسـاعدة دوليـة ملموسـة للبلـدان اخلارجـة مـن       و  
ميكـن االسـتغناء عنـه يف اإلصـالح واإلعمـار االقتصـادي        الصراع أمر ال

    ؛واالجتماعي

وسلِّم بالـدور احلاسـم الـذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة ودون         
اإلقليميـــة يف بنـــاء الســـالم بعـــد الصـــراع ومشـــاركتها يف أوىل املراحـــل 

  املمكنة؛  

بعـد   وشدد على االحتياجات اخلاصـة ألفريقيـا يف حـاالت مـا      
انتــهاء الصــراعات وشــجع اتمــع الــدويل علــى أن يــويل عنايــة خاصــة    

  لتلك االحتياجات.  
  

 )٢٠٠٥( ١٦٤٦ ) و٢٠٠٥( ١٦٤٥القراران   

 ٥٣٣٥ جلســته  يف األمــن  جملــس  اختــذمها  اللــذان

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠ يف املعقودة

ــ يف    كــــــــانون ٢٠ يف املعقــــــــودة، ٥٣٣٥ ةاجللســــــ

ــ أدىل ،)٢٩(٢٠٠٥ األول/ديســـمرب  األرجنـــتني مـــن كـــل وممثلـ

 ووجــه، ببيانــات املتحـدة  والواليــات واجلزائـر  وبــنن والربازيـل 

 القـرارين  مشـروعي  إىل الـس  انتباه املتحدة) (اململكة الرئيس
__________ 

  )٢٨(  S/PRST/2005/20.  

 يف دارت الـيت  شـات املناق عـن  إضـافية  معلومـات  على للحصول  )٢٩(  
 زاي. الفـرع ، األول اجلـزء ، اخلـامس  الفصـل  انظر، اجللسة هذه

ــر ــا وانظـ ــل أيضـ ــادس الفصـ ــزء، السـ ــاين اجلـ ــرع، الثـ ــاء الفـ ، بـ
 االقتصـادي  الـس  مـع  بالعالقـات  يتصـل  فيمـا ، (و) ١٢ احلالة

  واالجتماعي.
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ــذين ــد. للتصــويت طرحهمــا مت الل ــرارال مشــروع اعتمــد وق  ق
 ١٦٤٥ القـــرار بوصـــفه مناقشـــة وبـــدون اعباإلمجـــ )٣٠(األول

  :  منها أمور مجلة الس مبوجبه قرر الذي، )٢٠٠٥(

ــة،         ــة العام ــزامن مــع اجلمعي ــى حنــو مت ــرر، وهــو يتصــرف عل ق
  إنشاء جلنة بناء السالم بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية؛  

وقرر أيضاً أن يناط بلجنة بناء السالم حتقيق الغايـات الرئيسـية     
تالية: (أ) اجلمع بني مجيع األطراف الفاعلـة ذات الصـلة حلشـد املـوارد     ال

وتقدمي املشورة واملقترحـات بشـأن اسـتراتيجيات متكاملـة لبنـاء السـالم       
بعد الصراع؛ (ب) تركيـز االهتمـام علـى     وحتقيق االنتعاش يف مرحلة ما

جهود التعمري وبناء املؤسسات، الضـرورية للتعـايف مـن الصـراع، ودعـم      
ــتدامة؛   وضــــ ــة املســ ــس التنميــ ــاء أســ ــة إلرســ ــتراتيجيات متكاملــ ع اســ
تقدمي التوصيات واملعلومات لتحسني التنسـيق بـني مجيـع األطـراف      (ج)

  الفاعلة ذات الصلة داخل األمم املتحدة وخارجها؛  

  قـرر كذلك أن تعقد اللجنة اجتماعاا بأشكال خمتلفة؛  و  

مية دائمـة مسـؤولة   قرر أن تكون للجنة بناء السالم جلنة تنظيو  
  عن وضع نظامها الداخلي وحتديد أساليب عملها؛  

قــرر أن يعمــل أعضــاء اللجنــة التنظيميــة ملــدة ســنتني قابلــة       و  
  للتجديد، حسب مقتضى احلال؛  

  قرر أن تقوم اللجنة التنظيمية بوضع جدول أعمال للجنة؛  و  

ــياا،     و   ــاا وتوصـ ــائج مناقشـ ــة نتـ ــيح اللجنـ ــا أن تتـ ــرر أيضـ قـ
وثـــائق لألمـــم املتحـــدة، جلميـــع اهليئـــات واألطـــراف الفاعلـــة   بوصـــفها

  املختصة، مبا فيها املؤسسات املالية الدولية؛  

ــة وأن جتــري    و   ــرا ســنويا إىل اجلمعي ــة تقري ــرر أن تقــدم اللجن ق
  اجلمعية العامة مناقشة سنوية الستعراض التقرير؛  

قرر أن تتصرف اللجنـة يف مجيـع املسـائل علـى أسـاس توافـق       و  
  ء أعضائها؛  آرا

طلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا    و  
  الستني تقريرا عن الترتيبات املتعلقة بإنشاء صندوق بناء السالم؛  

قــرر أن جيــري اســتعراض الترتيبــات املبينــة أعــاله بعــد مخــس  و  
  سنوات من اختاذ القرار.  

__________ 

  )٣٠(  S/2005/803.  

 وتاصــ ١٣ بأغلبيــة )٣١(الثــاين القــرار مشــروع واعتمــد  

ــدا ــاع مؤيـ ــوين وامتنـ ــن عضـ ــويت عـ ــا، التصـ ــتني مهـ  األرجنـ

 الـس  قرر الذي، )٢٠٠٥( ١٦٤٦ القرار بوصفه ،والربازيل

  :  منها أمور مجلة مبوجبه

)، أن يكــون األعضــاء   ٢٠٠٥( ١٦٤٥قــرر، عمــال بــالقرار      
اللجنـة   يف يثاق أعضـاء املمن (أ)  ٢٣الدائمون الواردة أمساؤهم يف املادة 

ــة لل ــاء الســالم، وأن  التنظيمي ــة بن ضــافة إىل باإلالــس ســنويا،  يقــوم جن
ــك،  ــار ذلـ ــة    باختيـ ــاركة يف اللجنـ ــبني للمشـ ــائه املنتخـ ــن أعضـ ــنني مـ اثـ

  التنظيمية؛  

 ١٥قرر أن يقدم أيضا التقرير السنوي املشـار إليـه يف الفقـرة    و  
  .  بشأنه ) إىل الس إلجراء مناقشة سنوية٢٠٠٥( ١٦٤٥من القرار 

يف بيانــام  واجلزائــر واألرجنــتني لربازيــلا ممثلــو قــالو  
 واملســـاواة التمثيـــل إىل يفتقـــر الســـالم بنـــاء جلنـــة تشـــكيل إن

 يعــرب ال القــرار أن الربازيــل ممثــل ورأى. الــدول بــني القانونيــة

 يف واالجتمـــاعي االقتصـــادي الـــس دور عـــن واف بشـــكل
 أن املالئـم  غـري  مـن  نإ بـنن  ممثـل  وقال .)٣٢(السالم بناء أنشطة

 ألنـه  األعمـال  جدول من احلايل البند إطار يف القرار هذا يقدم
 مـن  كـال  تشـمل  الـيت  اللجنـة  واليـة  عـن  كافيـة  بصورة عربي ال

 ورأى. الصـراع  انتـهاء  بعـد  السـالم  وبناء الصراع نشوب منع

 واليــة تنفيــذ يف خيـل  قــد األعمــال جـدول  مــن احلــايل البنـد  أن

  .  )٣٣(صراعال نشوب منع
__________ 

  )٣١(  S/2005/806.  

  )٣٢(  S/PV.5335 ،ــفحة ــ ٣ الصــ ــتني ل(الربازيــ ــر). واألرجنــ  واجلزائــ

 التفاعـل  بشـأن  املناقشة عن املعلومات من مزيد على وللحصول

، اللجنـة  وتشـكيل  املتحـدة  األمـم  وأجهـزة  السـالم  بنـاء  جلنة بني
 وللحصــول زاي. الفــرع، األول اجلــزء، الســادس الفصــل انظــر

ــد علـــى ــرارين عـــن املعلومـــات مـــن مزيـ  )٢٠٠٥( ١٦٤٥ القـ
، األول اجلــــزء، اخلــــامس صــــلالف انظــــر، )٢٠٠٥( ١٦٤٦ و

  زاي. الفرع

  )٣٣(  S/PV.5335 ،٤ الصفحة.  
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 ٥٦٢٧ اجللســـــــة يف اراتد الـــــــيت املـــــــداوالت  

   ٢٠٠٧ الثاين/يناير كانون ٣١ يف املعقودة

 الثــاين/ كــانون ٣١ يف املعقــودة، ٥٦٢٧ ةلســاجل يف  

ــاير ــدمها إحاطــات إىل الــس اســتمع، ٢٠٠٧ ين  مــن كــل ق

ــيس ــس رئـ ــادي الـ ــاعي االقتصـ ــيس، واالجتمـ ــة ورئـ  اللجنـ

 يف ةاملســاعد ةالعامــ ةواألمينــ، الســالم بنــاء للجنــة التنظيميــة
 صـندوق  وممثـل ، الدويل البنك وممثل، السالم بناء دعم مكتب

 كـل  وممثلـو  الـس  أعضـاء  مجيـع  ببيانـات  وأدىل. الدويل النقد

ــا (باســم االحتــاد     مــن ــتني وأســتراليا وأفغانســتان وأملاني األرجن
ــدي وجامايكــا    )٣٤( األورويب) ــل وبورون وأوروغــواي والربازي

وريــا والســلفادور حركــة عــدم االحنيــاز) ومجهوريــة ك  اســم(ب
والســنغال وســرياليون وشــيلي وغواتيمــاال وكرواتيــا وكنــدا      
(بالنيابـــة أيضـــا عـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا) ومصـــر والنـــرويج  

  .ونيجرييا ونيوزيلندا وهولندا واليابان

 واالجتمـاعي  االقتصـادي  الس رئيس من كل وقدم  

ــ الســالم بنــاء للجنــة التنظيميــة اللجنــة ورئــيس ة امــالع ةواألمين
 الـس و اللجنـة  بـني  العالقة عن املعلومات من مزيدا املساعدة

 معـــرض ويف. )٣٥(األمـــن جملـــس أو واالجتمـــاعي االقتصـــادي

ــارة  التنظيميــة اللجنــة رئــيس أكــد، التمويــل مســألة إىل اإلش

ــزام ضــرورة وجــود  هارتياحــ وأبــدى، الطويــل املــدى علــى الت
ولكنـه  ، سـالم ال بنـاء  لصندوق قدمت اليت األخرية للمسامهات

ــاء تكفــي ال أــا أوضــح ــدين باحتياجــات للوف  املشــمولني البل
__________ 

، وتركيـــا، وأيســلندا ، وأوكرانيــا ، ألبانيــا  مــن  كــل  البيــان  أيــد   )٣٤(  
، الســابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة، األســود واجلبــل

  وكرواتيا.، وصربيا، مولدوفا ومجهورية

ــى وللحصــول .S/PV.5627 انظــر  )٣٥(   ــد عل  عــن لومــاتاملع مــن مزي

ــة بــني التفاعــل بشــأن املناقشــة ــاء جلن  األمــم وأجهــزة الســالم بن

، األول اجلـزء ، السـادس  الفصـل  انظـر ، اللجنـة  وتشكيل املتحدة
  زاي. الفرع

 ةاألمينــ وقالــت .)٣٦(وســرياليون بورونــدي ومهــا، بــالتكليف
، للغايــة مفيــدة بدايــة يشــكل الصــندوق إن ةاملســاعد ةالعامــ

 مكتبــها  أن وذكــرت. حفــازا إال يكــون  أن ميكــن ال أنــه إال

ــيدعم ــة سـ ــتخالص اللجنـ ــبح العـــرب باسـ ــ ويصـ ــدمي زامركـ  لتقـ

 لألمــم  العامــة  األمانــة داخــل  الســالم  بنــاء جمــال  يف املشــورة

 ،الطويـــل األجـــل يف أعربـــت عـــن اعتقادهـــا أنـــه،و. املتحـــدة
 عمـل  إىل يضـاف  آخـر  عمـال  السـالم  بنـاء  يكـون  أن ينبغي ال

 أن إمنــا، امليــدان يف املــاحنني أو املتحــدة األمــم أو احلكومــات

 اجلهــــات الفاعلــــةخمتلــــف  ــــا قــــررت الــــيت الطريقــــة حيــــدد

  .  )٣٧(اتدخال

 بورونـدي  تشكيلة رئيس بصفته، النرويج ممثل وأشار  

 دعمـا  يقتضـي  النـاجح  السالم بناء أن إىل، السالم بناء جلنة يف

ــيا ــا سياسـ ــنوات يف وماديـ ــة السـ ــع مـــن القادمـ ــحاب مجيـ  أصـ

 الدوليـة  املاليـة  واملؤسسـات  املتحـدة  األمم منظومة يف املصلحة

ــة واجلهـــــات ــعو املاحنـــ ــراف املـــــدين اتمـــ ــة واألطـــ  الفاعلـــ

  .  )٣٨(اإلقليمية

، سـرياليون  تشـكيلة  رئيس بصفته، هولندا ممثل واعترب  
 بــني الوثيـق  والتنسـيق  احملليـة  امللكيــة كفالـة  الضـروري  مـن  أنـه 

 اجلهــات مجيــع وكــذلك، الوطنيــة الفاعلــة واجلهــات نيويــورك

  .)٣٩(املصلحة صاحبة

 الــدويل بنــكال دعــم عــن الــدويل البنــك ممثــل وأعــرب  

 بشـكل  بالتعـاون  التزامـه  وأكـد  السـالم  بنـاء  جنـة لل لعمـل  التام

 وفعالـة  مفيـدة  أداة اللجنـة  أن ورأى. امليدان ويف املقر يف أوثق
__________ 

  )٣٦(  S/PV.5627 ،٥ الصفحة.  

  .٧ الصفحة، نفسه املرجع  )٣٧(  

  .٩-٧ الصفحات، نفسه املرجع  )٣٨(  

  .١٠  و ٩ الصفحتان، نفسه املرجع  )٣٩(  
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 بطريقــة معــا العمــل ومواصــلة املؤسســتني اخنــراط تعميــق تتـيح 

  .  )٤٠(منسقة

 بنـاء  جلنـة  أن أيضـا  الـدويل  النقـد  صـندوق  ممثل وأكد  

 الصــلة ذات اجلوانــب كــل ملناقشــة جــداً مفيــد منتــدى الســالم

 عـن  وأعـرب  شـاملة  مناقشـة  الصـراع  بعـد  مـا  حبالـة  مير بلد يف

  .  )٤١(اللجنة مع فعال بشكل للتعاون استعداده

ــة األول تقيــــيمهم ويف    خلــــص، الســــالم بنــــاء للجنــ

 “يف مراحلــها التكوينيــة”زالــت  مــا اللجنــة أن إىل املتكلمــون

 لبلـد كل واحد منهما  خصصامل جتماعنياال على أثنوا لكنهم

 نطــاق علــى احملليــة امللكيــة ضــمنــج اللجنــة ي أن واورأ بعينــه

  .  العملية املمارسة يف واسع

ــرب   ــل واعت ــرياليون ممث ــة س ــة أداة” اللجن  ولكــن مكمل

ــة ــة لتيســري فعال ــهاء بعــد املبكــر االنتعــاش عملي . “صــراعال انت

 يف دجديـ  مـن  بلـده  أال يقـع  لضمان التمويل أمهية مدى وأكد
 املسـامهات  أمهيـة  إىل بورونـدي  ممثل وأشار .)٤٢(صراعال دائرة

ــة ــده أن أعلـــن حيـــث، املاليـ ــد يعتـــزم بلـ ــاع  عقـ ــدةاجتمـ  مائـ

 اللجنــة  أن قطــر ممثــل  وأكــد .)٤٣(املاحنــة  للجهــات مســتديرة

 نـداء  ووجـه ، متكاملة آلية معاً يشكالن السالم بناء وصندوق

 متكلمـون  أيضـا  وجـدد  .)٤٤(بسـخاء  للتـربع  الدويل اتمع إىل

 أنبعـض املـتكلمني   وأوضـح   .)٤٥(للتمويل نداء هيتوج آخرون
__________ 

  .١١ الصفحة، نفسه املرجع  )٤٠(  

  .١٢ و ١١ الصفحتان، نفسه املرجع  )٤١(  

  .١٤ و ١٣ الصفحتان، نفسه املرجع  )٤٢(  

  .١٣ و ١٢ الصفحتان، نفسه املرجع  )٤٣(  

  .٢١ الصفحة، نفسه املرجع  )٤٤(  

ــع  )٤٥(   ــه املرجــ ــفحة، نفســ ــو)؛ ٢٢ الصــ  S/PV.5627 و (الكونغــ

(Resumption 1) ،ــفحة ــنغال)؛ ٣ الصـــ ــفحة (الســـ  ٨ والصـــ

  كوريا). (مجهورية

ــة ــة ليســت اللجن ــت نفســه أشــارو، ماحنــة وكال  إىل وا يف الوق

ــة ــع أمهي ــوال توزي ــة املتاحــة األم ــيت للحــاالت وســرعة مبرون  ال

  .  )٤٦(اللجنة تعاجلها

 الســالم بنــاء للجنــة املضــافة القيمــة تكلمــونامل أدركو  

 شــامل حنــو علــى واملــوارد األنشــطة تنســيق يف حــديثا املنشــأة

 حلفـظ  املتحدة األمم أنشطة بني الربط” خالل من )٤٧(زومركّ

 ؛)٤٨(“اإلحكــام مــن ميكــن مــا بــأكثر الســالم وبنــاء الســالم
 املشــتركة األولويــات وحتديــد ؛ )٤٩(الوطنيــة القــدرات وتعزيــز

ــة اجلهــات جلميــع ــة اســتراتيجية ووضــع ؛)٥٠( الفاعل ــاء للجن  بن

 يف الفاعلـة  اجلهـات  مجيـع  بـني  جتمع البقاء مقومات هلا السالم
 إىل االنتبـاه  لتوجيـه  للمجلـس  املبكر اإلنذار وتوفري ؛)٥١(امليدان

ــل االنتكاســات ــدان يف اخلطــر وعوام  جــدول يف املدرجــة البل

 أن جيــب اللجنــة أن غواتيمــاال ممثــل وأكــد .)٥٢(الــس أعمـال 

 تــدعم وأن، ديمــن البنــاء املــا بكــثري أبعــد هــو مــا إىل تــذهب
__________ 

  )٤٦(  S/PV.5627 ،جنـــوب ٢٤ الصـــفحة) ــا)؛ ــفحة أفريقيـ  ٢٥ والصـ

  االحنياز). عدم بلدان باسم، (جامايكا ٣٢ والصفحة (غانا)؛

ــع  )٤٧(   ــه املرجـ ــفحة، نفسـ ــا)؛ ١٥ الصـ ــفحة (بنمـ ــريو ١٧ والصـ  (بـ

 (الواليـات  ٢١ والصـفحة  (الكونغو)؛ ٢٢ والصفحة وفرنسا)؛

 (االحتـاد  ٣١ والصـفحة  دونيسـيا)؛ (إن ٢٦ والصـفحة  املتحدة)؛

 ،S/PV.5627 (Resumption 1) (شـيلي)؛  ١٦ والصـفحة  الروسي)؛
  (كندا). ٦ الصفحة

  )٤٨(  S/PV.5627 (Resumption 1) ،مجهورية ٨ الصفحة) .(كوريا  

  )٤٩(  S/PV.5627 ،(بريو) ١٥ الصفحة.  

 ٢٦ والصـفحة  وبلجيكـا)؛  (فرنسـا  ١٨ الصـفحة ، نفسه املرجع  )٥٠(  

  املتحدة). (اململكة

ــع  )٥١(   ــه املرجـــ ــفحة، نفســـ ــا)؛ ١٩ الصـــ ــفحة (إيطاليـــ  ٢٤ والصـــ

 ٣٦ والصــفحة أفريقيــا)؛ (جنــوب ٢٨ والصــفحة (ســلوفاكيا)؛

 (Resumption 1( و األورويب)؛ االحتـــــاد باســـــم، (أملانيــــا 

S/PV.5627 ،(اليابان). ٤ الصفحة  

  )٥٢(  S/PV.5627 ،اململكة ٢٧ الصفحة) .(املتحدة  
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ــيريات ــاملة التغـ ــتبعاد ممارســـات علـــى تقضـــي الـــيت الشـ  االسـ

 الدولـة  مؤسسات وحتول، والسياسي واالقتصادي االجتماعي

 وإمنـا  فحسب املؤسسات تلك يف املواطنني ثقة تتجدد ال حىت

  .  )٥٣(فيها يشاركون أيضا

 حنـو  علـى  االسـتفادة  إىل الـس  املتكلمني بعض ودعا  

 واوشـدد ، مشورة مصدر باعتبارها السالم ءبنا جلنة من أفضل

 توقـف  أن بعـد  لـيس  وذلـك ، املشورة طلب توقيت أمهية على

 إمنـا ، فحسـب  السـالم  حفـظ  عمليـات  إحـدى  يف النظر اللجنة

  .)٥٤(السالم لفظ عملية وإنشاء الوالية جتديد قبل أيضا

 خمتلـف  بـني  فيمـا  ، أوالالتنسـيق  إىل الصـني  ممثل ودعا  

 خمتلــف بــني فيمــا، وثانيــا للــتعمري؛ طاريــةاإل والوثــائق اخلطــط

 األمــم  أجهــزة خمتلــف  بــني فيمــا، وثالثــا  الفاعلــة؛ األطــراف

  .)٥٥(املتحدة

 األساســية  املهمــة عــرف الــذي، اليابــان ممثــل وقــال  

 الشـركاء و النظـر  قيد البلد بني اجلمععلى أا تتمثل يف  للجنة

ــدوليني ــة اســتراتيجية الســتحداث ال ــاء متكامل  إن، مالســال لبن

. وبورونـدي  لسـرياليون بالنسـبة   تنفـذ  مل زالـت  مـا  املهمة هذه

 آليــة اســتحداث اقتــرح، االســتراتيجية هــذه تنفيــذ أجــل ومــن

ــع يف والرصــد للتنســيق ــرب. املوق ــرراً، واعت ــا مك ــهقال م ــ ت  ةممثل
 السـلس  االنتقال ضمان لالستراتيجية أريد إذا أنه ،)٥٦(كرواتيا

 إعــادة مرحلــة إىل راعالصــ بعــد مــا مرحلــة مــن للمســؤوليات

 لبعثـة  السـلس  االنتقـال  ضـمان  عليهـا  يـتعني ، والتنميـة  اإلعمار
__________ 

  )٥٣(  S/PV.5627 (Resumption 1) ،١٣ الصفحة.  

  )٥٤(  S/PV.5627 ،ــلوفاكيا)؛ ٢٥ الصـــــــفحة  ٢٧ والصـــــــفحة (ســـــ

ــة ــفحة املتحـــــدة)؛ (اململكـــ  أفريقيـــــا)؛ (جنـــــوب ٢٩ والصـــ
  (الربازيل). ١٢ الصفحة، S/PV.5627 (Resumption 1) و

  )٥٥(  S/PV.5627 ،٣٥-٣٣ الصفحات.  

  )٥٦(  )Resumption 1( S/PV.5627 ١٠ الصفحة.  

 ويف متكامـل  مكتـب  إىل السـالم  حلفـظ  بعثة من السالم حفظ

 تقــدم أن وأمــل. املتحــدة لألمــم تــابع قطــري فريــق إىل النهايــة

 مـن  البعثـة  انسـحاب  حـول  مـة القي النصـيحة  الس إىل اللجنة

  .  )٥٧(تكاملةم استراتيجية خالل

 معـايري  وضـع  إىل السـالم  بنـاء  جلنـة  إيطاليـا  ممثل ودعا  

ــد ــدم لرصـ ــرز التقـ ــل، احملـ ــا والعمـ ــى أيضـ ــع علـ ــايري وضـ  معـ

ــوعية ــاء موضـ ــدرجيي لإلـ ــها التـ ــد أي يف لعملـ ــذلك، بلـ  وكـ

ــتفكري ــاركتها يف الـ ــدة مشـ ــة اجلديـ ــرح .)٥٨(احملتملـ ــل واقتـ  ممثـ

  .  )٥٩(اللجنة أعمال جدول توسيع سلوفاكيا

 أسـتراليا  عـن  بالنيابـة  أيضـا  متكلمـا ، كنـدا  ممثـل  وقال  

 مــن املفــرط التركيــز إزاء أملــه خيبــة عــن فــأعرب، ونيوزيلنــدا

ــة أعضــاء بعــض ــة املســائل علــى اللجن  حســاب علــى اإلجرائي

 اللجنـة  تركيـز  إعادة إىل ودعا، السالم لبناء وضوعيةامل سائلامل

 وحنــ موجهــة بطريقــة تناوهلــا يــتعني الــيت واليتــها جــوهر علــى
  .)٦٠(ومرنة، العمل

  

 ٥٧٦١ اجللســــة أثنــــاء دارت الــــيت املــــداوالت  

    ٢٠٠٧ األول/أكتوبر تشرين ١٧ يف املعقودة

 تشــــــــرين ١٧ يف املعقــــــــودة، ٥٧٦١ اجللســــــــة يف  

 تقريـر  أعمالـه  جـدول  يف الـس  أدرج ،٢٠٠٧ األول/أكتوبر

 أوجـزت ، تقريرها ويف .)٦١(األوىل دورا عن السالم بناء جلنة

 مـن  األوىل السـنة  خـالل  أنشـطة  مـن  نفذتـه  ما اللجنة أوجزت

 يف لتنظـر  حمـددة  قطريـة  تشكيالت يف اجتمعت فقد: وجودها
__________ 

  .٥  و ٤ الصفحتان، هنفس املرجع  )٥٧(  

  )٥٨(  S/PV.5627 ،١٧ و ١٦ الصفحتان.  

  .٢١ و ٢٠ الصفحتان، نفسه املرجع  )٥٩(  

  )٦٠(  )Resumption 1( S/PV.5627، ٧ و ٦ الصفحتان.  

  )٦١(  S/2007/458.  
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 وأوفـدت  عمـل  يتخط واعتمدت، وسرياليون بوروندي حاليت

 والتحلـيالت  املعلومات جلمع البلدين كال إىل ميدانيتني بعثتني

 أولويـة ذات  جمـاالت  أربعـة  أيضـا  اللجنة وحددت. امليدان من

ــا حامســـة . البلـــدين مـــن كـــل يف الســـالم بتوطيـــد يتعلـــق فيمـ

 لبنـاء  متكاملـة  اسـتراتيجيات  لوضـع  إجـراءات  أيضا استهلتو

 الـــذي املؤقـــت الـــداخلي النظـــام اللجنـــة واعتمـــدت. الســـالم

. وفعــاال مســتكمال جلعلــه للخــرباء فريــق استعراضــه سيواصــل

 النقــد صــندوق إىل دائمــة دعــوات وجهــت ذلــك إىل وإضــافة

 املـؤمتر  ومنظمـة ، األوروبيـة  واجلماعـة ، الدويل والبنك، الدويل

 رأى إذا إال اللجنـة  اجتماعـات  مجيـع  يف للمشـاركة  اإلسالمي

 وقـد . األعضـاء  الـدول  استشـارة  بعـد  ذلـك  غـري  اللجنـة  رئيس

 مبشــاركة املتعلقــة املؤقتــة التوجيهيــة املبــادئ أيضــا اعتمــدت

ــا املــدين اتمــع ــادت. املنظمــات ذلــك يف مب ــةالل وأف ــا جن بأ 

ــا أنشــأت ــا عــامال فريق ــدروس معني ــة املســتفادة بال ــع بغي  جتمي

 احلامسـة  السـالم  بناء مسائل بشأن والدروس املمارسات أفضل

 الـــذي الرئيســـي التحـــدي أنإىل  اللجنـــة تخلصـــو. األمهيـــة

 جلعـل  حـد  أقصى إىل امليدان يف أثرها زيادة هو حاليا يواجهها

 الــدويل للتعــاون فعالــة داةأ الســالم لبنــاء املتحــدة األمــم هيكــل

 أن الـالزم  مـن  وسـيكون . الصـراع  مـن  اخلارجـة  البلدان لدعم

ــة األعمــال تركــز ــة املقبل ــاء علــى للجن ــة علــى اإلبق ــاء عملي  بن

ــالم ــائرة الســ ــا يف ســ ــحيح طريقهــ ــري وأن الصــ ــة جتــ  جماــ

 والتـرابط  التوقيـت  بحسن يتسم بشكل والتطورات التحديات

ــ العناصــــر مجيــــع جانــــب مــــن ــا الصــــلة ذات ةالفاعلــ  ووفقــ

  .السالم لبناء املتكاملة لالستراتيجيات

 بنـاء  جلنـة  ورئيس، الس أعضاء مجيع ببيانات وأدىل  

، وســـــرياليون، والســـــلفادور، بورونـــــدي ووممثلـــــ، الســـــالم
  .  )٦٢(وهولندا ،والنرويج

 خـالل  عقدت اللجنة إن السالم بناء جلنة رئيس قالو  

 الرمسيــة االجتماعــات نمــ ٥٠ قرابــة عملــها مــن األوىل الســنة

ــري ــة وغ ــة واإلحاطــات الرمسي ــة تشــكيالت يف اإلعالمي ، خمتلف
وكـــذلك ، ومواضـــيعية ومنهجيـــة تنظيميـــة مســـائل عاجلـــتو

 ببورونـــدي  انتتعلقـــ  ددةاحملـــ  قطريـــةال ســـائل امل اثنـــتني مـــن 

ــاده عــن وأعــرب. وســرياليون ــأن اعتق ــة ب ــد اللجن  أســهمت ق

 بعـد  السالم لبناء ملةمتكا استراتيجيات تعزيز يف كبريا إسهاما

ــهاء ــدي يف الصــراع انت ــق وســرياليون بورون  مــع احلــوار بتعمي

 تعتـزم  اللجنـة  بـأن  وأفـاد ، الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع

 هيكـل  وقـال إن . البلـدين  هـذين  مـع  عملها فعالية تعزيز زيادة

 ، وحــددكامــل بشــكل اآلن قــائم الســالم لبنــاء املتحــدة األمــم

 للرصـد  آليـات  وضـع : اللجنـة  تواجههـا  الـيت  التاليـة  التحديات

ــاء وصــندوق، الــدعوة وأنشــطة، العمــل وأســاليب، والتتبــع  بن

  .  )٦٣(الصلة ذات األخرى اهليئات مع والعالقات، السالم

 الســنة عمــل نتيجــة إن تكلمــونامل قــال ،بوجــه عــام و  

 يف أُجنــز قــد اهامـ  عمــال نإو إجيابيــة السـالم  بنــاء للجنـة  األوىل
 مـن  عـددا  تواجه اللجنة أن إىل وأشاروا. وسرياليون بوروندي

ــى، التحــديات  الضــوء واوســلط، تقريرهــا يف املــبني النحــو عل

 التصـميم  بشـأن  اآلراء يف واضـح  توافـق  إجيـاد  إىل احلاجة على
__________ 

، اجللسـة  هلـذه  دعوات إصدار عدم بشأن املناقشة على لالطالع  )٦٢(  
  .٦ احلالة، دال الفرع، األول اجلزء، الثالث الفصل انظر

  )٦٣(  S/PV.5761 ،معلومــــات علــــى لالطــــالع .٣ و ٢ الصــــفحتان 

 األمـــم هيئـــات وســـائر الســـالم بنـــاء جلنـــة بـــني العالقـــة بشـــأن

 زاي. الفـــرع، األول اجلـــزء، الســـادس الفصـــل انظـــر، املتحـــدة

 بتفســري يتعلــق فيمـا ، الرابــع اجلــزء، العاشـر  الفصــل أيضــاً وانظـر 

  مليثاق.ا من السادس الفصل أحكام تطبيق  أو
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 مـع  والعالقات العمليات يف املتبعة واألساليب، اللجنة النظري

  .  املتحدة األمم منظومة وخارج داخل الكيانات

 اللجنــة الوفــود دعــت، املقبلــة باألعمــال لــقيتع وفيمــا  

 علـى  السـالم  بنـاء  اسـتراتيجيات  بتنفيـذ  فعـال  حنـو  علـى  للقيام

 يتحقـق  أن ميكـن  ذلـك  إن إندونيسـيا  ممثـل  وقال. الواقع أرض

 األجهـزة  مجيـع  مـن  الـدعم  اللجنـة  تلقـت  إذا وجـه  أفضل على

 املتحــدة األمــم منظومــة ووكــاالت املتحــدة لألمــم الرئيســية

 وذكـــر .)٦٤(املتحـــدة األمـــم خـــارج مـــن املعنيـــة ســـاتواملؤس

 يف طرائقهـا  وضـع  تواصـل  أن للجنة ينبغي أنه أيضا املتكلمون
ــل ــل وأن، العمــ ــة تعمــ ــفافية مبرونــ ــزز وأن، وشــ ــة تعــ  فعاليــ

ــة االســتراتيجيات ــاء املتكامل ــات وتضــع الســالم لبن ــع آلي  للتتب

ــى للمســاعدة والرصــد ــرات حتديــد عل  بزيــادة والســماح الثغ

 أداة اللجنـة  أن فرنسـا  ممثل وذكر. املوارد استخدام يف ةالكفاء

ــع أساســية ــذ، وبالتــايل، اتصــراعال نشــوب ملن  مســؤولية لتنفي

 األمـن  جملـس  يضـعه  أن جيـب  رئيسـي  مفهوم يه يتال، احلماية

  .  )٦٥(التنفيذ موضع

 أو اللجنــة تعــزز أن ضــرورة عمومــا املتكلمــون وأكــد  

 الشـركاء  ومـع  املتحـدة  األمم داخل اهليئات مع تعاوا توضح

 اإلقليميـة  واملنظمـات  املاليـة  املؤسسـات  ذلـك  يف مبـا ، الدوليني

 توقالــ. الــربامج ازدواجيــة جتنــب أجــل مــن، اإلقليميــة ودون
 بنـاء  جلنـة  عالقـة  تعزيـز  إىل تطلـع إـا ت  املتحـدة  الواليـات  ةممثلـ 

 االقتصـادي  والـس  العامـة  واجلمعيـة  األمـن  جملس مع السالم

 الـذي  األمـر  أن الروسـي  االحتـاد  ممثل واعترب .)٦٦(واالجتماعي

ــة يتســم ــز هــو كــبرية بأمهي ــة الصــلة تعزي ــني املتكامل ــة ب  اللجن

. اهليئـتني  بـني  املعلومـات  تبـادل  سـرعة  يكفل مبا األمن وجملس
__________ 

  )٦٤(  S/PV.5761 ،٩ الصفحة.  

  .١٤ الصفحة، نفسه املرجع  )٦٥(  

  .٢٥ و ٢٤ الصفحتان، نفسه املرجع  )٦٦(  

 اللجنـة  توصـيات  االعتبار بعني يأخذ أن إىل أيضاً الس ودعا

 بعـــض قـــالو .)٦٧(وســـرياليون ببورونـــدي املتعلقـــة أعمالـــه يف

 إسـداء  حيـث  مـن  هـام  دور للجنـة  يكون أن ميكن إنه املمثلني

 .)٦٨(السـالم  فـظ حل عمليـة  واليـة  جتديـد  أو إنشـاء  قبل املشورة

 يواصــل أن للمجلــس ينبغــي أنــه علــى إندونيســيا ممثــل وشــدد

 األداء جيـد  بنيـان  إنشـاء  يف اللجنـة  مـع  وثيـق  حنـو  علـى  العمل

 بــني االتصــال تعزيــز إىل الصــني ممثــل ودعــا .)٦٩(الســالم لبنــاء

منــها  طلــبيو اأعماهلــ ه أن يوجــهميكنــ حبيــث والــس اللجنــة
ــأى وا. )٧٠(التوصــيات ــلرت ــه املتحــدة اململكــة ممث  أن ينبغــي أن

، اللجنـة  ورئـيس  الـس  رئاسة بني مستمر تفاعل هناك يكون
 تقسـيم  مـع  اجتـاهني  ذات تكـون  أن ينبغـي العالقة  أن وأضاف

 الواقـع  أرض علـى  بعملـها  جنـة اللحيـث تقـوم   ، للعمـل  واضح

ــدم ــورة وتقــ ــددة مشــ ــتمدة  الــــس إىل حمــ ــنمســ ــك مــ  تلــ

  .  )٧١(التجربة

، اللجنـة  علـى  يـتعني  إنه املتحدة الواليات ةممثل تقالو  
 تتأكــد أن، أعماهلــا جــدول إىل جديــدة بلــداناً تضــيف أن قبــل

 مــن بــدال، حتقــق وأن، طاقتــها مــن أكثــر تتحمــل لــن أــا مــن

ــك ــبرية جناحــات، ذل ــال جبــدول وحتــتفظ ك  .)٧٢(واقعــي أعم

 مـع ، جديـدة  بلـدان  إضـافة  إىل تطلعهم عن تكلمونامل وأعرب

 فرنسـا  ممثـل  وذكـر  .)٧٣(صـريح  بشـكل  بيسـاو  - غينيا تسمية
__________ 

  .٥  و ٤ الصفحتان، نفسه املرجع  )٦٧(  

ــريو)؛ ٥ الصــفحة، نفســه املرجــع  )٦٨(   ــا)؛ ١٢ والصــفحة (ب  (إيطالي
  (سرياليون). ٣٠الصفحة و

  .٨ الصفحة، نفسه املرجع  )٦٩(  

  .١٠ الصفحة، هنفس املرجع  )٧٠(  

  .١٧ و ١٦ الصفحتان، نفسه املرجع  )٧١(  

  .٢٤ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٢(  

 ٢٦ والصــفحة أفريقيــا)؛ (جنــوب ٢٢ الصــفحة، نفســه املرجــع  )٧٣(  

  (غانا).
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 عضـويا  ارتباطـا  تـرتبط  اللجنة أعمال جدول توسيع مسألة أن

 اللجنــة تطــور أنيف  أملــه عــن وأعــرب. اللجنــة تعزيــز مبســألة

 حـــــاالت بشـــــأن آراءهـــــا مجلـــــسلل تقـــــدم وأن أنشـــــطتها

ــدة ــل وأشــار .)٧٤(جدي ــدور إىل بلجيكــا ممث ــذي الرئيســي ال  ال

 علــى الــس يقتصــر أال ورأى، الصــدد هــذا يف الــسيؤديــه 

 ملـف  بكـل  اخلاصـة  املزايـا  يف ينظر وأن البلدان اختيار مناقشة

 يشـبه  مـا  تصبح قد اللجنة نإ إيطاليا ممثل وقال. )٧٥(حدة على

 طريـق  على تكون أن ميكن جديدة لبلدان الدائمة املراقبة اهليئة

  .  )٧٦(للصراع فورية مرحلة من اخلروج

، سـرياليون  تشـكيلة  رئـيس  بصفته، هولندا ممثل قال و  
 العمليــــة يف معلمــــا تعتــــرب أن ميكــــن الــــيت االنتخابــــات إن

ــة ــد ذلــك يف الدميقراطي ــاولكــن  ،البل ــاك زالــت م  حتــديات هن

 .)٧٧(األولويــة ذات اــاالت يف املســتدام الســالم أمــام أساســية

ــرب ــل واعتـ ــرياليون ممثـ ــات سـ ــا االنتخابـ ــلباً أساسـ ــالم صـ  للسـ

ــتدام ــزام وأعلـــن املسـ ــده التـ ــاون بلـ ــع بالتعـ ــم مـ ــدة األمـ  املتحـ

 باعتبارمهـا  املـوارد  وتعبئـة  القطريـة  امللكية على وأكد. واللجنة

  .  )٧٨(اللجنة لعمليات األساس
__________ 

  .١٤ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٤(  

  .١٩ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٥(  

  .١١ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٦(  

  .٢٨ و ٢٧ الصفحتان، نفسه املرجع  )٧٧(  

  .٣١ و ٣٠ الصفحتان، نفسه املرجع  )٧٨(  

 بورونـدي  لةتشكي رئيس باعتباره، النرويج ممثل وقال  

 واملتابعــة الرصــد آليــة وضــع جيــري إنــه، الســالم بنــاء جلنــة يف

 مــــدعاة تــــزال ال األمنيــــة احلالــــة وأن االســــتراتيجي لإلطــــار

 يف حتققـت  الـيت  اإلجنـازات  بورونـدي  ممثـل  وأوجـز  .)٧٩(للقلق
 أملـه  عـن  وأعـرب ، اللجنـة  مـع  البلد به يقوم الذي العمل جمال

 إىل الســعي يف يســرينامل جهــود ووضــوح بثبــات يــدعم أن يف

  .  )٨٠(بوروندي يف ائي سالم

 الفريـــق رئيســـة بصـــفتها، الســـلفادور ممثلـــة أفـــادتو  

ــل ــين العام ــدروس املع ــأن، املســتفادة بال ــق ب ــل الفري ــدأ العام  ب

 مــن كــل منــها اســتفاد الــيت بالــدروس حصــرية قائمــة بتجميــع

 حتليـــل خــالل  مـــن الــدويل  واتمــع  املتحـــدة األمــم  منظومــة 

 علـى  السـارية  املختلفـة  العمليـات  يف ملموسـة  خـربات  وجتميع

 كــونتت أنيف  أملــها عــن وأعربــت. النظــر قيــد البلــدان مجيــع

 أكثـر  مشاركة املتحدة األمم مشاركة يف تسهم تارخيية ذاكرة

  .)٨١(السالم بناء أنشطة يف فعالية
__________ 

  .٢٩ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٩(  

  .٣٣ و ٣٢ الصفحتان، نفسه املرجع  )٨٠(  

  .٣٤ و ٣٣ الصفحتان، نفسه املرجع  )٨١(  

    




