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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،
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وقــال األمــني العــام إن عمليــات حفــظ الســالم حتــرز     
أن اتفاقـــات الســـالم، ونـــزع الســـالح  التأكـــد مـــنتقـــدما يف 

والتسريح وإعادة اإلدماج تسـهم يف اسـتعادة األمـن املسـتدام.     
ــات   ــد طــورت العملي ــدعم مفاوضــات    وق ــدرات الوســاطة ل ق

بلورت معـايري وبـرامج متكاملـة وشـاملة علـى نطـاق       السالم و
إذ شـدد  املنظومة لنـزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. و   

على أمهية الوفاء باحتياجات الدولة واتمعات احملليـة داخلـها   
ومراعاة مناظريها، ذكر األمني العام أن جهـود األمـم املتحـدة    

مــن جهــود  تركــز علــى دعــم الســلطات الوطنيــة يف مــا تبذلــه  
وميكــن لألمــم املتحــدة، بفضــل     .الســتتباب األمــن املســتدام  

تتسم به من عاملية ومصداقية، أن تسـهم إسـهاما خاصـا يف     ما
وإشـراك األطـراف    نظومـة تنسيق العديد من القدرات داخل امل

  .)٣٨(اخلارجية، مثل الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية

تنفـرد  املتحـدة   األمـم ن رئيسة اجلمعية العامـة إ  توقال  
بكوا مركز النظام الدويل املتعدد األطراف وهي بـذلك ذات  

ــاء القــدرات    إذ  -دور رئيســي يف جمــال رســم السياســات وبن
ليست هناك أي منظمة أخـرى، تتمتـع بشـرعية دوليـة واسـعة      

. وشــددت وشــاملة، أفضــل منــها قــدرة علــى أداء هــذا الــدور 
اجلماعيـة علـى   على أنه مـن الضـروري حتسـني تنسـيق اجلهـود      

وأكــدت أنــه ينبغــي تــبىن     الصــعيد الــدويل وداخــل املنظمــة.   
لتحديـد تلـك املفـاهيم    العامة  اجلمعيةسياسة مشتركة يف إطار 

وتنســيق جهــود املنظمــة وخمتلــف إداراــا ووكاالــا يف تلــك   
اــاالت. وأشــارت أيضــا إىل الــدور التنســيقي الفــين البــالغ       

 .)٣٩(لسالم أداؤهاألمهية الذي ميكن للجنة بناء ا

ــاعي      ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــيس الـ ــد رئـ أن وأكـ
مــن جهــة، ومســائل  “ناألمــ”الفصــل التقليــدي بــني مســائل  

__________ 

  )٣٨(  S/PV.5632 ٥-٣، الصفحات.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

هو فصل مصـطنع وغـري قابـل     من جهة أخرى، إمنا“ التنمية”
ــى ا ل ــق     ســواءلالســتمرار عل ــة، ال ميكــن حتقي ــة آمن ــدون بيئ فب

وأشـار رئـيس    .)٤٠(االنتعاش وإعادة اإلعمار والتنمية املستدامة
جلنــة بنــاء الســالم  اللجنــة التنظيميــة للجنــة بنــاء الســالم إىل أن

اعترفت بأن بناء السالم الفعال يتطلب إصالحا دقيقـا لقطـاع   
األمــن، وأــا مل تــدخر جهــدا يف تنــاول تلــك املســألة املتعلقــة   

  .)٤١(بالبلدين املدرجني يف جدول أعماهلا

يد الورقـة  وأعرب معظم املتحدثني عن تأييـدهم لتشـد    
املفاهيمية على امللكيـة الوطنيـة واتبـاع ـج شـامل ومتماسـك       
ــدا      ــن يشــكل دي ــل يف قطــاع األم ــأن اخلل ــروا ب ومتســق، وأق
معقدا لتحقيق السالم الدائم والتنمية وحقوق اإلنسان. وأكـد  
عــدد مــن املتحــدثني أيضــا األدوار املكملــة للجنــة بنــاء الســالم 

  والس.  

ــل جنــوب أف    ــا إىلوأشــار ممث ــه ريقي ينبغــي أال يســاء   أن
ــدخل بعــض عناصــر إصــالح      ــس األمــن ي ــة أن جمل فهــم حقيق
قطاع األمن يف اإلذن ببعثات حفظ السالم على أن هـذا يعـين   
أن لس األمن األسبقية على غريه من أجهزة األمـم املتحـدة.   
وأضــاف أن الســياقات املختلفــة الــيت تــتم فيهــا عمليــة إصــالح 

ــن تكــون  ــة    قطــاع األمــن ل متســقة يف كــل األحــوال مــع والي
نــه رغــم أن إصــالح أ وذكــر ممثــل الســودان .)٤٢(جملــس األمــن

قطاع األمـن ينبغـي أن خيضـع لدراسـة متعمقـة مـن قبـل كافـة         
ينتقص هـذا اجلهـد أيضـا مـن دور      الدول األعضاء، فينبغي أال

ــة ــذا األمــر، حــىت ال يستشــري      أجهــزة األمــم املتحــدة املعني
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
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ــ دخل املتزايـــد لـــس األمـــن يف املســـائل االنطبـــاع بشـــأن التـ
  .)٤٣(التشريعية اليت تضطلع ا أجهزة األمم املتحدة األخرى

نقص يف الوضــوح إزاء كيفيــة وأكــد ممثــل كوبــا أن الــ  
تقيــيم انعــدام فعاليــة قطــاع األمــن ميكــن أن يــؤدي إىل التنفيــذ  
التعسفي ملفهوم السيادة والتعدي عليه. وأضاف أنـه لـيس مـن    

اتمـع الـدويل أن ميلـي الطريـق الـذي ينبغـي علـى        صالحيات 
الدول اخلارجة مـن صـراع اختـاذه. وال يبـدو أن جملـس األمـن       
بعضويته احملدودة ميثل اإلطار املالئم لتخطـيط أو حـىت لتوجيـه    
التنسيق املشـترك بـني الوكـاالت. ويبـدو أن جلنـة بنـاء السـالم        

مــم  مؤهلــة ألداء دورهــا كمنســق ألعمــال مجيــع هيئــات األ     
املتحدة حيث أن إصـالح القطـاع األمـين مسـألة بنـاء قـدرات       

وحذر من تكرار أخطاء املاضي املتمثلـة  وال تتعلق باإلصالح. 
يف فرض إصالحات يف قطاعي القضـاء واألمـن بـدون املوافقـة     

  .)٤٤(املسبقة للدولة املعنية

وأعــرب ممثــل مصــر عــن اعتقــاده بــأن النقــاش حــول      
لترســيخ ســيطرة جملــس األمــن ولــة إصــالح القطــاع األمــين حما

علــى موضــوع مــن املوضــوعات الواقعــة أساســا يف اختصــاص  
اجلمعية العامة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وحـذر مـن      
ــار     ــن األفكـ ــدد مـ ــة بعـ ــات األمنيـ ــاط إصـــالح القطاعـ أن ارتبـ

، “األمـــن اإلنســـاين”و “ مســـؤولية احلمايـــة”اخلالفيـــة مثـــل 
ــاهيم اإلنســـ    ــتغالل املفـ ــعى السـ ــفلانية تسـ ــدخل يف  تعريـ التـ

ممثل هنـدوراس، دعـا    الشؤون الداخلية للدول. ومرددا ما قاله
إجـــراء مناقشـــات شـــاملة يف اجلمعيـــة العامـــة   ممثـــل مصـــر اىل

ــد     لالتفــاق علــى اهلــدف مــن إصــالح القطــاع األمــين ولتحدي
ــاقش      ــك، أن ين ــذه. وميكــن لــس األمــن، بعــد ذل نطــاق تنفي

الوطنية للدول إلصـالح أجهزـا   دوره احملدود يف دعم اإلرادة 
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5632 (Resumption 1) ٣١، الصفحة.  

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤(  

يــؤثر فقــط علــى حفــظ الســلم واألمــن الــدوليني.  األمنيــة فيمــا
وأضاف أن إصدار جملس األمن لبيان رئاسـي حـول املوضـوع    
قبــل إجــراء هــذا النقــاش مبشــاركة العضــوية العامــة لــن يرســل  

  .)٤٥(اإلشارة اإلجيابية املرجوة

ويف  ،)٤٦(سوأدىل الرئيس (سلوفاكيا) ببيان باسم الـ    
  مجله ما أورده الس يف البيان أنه:  

ج إصالح قطـاع األمـن وأولوياتـه علـى     ديد أن حتشدد على   
  ؛الصعيد الوطين حق سيادي للبلد املعين ومسؤوليته يف املقام األول

عمليـات األمـم املتحـدة،     إحـدى إىل  لدى إسناد والية وسلم،  
علــى الصــعيد اع األمــن إصــالح قطــ ألولويــاتبضــرورة إيــالء االعتبــار 

مـا ميكـن   وهـو   ،جنبا إىل جنب مع إرسـاء أسـس توطيـد السـالم     الوطين
انسحاب حفظـة السـالم   ، بتحقيق أهداف عدة منها أن يسمح فيما بعد

  ناسب؛الدوليني يف الوقت امل

أمهية الدور الذي ميكـن أن تؤديـه جلنـة بنـاء السـالم       أكد على  
  ؛عات بدعم دويل متواصليف كفالة مد البلدان اخلارجة من صرا

إصــالح قطــاع األمــن تكــون عمليــة أن علــى ضــرورة  أكــدو   
حمكومة بالسـياق الـذي جتـري فيـه وأن االحتياجـات سـتتباين مـن حالـة         

صــياغة براجمهــا املتعلقــة   يف . وشــجع الــدول علــى أن تتبــع    أخــرىإىل 
بإصالح قطاع األمن جا كليا يشمل التخطيط االسـتراتيجي واهلياكـل   

ســـية وإدارة املـــوارد والقـــدرة التشـــغيلية والرقابـــة املدنيـــة واحلكـــم  املؤس
  ؛الرشيد

 عـن تقريـر شـامل   قيام األمـني العـام بإعـداد    درك احلاجة إىل وأ  

ــى   صــالح قطــاع األمــن إلاألمــم املتحــدة   ــج ، مــن أجــل التشــجيع عل
عـن اسـتعداده للنظـر يف     وأعرب تنفيذه يف بيئات ما بعد انتهاء الصراع،

  .يف ميثاق األمم املتحدة املبينةير يف نطاق صالحياته ذلك التقر
  

__________ 

 ١٩(مصــر). والصــفحة   ١٧و  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٤٥(  
  (هندوراس).

  )٤٦(  S/PRST/2007/3.  
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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(  




