
٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1226/1582 
 

طرائـق الـيت تعـزز مسـامهة     ويقر بأمهية التشـجيع علـى حتديـد ال     
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف عمـــل الــس يف جمــال صـــون      

  السالم واألمن الدوليني وعلى زيادة تطوير تلك الطرائق؛  

ويطلب إىل األمني العام أن يضمن تقريره املقدم عمـال بالبيـان     
٢٠٠٧آذار/مــارس  ٢٨الرئاســي املــؤرخ 

توصــية بشــأن األســاليب  )١٠٨(
__________ 

)١٠٨(  S/PRST/2007/7. 

ــم املتحــدة      واأل ــني األم ــاون ب ــز التع ــادة وتعزي ــة لزي ــة الالزم دوات العملي
واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف جمــال صــون الســالم واألمــن       

  ؛الدوليني

ــة أكــرب يف        ــدول األعضــاء إىل املســامهة بفعالي ــع ال ــدعو مجي وي
ــة     ــة يف القضــايا املتعلق ــة ودون اإلقليمي ــز قــدرات املنظمــات اإلقليمي تعزي

  ن السالم واألمن الدوليني.بصو

    
  اجلوانب املدنية إلدارة الصراعات وبناء السالم - ٥٠

  
  اإلجراءات األولية  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢املعقودة يف  ٥٠٤١

ــة    ــودة يف ٥٠٤١يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٢، املعقـ أيلول/سـ
مالــه البنــد املعنــون  ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أع ٢٠٠٤

بنـاًء علـى    “اجلوانب املدنية إلدارة الصراعات وبنـاء السـالم  ”
ــة   ــالة مؤرخ ــني   ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٨رس ــة إىل األم موجه

، حييـل ـا ورقـة    )١(العام من ممثل إسبانيا لـدى األمـم املتحـدة    
مناقشــة بشــأن املوضــوع. وأدىل ببيــان كــل مــن األمــني العــام، 

يقــي لشــؤون الســالم واألمــن، واملمثــل  ومفــوض االحتــاد األفر
ــاد     ــتركة لالحتــ ــة املشــ ــة واألمنيــ ــة اخلارجيــ ــامي للسياســ الســ
ــة، فضــال عــن      ــدول العربي ــة ال ــام جلامع األورويب، واألمــني الع

  .  )٢(مجيع أعضاء الس
__________ 

  )١(   S/2004/722.  

ــة     شــ  )٢(   ــن دوهلــم، وزراء خارجي ــثلني ع ارك يف اجللســة، بصــفة مم
ــبانيا ــا ،إسـ ــل، ،وأملانيـ ــا، والربازيـ ــا، ورومانيـ ــبني، وفرنسـ  والفلـ

 الشـؤون  ووزيـر  باكسـتان،  يف اخلارجيـة  للشـؤون  الدولة ووزير

 وشـؤون  اخلارجيـة  للشـؤون  الدولـة  ووزيـر  أنغوال، يف اخلارجية

  .املتحدة اململكة يف الكومنولث

وشدد األمني العام يف بيانه االستهاليل على أن إعـادة    
ــيت    ــها  بســط ســيادة القــانون أمــر حيــوي يف اتمعــات ال مزقت

احلروب، من أجـل صـون السـالم واألمـن الـدوليني. وقـال إن       
من الضروري، يف جمال األنشطة املعقدة لبنـاء السـالم، التـزود    
باستراتيجية سياسية واضحة تتضمن معايري لقياس التقـدم حنـو   
ــه يــرى أن اهتمــام الــس     ــة. وقــال إن ــاء دول شــرعية وفعال بن

للتحديات الراهنـة، ألن  املتواصل وتركيزه ضروريان للتصدي 
الالمبــاالة واالنقســام يف الــس يؤديــان إىل واليــات ال تنفّــذ،  
ومشاكل ال تحسم. وعالوة على ذلك، ينبغي لألمـم املتحـدة   
ــة     ــة واجلهــات املاحنــة الثنائي ــة الدولي وســائر املنظمــات احلكومي
واملنظمات غري احلكوميـة أن تعمـل معـا علـى حنـو أوثـق علـى        

ــاء   أســـاس األهـــداف واألولويـــات املشـــتركة، ألن عناصـــر بنـ
الســالم مترابطــة، والفشــل يف قطــاع مــا ميكــن أن يتســبب يف   
الفشل يف قطاعات أخرى. وإضافة إىل ذلـك، قـال إن أنشـطة    
ــدنيني ذوي      ــوظفني امل ــن امل ــة م ــاج إىل جمموع ــاء الســالم حتت بن
ــرباء تقنـــيني        ــواء خـ ــد سـ ــى حـ ــمل علـ ــة تشـ ــارات العاليـ املهـ

على اجلمـع بـني املنظـورات املختلفـة إلدارة     وأشخاصاً قادرين 
ــراعات وبنــــاء الدولــــة والتنميــــة والعدالــــة االنتقاليــــة.       الصــ

يتعلــق بــأمن املــوظفني املــدنيني التــابعني لألمــم املتحــدة،  وفيمــا
ــني        ــول ب ــوازن معق ــق ت ــن حتقي ــد م ــام أن ال ب ــني الع أكــد األم
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ــب      ــيت يطل ــواجههم واملســامهات املوضــوعية ال ــيت ت املخــاطر ال
  .)٣(نهم تقدميهام

وأفاد مفوض االحتاد األفريقي لشؤون السالم واألمـن    
أن الربوتوكول الذي أنشأ جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد  
ــن       ــق الســالم واألم ــة بتحقي ــي حيــدد مســؤولياته املتعلق األفريق
واالســتقرار يف أفريقيــا. وأشــار إىل أن جتربــة االحتــاد األفريقــي  

رب نشر بعثة االحتاد األفريقي يف السـودان  احملدودة يف دارفور ع
قــد أظهــرت احلاجــة إىل توســيع البعثــة لتشــمل عناصــر مدنيــة   
ملعاجلـــة جوانـــب األزمـــة املتعلقـــة باملســـائل املدنيـــة، وحقـــوق 
اإلنســـان، واملســـائل اإلنســـانية. وشـــدد أيضـــا علـــى ضـــرورة  
توجيــه االهتمــام إىل الـــروابط مــع منظمـــات اتمــع املـــدين.     

شار إىل أن الربوتوكول ينص أيضـاً علـى إنشـاء قـوة     وأخريا، أ
 ٢٠١٠احتياطية من العنصرين املدين والعسـكري حبلـول عـام    

لتكــون جــاهزة لالنتشــار الســريع حــني تلقيهــا إشــعارا مناســبا  
بــذلك. بيــد أنــه شــدد علــى أن االحتــاد األفريقــي يعتمــد علــى   

  .)٤(الدعم املتواصل من األمم املتحدة لتنمية القوة

ار املمثـــل الســـامي للسياســـة اخلارجيـــة واألمنيـــة  وأشـــ  
املشتركة لالحتاد األورويب إىل أن اجلوانب املدنيـة قـد اكتسـبت    
يف السنوات األخـرية أمهيـة رئيسـية يف إدارة األزمـات. فإضـافة      
إىل البعــدين السياســي واألمــين إلعــادة بنــاء دولــة مــا، مثــة بعــد   

املعنــيني.  ثالــث يتطلــب إنشــاء مؤسســات حتظــى بثقــة الســكان 
ــرة قصــرية جــدا      ــد اســتطاع يف فت ــال إن االحتــاد األورويب ق وق
وضــع مفــاهيم وإنشــاء هياكــل قــادرة علــى نشــر عناصــر مدنيــة 
بصــورة مســتدامة. وأشــار إىل أن بنيــة السياســة األمنيــة لالحتــاد  
األورويب تكفل منحها القدرة علـى نشـر آليـات مدنيـة بطريقـة      

ــتدامة، وأن ثالثــاً مــن العمليــات    الســت الــيت اضــطلع ــا     مس
__________ 

  )٣(  S/PV.5041،  ٣و  ٢الصفحتان. 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  

االحتاد األورويب يف السـنوات األخـرية كانـت عمليـات مدنيـة.      
وبــالنظر إىل الصــعوبات الــيت تعــوق إعــداد املــوظفني املــدنيني       
لالنتشار يف مناطق األزمات، جيـب علـى اتمـع الـدويل إنشـاء      
ــدنيني لنشــرهم      ــدريب املناســب للمــوظفني امل ــات تكفــل الت آلي

ــرعة ضـــم    ــى وجـــه السـ ــر املـــدين لعمليـــات إدارة   علـ ن العنصـ
األزمــات. وإضــافة إىل ذلــك، شــدد علــى أن ال بــد مــن تطــوير 
ــني العنصــرين العســكري      ــى التنســيق ب ــدة تركــز عل ــة جدي ثقاف
واملدين يف هذه العمليات. وذكر أيضـا أن االحتـاد األورويب قـد    

العسـكري لتجمـع بـني التخطـيط      - أنشأ خلية للتخطيط املدين
)٥(للجانبني معاً

.  

ــة أن نظــر         ــة الــدول العربي ــني العــام جلامع ــد األم وأك
الس يف البنـد احلـايل يبـين األمهيـة الـيت يوليهـا ملسـألة تطـوير         
الشراكة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة يف       
إطــار الفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. وذكـــر أن        

من من جهة، واملنظمـات  التعاون بني األمم املتحدة وجملس األ
اإلقليميــة مــن جهــة أخــرى، خيضــع بشــكل أساســي ألحكــام    
امليثــاق، وأن مثــة معــايري راســخة هلــذا التعــاون قــد وضــعت         
مبوجب قـرارات اجلمعيـة العامـة واتفاقـات التعـاون. وأكـد أن       
مثة مبـدأ أساسـياً ثانيـا هـو أن التهديـدات والتحـديات القائمـة        

لتعامل معها كجماعـة ويف إطـار   على الساحة الدولية تتطلب ا
متعدد األطراف، ملعاجلة كـال اجلـانبني املـدين والسياسـي، وأن     
ــار األول يف      ــيت جيــب أن تكــون اخلي ــول السياســية هــي ال احلل

  .  )٦(التعامل مع األزمات، ال احللول العسكرية

ــدة        ــة املتزاي ــى األمهي وشــدد معظــم أعضــاء الــس عل
ات وأقـــروا بأمهيـــة التعـــاون للجوانـــب املدنيـــة إلدارة الصـــراع

املــدين والعســكري، والتنســيق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة    
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  
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وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. وذكروا أن وجـود  
بيئة آمنة توفرها القوة العسكرية والشرطة املدنية يتسـم بأمهيـة   
مطلقــة لألنشــطة املدنيــة إلعــادة البنــاء وإعــادة التأهيــل الــيت        

املـــدنيون. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أقـــر األعضـــاء  يضـــطلع ـــا 
بضرورة حتسني وتعزيز آليات التنسيق بـني القـوات العسـكرية    
والعناصـــر الفاعلـــة املدنيـــة. وأعـــرب األعضـــاء عـــن تأييـــدهم  

ــة لتنميـــة قـــدرات أوســـع   ــا يف ذلـــك يف  -للجهـــود املبذولـ مبـ
اــــاالت الرئيســــية املتمثلــــة يف الشــــرطة، والعــــدل وســــيادة 

ــة،   القــانون، وحت ضــري العمليــات االنتخابيــة، واملراقبــة االنتخابي
وشـددوا علـى أمهيـة إشـراك      -واحلماية املدنية واإلدارة العامة 

  اجلهات الفاعلة احمللية يف عمليات صنع السياسات.  

ودعــا املتكلمــون إىل مواصــلة تطــوير االســتراتيجيات    
 والسياسات التنفيذية املشتركة وحثوا على منح العنصر املـدين 
ــه      ــى وجـ ــتمراً. وعلـ ــا ومسـ ــا كافيـ ــراعات دعمـ يف إدارة الصـ
التحديد، أوصى كل من ممثلة شيلي وممثـل إسـبانيا بـأن تطـور     
الدول األعضاء قدراا يف جمايل الشـرطة واإلدارة املدنيـة، وأن   

ــدف  )٧(تنشــئ ســجالت وطنيــة للمــوارد البشــرية واملاديــة     
ــات حفــظ الســال    ــا اســتخدامها احملتمــل يف إطــار عملي م. ودع

بعض األعضاء إىل إنشاء وحدات لالنتشـار السـريع ال تقتصـر    
علــى وحــدات الشــرطة املدنيــة فحســب، بــل تشــمل أيضــا        

  .)٨(القضاة واخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان

وأبرز معظم املتكلمني أمهية تعزيز التعـاون بـني األمـم      
ــدول     ــة، وال املتحــدة ووكاالــا وبراجمهــا، واملنظمــات اإلقليمي

عضاء، من أجل تعزيز تـوفر املـوارد البشـرية واملاديـة إلدارة     األ
اجلوانب املدنية لعمليات حفـظ السـالم. وأعـرب ممثـل فرنسـا      

__________ 

  (إسبانيا). ٣٦(شيلي)؛ والصفحة  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

(فرنسـا)؛   ١٥(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٨(  
  (رومانيا). ١٧والصفحة 

ــذي أنشــأه        ــع املســتوى ال ــق الرفي ــدم الفري ــه يف أن يق ــن أمل ع
األمني العام مقترحات ملموسة دف إىل إنشاء آليـات دائمـة   

ة، واملنظمــات غــري للتنســيق بــني املؤسســات العامليــة واإلقليميــ 
. وأكد عدد من املمثلني ضـرورة  )٩(احلكومية والقطاع اخلاص

مــنح الــس االقتصــادي واالجتمــاعي دورا أكــرب، وحتســني      
، أمــا ممثــل باكســتان فقــد )١٠(التعــاون بينــه وبــني جملــس األمــن

طرح جمددا اقتراح حكومته إنشاء جلان مركبـة خمصصـة تابعـة    
ــة    ــة العامـــ ــن واجلمعيـــ ــس األمـــ ــادي  لـــ ــس االقتصـــ والـــ

  .)١١(واالجتماعي

وأقـر عـدة مـتكلمني بأمهيــة وجـود قـوة شـرطة مدنيــة         
فاعلـــة، وأكـــدوا أن حفظـــة الســـالم العســـكريني ميكــــن أن      
يساعدوا على حتقيـق االسـتقرار يف البلـد اخلـارج مـن الصـراع       
ــاد        ــاءة واحلي ــة تتســم بالكف ــة للشــرطة املدني ــاء بعث ولكــن إنش

ــة أ   ــوارد الكافي ــى امل ــى    وتتلق ــاظ عل ــة حامســة للحف ــر ذو أمهي م
األمــن. وأعربــت ممثلــة الواليـــات املتحــدة عــن اعتقادهـــا أن      
الشــرطة املدنيــة ينبغــي أن تكــون مرتبطــة بتقــدمي املســاعدة إىل  
النظامني القضائي واجلنائي، حىت ال يصبح عمل الشرطة جمـرد  

  .)١٢(مواصلة ملهمة حفظ السالم

ورد فيــه، يف  )١٣(لــسوأدىل الــرئيس (إســبانيا) ببيــان باســم ا 
  مجلة أمور، ما يلي:
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 ٢٤(الربازيــــل)؛ والصــــفحتان  ٢١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٠(  
 ٣٥(أنغـــوال)؛ والصـــفحة  ٢٥(باكســـتان)؛ والصـــفحة  ٢٥ و

  (اجلزائر).

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  

  .٢٧ة املرجع نفسه، الصفح  )١٢(  

  )١٣(  S/PRST/2004/33.  




