
مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  936

القضايا المواضيعية
2٧ - البنود المتعلقة بخطة للسالم

خطة للسالم: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم   - ألف 
وحفظ السلم

المقرر المؤرخ 2٨ كانون الثاني/يناير 1993 
)الجلسة 3166(: بيان من الرئيس

الثاين/يناير 1993، أدرج  يف اجللسة 3166، املعقودة يف 28 كانون 
جملس األمن يف جدول أعماله تقرير األمني العام املؤرخ 17 حزيران/يونيه 
1992 املعنون “خطة للسالم: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ 
السلم” 1 ، املقدم عماًل بالبيان الذي اعُتمد يف اجتماع قمة جملس األمن 
إقرار جدول  وبعد   . 2 الثاين/يناير 1992  ُعقدت يف 31 كانون  اليت 
األعمال، أعلن الرئيس )اليابان( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات 

أجريت مع أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 3 :
“خطة  املعنون  العام  األمني  لتقرير  دراسته  األمن  جملس  واصل 

السلم”.
العام، حسبما وردت يف  األمني  آراء  التقدير  ويالحظ اجمللس مع 
التنظيمات  مع  التعاون  بشأن  تقريره،  من  و65  و64   63 الفقرات 

واملنظمات اإلقليمية.
وإذ يضع اجمللس يف اعتباره األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم 
املتحدة وأنشطة اجلمعية العامة املتصلة باملوضوع والتحديات اليت تواجه 
فإنه  الدولية،  العالقات  من  اجلديدة  املرحلة  الدوليني يف  واألمن  السلم 
ويدرك  اإلقليمية،  واملنظمات  التنظيمات  دور  على  أمهية كربى  يعلق 
ضرورة تنسيق جهودها مع جهود األمم املتحدة يف صون السلم واألمن 

الدوليني.
عن  الرئيسية  مسؤوليته  جمدداً  اجمللس  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  ويف 
صون السلم واألمن الدوليني، ويدرك التنوع املوجود فيما بني التنظيمات 
واملنظمات اإلقليمية من حيث الوالية والنطاق والتكوين، فإنه يشجع، 
من  هبا كل  يضطلع  اليت  اإلقليمية  اجلهود  االقتضاء،  حسب  ويؤيد 
وفقًا  اختصاصه،  جماالت  نطاق  يف  اإلقليمية  واملنظمات  التنظيمات 

ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
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امليثاق،  من  الثامن  الفصل  إطار  يف  يدعو،  اجمللس  فإن  ولذا 
التنظيمات واملنظمات اإلقليمية إىل دراسة ما يلي على سبيل األولوية:

الدوليني  السلم واألمن  سبل ووسائل تعزيز وظائفها لصون   —
يف نطاق جماالت اختصاصاهتا، مع إيالء االعتبار الواجب 
خلصائص مناطقها كل على حدة. ومع مراعاة املسائل اليت 
نظر فيها اجمللس، ووفقًا للميثاق، فإهنا ميكن أن تدرس، على 
تقصي  ذلك  يف  مبا  الوقائية،  الدبلوماسية  اخلصوص،  وجه 
مث  السلم،  وبناء  احلميدة،  واملساعي  الثقة،  وبناء  احلقائق، 

حفظ السلم حبسب االقتضاء؛
جهود  مع  جهودها  تنسيق  حتسني  زيادة  ووسائل  سبل   —
األمم املتحدة. وإدراكًا من اجمللس للتنوع املوجود فيما بني 
والنطاق  الوالية  اإلقليمية من حيث  واملنظمات  التنظيمات 
هذه  بني  فيما  التفاعل  أشكال  أن  يؤكد  فإنه  والتكوين، 
من  املتحدة،  واألمم  جهة،  من  واملنظمات،  التنظيمات 
جهة أخرى، ينبغي أن تكون مرنة ومالئمة لكل حالة على 
التفاعل هذه ميكن أن تتضمن، على وجه  حدة. وأشكال 
العام، أو  املعلومات والتشاور مع األمني  تبادل  اخلصوص، 
األمم  قدرة  تعزيز  هبدف  االقتضاء،  حبسب  اخلاص  ممثله 
بصفة  واالشرتاك  املبكر؛  واإلنذار  الرصد  فيها  مبا  املتحدة 
موظفني  وإعارة  العامة؛  اجلمعية  وأعمال  دورات  مراقب يف 
إىل األمانة العامة لألمم املتحدة؛ وتقدمي طلبات، يف الوقت 
املناسب وبصورة حمددة، لتدخل األمم املتحدة؛ واالستعداد 

لتوفري املوارد الالزمة.
ويطلب اجمللس إىل األمني العام:

أن حييل هذا البيان إىل التنظيمات واملنظمات اإلقليمية اليت   —
اجلمعية  وأعمال  دورات  يف  للمشاركة  دائمة  دعوة  تلقت 
اإلقليمية  التنظيمات واملنظمات  العامة بصفة مراقب، وإىل 
وتشجيع  الذكر  السالفة  الدراسات  ترويج  بقصد  األخرى، 

إرسال الردود إىل األمم املتحدة؛
أن يقدم إىل اجمللس يف أقرب وقت ممكن ومن األفضل حبلول   —
هناية شهر نيسان/أبريل 1993، تقريراً بشأن الردود الواردة 

من التنظيمات واملنظمات اإلقليمية.
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ويدعو اجمللس الدول األعضاء يف تنظيمات ومنظمات إقليمية إىل 
أن تؤدي دوراً بناء يف قيام تنظيماهتا أو منظماهتا اإلقليمية بدراسة سبل 

ووسائل حتسني التنسيق مع األمم املتحدة.
عن  فضاًل  الردود،  مبسؤولياته،  اضطالعه  لدى  اجمللس،  وسرياعي 
الطبيعة اخلاصة للقضية وخصائص املنطقة املعنية. ويرى اجمللس أنه من 
املهم إقامة أشكال التعاون اليت تناسب كل حالة على حدة بني األمم 
املتحدة والتنظيمات واملنظمات اإلقليمية، يف جمال صون السلم واألمن.

الدول  جامعة  مع  أقامها  اليت  البناءة  العالقة  اجمللس  يالحظ  وإذ 
الدول  ومنظمة  اإلسالمي،  املؤمتر  ومنظمة  األوروبية،  واجلماعة  العربية، 
األمريكية، ومنظمة الوحدة األفريقية، فإنه يؤيد ما يعتزمه األمني العام، 
على النحو الوارد يف الفقرة 27 من تقريره، من أن يطلب إىل التنظيمات 
واملنظمات اإلقليمية اليت مل تلتمس بعد احلصول على مركز املراقب لدى 

األمم املتحدة أن تفعل ذلك.
األمن  مؤمتر  إليه يف  التوصل  الذي مت  التفاهم  بأمهية  اجمللس  وينوه 
والتعاون يف أوروبا على اعتبار هذا املؤمتر تنظيمًا إقليميًا حبسب مدلول 
الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، ومواصلة دراسة اآلثار العملية 
هلذا التفاهم يف إطار املؤمتر. ويرحب اجمللس بدور مؤمتر األمن والتعاون 
املطلوبة إلعمال  تنفيذ اإلجراءات  أوروبا هو واجلماعة األوروبية يف  يف 

قرارات اجمللس ذات الصلة.
ويعتزم اجمللس مواصلة النظر يف تقرير األمني العام، على النحو املشار 

إليه يف بيان الرئيس املؤرخ 29 تشرين األول/أكتوبر 1992.

المقرر المؤرخ 26 شباط/فبراير 1993 )الجلسة 
31٧٨(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3178، املعقودة يف 26 شباط/فرباير 1993، أدرج اجمللس 
يف جدول أعماله تقرير األمني العام املؤرخ 17 حزيران/يونيه 1992 4 . 
وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس )املغرب( أنه قد ُأذن له، يف 
التايل  بالبيان  يديل  بأن  اجمللس،  أعضاء  مع  أجريت  أعقاب مشاورات 

نيابة عن اجمللس 5 :
“خطة  املعنون  العام  األمني  لتقرير  دراسته  األمن  جملس  واصل 

للسالم”.
ويرحب اجمللس باملالحظات الواردة يف “خطة للسالم” فيما يتعلق 
مبسألة املساعدة اإلنسانية وصلتها بصنع السالم، وحفظ السلم، وبناء 
 56 والفقرات  و40   29 الفقرتني  يف  الواردة  تلك  سيما  وال  السلم، 
بني  وثيقة  صلة  معينة  ظروف  يف  تنشأ  قد  أنه  يالحظ  59. كما  إىل 
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للسلم  التهديدات  وبني  اإلنسانية  املساعدة  إىل  امللحة  االحتياجات 
واألمن الدوليني.

ويف هذا الصدد، حييط اجمللس علمًا بتقييم األمني العام بأن تقدمي 
املساعدة اإلنسانية بنزاهة ميكن أن تكون له أمهية حامسة يف الدبلوماسية 

الوقائية.
بيانه عن تقصي احلقائق فيما خيص “خطة  وإذ يشري اجمللس إىل 
للسالم”، فإن اجمللس يسلم بسيادة االهتمامات اإلنسانية يف حاالت 
بعثات  البعد اإلنساين يف ختطيط وإيفاد  بإدماج  النزاع، ويوصي لذلك 
فيما  اجلانب  هذا  تضمني  إىل  باحلاجة  أيضًا  ويسلم  احلقائق.  تقصي 
يتعلق جبمع وحتليل املعلومات ويشجع الدول األعضاء املعنية على أن 

تزود األمني العام واحلكومات املعنية باملعلومات اإلنسانية ذات الصلة.
ذلك  يف  مبا  اإلنسانية  األزمات  نشوب  بقلق  اجمللس  ويالحظ 
أو  هتديدات  يشكل  أصبح  مما  للسكان  اجلماعي  التشريد  عمليات 
مزيداً من التهديدات للسلم واألمن الدوليني. ومن املهم يف هذا الصدد 
وطاقات  معلومات  إطار  اإلنسانية ضمن  واملؤشرات  االعتبارات  وضع 
اإلنذار املبكر، على النحو املشار إليه يف الفقرتني 26 و27 من “خطة 
للسالم” ويؤكد اجمللس أمهية الدور الذي تقوم به إدارة الشؤون اإلنسانية 
يف تنسيق أنشطة خمتلف الوكاالت واملكاتب الفنية التابعة لألمم املتحدة. 
ويرى أنه ينبغي استغالل هذه الطاقة بطريقة منهجية يف مرحلة سابقة 
على حالة الطوارئ لتيسري التخطيط من أجل العمل ملساعدة احلكومات 

على تفادي األزمات اليت ميكن أن تؤثر على السلم واألمن الدوليني.
ويالحظ اجمللس التعاون اجلاري والبناء بني األمم املتحدة والتنظيمات 
واملنظمات اإلقليمية املختلفة، كل يف جمال اختصاصه، يف حتديد حاالت 
حالة  مع كل  يتالءم  مبا  األزمات  حلل  ومواجهتها  اإلنسانية  الطوارئ 
بذاهتا. ويالحظ اجمللس أيضًا أمهية الدور الذي تقوم به املنظمات غري 
اإلنسانية  املساعدة  لتقدمي  املتحدة  األمم  مع  وثيق  تعاون  احلكومية يف 
التعاون  العامل. ويثين اجمللس على هذا  حلاالت الطوارئ يف مجيع أحناء 
ويدعو األمني العام إىل زيادة استكشاف الطرق اليت ميكن أن تؤدي إىل 
النهوض هبذا التعاون بغية تعزيز قدرة األمم املتحدة على منع حاالت 

الطوارئ أو االستجابة هلا.
املعتمدة  اإلعاقة  حوادث  تزايد  إزاء  القلق  عن  اجمللس  ويعرب 
العمليات  موظفي  ضد  العنف  ممارسة  وإزاء  اإلنسانية،  املعونة  لتقدمي 
اإلنسانية، فضاًل عن اختالس املساعدات اإلنسانية يف كثري من أحناء 
العامل، وال سيما يف يوغوسالفيا سابقًا والعراق والصومال، حيث دعا 
تقدمي  بغرض  املتضررين  السكان  إىل  الوصول  سبل  تأمني  إىل  اجمللس 
املساعدة اإلنسانية. ويؤكد اجمللس ضرورة كفالة احلماية الكافية للموظفني 
الدويل  القانون  ومبادئ  لقواعد  طبقًا  اإلنسانية  العمليات  املشاركني يف 

ذات الصلة. ويرى اجمللس أن هذه املسألة تتطلب اهتمامًا عاجاًل.
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ويعتقد اجمللس أن املساعدة اإلنسانية ينبغي أن تساعد على إرساء 
األساس الستقرار راسخ من خالل اإلصالح والتنمية. ولذلك يالحظ 
لتحسني  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي  يف  الكايف  التخطيط  أمهية  اجمللس 
أيضًا  يالحظ  أنه  بيد  اإلنسانية.  للحالة  السريع  التحسن  احتماالت 
احتمال أن تصبح االعتبارات اإلنسانية أو أن تستمر يف أن تكون موضع 
السلم وحفظ  نتائج جهود صنع  فيها  تبدأ  اليت  الفرتات  اهتمام خالل 
السلم يف التدعيم. ولذلك يسلم اجمللس بأمهية ضمان االنتقال السلس 
من اإلغاثة إىل التنمية، ويالحظ أن تقدمي مساعدة إنسانية منسقة يدخل 
يف عداد األدوات األساسية املتاحة لألمني العام لبناء السلم. ويؤيد تأييداً 
الفقرة  يف  الواردة  العام  األمني  مالحظات  اخلصوص،  وجه  على  تامًا، 
58 من “خطة للسالم” بشأن مشكلة األلغام األرضية، ويدعوه إىل 

معاجلتها بوصفها مسألة ذات أمهية خاصة.
ويعتزم اجمللس مواصلة النظر يف تقرير األمني العام، على النحو املشار 

إليه يف بيان الرئيس املؤرخ 29 تشرين األول/أكتوبر 1992.

 المقرر المؤرخ 31 آذار/مارس 1993 
)الجلسة 3190(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3190، املعقودة يف 31 آذار/مارس 1993، استأنف اجمللس 
نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس )نيوزيلندا( أنه 
قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت مع أعضاء اجمللس، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 6 :
“خطة  املعنون  العام  األمني  تقرير  دراسة  األمن  جملس  واصل 
للسالم”، مبا يف ذلك املشكلة احملددة يف الفقرات 66 إىل 68 املتعلقة 
بسالمة قوات األمم املتحدة وموظفيها املوزعني يف ظروف النزاع. وقد 
إطار  املوزعني يف  باألشخاص  يتعلق  فيما  املسألة  اجمللس يف هذه  نظر 

والية للمجلس.
ويثين اجمللس على األمني العام لتوجيه االنتباه إىل هذه املشكلة، مبا 
يف ذلك الزيادة غري املقبولة يف عدد الذين لقوا حتفهم ويف عدد حوادث 
العنف اليت تتعرض هلا قوات األمم املتحدة وموظفيها. ويشاطر اجمللس 

األمني العام شواغله على حنو كامل.
ويدرك اجمللس أنه وجد أن احلاجة تتزايد إىل أن يقوم، لدى اضطالعه 
مبسؤوليته عن صون السلم واألمن الدوليني، بوزع قوات األمم املتحدة 
وموظفيها يف ظروف تنطوي على أخطار حقيقية. ويعرب اجمللس عن 
خدمتهم  يف  املتفانني  األشخاص  أولئك  والتزام  لشجاعة  تقديره  بالغ 
الذين يعرضون أنفسهم ألخطار كبرية يف سبيل تنفيذ الواليات املنوطة 

هبذه املنطقة.
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ويشري اجمللس إىل أن قد بات من الضروري يف عدد من املناسبات 
إدانة حوادث استهدفت قوات األمم املتحدة وموظفيها. ويعرب اجمللس 
عن استيائه إزاء استمرار حوادث العنف على الرغم من نداءاته املتكررة.

سواء كانت  األخرى،  العنف  وأعمال  اهلجمات  أن  اجمللس  ويرى 
أو  األشخاص  اعرتاض  ذلك  يف  مبا  هبا،  التهديد  طريق  عن  أو  فعليًا 
املتحدة وموظفيها، غري مقبولة  األمم  احتجازهم، واملوجهة ضد قوات 
كلية، وقد تقتضي من اجمللس أن يتخذ مزيداً من التدابري لضمان سالمة 

وأمن هذه القوات وهؤالء املوظفني.
ويكرر اجمللس مطلبه بأن تتخذ الدول واألطراف األخرى يف خمتلف 
األمم  قوات  وأمن  سالمة  لضمان  املمكنة  اخلطوات  مجيع  النزاعات 
املتحدة وموظفيها. ويطلب اجمللس كذلك أن تعمل الدول على الفور 
عن  املسؤولني  أولئك  مجيع  ومعاقبة  وحماكمة  ردع  على  فّعالة  وبصورة 

اهلجمات وأعمال العنف األخرى ضد هذه القوات وهؤالء املوظفني.
ويالحظ اجمللس الصعوبات واألخطار اخلاصة اليت ميكن أن تنشأ 
يف األماكن املوزع فيها قوات األمم املتحدة وموظفيها يف حاالت تعجز 
فيها الدولة، أو الدول، عن ممارسة واليتها القضائية حلماية هذه القوات 
لتحمل  استعداد  على  ما  دولة  تكون  ال  عندما  أو  املوظفني،  وهؤالء 
مسؤولياهتا يف هذا الصدد. ويف هذه احلالة، قد ينظر اجمللس يف اختاذ تدابري 
مالئمة يف تلك الظروف اخلاصة لضمان حتمل األشخاص املسؤولني عن 
اهلجمات، وأعمال العنف األخرى ضد قوات األمم املتحدة وموظفيها، 

املسؤولية عن أعماهلم.
يقدم، يف أسرع وقت ممكن،  أن  العام  ويطلب اجمللس إىل األمني 
تقريراً عن الرتتيبات القائمة حلماية قوات األمم املتحدة وموظفيها، ومدى 
كفايتها يف هذا الشأن، على أن تراعى، يف مجلة أمور، الصكوك املتعددة 
والبلدان  املتحدة  األمم  بني  املربمة  واالتفاقات  الصلة  ذات  األطراف 
املضيفة بشأن مركز هذه القوات وكذلك التعليقات اليت قد ترد إليه من 
لتعزيز سالمة  يراها مالئمة  اليت  التوصيات  يقدم  الدول األعضاء، وأن 

وأمن قوات األمم املتحدة وموظفيها.
وسوف يواصل اجمللس نظره يف هذه املسألة يف ضوء تقرير األمني 
العام وما تقوم به اجلمعية العامة وهيئاهتا الفرعية من أعمال، مبا يف ذلك، 
بوجه خاص، اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم املنشأة عماًل 
بقرار اجلمعية العامة 2006 )د - 19(. ويف هذا اخلصوص فإن اجمللس 
يقر باحلاجة إىل أن تتخذ مجيع اهليئات ذات الصلة يف املنظمة إجراء 

منسقًا لتعزيز سالمة وأمن قوات األمم املتحدة وموظفيها.
املعنون “خطة  العام  النظر يف تقرير األمني  ويعتزم اجمللس مواصلة 
األول/ تشرين  املؤرخ 29  الرئيس  بيان  الوارد يف  النحو  للسالم” على 

أكتوبر 1992.
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 المقرر المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1993 
)الجلسة 320٧(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1993 نيسان/أبريل   30 يف  املعقودة   ،3207 اجللسة  يف 
الرئيس  أعلن  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
)باكستان( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، بأن 

يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 7 :
“خطة  املعنون  العام  األمني  لتقرير  األمن  جملس  لدراسة  استمراراً 
منه  تأكيداً   ،1993 نيسان/أبريل  شهر  خالل  اجمللس  قام  للسالم”، 
على أمهية بناء أسس متينة للسلم يف كافة بلدان العامل ومناطقه، بالنظر 

يف موضوع بناء السلم بعد انتهاء النزاع.
املتحدة  األمم  تفي  لكي  أنه  مؤداه  الذي  الرأي  اجمللس  ويؤيد 
تنظر إىل  ينبغي أن  فإهنا  الدوليني،  السلم واألمن  مبسؤولياهتا يف سياق 
االقتصادي واالجتماعي  امليدانني  والتنمية يف  بالتعاون  املتعلقة  أهدافها 
جتاه  به  تشعر  الذي  واإلحلاحية  باملسؤولية  الشعور  من  القدر  بنفس 

التزاماهتا يف اجملالني السياسي واألمين.
ويؤكد اجمللس على أنه عندما ينظر يف مسألة بناء السلم بعد انتهاء 
النزاع، فإنه يرمي إىل إبراز أمهية عمل األمم املتحدة يف ميدان التعاون 
هبا  املعرتف  باألولويات  املساس  دون  العمل،  هذا  وإحلاحية  اإلمنائي 
اهليئات  حتددها  ما  حنو  على  امليدان  ذلك  يف  املتحدة  األمم  ألنشطة 

املختصة.
وأحاط اجمللس علمًا مبالحظة األمني العام اليت مؤداها أن النجاح 
الفعلي لعمليات صنع السلم وحفظ السلم “يقتضي أن تتضمن جهوداً 
الشعور  وزيادة  السلم  تعزيز  ختدم  اليت  اهلياكل  ودعم  لتحديد  شاملة 
بالثقة والراحة بني اجلميع”. ووافق اجمللس على أنه باإلضافة إىل التدابري 
احملددة اليت ذكرها األمني العام يف الفقرة 55 من تقريره املعنون “خطة 
للسالم”، فإن أنشطة مثل نزع سالح القوات املتحاربة وتسرحيها وإعادة 
دجمها يف اجملتمع، وتقدمي املساعدة االنتخابية، وإعادة األمن الوطين عن 
طريق تشكيل قوات دفاعية وشرطية وطنية فضاًل عن إزالة األلغام، حيثما 
النزاع،  حلاالت  الشاملة  التسويات  إطار  وداخل  ذلك،  األمر  يقتضي 
من شأهنا أن تقوي اهلياكل السياسية الوطنية وتعزز القدرات املؤسسية 

واإلدارية كما أهنا مهمة يف إعادة أساس سليم للسلم املستدام.
ويوافق اجمللس كذلك على أن بناء السلم بعد انتهاء النزاع الدويل 
ميكن أن يتضمن، يف مجلة أمور، تدابري ومشاريع تعاونية تربط بني بلدين 
أو أكثر يف أنشطة ذات فائدة متبادلة ال تقتصر على اإلسهام يف التنمية 
التفاهم  تعزيز  تسهم كذلك يف  وإمنا  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

والثقة املتبادلني، ومها أمران أساسيان بدرجة بالغة بالنسبة للسلم.
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السلم  انتهاكات  منع  يف  ملسؤولياته  أدائه  لدى  اجمللس،  ويشجع 
ويف حل املنازعات، قيام العناصر األخرى ملنظومة األمم املتحدة بالعمل 
املنسق من أجل معاجلة األسباب األساسية لألخطار اليت هتدد السلم 
األمم  منظومة  ووكاالت  مؤسسات  بأن  اقتناع  على  واجمللس  واألمن. 
املتحدة يلزم أن تكون، يف سياق إعداد وتنفيذ براجمها، على وعي بصفة 
النحو  على  الدوليني  واألمن  السلم  تعزيز  يف  املتمثل  باهلدف  مستمرة 

املتوخى يف املادة 1 من ميثاق األمم املتحدة.
اجلهود  سياق  يف  النزاع،  انتهاء  بعد  السلم  بناء  بأن  اجمللس  ويقر 
العامة لبناء أسس السلم، حيتاج أيضًا، لكي يكون فعااًل، إىل موارد مالية 
كافية. ومن مث فإن اجمللس يعرتف بأن من املهم أن تبذل الدول األعضاء 
عن  فضاًل  املتحدة،  لألمم  التابعة  وغريها  املالية  والوكاالت  واهليئات 
املنظمات األخرى خارج منظومة األمم املتحدة، كل ما ميكن من جهد 
لتوفري التمويل الكايف للمشاريع احملددة، مثل عودة الالجئني واملشردين 
بعد  السلم  بناء  أقصر وقت ممكن يف حاالت  األصلية يف  ديارهم  إىل 

انتهاء النزاع.
يضطلع  الذي  اجلهاز  بوصفه  تامًا،  إدراكًا  األمن  جملس  ويدرك 
السلم  أن  الدوليني،  واألمن  السلم  صون  عن  األساسية  باملسؤولية 
له  للسالم”،  الفقرة 59 من “خطة  االجتماعي، كما هو مذكور يف 
نفس القدر من األمهية اليت للسلم االسرتاتيجي أو السياسي، وهو يؤيد 
رأي األمني العام الذي مؤداه أن مثة مقتضيات جديدة للمساعدة التقنية 

لألغراض املبينة يف تلك الفقرة.
املعنون “خطة  العام  األمني  تقرير  نظره يف  مواصلة  اجمللس  ويعتزم 
األول/أكتوبر  تشرين   29 املؤرخ  الرئيس  بيان  يف  ذكر  للسالم” كما 

.1992

المقرر المؤرخ 2٨ أيار/مايو 1993 )الجلسة 3225(: 
بيان من الرئيس

يف اجللسة 3225، املعقودة يف 28 أيار/مايو 1993، استأنف اجمللس 
نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس )االحتاد الروسي( 
أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 8 :
وفقًا للبيان الصادر عن جملس األمن يف 29 تشرين األول/أكتوبر 
1992، عقد اجمللس جلسة خاصة مكرسة لتقرير األمني العام املعنون 
“خطة للسالم”. واختتمت هذه اجللسة املرحلة احلالية من نظر اجمللس 
يف هذا التقرير. وهبذه املناسبة، يود اجمللس أن يعرب مرة أخرى عن امتنانه 

لألمني العام هلذا التقرير.
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ويوصي جملس األمن بأن جتعل مجيع الدول مشاركتها يف عمليات 
حفظ السالم الدولية ودعمها هلا جزًءا من سياستها اخلارجية وسياستها 
حلفظ  املتحدة  األمم  عمليات  أن  يرى  وهو  القومي.  باألمن  املتعلقة 
السالم ينبغي االضطالع هبا وفقًا للمبادئ التنفيذية التالية مبا يتمشى 
مع أحكام ميثاق األمم املتحدة: وجود هدف سياسي واضح مع والية 
دقيقة ختضع لالستعراض الدوري وللتغيري يف طابعها أو مدهتا من اجمللس 
األطراف  موافقة  األمر،  اقتضى  وإذا  احلكومة،  وموافقة  فحسب؛  ذاته 
املعنية، إاّل يف احلاالت االستثنائية؛ ودعم التسوية السياسية أو التسوية 
السلمية للنزاع؛ واحليدة يف تنفيذ قرارات اجمللس؛ واستعداد اجمللس الختاذ 
التدابري املالئمة ضد األطراف اليت ال تلتزم بقراراته؛ وحق اجمللس يف أن 
يأذن باستخدام مجيع الوسائل الالزمة لتمكني قوات األمم املتحدة من 
االضطالع بواليتها وحق قوات األمم املتحدة األصيل يف اختاذ التدابري 
املالئمة للدفاع عن نفسها. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس احلاجة إىل 
السلم  عملية حفظ  والية  تنفيذ  يف  تامًا  تعاونًا  املعنية  األطراف  تعاون 
فضاًل عن قرارات اجمللس ذات الصلة، ويشدد على أن عمليات حفظ 
السالم ينبغي أاّل تكون بدياًل عن التسوية السياسية وأاّل يتوقع استمرارها 

إىل األبد.
‘خطة  يف  الواردة  العام  األمني  توصيات  بعناية  اجمللس  درس  وقد 
للسالم’ وهو يشيد مبا قدمته اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم 
مسامهات  من  العامة  للجمعية  التابعة  الصلة  ذات  اهليئات  من  وغريها 
قيمة يف هذا الصدد. فهذه املناقشات واملشاورات جتعل باإلمكان صياغة 

األولويات املشرتكة للدول األعضاء بصورة أكثر وضوحًا.
وبصدد النمو السريع يف عمليات حفظ السالم والنهج اجلديدة املتبعة 
فيها، يشيد اجمللس بالتدابري األّولية اليت اختذها األمني العام لتحسني قدرة 
األمم املتحدة يف هذا امليدان. وهو يعتقد أنه يلزم اختاذ خطوات جديدة 
جريئة ويدعو مجيع الدول األعضاء إىل موافاة األمني العام بآرائها. كما 
يدعو األمني العام إىل أن يقدم حبلول أيلول/سبتمرب 1993 تقريراً آخر 
موجهًا إىل مجيع أعضاء األمم املتحدة يتضمن مقرتحات جديدة حمددة 

لزيادة حتسني هذه القدرات، مبا يف ذلك ما يلي:
تعزيز وتدعيم هيكل حفظ السلم واهليكل العسكري باألمانة   -
تقدم  اجلارية  والعمليات  للخطط  مديرية  إنشاء  ذلك  يف  مبا  العامة، 
تسهيل  بغية  السالم  لعمليات حفظ  العام  األمني  وكيل  إىل  تقاريرها 

التخطيط وتعزيز التنسيق؛
القدرات  أو  القوات  عن  باإلخطار  األعضاء  الدول  قيام   -
احملددة اليت ميكن، مبوافقة السلطات الوطنية فيها، أن تتيحها لألمم 
املتحدة، على أساس كل حالة على حدة، لالشرتاك يف النطاق الكامل 
الصدد،  هذا  ويف  اإلنسانية؛  العمليات  أو  السالم  حفظ  لعمليات 
يرحب اجمللس جبهود األمني العام الرامية إىل التحقق من مدى استعداد 

السالم،  لعمليات حفظ  وإتاحتها  األعضاء  الدول  قدرات  أو  قوات 
ويشجع الدول األعضاء على التعاون يف هذه اجلهود؛

املعدات  من  حمدود  متجدد  باحتياطي  االحتفاظ  إمكانية   -
املستخدمة عادة يف عمليات حفظ السالم أو العمليات اإلنسانية؛

للتدريب  الوطنية  الربامج  يف  إدراجها  ميكن  عناصر  توفري   -
العسكري أو تدريب الشرطة ألغراض عمليات حفظ السالم إلعداد 
األمم  هبا  تقوم  اليت  السالم  حفظ  عمليات  يف  بدور  للقيام  األفراد 
املتحدة، مبا يف ذلك اقرتاحات بشأن إمكانية إجراء تدريبات متعددة 

اجلنسيات حلفظ السلم؛
صقل اإلجراءات املوحدة هبدف متكني القوات من العمل   -

سويًا على حنو أكثر فعالية؛
تنمية العناصر غري العسكرية لعمليات حفظ السالم؛  -

وتعقدها،  السالم  حفظ  عمليات  تكاليف  تصاعد  إىل  وبالنظر 
تقريره  يف  يتناول  أن  العام  األمني  إىل  أيضًا  يطلب  األمن  جملس  فإن 
التدابري الرامية إىل ترتيب هذه العمليات على أساس مايل أقوى وأدعى 
للدوام، مع األخذ يف االعتبار، حسب االقتضاء، تقرير فولكري – أوغاتا 
وتناول اإلصالحات املالية واإلدارية الضرورية، وتنويع التمويل، واحلاجة 
إىل ضمان موارد كافية لعمليات حفظ السالم وكفالة أقصى قدر من 
الوضوح واملساءلة يف استخدام املوارد. ويف هذا السياق، يستذكر اجمللس 
أنه وفقًا للميثاق وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، فإن متويل عمليات 
مجيع  ويدعو  األعضاء،  الدول  جلميع  مجاعية  مسؤولية  السالم  حفظ 
ويشجع  حينها  ويف  بالكامل  املقررة  أنصبتها  دفع  إىل  األعضاء  الدول 

الدول اليت ميكنها تقدمي تربعات على أن تقوم بذلك.
يف  خدموا  الذين  واملدنيني  للعسكريني  امتنانه  عن  اجمللس  ويعرب 
ويشيد  حاليًا.  فيها  خيدمون  أو  السلم  حلفظ  املتحدة  األمم  عمليات 
باملواطنني الشجعان لعشرات من الدول الذين قتلوا أو جرحوا وهم يؤدون 
واجبهم لألمم املتحدة. كما يدين بقوة االعتداءات على حفظة السلم 
أكثر حسمًا  بذل جهود  على  تصميمه  ويعلن  املتحدة  لألمم  التابعني 

لضمان سالمة أفراد األمم املتحدة وهم يؤدون واجباهتم.
اجمللس  يالحظ  املتحدة،  األمم  ميثاق  من  السادس  للفصل  ووفقًا 
ويرحب  الوقائية.  الدبلوماسية  على  املتحدة  األمم  قدرة  تعزيز  ضرورة 
بقرار اجلمعية العامة 120/47 املؤرخ 18 تشرين الثاين/نوفمرب 1992. 
ويدعو  احلقائق.  تقصي  بعثات  استخدام  زيادة  االرتياح  مع  ويالحظ 
الدول األعضاء إىل تزويد األمني العام باملعلومات التفصيلية ذات الصلة 
عن حاالت التوتر واألزمات احملتملة. ويدعو األمني العام إىل النظر يف 
التدابري املالئمة لتعزيز قدرة األمانة العامة على مجع املعلومات وحتليلها. 
ويسلم اجمللس بأمهية انتهاج هنج جديدة ملنع الصراعات، ويدعم الوزع 
االستقرار  عدم  مناطق  على حدة، يف  حالة  أساس كل  على  الوقائي، 
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واألزمات احملتملة اليت ميكن أن يؤدي استمرارها إىل تعريض صون السلم 
واألمن الدوليني للخطر.

ويشدد اجمللس على الصلة الوثيقة اليت قد توجد، يف حاالت كثرية، 
بني املساعدة اإلنسانية وعمليات حفظ السالم ويقدر تقديراً كبرياً اجلهود 
الدول  بني  التنسيق  زيادة حتسني  هبدف  مؤخراً  العام  األمني  بذهلا  اليت 
األعضاء والوكاالت واملنظمات ذات الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري 
احلكومية. ويف هذا الصدد يكرر تأكيد اهتمامه بضرورة وصول موظفي 

املساعدة اإلنسانية دون عائق إىل من هم يف حاجة إليها.
الرتتيبات واملنظمات  يوليها لدور  اليت  تأكيد األمهية  ويعيد اجمللس 
اإلقليمية، وللتنسيق بني جهودها وجهود األمم املتحدة يف صون السلم 
سواء  األعضاء،  الدول  باستعداد  اجمللس  ويرحب  الدوليني.  واألمن 
تصرفت على الصعيد الوطين أم من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية، 
توفري  طريق  عن  األخرى  األعضاء  والدول  املتحدة  األمم  مع  للتعاون 
مواردها وقدراهتا اخلاصة ألغراض حفظ السلم. واجمللس، إذ يتصرف يف 
إطار الفصل الثامن من امليثاق، يطلب إىل املنظمات والرتتيبات اإلقليمية 
واألمن.  السلم  صون  يف  مسامهاهتا  تعزيز  ووسائل  سبل  يف  تنظر  أن 
ويعرب اجمللس، من جانبه، عن استعداده للقيام، مراعيًا الظروف اخلاصة، 
بدعم وتيسري جهود حفظ السلم املبذولة يف إطار املنظمات والرتتيبات 
اإلقليمية وفقًا للفصل الثامن من امليثاق. ويتطلع اجمللس إىل تقرير األمني 

العام عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية.
انتهاء  بعد  السلم  لبناء  املتزايدة  الداللة  إىل  االنتباه  اجمللس  ويوجه 
بصون  مرتبط  الراهنة  الظروف  السلم يف  بناء  بأن  مقتنع  وهو  الصراع. 

السلم برباط ال ينفصم.
ويشدد اجمللس على قيمة االجتماعات الرفيعة املستوى اليت يعقدها 
ويعرب عن عزمه على عقد اجتماع من هذا القبيل بشأن موضوع حفظ 

السلم يف املستقبل القريب.

المقرر المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1994: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

جملس  رئيس  أبلغ   ، 9  1994 الثاين/يناير  20 كانون  مؤرخة  برسالة 
األمن األمني العام مبا يلي:

استعرض أعضاء جملس األمن تقريركم عن التعاون بني األمم املتحدة 
والرتتيبات واملنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بالسلم واألمن الدوليني 10 ، 

وهذا هو أحد املواضيع اليت يعتربها أعضاء اجمللس بالغة األمهية.

.S/1994/61  9
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بالبيان  عماًل  اإلقليمية،  واملنظمات  الرتتيبات  من  الواردة  الردود  اجمللس  إىل  العام 
.)S/25184( 1993 الرئاسي املؤرخ 28 كانون الثاين/يناير

تقريركم وعلى  أن أشكركم على  أود  وبالنيابة عن أعضاء اجمللس، 
وترتيبها  يتضمنها  اليت  الوثائق  على  احلصول  يف  بذلت  اليت  اجلهود 
وتصنيفها، ويرجو أعضاء اجمللس منكم أن تعربوا عن امتناهنم للمنظمات 
والرتتيبات اإلقليمية املعنية ملا قدمته من مسامهات، وأن توافوها بنسخ 

من ذلك التقرير.
ويشري أعضاء اجمللس إىل أن األمم املتحدة تشارك يف هذه اآلونة 
التعاون يف عدد من احلاالت، وذلك يف إطار اجلهود  بالذات يف هذا 

املبذولة حلل املشاكل الصعبة يف خمتلف أحناء العامل.
الرتتيبات  من  ترد  أخرى  ردود  بأّي  اجمللس  أعضاء  وسريحب 
تتضمن  لتقريركم  إضافة  بأّي  أيضًا  وسريحبون  اإلقليمية.  واملنظمات 
وتقييمكم  حتليلكم  وتعرض  املوضوع،  هذا  بشأن  آرائكم  عن  تفاصيل 
آراءكم  تقدم  بالفعل، كما  هبا  االضطالع  اليت جرى  التعاون  لتجارب 

بشأن احتماالت مثل هذا التعاون يف املستقبل.
وأثناء النظر يف التقرير، طرح اقرتاح مفاده أنه قد يكون من املفيد 
املهتمة  الوفود  فيها  تشارك  القضايا،  هذه  بشأن  دراسية  حلقة  تنظيم 

باألمر واألمانة العامة وممثلون للرتتيبات واملنظمات اإلقليمية املعنية.

المقرر المؤرخ 3 أيار/مايو 1994 )الجلسة 33٧2(: 
بيان من الرئيس

يف 14 آذار/مارس 1994، وعماًل بالبيان الرئاسي املؤرخ 28 أيار/مايو 
1993 11 ، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن حتسني قدرة األمم 
املتحدة يف جمال حفظ السلم 12 . وتضمَّن التقرير عدداً من املقرتحات يف 
جمال امليزانية واملالية واقرتاحات عديدة بشأن الكيفية اليت تستطيع هبا كل 
من الدول األعضاء أن تعزز قدرهتا على املسامهة يف حتقيق فعالية حفظ 
السلم. وأوجز األمني العام الدور احليوي الذي تقوم به الدول األعضاء 
وإدارية  قانونية  آليات  إقامة  الدول على  تلك  السلم، وحث  يف حفظ 
مناسبة لكي تتصرف على الفور لدى اختاذ قرار باملسامهة يف أّي عملية. 
وقال، مشرياً إىل التأخريات احلتمية يف إقامة عمليات حفظ السالم يف 
البداية، إن من املمكن التقليل من هذه الصعوبة بأن يكون هناك تفاهم 
بشأن  األعضاء  الدول  من  دولة  وكل  املتحدة  األمم  بني  حتديداً  أكثر 
إذا وافقت على  الدولة مستعدة إلتاحتها،  اليت ستكون هذه  القدرات 
املسامهة يف عملية ما. وكان هذا ما دعاه إىل إنشاء فريق خاص لصياغة 
ميكن  اليت  القدرات”  من  وغريها  الوطنية  االحتياطية  “للقوات  نظام 
للدول األعضاء أن تبقيها يف حالة استعداد متفق عليها بوصفها مسامهة 

حمتملة يف أّي عملية من عمليات األمم املتحدة حلفظ السلم.

.S/25859  11
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وأشار أيضًا إىل مسألة األفراد، قائاًل إن العمليات املتعددة تتطلب 
على  إتاحتهم  ميكن  الذين  املؤهلني  املدنيني  للموظفني  إضافية  مصادر 
العامة حاليًا قوائم هبؤالء اخلرباء ولكن من  السرعة. وتعد األمانة  وجه 
القيام  الفجوة  رأب  يف  بدأت  اليت  األعضاء  الدول  تواصل  أن  املأمول 
باألعداد  شرطة  أفراد  على  احلصول  صعوبة  أيضًا  ثبتت  وقد  بذلك. 
الالزمة وتدريبهم للعمل يف عمليات حفظ السالم. وكخطوة أوىل حنو 
وضع إجراءات موحدة، جيري إعداد كتيب سيكون مبثابة دليل موحد 
إلعداد أفراد الشرطة للعمل يف خدمة األمم املتحدة وسوف يستخدم 
أيضًا يف توجيه الشرطة املدنية يف امليدان. بيد أنه أكد أن تدريب األفراد 
بالدرجة  املسؤولة  احلكومات هي  األعضاء ستظل  الدول  تقدمه  الذي 
األعضاء يف  الدول  بني  فيما  التعاون  ممارسة  على  عنه. وشجع  األوىل 
التدريب  ترتيبات  ذلك  يف  مبا  السلم،  حفظ  جمال  يف  أفرادها  تدريب 
عمليات حفظ  أفراد  إن  العام كذلك  األمني  وقال  األطراف.  املتعددة 
السالم جيب أن خيضعوا لقيادة األمم املتحدة وحدها أثناء فرتة انتداهبم. 
بقوات بشأن عملية  املسامهة  البلدان  وأي آراء أو شواغل تكون لدى 
معينة ينبغي أن تثار يف مقر األمم املتحدة، وميكن، إذا استلزم األمر، أن 
يوجه األمني العام انتباه جملس األمن إليها ليتخذ قراراً بشأهنا. وما درج 
عليه أعضاء اجمللس مؤخراً من حضور اجتماعات البلدان املسامهة بقوات 

هو خطوة حنو إقامة آليات حمسنة للتشاور الفعال.
بامليزانية  املتعلقة  واجلوانب  املالية  اجلوانب  العام  األمني  وتناول 
فإن  امليثاق  من   17 املادة  مبوجب  إنه  فقال  السالم،  حفظ  لعمليات 
مجيع االشرتاكات املقررة اليت تبت فيها وتقررها اجلمعية العامة هي التزام 
التزام  جمرد  وليست  األعضاء  الدول  تتحمله  مشروط  غري  قانوين  دويل 
ذي طبيعة سياسية أو طوعية. ومع ذلك فإن قدراً كبرياً من اإليرادات 
ُطرح  الذي  الرئيسي  والسبب  بعد.  تسدد  مل  السلم  حلفظ  املستحقة 
لتربير ختلف الدول األعضاء عن الدفع هو أن األنصبة املقررة من األمم 
املتحدة من أجل عمليات حفظ السالم تأيت يف أوقات غري منتظمة من 
السنة وال تتماشى مع دورات امليزانيات الوطنية. على أنه ميكن ختطي 
هذه الصعوبة من خالل: )أ( زيادة أموال الصندوق االحتياطي حلفظ 
السلم ليستوعب بصورة أفضل احتياجات عمليات حفظ السالم وتلك 
فكرة سرتد مناقشتها أدناه؛ و)ب( قيام الدول األعضاء فرادى بإنشاء 
املتوقعة حلفظ السلم. ومن  احتياطياهتا اخلاصة هبا لصاحل األنصبة غري 
لبدء  الفورية  التكاليف  ملواجهة  التمويل  من  مستوى كاف  توفري  أجل 
اجلمعية  توافق  أن  العام  األمني  اقرتح  اجلديدة  السالم  حفظ  عمليات 
اإلمجايل  املبلغ  ثلث  مبقدار  األعضاء  الدول  أنصبة  تقرير  على  العامة 
املدرج يف تقدير اآلثار املالية املرتتبة الذي يقدم إىل جملس األمن. وفيما 
يتعلق بالعمليات اجلارية، اقرتح األمني العام “فك االرتباط” بني فرتة 
ميزانية عمليات حفظ السالم وبني فرتة الوالية، مما يتيح جلميع البعثات 

اجلارية اليت وصلت إىل حالة من االستقرار يف تشغيلها وضع ميزانياهتا 
عند مستوى املواصلة وعلى أساس سنوي.

وقال األمني العام يف مالحظاته إنه بينما يتزايد دعم ومشاركة الدول 
األعضاء يف أنشطة حفظ السلم، فإن هذا املستوى من الدعم مل ميتد 
الدول األعضاء  املقررة على  املالية  القدر إىل سداد االشرتاكات  بنفس 
من أجل تلبية مصروفات عمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا املنظمة. 
وأشار إىل أن عدداً من الدول األعضاء صادفت صعوبة يف تزويد قواهتا 
باملعدات اليت تتطلبها من أجل أداء مهامها، قائاًل إنه ال يعتقد أن األمم 
املتحدة ينبغي أن تأخذ على كاهلها مهمة ال متلك اآلن القدرة عليها 
وهي تزويد القوات املتاحة هلا باملعدات الالزمة، وجيب أن تظل تلك هي 
مسؤولية كل دولة من الدول األعضاء. ويف الوقت نفسه، فإن احلكومات 
املسامهة بقوات أو بغريها من األفراد خلدمة األمم املتحدة هلا احلق يف 
يكن  مل  ذلك  ولكن  املنظمة.  جانب  من  حينه  يف  السداد  تتوقع  أن 
ممكنا بسبب النقص يف االشرتاكات املقررة. وقال، اعرتافًا بالقلق الذي 
يساور الدول األعضاء فيما يتعلق مبستوى التوجيه والدعم اللذين تلقامها 
عمليات حفظ السالم يف امليدان من مقر األمم املتحدة، إنه يشاطر غريه 
الرأي الذي مفاده أن وحدات األمانة العامة املشاركة مباشرة يف عمليات 

حفظ السالم حباجة إىل تدعيم كبري.
ويف اجللسة 3372، املعقودة يف 3 أيار/مايو 1994، أدرج اجمللس 
 1994 آذار/مارس   14 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  أعماله  جدول  يف 
أنه  )نيجرييا(  الرئيس  أعلن  العمال،  جدول  إقرار  وبعد   . 13 وإضافته 
قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت مع أعضاء اجمللس، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 14 :
بدأ جملس األمن، إدراكًا منه ملسؤوليته األساسية فيما يتعلق بصون 
املعنون “حتسني  العام  األمني  تقرير  يف  النظر  الدوليني،  واألمن  السلم 
آذار/مارس   14 املؤرخ  السالم”  حفظ  جمال  يف  املتحدة  األمم  قدرة 
1994. ويرحب اجمللس بالشرح املفيد الذي يقدمه التقرير للتدابري اليت 
اختذها األمني العام لتعزيز قدرة األمم املتحدة على القيام بعمليات حفظ 
السالم. ويالحظ اجمللس أن هذا التقرير يعقب تقرير األمني العام املعنون 
‘خطة للسالم’ وأنه يأيت استجابة للبيانات الصادرة عن رؤساء جملس 
األمن املتعاقبني بشأن ‘خطة للسالم’، وبشكل خاص البيان الصادر عن 

الرئيس يف 28 أيار/مايو 1993.
ويالحظ اجمللس أن التقرير املعنون “حتسني قدرة األمم املتحدة يف 
جمال حفظ السالم” قد أحيل إىل اجلمعية العامة، كما يالحظ أن اللجنة 
اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم قد تقدمت بتوصيات بشأن ذلك 

التقرير.

.Add.2و Corr.1و Add.1و S/26450  13
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إنشاء عمليات حفظ السالم
به رئيسه يف 28  الذي أدىل  البيان  أنه يف  يشري جملس األمن إىل 
أيار/مايو 1993، ُذكر، يف مجلة أمور، أن عمليات األمم املتحدة حلفظ 
السالم ينبغي االضطالع هبا وفقًا لعدد من املبادئ التنفيذية، متشيًا مع 
احلاجة  اجمللس  يدرك  اإلطار،  ذلك  املتحدة. ويف  األمم  ميثاق  أحكام 
إىل أن تكون األهداف السياسية لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 
التقديري  الزمين  اإلطار  أمكن،  وتكاليفها، وحيثما  هبا  املتعلقة  والوالية 
هلا، واضحة ودقيقة، كما يدرك وجوب أن تكون احلالة املقتضية لواليات 
عمليات حفظ السالم خاضعة الستعراض دوري. وسيستجيب اجمللس 
للحاالت على أساس كل حالة على حدة. ويرى اجمللس، دون مساس 
بقدرته على ذلك وعلى االستجابة بسرعة ومبرونة كما تقتضي الظروف، 
االعتبار  يف  تؤخذ  أن  ينبغي  أخرى،  عوامل  التالية، ضمن  العوامل  أن 

عندما يكون إنشاء عمليات جديدة حلفظ السالم مطروحًا للبحث:
ما إذا كانت توجد حالة حيتمل أن يعرض استمرارها السلم  )أ( 

واألمن الدوليني للخطر أو يشكل هتديداً هلما؛
ما إذا كانت املنظمات والرتتيبات اإلقليمية أو دون اإلقليمية  )ب( 

قائمة ومستعدة وقادرة على املساعدة يف إجياد حل لتلك احلالة؛
ما إذا كان هناك وقف إلطالق النار وما إذا كانت األطراف  )ج( 

قد التزمت بعملية سلمية هتدف إىل التوصل إىل تسوية سياسية؛
ما إذا كان يوجد هدف سياسي واضح وما إذا كان ميكن  )د( 

أن يعرب عنه بوضوح يف الوالية؛
لألمم  تابعة  لعملية  دقيقة  والية  صياغة  ميكن  إذا كان  ما  )هـ( 

املتحدة؛
ما إذا كان ميكن بصورة معقولة ضمان سالمة وأمن أفراد  )و( 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك بوجه خاص ما إذا كان ميكن احلصول على 
ضمانات معقولة من األطراف أو الفئات الرئيسية بشأن سالمة وأمن 
أفراد األمم املتحدة؛ ويف هذا الصدد، يؤكد من جديد بيانه الرئاسي 
املؤرخ 31 آذار/مارس 1993 وقراره 868 )1993( املؤرخ 9 أيلول/

سبتمرب 1993.
ملرحلة  املسقطة  للتكاليف  بتقدير  اجمللس  يزود  أن  وينبغي كذلك 
بداية العملية )التسعون يومًا األوىل( والستة أشهر األوىل، وكذلك للزيادة 
النامجة يف جمموع نفقات األمم املتحدة السنوية املسقطة حلفظ السالم، 

وينبغي أن حياط علمًا بإمكانية توفر موارد للعملية اجلديدة.
ويؤكد اجمللس على احلاجة إىل التعاون الكامل من جانب األطراف 
تنفيذ مقررات  السالم وكذلك  تنفيذ واليات عمليات حفظ  املعنية يف 

اجمللس ذات الصلة.

االستعراض المستمر للعمليات
يالحظ جملس األمن أن تزايد عدد عمليات حفظ السالم وتعقدها 
القيام  إىل  تدعو  اقرتاحات  تقدمي  إىل  تفضي  أن  حيتمل  اليت  واحلاالت 
بعمليات حلفظ السالم، قد يتطلب اختاذ تدابري لتحسني نوعية وسرعة 
تدفق املعلومات املتاحة لدعم عملية صنع القرارات من جانب اجمللس. 

وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.
لتوفري  العامة  األمانة  تبذهلا  اليت  املعززة  باجلهود  اجمللس  ويرحب 
معلومات للمجلس ويؤكد على أمهية زيادة حتسني املعلومات اليت يزود 

هبا أعضاء اجمللس بصدد املسائل ذات األمهية اخلاصة.

االتصال بالدول غير األعضاء في مجلس األمن )ربما فيها 
البلدان المساهمة بقوات(

يسّلم جملس األمن مبا ملقرراته املتعلقة بعمليات حفظ السالم من 
املسامهة  البلدان  املتحدة، وخاصة  األمم  األعضاء يف  الدول  آثار على 

بقوات.
غري  والدول  اجمللس  أعضاء  بني  االتصال  بزيادة  اجمللس  ويرحب 
األعضاء فيه، ويرى أن ممارسة املشاورات الشهرية بني رئيس جملس األمن 
اجمللس  عمل  برنامج  بشأن  األعضاء  الدول  من  املختصة  واجملموعات 

)الذي يشمل مسائل تتعلق بعمليات حفظ السالم( جيب أن تستمر.
ويدرك اجمللس ضرورة تعزيز املشاورات وتبادل املعلومات مع البلدان 
املسامهة بقوات فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك التخطيط 
هلا وإدارهتا وتنسيقها، ال سيما عندما يكون من املرتقب إجراء متديدات 
طويلة لوالية عملية ما وميكن أن تتخذ هذه املشاورات أشكااًل متنوعة 
تشمل الدول األعضاء والبلدان املسامهة بقوات وأعضاء اجمللس واألمانة 

العامة.
ويرى اجمللس أنه عندما تستجد أحداث هامة فيما يتعلق بعمليات 
حفظ السالم، مبا يف ذلك القرارات القاضية بتغيري أو متديد والية ما، 
تكون هناك حاجة خاصة إىل أن يسعى أعضاء اجمللس إىل تبادل اآلراء 
مع البلدان املسامهة بقوات، مبا يف ذلك استخدام االتصاالت غري الرمسية 

بني رئيس اجمللس أو أعضائه والبلدان املسامهة بقوات.
عقد  يف  املتمثلة  العامة  األمانة  جانب  من  األخرية  املمارسة  وإن 
اجتماعات للبلدان املسامهة بقوات يف حضور أعضاء اجمللس، حسب 
االقتضاء، ممارسة تلقى الرتحيب وينبغي تطويرها. ويشجع اجمللس أيضًا 
األمانة العامة على عقد اجتماعات منتظمة للمسامهة بقوات وأعضاء 
اجمللس لالستماع إىل التقارير الواردة من املمثلني اخلاصني لألمني العام 
أو من قادة القوات، وحسب االقتضاء توفري تقارير عن حالة عمليات 

حفظ السالم على فرتات متواترة ومنتظمة.
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وسيبقي اجمللس ترتيبات االتصال مع الدول غري األعضاء يف اجمللس 
قيد االستعراض.

الترتيبات االحتياطية
يعلق جملس األمن أمهية كبرية على حتسني قدرة األمم املتحدة على 

مواجهة احلاجة إىل سرعة وزع عمليات حفظ السالم وتعزيزها.
تقرير  يف  الواردة  بالتوصيات  الصدد  هذا  يف  اجمللس  ويرحب 
األمني العام املؤرخ 14 آذار/مارس 1994 بشأن الرتتيبات والقدرات 
العام وضع ترتيبات أو  االحتياطية. وحييط اجمللس علمًا باعتزام األمني 
قدرات احتياطية ميكن للدول األعضاء االحتفاظ هبا يف حالة تأهب متفق 
عليها، كمسامهة ممكنة يف أّي عملية من عمليات األمم املتحدة حلفظ 

السالم، ويرحب بااللتزامات اليت تعهد هبا عدد من الدول األعضاء.
ويرحب اجمللس بطلب األمني العام إىل الدول األعضاء أن تستجيب 
على حنو إجيايب هلذه املبادرة وال يشجع الدول األعضاء على فعل ذلك 

قدر اإلمكان.
الرامية إىل ضم  العام على مواصلة جهوده  ويشجع اجمللس األمني 
أفراد مدنيني، كالشرطة، يف املبادرة الراهنة لتخطيط الرتتيبات االحتياطية.

ويشجع اجمللس األمني العام أيضًا على كفالة استمرار وحدة إدارة 
الرتتيبات االحتياطية يف عملها، مبا يف ذلك االستكمال الدوري لقائمة 

الوحدات واملوارد.
ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدم تقريراً حبلول 30 حزيران/

يونيه 1994، وبعد ذلك بواقع مرة على األقل سنويًا، عن التقدم احملرز 
يف تنفيذ هذه املبادرة.

التوصيات أو  قيد االستعراض لوضع  املسألة  وسيبقي اجمللس هذه 
اختاذ القرارات املطلوبة يف هذا الصدد.

األفراد المدنيون
يرحب جملس األمن باملالحظات اليت أداها األمني العام يف تقريره 
فيما يتعلق باألفراد املدنيني، مبا يف ذلك الشرطة املدنية، ويدعو الدول 
هؤالء  مبثل  املسامهة  لطلبات  إجيايب  حنو  على  االستجابة  إىل  األعضاء 

األفراد يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ويويل اجمللس أمهية للتنسيق الكامل بني خمتلف عناصر عملية حفظ 
السالم، العسكرية واملدنية، وخاصة العنصر املتعدد اجلوانب. وينبغي أن 
ميتد هذا التنسيق ليشمل ختطيط العملية وتنفيذها، يف مقر األمم املتحدة 

ويف امليدان على حّد سواء.

التدريب
هو  السالم  لعمليات حفظ  األفراد  تدريب  بأن  األمن  جملس  يقر 
العامة على  الدول األعضاء ويشجع مع ذلك األمانة  أساسًا مسؤولية 
مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري أداء أساسية وتوفري مواد وصفية.

وحييط اجمللس علمًا بتوصيات اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ 
ويدعو  السالم.  العاملني يف حفظ  األفراد  بتدريب  يتعلق  فيما  السالم 
اجمللس الدول األعضاء إىل التعاون فيما بينها يف توفري التسهيالت هلذا 

الغرض.

القيادة والتوجيه
يؤكد جملس األمن على أنه ينبغي أن تكون عمليات األمم املتحدة 
حلفظ السالم، كمبدأ رئيسي، خاضعة لتوجيه األمم املتحدة للعمليات.

ويرحب اجمللس بطلب اجلمعية العامة أن يعمد األمني العام بالتعاون 
املهتمة  األعضاء  والدول  بقوات  املسامهة  والدول  اجمللس  أعضاء  مع 
وحييط  والتوجيه  القيادة  مسألة  بشأن  عاجل  إجراء  اختاذ  إىل  األخرى، 
آذار/مارس   14 املؤرخ  تقريره  يف  الواردة  العام  األمني  بتعليقات  علمًا 

1994، ويتطلع إىل تلقي تقريره القادم عن هذه املسألة.

المسائل المالية واإلدارية
العامة  اجلمعية  مسؤوليات  اعتباره  يف  يضع  إذ  األمن،  جملس  إن 
مبالحظات  علمًا  حييط  املتحدة،  األمم  ميثاق  من   17 املادة  مبوجب 
وتوصيات األمني العام بشأن املسائل املتعلقة مبيزانيات عمليات حفظ 
علمًا  آذار/مارس 1994، وحييط  املؤرخ 14  تقريره  الواردة يف  السالم 

أيضًا بأن تقريره قد أحيل إىل اجلمعية العامة لتنظر فيه.
ويؤكد اجمللس أن من الالزم أن تقدم األمانة العامة تقديرات اآلثار 
املالية املرتتبة على عمليات حفظ السالم قبل اختاذ قرارات بشأن الواليات 
أو التمديد، وذلك كي يتسىن للمجلس أن يتصرف تصرفًا ماليًا مسؤواًل.

الخالصة
تقرير  يف  الواردة  للتوصيات  النظر  من  مزيداً  األمن  جملس  سيويل 

األمني العام.

 المقــرر المؤرخ 2٧ تموز/يوليه 1994 
)الجلسة 340٨(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3408، املعقودة يف 27 متوز/يوليه 1994، أدرج اجمللس 
املؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994  العام  األمني  تقرير  أعماله  يف جدول 
بشأن التقدم احملرز يف الرتتيبات االحتياطية املتخذة مع الدول األعضاء 
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فيما يتعلق مبسامهتها املمكنة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 15 ، 
املقدم عماًل بالبيان الرئاسي املؤرخ 3 أيار/مايو 1994 16 .

الرتتيبات  من  الغرض  أن  إىل  تقريره  يف  العام  األمني  أشار  وقد 
اليت  األخرى  والقدرات  للقوى  دقيق  فهم  اكتساب  هو  االحتياطية 
ستتيحها أّي من الدول، بدرجة استعداد متفق عليها، إذا وافقت على 
املسامهة يف عملية ما من عمليات حفظ السالم. وألغرض التخطيط، 
بيانات شاملة تضم معلومات مفصلة  العامة بقاعدة  ستحتفظ األمانة 
عن أعداد وحجم ونطاق الوحدات أو القدرات األخرى املعنية يف نظام 
الرتتيبات االحتياطية، ال سيما فيما يتعلق بالنقل وباحتياجات االشرتاء 
دولة  أكدت 21  اآلن،  بأنه حىت  اجمللس  العام  األمني  وأبلغ  املمكنة. 
فرد   30  000 اجملموع،  يف  تبلغ،  احتياطية  موارد  لتقدمي  استعدادها 
وُيرتقب أن تفعل الشيء نفسه 27 دولة عضواً أخرى. بيد أنه قال إن 
هذه االلتزامات ال تغطي حىت اآلن مبا فيه الكفاية تشكيلة املوارد الالزمة 
لتهيئة وتنفيذ عمليات حفظ السالم املقبلة. وهو، لذلك، حيث الدول 

األعضاء اليت مل تشرتك بعد يف النظام على أن تفعل ذلك.
وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس )باكستان( أنه قد ُأذن له 
يف أعقاب مشاورات أجريت مع أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 17 :
حزيران/يونيه   30 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  األمن  جملس  نظر 
1994 بشأن الرتتيبات االحتياطية حلفظ السالم املقدم استجابة لبيان 

رئيس اجمللس املؤرخ 3 أيار/مايو 1994.
ويعيد اجمللس تأكيد األمهية اليت يوليها لتحسني قدرة األمم املتحدة 
التاريخ  ويظهر  وتعزيزها.  السالم  حفظ  لعمليات  السريع  الوزع  على 
أن  املتحدة  األمم  هبا  اضطلعت  اليت  السالم  حفظ  لعمليات  احلديث 

هذا اجلهد أساسي.
ويف هذا السياق، يعرب اجمللس عن تقديره للجهود اليت يبذهلا األمني 
وردت  اليت  باالستجابات  ويرحب  االحتياطية  الرتتيبات  جمال  العام يف 
حىت اآلن من الدول األعضاء، كما يرحب باعتزام األمني العام االحتفاظ 
التقنية لتلك  التفاصيل  بيانات شاملة للعروض املقدمة مبا فيها  بقاعدة 

العروض.
القوات  لوزع  املقيدة  الرئيسية  العوامل  أحد  أن  اجمللس  ويالحظ 
هو  املناسب  الوقت  يف  السالم  املتحدة حلفظ  األمم  لعمليات  الالزمة 
عاجل  بشكل  القيام  أمهية  اجمللس  ويؤكد  بسهولة.  املعدات  توفر  عدم 
مبعاجلة مسألة مدى توفر املعدات، سواء يف سياق الرتتيبات االحتياطية 

أو يف سياق أعم.
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وحييط اجمللس علمًا برأي األمني العام القائل بأن االلتزامات املقدمة 
حىت اآلن ال تغطي بعد بصورة كافية نطاق املوارد الالزمة إلعداد وتنفيذ 
عمليات حفظ السالم املقبلة، كما حييط اجمللس علمًا بأن هناك التزامات 
إضافية متوقعة من الدول األعضاء األخرى. وهو يرحب، يف هذا السياق 
بدعوة األمني العام الدول األعضاء اليت مل تشارك بعد يف هذه الرتتيبات، 

إىل القيام بذلك.
ويتطلع اجمللس إىل تلّقي تقرير آخر أكثر مشواًل عن التقدم احملرز يف 

مبادرة الرتتيبات االحتياطية.

المقرر المؤرخ 19 كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 3609(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3609، املعقودة يف 19 كانون األول/ديسمرب 1995، 
أدرج اجمللس يف جدول أعماله تقريراً آخر من األمني العام بشأن الرتتيبات 
االحتياطية حلفظ السالم 18 ، ُقدم عماًل بالبيان الرئاسي املؤرخ 3 أيار/

احملرز يف  التقدم  التقرير  العام يف  19 . وقد وصف األمني  مايو 1994 
الرتتيبات االحتياطية املتخذة مع الدول األعضاء فيما يتعلق مبسامهتها 
قد حتقق  أنه  السالم. وذكر  املتحدة حلفظ  األمم  املمكنة يف عمليات 
 . 20 املؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994  تقريره  منذ  التقدم  من  قدر كبري 
قد  عضو  دولة   47 1995، كانت  األول/أكتوبر  تشرين   31 فحىت 
 55 احتياطية تضم ما جمموعه 000  لتقدمي موارد  استعدادها  أكدت 
الرمسية  الصفة  اثنتان منها، مها األردن والدامنرك،  فرد 21 . وقد أضفت 
على ترتيباهتما االحتياطية من خالل مذكرة تفاهم. وأوضح األمني العام 
أوسع مشاركة  إىل حتقيق  للسعي  مناقشاهتا  العامة ستواصل  األمانة  أن 
ممكنة من ِقبل الدول األعضاء وكذلك للتوصل إىل خليط مناسب من 
القوات ووحدات الدعم. وأبلغ اجمللس كذلك بأن األمانة العامة ترمي 
املفصلة  املعلومات  بتضمينها  بياناهتا  قاعدة  وتوسيع  حتسني  إىل  حاليًا 
أمهية  على  العام  األمني  وشدد  املشاركة.  احلكومات  ستقدمها  اليت 
تقدمي معلومات عن مستوى وحالة املعدات وقت االتفاق على ترتيب 
احتياطي. وكرر اإلعراب عن اقرتاحه إقامة شراكات بني احلكومات اليت 
حتتاج إىل معدات وبني احلكومات املستعدة لتقدميها. وأوضح، مشرياً إىل 
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األرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وأسرتاليا، وأملانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي،   21

وأوكرانيا، وإيطاليا، وباكستان، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبولندا، 
وبيالروس، وتركيا، وتشاد، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية تنزانيا املتحدة، واجلمهورية 
العربية السورية، ومجهورية كوريا، والدامنرك، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسري النكا، 
وسلوفينيا، والسنغال، والسودان، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وكينيا، 
وماليزيا، ومصر، واململكة املتحدة، وميامنار، والنرويج، ونيجرييا، ونيوزيلندا، واهلند، 

وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة.
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مشكلة التأخريات بني قرار إنشاء عملية ووصول القوات واملعدات يف 
منطقة البعثة، أن األمانة العامة قد بدأت يف تسجيل أوقات االستجابة، 
ووفقًا للقدرات الفردية املعلنة للدول األعضاء. وقال إن هذه املعلومات 
ستمكن األمانة العامة من أن تدعو مجيع الدول اليت ميكن أن تساهم 
بقوات، بالنظر إىل أن الوحدات اليت تستغرق استجابتها وقتًا أطول ميكن 
التخطيط لوزعها يف مراحل الحقة من عملية حلفظ السالم. والعامل اهلام 
اآلخر يف سرعة الوزع هو الوقت الالزم لوزع موارد يف امليدان حاملا تصبح 
جاهزة. ومن املمكن تقصري مدة الوزع تقصرياً هائاًل إذا أتاحت الدول 

األعضاء هذه املوارد البحرية واخلاصة بالنقل اجلوي.
أنه  الروسي(  )االحتاد  الرئيس  أعلن  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد 
قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت مع أعضاء اجمللس، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 22 :
األمني  بتقرير  والتقدير  االهتمام  مع  علمًا  األمن  جملس  أحاط 
العام املؤرخ 10 تشرين الثاين/نوفمرب 1995 عن الرتتيبات االحتياطية 
لعمليات حفظ السالم. ويشري اجمللس إىل البيانات السابقة اليت أدىل هبا 
رئيسه بشأن هذا املوضوع، ويؤيد بقوة اجلهود اليت يبذهلا األمني العام من 
التخطيط لعمليات حفظ السالم  أجل تعزيز قدرة األمم املتحدة على 

ونشرها السريع وتعزيزها وتقدمي الدعم السوقي إليها.
ويشجع اجمللس الدول األعضاء، اليت مل تفعل ذلك بعد، على أن 
تشارك يف الرتتيبات االحتياطية. ويدعوها والدول اليت تشرتك بالفعل يف 
الرتتيبات إىل أن تقدم معلومات مفصلة قدر اإلمكان عن تلك العناصر 
اليت يوجد لديها استعداد لتوفريها لألمم املتحدة. ويدعوها أيضًا إىل أن 
البحري/ النقل  الدعم السوقي وموارد  العناصر، من قبيل عناصر  حتدد 

اجلوي، اليت يتسم معدهلا يف الرتتيبات بالنقص حاليًا. ويف هذا السياق، 
يرحب اجمللس باملبادرة اليت اختذهتا األمانة العامة إلنشاء عنصر احتياطي 
حفظ  عمليات  إلدارة  التابعة  للبعثات  التخطيط  دائرة  داخل   باملقر 
السالم 23 . ويشارك اجمللس أيضًا األمني العام يف اقرتاح إقامة صالت 
تشارك بني البلدان املسامهة بقوات اليت حتتاج إىل معدات للوحدات اليت 
قد تقدمها إىل األمم املتحدة، واحلكومات املستعدة لتقدمي تلك املعدات 

وغريها من أشكال الدعم.
التقدم  العام عن  املزيد من تقارير األمني  ويتطلع اجمللس إىل تلقي 
احملرز يف املبادرات املتخذة بشأن الرتتيبات االحتياطية ويتعهد بأن يبقي 

املسألة قيد االستعراض.
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 ،)S/26450(  1994 آذار/مارس   14 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  انظر   23

الفقرة 36.

خطة للسالم: حفظ السالم  - باء 
المقرر المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 

)الجلسة 344٨(: بيان من الرئيس
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 أيلول/سبتمرب   15 مؤرخة   برسالة 
من   2 للمادة  وفقًا  ونيوزيلندا،  األرجنتني  ممثال  فيها  طلب   ، 24 األمن 
أجل  من  للمجلس  اجتماع  لعقد  الدعوة  للمجلس،  الداخلي  النظام 
اجمللس.  العمل يف  بسري  تتعلق  اليت  اإلجرائية  املسائل  النظر يف خمتلف 
أيار/مايو   3 الصادر يف  الرئاسي  البيان  إىل  الرسالة، حتديداً،  وأشارت 
يف  نظره  االستعراض  قيد  سُيبقي  أنه  اجمللس  فيه  ذكر  الذي   ،1994
عدد من املقرتحات الرامية إىل حتسني اإلجراءات اليت يستخدمها عند 
النظر يف مسائل حفظ السلم 25 . ونظر اجمللس، على وجه اخلصوص، 
سيما  ال  باألمر،  املهتمة  الدول  مع  مشاورات  إجراء  إىل  احلاجة  يف 
تقدمي  أساليب  زيادة حتسني  إىل  واحلاجة  بقوات،  املسامهة  البلدان  مع 
األرجنتني  ممثال  اقرتح  األساس،  هذا  وعلى  اجمللس.  إحاطات ألعضاء 
)أ( من  يلي:  يقرر اجمللس صياغة بعض اإلجراءات كما  أن  ونيوزيلندا 
أعضاء  أحد  أو  الرئيس  يتوىل  الداخلية،  اجمللس  إجراءات  أجل حتسني 
وفده، كل أسبوع، الدعوة لعقد اجتماع غري رمسي للفريق العامل ألعضاء 
اجمللس، من أجل استعراض “املوجز األسبوعي لبعثات حفظ السلم”. 
ومن شأن هذا الفريق أن جيتمع على أساس أكثر انتظامًا، عند االقتضاء، 
إذا كانت تقارير احلالة اليومية الواردة من إدارة عمليات حفظ السالم 
توصي باستصواب ذلك. وميكن دعوة موظفني من هذه اإلدارة للمشاركة 
يناسب  ما  إلجراء  الالزمة  التدابري  اختاذ  )ب(  االجتماعات؛  هذه  يف 
رئيس  ويقوم   ’1‘ اجمللس:  األعضاء يف  البلدان غري  مع  مشاورات  من 
اجمللس )أو أحد أعضاء وفده(، يف األسبوع الثاين من كل شهر عادة، 
بالدعوة إلجراء مشاورات غري رمسية تضم أعضاء اجمللس وكافة البلدان 
الذي  السالم  بعثات حفظ  استعراض موجز  أجل  بقوات من  املسامهة 
تقدمه أسبوعيًا إدارة عمليات حفظ السالم إىل جانب التنبؤ كل شهر 
بربنامج عمل اجمللس. وجيري تعميم جدول ألعمال هذا االجتماع قبل 
انعقاده بأسبوع واحد؛ ‘2’ إذا متخض هذا االجتماع العادي عن كشف 
فإنه  إضافية،  مبناقشات  االضطالع  وتربر  باهتمام كبري  تتسم  جماالت 
للبلدان  حمددة “خمصصة”  اجتماعات  تعقد  أن  اجمللس  لرئاسة  ينبغي 
املسامهة بقوات واملشاركة يف العملية قيد النظر؛ ‘3’ وعند انعقاد هذه 
االجتماعات احملددة على النحو السالف الذكر، ينظر رئيس اجمللس أيضًا 
يف دعوة الدول اجملاورة أو اإلقليمية اليت ستتأثر، أو قد تتأثر، مصاحلها 
ويطلب   ’4‘ املخصصة؛  االجتماعات  يف  املشاركة  إىل  خاص  بشكل 
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إىل ممثلي األمني العام أن يشاركوا يف االجتماعات العادية واحملددة، مع 
قيامهم بإحاطة الوفود والرد على األسئلة، عند االقتضاء.

ويف اجللسة 3448، املعقودة يف 4 تشرين الثاين/نوفمرب 1994، 
أدرج اجمللس يف جدول أعماله الرسالة املؤرخة 15 أيلول/سبتمرب 1994 
املوجهة من ممثلي األرجنتني ونيوزيلندا 26 . وبعد إقرار جدول األعمال، 
وجهت الرئيسة )الواليات املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 
أخرى 27 . مث أعلنت الرئيسة إهنا أذن هلا، يف أعقاب مشاورات أجريت 

مع أعضاء اجمللس، بأن تديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 28 :
نظر جملس األمن مرة أخرى يف مسألة االتصال بني أعضاء اجمللس 
والدول غري األعضاء فيه، وال سيما البلدان املسامهة بقوات، وهي مسألة 
جرى تناوهلا يف بيان رئيس اجمللس املؤرخ 3 أيار/مايو 1994، وال يزال 
آثار على  السالم من  املتعلقة بعمليات حفظ  اجمللس يدرك ما ملقرراته 
هذه  عدد  زيادة  إىل  بالنظر  اجمللس،  ويعتقد  بقوات.  املسامهة  البلدان 
املتعلقة  الرتتيبات  زيادة حتسني  إىل  مثة حاجة  أن  وتعقيدها،  العمليات 
بالتشاور، وتبادل املعلومات مع البلدان املسامهة بقوات، وذلك بطريقة 

تتسم بالواقعية واملرونة.
اإلجراءات  املستقبل  يف  يتبع  أن  اجمللس  قرر  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا 

الواردة يف هذا البيان على النحو التايل:
األمن  جملس  أعضاء  بني  االجتماعات  تعقد  أن  ينبغي  )أ( 
تسهيل  بغية  طبيعي،  العامة كأمر  واألمانة  بقوات  املسامهة  والبلدان 
اجمللس  يتخذ  أن  قبل  املناسب  الوقت  يف  واآلراء  املعلومات  تبادل 
مقررات بشأن متديد أو إهناء والية عملية بعينها من عمليات حفظ 

السالم أو بشأن إدخال تغيريات هامة عليها؛
رئاسة  مشرتكة،  بصورة  االجتماعات،  هذه  برئاسة  تقوم  )ب( 

اجمللس وممثل عن األمانة العامة يسميه األمني العام؛
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جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 األول/أكتوبر  تشرين   6 مؤرخة  رسالة   27

األمن من ممثلي الدامنرك والسويد وفنلندا والنرويج )S/1994/1136(؛ ورسالة مؤرخة 
20 تشرين األول/أكتوبر 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي بلجيكا 
األول/أكتوبر  تشرين   17 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/1193(؛  وهولندا  ولكسمربع 
)S/1994/1201(؛  أوروغواي  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994
ورسالة مؤرخة 26 تشرين األول/أكتوبر 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
األول/أكتوبر 1994  تشرين   26 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/1219(؛  النمسا  ممثل 
)S/1994/1221(؛ ورسالة مؤرخة  آيرلندا  األمن من ممثل  إىل رئيس جملس  موجهة 
مصر  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 األول/أكتوبر  تشرين   27
)S/1994/1231(؛ ورسالة مؤرخة 1 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل تركيا )S/1994/1237(؛ ورسالة مؤرخة 1 تشرين الثاين/نوفمرب 

.)S/1994/1238( 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل الربتغال
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يف املستقبل، سيشمل التوقع الشهري املؤقت لعمل اجمللس  )ج( 
الذي يقدم إىل الدول األعضاء إشارة إىل اجلدول الزمين املتوقع هلذه 

االجتماعات يف الشهر املعين؛
التوقع  هلذا  استعراضهم  سياق  يف  اجمللس،  أعضاء  سيقوم  )د( 
املؤقت، ببحث هذا اجلدول الزمين وبإبالغ األمانة العامة بأّي تغيريات 

مقرتحة أو اقرتاحات فيما يتعلق بتوقيت االجتماعات املعنية؛
يف حالة حدوث تطورات غري متوقعة يف عملية بعينها من  )هـ( 
عمليات حفظ السالم قد تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء ما، ميكن أن 
تعقد اجتماعات خمصصة ترأسها بصورة مشرتكة رئاسة جملس األمن 

وممثل عن األمانة العامة يسميه األمني العام؛
اليت  االجتماعات  إىل  باإلضافة  االجتماعات  هذه  وتعقد  )و( 
تعقدها وترتأسها األمانة العامة مبفردها من أجل متكني الدول املسامهة 
بقوات من االجتماع مع املمثلني اخلاصني لألمني العام أو قادة القوات 
أو ملناقشة مسائل تنفيذية تتعلق بعمليات معينة حلفظ السالم، وهي 

اجتماعات يدعى إليها أيضًا أعضاء اجمللس؛
ستقوم األمانة العامة بتعميم ورقة غري رمسية على املشرتكني  )ز( 
وثائق  إىل  االنتباه  فيها  وتسرتعي  تناوهلا  يلزم  اليت  املواضيع  تتضمن 
املعلومات األساسية ذات الصلة بتلك املواضيع، وذلك قبل كل من 

االجتماعات املتعددة املشار إليها أعاله، مبدة طويلة؛
ينبغي، قدر اإلمكان، أن يعلن سلفًا يف يومية األمم املتحدة  )ح( 
عن موعد ومكان انعقاد كل اجتماع يعقد مع أعضاء اجمللس والبلدان 

املسامهة بقوات يف عملية حفظ السالم املعنية؛
سيقوم رئيس اجمللس، أثناء املشاورات غري الرمسية اليت جيريها  )ط( 
يف كل  املشاركون  عنها  يعرب  اليت  اآلراء  بتلخيص  اجمللس،  أعضاء 

اجتماع مع البلدان املسامهة بقوات.
شاملة  ليست  هنا  وصفها  الوارد  الرتتيبات  أن  إىل  اجمللس  ويشري 
جامعة. وقد تأخذ املشاورات جمموعة متنوعة من األشكال، مبا يف ذلك 
املسامهة  والبلدان  أعضائه  أو  اجمللس  رئيس  بني  الرمسي  غري  االتصال 
بقوات، وكذلك حسبما يكون مناسبًا، مع البلدان األخرى املتأثرة بشكل 

خاص، مثل البلدان اليت تنتمي إىل املنطقة املعنية.
وسيبقي اجمللس الرتتيبات املتعلقة بتبادل املعلومات واآلراء مع الدول 
املسامهة بقوات قيد االستعراض، وهو على استعداد للنظر يف اختاذ تدابري 

أخرى لتحسني هذه الرتتيبات يف ضوء اخلربة املكتسبة.
الرامية إىل حتسني  الرتتيبات  وسيبقي اجمللس أيضًا قيد االستعراض 
القرارات من  لعملية صنع  املتاحة دعمًا  املعلومات  تدفق  نوعية وسرعة 
جانب اجمللس، واضعًا يف اعتباره االستنتاجات الواردة يف بيانه الرئاسي 

املؤرخ 3 أيار/مايو 1994.
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الثاين/نوفمرب  تشرين   4 يف  أيضًا  املعقودة   ،3449 اجللسة  ويف 
أيلول/سبتمرب   15 املؤرخة  الرسالة  يف  نظره  اجمللس  استأنف   ،1994
جدول  إقرار  وبعد  ونيوزيلندا.  األرجنتني  ممثلي  من  املوجهة   1994
وإيطاليا  وآيرلندا  وأوكرانيا  وأملانيا  أسرتاليا  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال، 
وبلجيكا وتركيا والسويد وكندا وماليزيا ومصر والنمسا وهولندا واليابان 
واليونان، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم 

احلق يف التصويت.
وذكر ممثل فرنسا، مشرياً إىل البيان الرئاسي املعتمد يف اليوم نفسه، 
أن الصيغة اليت وضعت تظهر التقدم يف الطريقة اليت أجريت هبا اجللسات 
اإلعالمية اليت عقدت حىت اآلن مع الدول املسامهة بقوات، وهذه الصيغة 
إنشاء  املشاورات  يكون موضوع  فعندما  التأييد.  متام  بلده  وفد  يؤيدها 
أو متديد والية عملية من العمليات أو إدخال تعديل كبري عليها، يلجأ 
مجيع  يف  احلالية  الصيغة  تستخدم  حني  يف  مشرتكة،  رئاسة  صيغة  إىل 
احلاالت األخرى، ويعتقد وفد بلده أنه ال جيوز أن تكون اإلدارة التنفيذية 
للعمليات خارج إطار األمانة العامة. وفيما يتعلق مبسائل وزع القوات 
األمانة  تقدمها  معلومات  املسألة سوى مسألة  تكون  فلن  أو سحبها، 
العامة. أما عن مسائل اإلحاطة اإلعالمية فإن وجود أعضاء جملس األمن 
يف القاعة ووجود رئيس هذه اهليئة على املنصة من شأهنما أن يساعدا 
 على تفادي وجود انطباع لدى بعض املسامهني بقوات بأن جملس األمن 
ال يصغي إليهم بالقدر الكايف. وإذا اختذ هذا الرتتيب فلن ميس باملبادئ 
اليت حتكم إجراءات اجمللس واليت تبني أن هذه اهليئة هي وحدها سيدة 
قراراهتا، حيث إن األمر هنا ال ينطوي على إنشاء هيئة فرعية للمجلس 
وال فئة من األعضاء هلا امتيازات خاصة وال تعد على مهام موكولة إىل 
األمني العام وحده. إاّل أن املتحدث أكد أن هذه اإلحاطة اإلعالمية 
ال تعدو أن، تكون حاًل جزئيًا وغري كاف للمشكلة العامة – مشكلة 
الوضوح يف أنشطة اجمللس. ويعتقد وفد بلده أن اجمللس ينبغي أن يعود 
إىل مبدأ النظام الداخلي الذي جيتمع اجمللس مبقتضاه يف جلسات علنية 
إاّل إذا قرر خالف ذلك. أما العمل غري العلين فينبغي أن يكون مقصوراً 
يف هناية املطاف على ما هو ضروري من أجل التوصل إىل قرار مقبول 

على نطاق واسع بأسرع ما ميكن 29 .
وذكر ممثل األرجنتني أن اإلجراء الذي اعتمده جملس األمن يبشر 
حبقبة جديدة يف تاريخ إجراءات اجمللس ألنه ينشئ إجراءات لقيام اتصال 
فيما بني اجمللس والبلدان املسامهة بقوات واألمانة العامة، وهذه اآللية، 
يف رأيه ال حتكم مسبقًا على عملية اختاذ القرار املباشر بالنسبة للمجلس 
بإدارة  يتعلق  فيما  العامة  األمانة  تلعبه  الذي  األساسي  الدور  على  وال 
عمليات صون السلم. وبتمكني البلدان املسامهة بقوات من أن تتاح هلا 

انظــــر  مماثلة،  آراء  على  ولالطالع  و3.   2 الصفحتان   ،S/PV.3449  29 

والرئيسة  املتحدة  واململكة  الروسي  واالحتاد  الصني  ممثلي  بيانات   ،S/PV.3449
متحدثة بصفتها ممثلة الواليات املتحدة.

الفرصة للحوار، فإن اجمللس، هبذا األسلوب، يعمل وفقًا لروح املادة 44 
من امليثاق ذاته، وإن كان يف سياق خمتلف بعض الشيء. واإلجراءات 
الواردة يف البيان الرئاسي تستجيب للطلبات اليت تتعلق قبل كل شيء، 
مببدأ متثيل جملس األمن أمام أعضاء املنظمة، كما توحي به الفقرة )1( 
من املادة 24 من امليثاق. وتستجيب أيضًا لضرورة جعل أعمال اجمللس 

أكثر كفاءة وجعل إجراءاته أكثر شفافية، مما يعزز شرعيته وكفاءته 30 .
وأشار ممثل نيوزيلندا إىل أن اقرتاح نيوزيلندا األصلي كان إنشاء جلنة 
امليثاق. وكان االقرتاح يستند إىل  للمادة 29 من  تابعة للمجلس وفقًا 
سابقة قيام أجهزة فرعية بإنشاء جلان، مثل جلان اجلزاءات، اليت جتري 
مشاورات مع الدول األعضاء غري املشاركة يف جملس األمن، وتسمح هلا 
أيضًا باملشاركة يف اجللسات. ولكن يف مواجهة املعارضة القوية إلنشاء 
مؤسسة معّينة هلذا الغرض، وافقت نيوزيلندا على البحث عن خيارات 
وأنه  القاعدة  هو  سيصبح  التشاور  بأن  واضح  قرار  اختاذ  بشرط  بديلة 
جديدة.  مؤسسة  إطار  يف  يكن  وإن  حىت  ومؤسسيًا  منهجيًا  سيكون 
وعالوة على ذلك، ينبغي النظر إىل هذا األمر كمسألة إجرائية تنظمها 
الفقرة 2 من املادة 27 من امليثاق فقط، أّي قرار ال يتطلب إاّل تصويت 
االقرتاح  أن  مفادها  اليت  احلجة  إىل  إجيابيًا. وتطرق  فقط  أعضاء  تسعة 
األصلي كان من شأنه أن يؤدي إىل انتقال السلطة داخل املنظمة من 
املتحدة،  لألمم  األوسع  العضوية  لصاحل  األمن  وجملس  العامة  األمانة 
فذكر أن النية مل تكن أبداً متثل تغيري عالقات السلطة املنصوص عليها 
يف امليثاق، بل كانت النية بداًل عن ذلك هي إسباغ األثر السليم على 
الرغم من وجود  فيه. وعلى  املتصورة  السلطة  امليثاق وعالقات  أحكام 
حجج فنية، وهي حجج غري سليمة وخاطئة من الناحية القانونية، ضد 
صلة املادة 44 من امليثاق باملوضوع أو انطباقها عليه، فإن هذا احلكم 
بالغ األمهية بقدر ما يعكس نية واضعي امليثاق أن تشارك البلدان املسامهة 
بقوات يف القرارات اليت يتخذها اجمللس. وهذا خيتلف إىل حّد كبري عن 
الصيغة املستخدمة يف املادة 31، اليت تنص فقط على مشاركة الدول 
املناقشة بدون أن يكون هلا احلق  تتأثر مصاحلها بصفة خاصة يف  اليت 
يف التصويت، أو الصيغة املستخدمة يف املادة 32، اليت تنص فقط على 
أن الدول األطراف يف النزاعات ميكن أن تشارك يف املناقشة. إذن من 
الواضح أن امليثاق تصوَّر مستوى أعلى بكثري من مشاركة البلدان املسامهة 
على  بالفعل  ينطوي  للميثاق  واالمتثال  اجمللس.  مناقشات  بالقوات يف 
حتول يف توازن السلطة الذي ساد، وتضاؤل يف احلقوق االمتيازية املمنوحة 
لدول معينة. واختتم كلمته باإلعراب مرة أخرى عن أن االقرتاح األصلي 
املقدم من بلده الداعي إىل اتباع هنج مؤسسي لإلشراف على عمليات 
حفظ السالم من شأنه، نتيجة لتدفقات املعلومات اليت ستحدث، أن 

يعزز إىل حّد كبري نوعية قرارات جملس األمن املتعلقة بالسياسات 31 .

S/PV.3449، الصفحتان 3 و4.  30
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وذكر ممثل اململكة املتحدة أن النمو السريع يف نطاق وتعقد وخطر 
من  منط  وجود  ضرورة  الواضح  من  جعل  قد  السالم  حفظ  عمليات 
املشاورات أكثر انتظامًا وتنبؤاً بني البلدان املسامهة بقوات واألمانة العامة 
وتنظيمه  املشاورات  منط  لتطوير  تتخذ  خطوات  وأية  اجمللس.  وأعضاء 
املختلفة جمللس  واملسؤوليات  األدوار  أن حترتم  ينبغي  تنبؤاً  أكثر  وجعله 
األمن واألمني العام والبلدان املسامهة بقوات. وينبغي أيضًا تفادي وضع 
إجراءات قد تؤدي إىل إدارة تفصيلية لعمليات حفظ السالم من جانب 
القيادة الذي يتدرج من خالل  جملس األمن أو إىل اإلخالل بتسلسل 
العام. وعلى أساس  العام إىل األمني  قائد القوة واملمثل اخلاص لألمني 
الواردة يف  األفكار  تدمج  وثيقة غري رمسية  بلده  وفد  وزَّع  املبادئ  هذه 
اقرتاح املمثلني الدائمني لألرجنتني ونيوزيلندا واقرتاحات وفود أخرى 32 .

لتوسيع  استعداد  على  بلده  وفد  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
املمارسة القائمة املتمثلة يف التشاور. وقال إن تبادل وجهات النظر مع 
البلدان املسامهة بقوات ينبغي أن يركز على املسائل اليت تتطلب اهتمامًا 
القائمة  الواليات  بأّي متديد أو تغيري يف  يتعلق  خاصًا، وال سيما فيما 
ووزع عمليات جديدة حلفظ السالم، وذلك لكي تتسىن مناقشة املسائل 
أن  بيد  القوات.  قادة  أو  العام  لألمني  اخلاصني  املمثلني  مع  التشغيلية 
آلية التشاور مع البلدان املسامهة بقوات ينبغي أن ُتستخدم بشكل مرن 

وعملي وأن تأخذ بعني االعتبار سلطة جملس األمن وامليثاق 33 .
واألمن  السلم  عن صون  الرئيسية  املسؤولية  أن  الصني  ممثل  وذكر 
الدوليني املنوطة باجمللس مبوجب امليثاق تدل على أن اجمللس ينبغي أن 
يكون مسؤواًل أمام الدول األعضاء يف قيامه بواجباته. وقبل اختاذ قرارات 
كربى مثل أّي قرار يأذن بعملية حلظ السالم، ينبغي جمللس األمن أن 
األمانة  ومع  األعضاء  الدول  مع  للمعلومات  فوري  تبادل  يف  ينخرط 
العامة، وينبغي له أن ينصت باهتمام إىل وجهات نظر اجلميع، وخباصة 
واملنظمات  اجملاورة  البلدان  وكذلك  مباشر،  بشكل  الضالعة  األطراف 
يف  الدميقراطية  وإرساء  الشفافية  فقط  يزيد  ال  وهذا  املعنية.  اإلقليمية 
أكثر  وهذا  أيضًا –  يزيد  وإمنا  فعاليته وكفاءته،  اجمللس وحيسن  أعمال 
أمهية – تعزيز موثوقية قراراته. إاّل أنه ينبغي االستمرار يف تعزيز الصالت 
املسامهة  البلدان  سيما  ال   – املنظمة  يف  األعضاء  والدول  اجمللس  بني 

بقوات – بطريقة مرنة وعملية 34 .
وذكرت الرئيسة، متحدثة بصفتها ممثلة الواليات املتحدة، أن إجراء 
تبادالت لآلراء أكثر اكتمااًل وانتظامًا بني أعضاء جملس األمن والبلدان 
املسامهة بقوات واألمانة العامة هو خطوة ضرورية لكفالة أن تتخذ قرارات 
تغيرياً  تغيريها  أو  إهنائها  أو  السالم  بتمديد والية حفظ  املتعلقة  اجمللس 
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كبرياً مع االستفادة من آراء الدول األعضاء اليت يشارك أفرادها مشاركة 
مباشرة يف هذه العمليات. واإلجراء الذي اختذه جملس األمن اليوم يف 
بيانه الرئاسي سيعزز تعزيزاً كبرياً عالقة العمل بني اجمللس والبلدان املسامهة 
أن االجتماعات بني  إذ  التنبؤ،  القدرة على  أواًل، سيعزز  فهو  بقوات. 
أساس  على  ستعقد  العامة  واألمانة  بقوات  املسامهة  والبلدان  اجمللس 
املتحدة كلما  األمم  يومية  مقدمًا يف  عنها  ويعلن  أمكن،  دوري، كلما 
ثانيًا،  تغيري كبري عليها. وهو،  أو إدخال  الواليات  إهناء  أو  رئي متديد 
املتوقعة  يقوم هبا اجمللس جلدول االجتماعات  يبادر إىل مراجعة شهرية 
اليت تشرتك فيها األمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات وأعضاء اجمللس 
واآلراء يف حينه  املعلومات  لتبادل  معززة  فرص  على  ينص  ثالثًا،  وهو، 
وبصفة عاجلة يف حالة حدوث أحداث غري متوقعة تؤثر تأثرياً كبرياً على 
عمليات حفظ السالم. وهو، رابعًا، ينص على إجراء مناقشة مبنية على 
املشاركني جدول األعمال  بإعطاء مجيع  الرتكيز وذلك  احلقائق وحسنة 
بني  مباشرة  أكثر  تبادالت  األساس إلجراء  يوفر  أخرياً،  وهو،  مسبقًا. 
البلدان املسامهة بقوات وأعضاء اجمللس، وذلك بعقد جلسات يرتأسها 
بشكل مشرتك رئيس جملس األمن وممثل لألمانة العامة. إاّل أن املتحدثة 
تغرّي،  ال  الرئاسي  البيان  أدخلها  اليت  اإلجرائية  التغيريات  أن   أكدت 
وال جيوز بأّي حال أن تغرّي، التقسيم األساسي لالختصاص واملسؤولية 
بني األمانة العامة وجملس األمن. فاجللسات اليت تعقد مع البلدان املسامهة 
بقوات لن تكون بدياًل للمشاورات العادية بني البلدان املسامهة بقوات 
بل ستكون  املماثلة  املسائل  من  التنفيذية وغريها  باملسائل  يتصل  فيما 
إضافة إليها. وعالوة على ذلك، جيب اتباع اإلجراءات اجلديدة بأسلوب 
التعدي  أو  طاقته  فوق  اجمللس  عدم حتميل  على  مرن، حرصًا  برغمايت 
على مهامه األمنية الرئيسية، وأخرياً سيظل اجمللس املسؤول الوحيد عن 
التفويض بعمليات حفظ السالم كما ستظل األمانة العامة مسؤولة عن 

تنفيذها وإدارهتا 35 .
الشمال األورويب  بلدان  بالنيابة عن  السويد، متحدثًا  وأعرب ممثل 
عن  والسويد،  والنرويج  وفنلندا  الدامنرك  وهي  بقوات،  املسامهة  األربعة 
الرأي القائل بأن املشاورات مع البلدان املسامهة بقوات ينبغي هيكلتها، 
وأن تركز على جماالت تكون موضع قلق خاص وأن جتري على أساس 
تعديل  أو  متديد  يف  النظر  جيري  عندما  إجرائها  إىل  باإلضافة  منتظم، 
الواليات احلالية. وينبغي النظر أيضًا يف بذل جهود من أجل أن ُتشرك 
يف املشاورات البلدان اليت يكون يف وسعها من الناحية العملية اإلسهام 
بقواهتا يف عملية جديدة حلفظ للسلم قبل اختاذ قرار من جانب جملس 

األمن ببدء تلك العملية اجلديدة 36 .
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املرجع نفسه، الصفحتان 15 و16.  36
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وأعرب ممثل إيطاليا عن اعتقاده بأن البيان الرئاسي ميثل خطوة هامة 
إىل األمام ولكنه يقصر عن حتقيق اهلدف النهائي. وقال إن املناقشة ينبغي 
أن تركز على ثالثة احتياجات: أواًل، التشاور مع البلدان املسامهة بقوات 
قبل أن يتخذ اجمللس أّي قرار؛ ثانيًا، التمثيل املزدوج من جانب األمني 
العام واجمللس على أعلى املستويات؛ وثالثًا، التدفق الثابت للمعلومات 
واإلعالنات املنتظمة عن االجتماعات قبل أن تعقد. وعالوة على ذلك 
وبدون  وملزمة.  دقيقة  بطريقة  التشاور  إجراءات  حتديد  الضروري  من 
التقليل من أمهية البيان الرئاسي، فإنه يشعر بأن قراراً يف هذا الشأن كان 
سيصبح أكثر مالءمة. ورأى أيضًا أن بعض أجزاء النص ال تزال ترتك 

جمااًل لسوء التفسري 37 .
ورحب ممثل تركيا باإلجراءات املبينة يف البيان الرئاسي، مشرياً إىل املادة 
الدول األعضاء على قبول وتنفيذ قرارات  امليثاق، اليت توافق هبا  25 من 
وفقًا  اجمللس،  أن  حقيقة  من  تنبع  اجمللس  سلطة  أن  وذكر  األمن.  جملس 
للمادة 24 من امليثاق، يعمل نيابة عن مجيع أعضاء األمم املتحدة. وحقيقة 
أن قرارات اجمللس ينبغي أن تستند إىل قاعدة توافقية كافية كامنة أيضًا يف 
روح ونص الفقرة 4 من املادة 1 من امليثاق، اليت تصف “تنسيق أعمال 
األمم” بأنه أحد أغراض األمم املتحدة. لذلك فإن االفتقار إىل آلية كافية 

للتشاور يقوض شرعية قرارات اجمللس بشأن عمليات حفظ السالم 38 .
ورأى ممثل أوكرانيا أن مقرتح إجراء مشاورات غري رمسية تضم أعضاء 
اجمللس ومجيع البلدان املسامهة بقوات كل أسبوع ثان من الشهر، الوارد يف 
االقرتاح املشرتك املقدم من األرجنتني ونيوزيلندا، ينبغي تأييده. وتستحق 
النظر أيضًا مسائل مشاركة املنظمات اإلقليمية يف عمليات حفظ السالم 
واجللسات احملددة واملخصصة املنصوص عليها يف البيان الرئاسي، وكذلك 

اإلجراءات اخلاصة بتشكيل قوة تابعة لألمم املتحدة 39 .
حتسني   على  يعلقوهنا  اليت  األمهية  على  آخرون  متكلمون  وشدد 
العامة،  واألمانة  اجمللس،  بني  واملشاورات  املعلومات  تبادل  إجراءات 
والبلدان املسامهة بقوات. ورأى كثريون أن هذا من شأنه أن يعزز فعالية 
ورأى   . 40 وسلطته  مصداقيته  وكذلك  األمن  جملس  أعمال  وشفافية 

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و23.  37

املرجع نفسه، الصفحة 23.  38

املرجع نفسه، الصفحتان 26 و27.  39

املرجع نفسه، الصفحة 8 )الربازيل(؛ والصفحات 8 إىل 10 )إسبانيا(؛   40

والصفحة 10 )باكستان(؛ والصفحتان 11 و12 )اجلمهورية التشيكية(؛ والصفحة 
12 )نيجرييا(؛ والصفحتان 12 و13 )عمان(؛ والصفحة 14 )اليابان(؛ والصفحة 
)كندا(؛  و18   17 والصفحتان  )أملانيا(؛  و17   16 والصفحتان  )النمسا(؛   15
والصفحتان 18 و19 )هولندا(؛ والصفحتان 19 و20 )ماليزيا(؛ والصفحتان 20 
و21 )آيرلندا(؛ والصفحتان 21 و22 )بلجيكا(؛ والصفحتان 23 و24 )أسرتاليا(؛ 
والصفحتان 24 و25 )مصر(؛ والصفحتان 25 و26 )اليونان(؛ والصفحتان 26 

و27 )أوكرانيا(.

بعض املتكلمني أيضًا أن اإلجراءات اجلذرية ال متس على أّي حنو كان 
باختصاصات كل من جملس األمن واألمانة العامة بشأن عمليات حفظ 
السالم 41 . ورأى البعض أن الرتتيبات تندرج ضمن إطار املادة 44 من 
بلدان أو جمموعات من  امليثاق 42 . ودعا متحدثون آخرون إىل إدراج 
البلدان غري تلك املسامهة بقوات ضمن إطار إجراءات التشاور 43 . وأيد 
عدد من املتكلمني اقرتاح نيوزيلندا واألرجنتني بشأن إنشاء جهاز فرعي 

جمللس األمن، وفقًا للمادة 29 من امليثاق 44 .

المقرر المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 25 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 45 ، أبلغت رئيسة جملس 
األمن األمني العام مبا يلي:

 14 املؤرخة  لرسالتكم  تقديرهم  عن  األمن  جملس  أعضاء  يعرب 
اجمللس  أعضاء  بني  االجتماعات  بشأن   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين 
به  أدليت  الذي  بالبيان  العامة عماًل  واألمانة  بقوات  املسامهة  والبلدان 

بوصفي رئيسة جمللس األمن يف 4 تشرين الثاين/نوفمرب 1994.
ويرحب أعضاء اجمللس بتكليفكم السيد شينمايا غارخيان باملشاركة 

يف رئاسة هذه االجتماعات من جانب األمانة العامة.
هذه  من  الغرض  خلدمة  املهم،  من  أنه  اجمللس  أعضاء  ويرى 
املتشاركني  الرئيسني  باستطاعة  يكون  أن  خدمة كاملة،  االجتماعات 
وأعضاء اجمللس والبلدان املسامهة بقوات االعتماد على اخلربة واملعلومات 
اليت يوفرها كبار مسؤويل األمانة العامة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع 
عمليات حفظ السالم. ويف هذا اخلصوص يرحب أعضاء اجمللس أيضًا 
بنيتكم تكليف كبار املسؤولني من إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة 
الشؤون السياسية يف األمانة العامة حبضور االجتماعات من جانب وكيل 
املساعدين  العامني  األمناء  وأحد  السالم  حفظ  لعمليات  العام  األمني 

هبذه اإلدارة.

املرجع نفسه، الصفحتان 3 و4 )األرجنتني(؛ والصفحة 10 )باكستان(؛   41

والصفحتان 12 و13 )نيجرييا(.
املرجع نفسه، الصفحة 10 )باكستان(؛ والصفحتان 12 و13 )نيجرييا(؛   42

والصفحتان 19 و20 )ماليزيا(؛ والصفحتان 23 و24 )أسرتاليا(؛ والصفحتان 24 
و25 )مصر(.

املرجع نفسه، الصفحة 8 )الربازيل(؛ والصفحات 8 إىل 10 )إسبانيا(؛   43

والصفحة 14 )اليابان(؛ والصفحتان 25 و26 )اليونان(.
املرجع نفسه، الصفحة 15 )النمسا(؛ والصفحتان 19 و20 )ماليزيا(؛   44

والصفحتان 23 و24 )أسرتاليا(؛ والصفحتان 24 و25 )مصر(.
.S/1994/1350  45
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المداوالت التي أجريت في 20 كانون األول/ديسمبر 
1995 )الجلسة 3611(

رئيس  إىل  موجهة   1995 األول/ديسمرب  8 كانون  مؤرخة   برسالة 
وأوكرانيا  وأملانيا  وأسرتاليا  وإسبانيا  األرجنتني  ممثلو  طلب   ، 46 اجمللس 
وتركيا  وبولندا  وبلجيكا  والربتغال  والربازيل  وباكستان  وإيطاليا  وآيرلندا 
واجلزائر واجلمهورية التشيكية والدامنرك ورومانيا والسويد وشيلي وفرنسا 
وفنلندا وكندا وماليزيا ومصر واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
وهولندا  وهندوراس  ونيوزيلندا  ونيجرييا  والنمسا  والنرويج  الشمالية 
والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان عقد اجتماع للمجلس من 
أجل القيام، على حنو حمدد، بدراسة مسألة املشاورات بني جملس األمن 
والبلدان املسامهة بقوات وذلك للنظر يف التدابري األخرى لتحسني اآللية 
اليت بدأ تطبيقها مبوجب البيان الرئاسي الذي صدر يف 4 تشرين الثاين/

نوفمرب 1994 47 . وأشارت الرسالة أيضًا إىل املناقشة احلالية للجمعية 
العامة بشأن هذه القضية باعتبار أهنا تعكس، من ناحية، جدوى اآللية، 
ومن الناحية األخرى، احلاجة إىل استعراض تنفيذ البيان الرئاسي وحتسني 
كفاءة املشاورات وفعاليتها وصفتها التمثيلية، وذلك من أجل هتيئة أكرب 
تأييد ممكن فيما بني الدول األعضاء لصاحل عمليات حفظ السالم اليت 

يصدر اجمللس تكليفا هبا.
ويف اجللسة 3611، املعقودة يف 20 كانون األول/ديسمرب 1995، 
أدرج اجمللس الرسالة املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثلي إسبانيا وأسرتاليا وأوكرانيا وآيرلندا وباكستان 
وكوبا  وكندا  وزمبابوي  ومجهورية كوريا  واجلزائر  وتونس  وتركيا  والربازيل 
واهلند  ونيوزيلندا  والنمسا  والنرويج  ومصر  وماليزيا  ولكسمربغ  وكولومبيا 
املناقشة بدون أن  املشاركة يف  بناًء على طلبهم، إىل  واليابان واليونان، 
انتباه  الروسي(  )االحتاد  الرئيس  التصويت. مث وجه  احلق يف  يكون هلم 
 1995 األول/ديسمرب  18 كانون  مؤرخة  رسالة  إىل  اجمللس  أعضاء 
موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل جيبويت 48 ، تطلب فيها جيبويت أن 
األول/ املؤرخة 8 كانون  الرسالة  املوقعة على  الدول  إىل  امسها  يضاف 

ديسمرب 1995.
وذكر ممثل األرجنتني أنه مع التسليم بفائدة آلية التشاور بني البلدان 
الرئاسي  بالبيان  عماًل  تطبيقها  بدأ  اليت  األمن  وجملس  بقوات  املسامهة 
الصادر يف 4 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 فإن هناك شعوراً بأنه ينبغي 
استعراضها لتحسني كفاءة هذه املشاورات وفعاليتها وصفتها التمثيلية. 

.S/1995/1025  46

.S/PRST/994/62  47

.S/1995/1043  48

ومن   . 49 املسألة  ملناقشة  رمسية  غري  بصفة  البلدان  من  عدد  واجتمع 
طابع  ذات  للتشاور  آلية  هناك  تكون  أن  ينبغي  أنه  الدول  هذه  رأي 
رمسي ومؤسسي أكرب، وذلك عن طريق إنشاء جهاز فرعي للمجلس، 
على النحو املتوخى يف املادة 29 من امليثاق. وينبغي أن تتضمن اآللية 
املعامل التالية: )أ( أن يعقد كل اجتماع للتشاور بني أعضاء جملس األمن 
والبلدان املسامهة بقوات يف عملية حفظ السالم اليت تكون قيد النظر، 
على أن تتعاون األمانة العامة يف ذلك؛ )ب( أن يستشري اجمللس، عندما 
ينظر يف إقامة عملية جديدة، البلدان اليت حيتمل أن تساهم بقوات واليت 
تكون األمانة العامة قد اتصلت هبا فعاًل؛ )ج( االستمرار يف املمارسة 
احلالية املتمثلة يف دعوة الدول األعضاء اليت تسهم إسهامات خاصة يف 
عمليات حفظ السالم، غري تقدمي القوات؛ )د( أن يرأس آلية التشاور 
عضو من جملس األمن يعني خصيصًا لذلك كل سنة. وميكن أن يعاون 
الرئيس عضو إضايف أو أكثر من جملس األمن، حسب مقتضى احلال؛ 
)هـ( أن تعقد االجتماعات يف موعد يسبق بزمن كاف بت جملس األمن 
يف متديد والية عملية معينة من عمليات حفظ السالم أو يف تعديلها 
أو إهنائها. وينبغي أن تدعى تلك االجتماعات أيضًا إىل االنعقاد إذا 
أن  ميكن  معّينة،  سالم  حفظ  عملية  يف  منظورة  غري  تطورات  حدثت 
تقتضي اختاذ اجمللس خطوات بشأهنا؛ )و( يف العمليات اليت تتجدد فيها 
البلدان  الوالية بصفة روتينية، جيوز لرئيس اآللية أن يقرر، بعد مشاورة 
املسامهة بقوات، عقد اجتماع أو عدم عقده؛ )ز( أن تدرج االجتماعات 
يف خطة العمل الشهرية غري النهائية للمجلس، وأن تعلن يف “يومية األمم 
املتحدة”؛ )ح( ستكون هذه االجتماعات باإلضافة إىل اجللسات اليت 
للبلدان املسامهة بقوات لالجتماع  العامة فقط  تعقدها وترأسها األمانة 
باملمثلني اخلاصني لألمني العام أو قادة القوات، أو ملناقشة شؤون تنفيذية 
تتعلق بعمليات معينة حلفظ السالم؛ )ط( أن ُيدعى أيضًا أعضاء اجمللس 
إىل تلك اجللسات؛ )ي( أن تقدم األمانة العامة و/أو الرئاسة أو رئيس 
الكايف  بالقدر  مبكر  وقت  يف  املشاركني،  مجيع  إىل  املذكورة  اجللسات 
متامًا، املعلومات األساسية وجدول أعمال واضحًا؛ )ك( أن يعرض رئيس 
اآللية على اجمللس اآلراء اليت أعرب عنها املشاركون يف كل جلسة مع 
البلدان املسامهة بقوات؛ )ل( أن يقدم جملس األمن، على فرتات منتظمة، 

تقارير إىل اجلمعية العامة عن عمل اآللية 50 .
وذكر ممثل الواليات املتحدة أن من ضمن اآلثار اإلجيابية لتغريات 
جمدية  فرصة  وإتاحة  التنبؤ  إمكانية  زيادة   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين 

األرجنتني وإسبانيا وأسرتاليا وأملانيا وإندونيسيا وأوروغواي وأوكرانيا وآيرلندا   49

واجلمهورية  واجلزائر  وتركيا  وبولندا  وبلجيكا  والربتغال  والربازيل  وباكستان  وإيطاليا 
التشيكية ومجهورية كوريا والدامنرك ورومانيا والسويد وشيلي وفنلندا وكندا ولكسمربغ 
وهولندا  وهنغاريا  وهندوراس  ونيوزيلندا  ونيجرييا  والنمسا  والنرويج  ومصر  وماليزيا 

واليابان واليونان.
S/PV.3611، الصفحات 2 إىل 4.  50
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بدرجة أكرب إلجراء تبادل لآلراء يف الوقت املناسب بني البلدان املسامهة 
بقوات واألمانة العامة. إاّل أنه قال إن املقصود باآللية هو العمل على 
إجراء مناقشة أكثر دينامية وموضوعية مما حيدث، وكذلك زيادة مشاركة 
رئيس جملس األمن. واقرتح، هبدف تعزيز اآللية، ما يلي: أواًل، تشجيع 
رؤساء جملس األمن على املشاركة بقدر أكرب يف املناقشة. ثانيًا، تقدمي 
الرئيس إحاطة شفوية موجزة ألعضاء اجمللس عن آراء البلدان املسامهة 
بقوات لكفالة وصول هذه املعلومات إىل مجيع أعضاء اجمللس يف الوقت 
املناسب. ثالثًا، توزيع األوراق املتصلة باملوضوع، ومواقيت اجللسات مع 
الرمسية” يف اجمللس  املشاورات “غري  بقوات، ومواعيد  املسامهة  البلدان 
حسب جدول زمين حبيث يتيح ذلك أكرب فرصة ممكنة إلجراء مناقشة 
ترتكز على معرفة املعلومات الالزمة. وأخرياً، جتين البلدان املسامهة بقوات 
قبل  الشيء  بعض  نطاقًا  أوسع  مشاورات  بينها  فيما  أجرت  إذا  فائدة 
اجللسات اخلاصة ببعثات حفظ السالم الرئيسية. واختتم املتحدث كلمته 
بقوله إن اجلهود ينبغي أن تتجه حنو تعزيز الشكل األساسي القائم بداًل 

من تركه جانبًا إلحالل ترتيبات جديدة حمله 51 .
وذكر ممثل اململكة املتحدة أن الرتتيبات اليت وضعها البيان الرئاسي 
األمام  إىل  خطوة كبرية  متثل   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   4 املؤرخ 
مع  االجتماعات  أن  وأكد  الواجبة.  بالكفاءة  فعاًل  تعمل  ال  أهنا  غري 
العامة  لألمانة  أكثر من فرصة  أن تكون  بقوات جيب  املسامهة  البلدان 
لتقدمي إحاطات شفوية إعالمية عن التطورات يف العمليات، بل ينبغي 
اجمللس حول  البلدان وأعضاء  تلك  بني  ملناقشة جادة  فرصة  تكون  أن 
الواليات الصادرة للقيام بعمليات حفظ السالم هذه. ويتعني أن تعقد 
االجتماعات يف وقت مناسب وأن توفر هلا الوثائق الكافية. ويتعني على 
البلدان املسامهة بقوات أن ُتسِمع أصواهتا يف هذه االجتماعات، واألهم 
هو أن تكون آراؤها هادية لعمل اجمللس. وهلذه األسباب، ينبغي لرئيس 
الرمسية،  غري  أعضائه  مشاورات  أثناء  اجمللس،  ليخرب  يعود  أن  اجمللس 
املشاورات.  هذه  يف  بقوات  املسامهة  البلدان  عنها  أعربت  اليت  باآلراء 
ومن األسف أن هذا احلكم مل يراع يف الشهور األخرية املراعاة التامة اليت 
يسمح هبا النظام. وقال إنه بينما ال يوجد خالف كبري بشأن احلاجة 
إىل جعل نظام املشاورات املعمول به أكثر فعالية وميكن االعتماد عليه 
بدرجة أكرب، توجد خالفات بشأن الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك. فعلى 
سبيل املثال، ختتلف آراء وفد بلده عن آراء األرجنتني بشأن اقرتاح إنشاء 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  امليثاق.  من   29 املادة  مبوجب  فرعي  جهاز 
املسؤوليات التنفيذية لألمني العام، وكذلك قدرة جملس األمن نفسه على 

اختاذ القرارات، جيب محايتها واحلفاظ عليها 52 .
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وأكد ممثل فرنسا أمهية االهتداء إىل إجراءات حمّسنة للتشاور تتماشى 
مع التوازن الذي حدده امليثاق ومتّكن الدول اليت تبذل جهداً لتوفري أفراد 
لعمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أن ُتسمع صوهتا 
بإمكان  أن  وذكر  القوات.  هذه  استخدام  بشأن  املناسب  النحو  على 
جملس األمن، يف هذا الصدد، إما أن ينظر، عن طريق فريقه العامل املعين 
باإلجراءات، يف اإلجراء الذي جيب اختاذه فيما يتعلق بالصيغة احلالية 
إصالحًا  تلقائيًا  تتطلب  لن  )اليت  بقوات  املسامهة  البلدان  الجتماعات 
مؤسسيًا(؛ أو أن ينظر يف اعتماد بيان رئاسي، وهذه هي الطريقة اليت 
يتخذ هبا اجمللس عادة موقفًا بشأن ممارساته اإلجرائية. وأشار إىل مبادئ 
معينة يلتزم هبا وفد بلده فيما يتعلق هبذه املسألة. فمن املهم، يف هذا 
أّية  اخلاصة هبا يف  الصالحيات  العامة على  األمانة  أن حتافظ  الصدد، 
ممارسة تتصل بإدارة عمليات حفظ السالم. ومل تكن أبداً من ممارسات 
اجمللس االضطالع مبسؤولية إدارة العمليات. ولذا فإن من املهم أن يرتبط 
األمني العام، يف مجيع الظروف، برئاسة االجتماعات اليت هتمه بدرجة 
كبرية. وليس من التوقيت املناسب جعل الدول املسامهة بقوات فئة جمردة 
من الدول األعضاء، يكون هلا، بالنسبة جلميع العمليات، حق االشرتاك 
يف قرارات جملس األمن بينما ال تتمتع الدول األخرى األعضاء بذلك 
احلق. ونتيجة هذا الشاغل املتعلق باالمتثال للميثاق هي أن إجراءات 
التشاور ينبغي تقريرها على أساس كل عملية على حدة. وال يرغب وفد 
بلده يف قبول فكرة “املسامهني احملتملني” يف عملية ما، ألن أّية دولة 
عضو هي، من حيث املبدأ، مساهم حمتمل، وعليه فإن فكرة املشاورات 
تبدو واقعية. وعالوة على ذلك،  القوة ال  اعتماد والية  قبل  تعقد  اليت 
التشاور  تتأتى من حتويل جلسات  اليت قد  الفوائد  بلده يف  يشك وفد 
وتبادل املعلومات إىل شكل من أشكال جلسات جملس األمن. وقال 
إن لديه حتفظات فيما يتعلق بفكرة اللجوء إىل املادة 29 من امليثاق هلذا 
الغرض. ويوصى باإلبقاء على التمايز الواضح بني مناقشات ذات نكهة 
سياسية، يتمكن فيها مجيع أعضاء املنظمة من التعبري عن آرائهم، وينبغي 
مبوجب  األمن  جمللس  العامة  اجللسات  إطار  يف  تعقد  أن  لذلك  وفقًا 
العملي األكرب  الطابع  امليثاق، وبني احلوار ذي  املادتني 31 و32 من 
واألكثر تقنية الذي ينبغي أن جيري بني األمانة العامة والدول املسامهة 
بقوات وأعضاء جملس األمن. ومع أنه باإلمكان استخدام اإلطار احلايل 
استخدامًا أفضل، فإن وفد بلده ليس على اقتناع بأن هذا اإلطار غري 

كاف أو جيب تغيريه لتحسني األمور 53 .
الرئيسية عن  األمن  إىل مسؤولية جملس  الصني، مشرياً  ممثل  وذكر 
حفظ السلم واألمن الدوليني مبوجب امليثاق، أن قرارات اجمللس وعملية 
اختاذ القرار فيه ينبغي أن تعكس إرادة ورغبة األعضاء بوجه عام. وقال 
إنه حييط علمًا باالقرتاحات اليت قدمتها البلدان املسامهة بقوات ويأمل 
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أن يتمكن اجمللس من تعزيز كفاءته ومن زيادة شفافيته كي يفي على حنو 
أفضل مبهامه 54 .

وذكر ممثل أملانيا أن البلدان املسامهة بقوات مهتمة حقًا بأن يكون 
هناك أثر سياسي أكرب على القرارات اليت يتخذها جملس األمن. ويؤيد 
وفد بلده مقرتحات األرجنتني وخباصة فكرة تعيني رئيس من بني أعضاء 
اجمللس ملدة سنة واحدة لتوفري مزيد من االستمرارية يف العالقة مع البلدان 
تعيني رئيس لكل عملية  النظر يف فكرة  أيضًا  بقوات. وميكن  املسامهة 
أو جمموعة من العمليات. وقال إنه ليس يف أّي من االقرتاحات املقدمة 

أّي شيء يتعدى بشكل ال موجب له على امتيازات جملس األمن 55 .
فحسب  يضمن  لن  مهيكلة  آلية  إنشاء  إن  إيطاليا  ممثل  وقال 
بقوات  املسامهة  للمعلومات بني أعضاء اجمللس والبلدان   تدفقًا مستمراً 
مع  هذا  ويتوافق  اجلوهرية.  املسائل  بشان  التشاور  أيضًا  سيضمن  بل 
وعالوة  امليثاق.  يتيحها  اليت  لإلمكانيات  الكامل  االستخدام  توقعات 
املناخ  استثمار  على  تقتصر  أاّل  ينبغي  التشاور  آلية  فإن  ذلك  على 
السياسي بل تتسع لتشمل املناخ العسكري أيضًا. واقرتح يف هذا الصدد 
حبث فكرة إنعاش جلنة أركان احلرب مبا يقضي بأن تدرج فيها البلدان 

املسامهة بقوات يف كل عملية 56 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، فذكر أن االبتكارات 
ينبغي  ضرورية،  وهي  األمن،  جملس  عمل  وإجراءات  أساليب   يف 
اختصاصاته  مع  أو  امليثاق  مبوجب  اجمللس  مهام  مع  تتعارض   أاّل 
فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني. وأهم ما يف األمر ليس إضفاء 
طابع رمسي على االجتماعات كهدف يف حّد ذاته، بل جعل من املمكن 
أن تؤخذ يف احلسبان آراء كل املشرتكني احملتملني يف العملية املعينة. ومن 
الواضح أن جمموعة البلدان املسامهة بقوات ترتاوح من عملية إىل أخرى، 
وهذا يف حّد ذاته يثري تعقيدات عملية خطرية بالنسبة إلضفاء الطابع 
املناسب،  الوقت  يف  القيام  حيبذ  وهو  املشاورات.  آلية  على   املؤسسي 
ال بإشراك البلدان املسامهة بقوات فحسب، بل كذلك البلدان املسامهة 
باملعدات واخلدمات األخرى، وذلك قبل أن يصدر جملس األمن قراراته 
بشأن أّي عملية معينة حلفظ السالم، وخباصة عندما يتعلق األمر بوزع 
عملية جديدة. وينبغي أيضًا دعوة املمثلني اخلاصني لألمني العام وقادة 
القوات إىل اجتماعات معينة. وبوجه عام، ينبغي أن تساعد آلية التشاور 

اجمللس على االضطالع مبهامه 57 .
سيد  املطاف،  هناية  يف  هو،  األمن  جملس  إن  اليابان  ممثل  وقال 
املادة  مبوجب  فرعي  جهاز  إنشاء  على  بلده  يصر  ال  وبينما  إجراءاته. 

املرجع نفسه، الصفحة 8.  54

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  55

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  56

املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.  57

29 من امليثاق، فإنه يعتقد أن زيادة إضفاء الصبغة املؤسسية على آلية 
التشاور، على غرار ما ورد يف بيان ممثل األرجنتني، أمر مستحب للغاية. 
وميكن أن يشمل ذلك تدابري تتعلق باإلخطار املسبق الكايف واإلعالم 
وحتديد آجال الفرتات الدورية، والتقارير اليت تقدم إىل اجمللس عن اآلراء 
املشاورات.  هذه  إجراء  أثناء  بقوات  املسامهة  البلدان  عنها  تعرب  اليت 
وتعلق اليابان أيضًا أمهية كبرية على املمارسة احلالية اليت يشمل مبوجبها 
مفهوم “البلدان املسامهة بقوات” بلدانًا تسهم إسهامات متنوعة ذات 
طبيعة موضوعية، مبا يف ذلك املسامهة بقوات ولكن دون االقتصار على 
هذا النوع من املسامهة. ويقرتح وفد بلده إمكانية قيام البلدان املسامهة 
بقوات يف عمليات حفظ السالم بإجراء تبادل مسبق لآلراء فيما بينها، 
إلعداد أنفسها للمشاورات. غري أن هذا لن يتسىن إاّل إذا أتيح هلا وقت 

كاف لدى إخطارها مبوعد اجتماعات املشاورات املرتقبة 58 .
تكون  أن  األرجنتيين،  لالقرتاح  تأييده  مع  نيوزيلندا،  ممثل  واقرتح 
اخلطوة التالية للمجلس هي إنشاء فريق عامل مشرتك غري رمسي، يضم 
أعضاء اجمللس والبلدان املسامهة بقوات، ملناقشة الطريقة املثلى لضمان 
إحراز تقدم يف املسألة اليت هي قيد النظر. وأكد أن هذه مسألة إجرائية 
وليست مسألة جوهرية. ورداً على القلق الذي أعربت عنه فرنسا بشأن 
املادة  إن  قال  األعضاء،  الدول  من  جديدة  مستقلة  جمموعات  إنشاء 
44 من امليثاق تعرتف فعاًل بوجود جمموعة من الدول األعضاء تستطيع 
أن تقدم، وتقدم فعاًل، إسهامات خاصة للسلم واألمن الدوليني. ورداً 
لألمني  املخّولة  االمتيازات  بشأن  فرنسا  عنه  أعربت  آخر  شاغل  على 
بيئة  تعمل يف  اليت  السالم  قوات حفظ  بني  متييزاً  إن هناك  قال  العام، 
غري حمفوفة باألخطار وتلك اليت ُيزج فها يف وضع يدور فيه قتال نشط. 
واحلالة األخرية هي اليت يلزم فيها إشراك البلدان املسامهة بقوات يف عملية 
 اختاذ القرارات املتعلقة بعملية بعينها. وهذه القرارات ميكن إما اختاذها 
وغري  قائمة  وغري  رمسية  غري  عمليات  خالل  من  الكواليس”  “وراء 
مؤسسية، أو اختاذها يف عملية مفتوحة بوضوح وشفافة يشارك فيها مجيع 
الذين هلم مصاحل جدية. ومع أن جملس األمن هو الذي يتحمل املسؤولية 
النهائية عن اختاذ القرار، فإن البلدان املسامهة بقوات هي املسؤولة عن 
القرار. وأعرب مرة أخرى عن  اإلدالء بدلوها واإلسهام يف اختاذ ذلك 
تأييد بلده القرتاح سابق طرحته فرنسا ويدعو إىل عقد مزيد من جلسات 
التوجيه. وقال إن هذه املمارسة، اليت ينبغي إحياؤها، هي على وجه الدقة 
تلك اليت تتيح فرصة ملشاركة أعضاء األمم املتحدة الذين ال تتاح هلم 

فرصة أخرى لتقدمي مسامهة 59 .
التمييز بني مناقشة  بلده بضرورة  إميان وفد  وأعرب ممثل كندا عن 
املسائل السياسية ومسائل الوالية من جهة، واملسائل التنفيذية من اجلهة 
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األخرى. فاألوىل، اليت هي من اختصاص جملس األمن، ينبغي حبثها معه 
مباشرة، أما األخرية، وهي مسؤولية األمانة العامة، فال بد من حبثها بينها 
فيها األمانة  اليت تشرتك  احلالية  املسامهة بقوات. والعملية  البلدان  وبني 
البلدان  مع  تعقد  اليت  االجتماعات  رئاسة  يف  اجمللس  وأعضاء  العامة 
املسامهة بقوات تنحو إىل اخللط بني املسائل السياسية واملسائل التنفيذية. 
ومن مث فإن املشاورات مع جملس األمن بشأن املسائل املتعلقة بالوالية 
ينبغي أن يرتأسها اجمللس نفسه، مع وجود األمانة العامة بطبيعة احلال. 
ويف سياق تناوله مسألة تعزيز قدرة األمم املتحدة على الرد السريع شدد 
املسامهة  احملتملة  البلدان  مع  اجمللس  يتشاور  أن  إىل  احلاجة  على  أيضًا 

بقوات اليت حتددها األمانة العامة، قبل الشروع يف عملية ما 60 .
واقرتح ممثل لكسمربغ، متكلمًا نيابة عن بلدان البنيلوكس، التدابري 
التالية يف سبيل زيادة فعالية االجتماعات مع البلدان املسامهة بقوات: 
أواًل، اإلعالن عن االجتماعات يف “اليومية” يف وقت مبكر حبيث يتاح 
للوفود أن تستعد هلا على النحو املالئم؛ وثانيًا، توفري الوثائق الضرورية 
عن  العام  األمني  تقارير  توزيع  وثالثًا،  أيضًا؛  االجتماعات  قبل  للوفود 
العملية قيد النظر على الوفود املعنية لتمكينها من دراسة اخليارات املقرتحة 
من ِقبل األمني العام؛ ورابعًا، إجراء املشاورات مع البلدان املسامهة بقوات 
على أساس منتظم، ويف وقت مبكر حبيث تكون مفيدة، وذلك يف كل 
مرة تنشأ فيه عملية حلفظ السالم أو تعدل أو توسع أو تنهى؛ وخامسًا، 
توزيع حماضر اجللسات اليت تعقد مع البلدان املسامهة بقوات على مجيع 
أعضاء اجمللس. ويف اخلتام قال املتحدث إنه قد يكون من املالئم اختاذ 
الطرائق  إعطاء طابع رمسي هلذه  أجل  األمن من  قرار رمسي من جملس 

للتشاور والتعاون 61 .
وأكد ممثل كولومبيا أن أّي حل للمسألة اليت هي قيد النظر ينبغي أن 
يأيت من الفريق العامل املعين بإصالح جملس األمن أو من الفريق العامل 
املعين بتعزيز منظومة األمم املتحدة. وقال إنه برغم أن اآللية هتدف إىل 
بعمليات حفظ  املتعلقة  املناقشات  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  توسيع 
السالم، فإهنا تعزز أيضًا امليل إىل جعل تلك املناقشات أدوات جمللس 
األمن قاصرة عليه، فتهمش بذلك أجهزة األمم املتحدة الرئيسية األخرى. 
ويعتقد وفد بلده أنه ينبغي أن تنطلق أّي جهود رامية إىل تعزيز الشفافية 
يف اجمللس من افرتاض أن من الضروري تدعيم دور اجلمعية العامة إزاء 
القضايا املتصلة بالسلم واألمن الدوليني. وليس من املستصوب أن حيرم 
القدرة  جهاز مفوض سلطة أن يأمر بنشر عمليات حفظ السالم من 
على املسامهة يف جناحها. وفيما يتعلق باألمانة العامة، من املستصوب أن 
حتتفظ بدور الرئيس املتشارك الذي تتمتع به وال يرى وفد بلده أّي ميزة 

املرجع نفسه، الصفحتان 25 و26.  60

املرجع نفسه، الصفحتان 35 و36.  61

على اإلطالق يف تقليص دور األمانة العامة بوصفها اجلهاز املسؤول عن 
تنفيذ العمليات، وال حيبذ إنشاء جهاز فرعي جمللس األمن مبوجب املادة 
29 من امليثاق، قائاًل إن اآللية املقرتحة تتطلب مرونة وأنه لن يكسب 

شيء مبجرد جعل اآللية ذات طابع رمسي أكرب 62 .
وذكر ممثل اهلند أن وفد بلده يرى أن اآللية املوجودة حاليًا مرضية 
متامًا، وإن كان من املمكن حتسينها وترشيدها. ورأى، مؤكداً أن جملس 
األمن واألمني العام وكيالن هامان مسؤوالن عن تنفيذ مقررات اجمللس، 
سُيفقد  متشاركًا،  رئيسًا  بوصفه  املتحدة  األمم  ممثل  حضور  بدون  أنه 
ال  إنه  وقال  التنفيذية.  والرقابة  السياسية  املسؤولية  بني  املوجود  التوازن 
يعتقد أن إيكال هذه املهمة إىل هيئة فرعية للمجلس أو إبقاء ممثل األمني 

العام على اهلامش سوف يعززان فعالية هذه املشاورات 63 .
التشاور  نظام  تطوير  زيادة  على ضرورة  آخرون  متحدثون  وأكد 
أكرب  بدرجة  ومؤسسية  رمسية  صبغة  ذات  آلية  يصبح  حبيث  القائم 
جهاز  إنشاء  بينها  ومن  األرجنتني،  طرحتها  اليت  االقرتاحات  وأيدوا 
فرعي مبوجب املادة 29 من امليثاق. ورأوا أن هذه اآللية لن تتعدى 
القرار  اختاذ  لعملية  التمثيلي  الطابع  اجمللس وستحسن  امتيازات  على 
للمادة 24  املنظمة وفقًا  نيابة عن أعضاء  يتصرف  الذي  يف اجمللس 
من امليثاق. وعالوة على ذلك، ستمنح هذه اآللية تأثرياً كاماًل للمادة 
44 من امليثاق 64 . وأكد متحدثون عديدون على أن املشاورات مع 
البلدان املسامهة بقوات ينبغي أن تعقد قبل اختاذ القرارات املتعلقة ببدء 

عمليات جديدة 65 .

املرجع نفسه، الصفحتان 36 و36.  62

املرجع نفسه، الصفحتان 37 و38.  63

والصفحتان  التشيكية(؛  )اجلمهورية  الصفحتان 9 و10  نفسه،  املرجع   64

 16 والصفحة  )إندونيسيا(؛  و13   12 والصفحتان  )بوتسوانا(؛  و11   10
)مصر(؛  و20   19 والصفحتان  )اجلزائر(؛  و18   17 والصفحتان   )أوكرانيا(؛ 
والصفحتان 23 و24 )إسبانيا(؛ والصفحتان 24 و25 )أسرتاليا(؛ والصفحتان 
و31   30 والصفحتان  )تونس(؛  و29   29 والصفحتان  )ماليزيا(؛  و28   27
)آيرلندا(؛  و32   31 والصفحتان  األورويب(؛  الشمال  بلدان  عن  نيابة  )النرويج 
والصفحتان 32 و33 )النمسا(؛ والصفحتان 33 و34 )باكستان(؛ والصفحتان 
)تركيا(؛  والصفحة 39  )اليونان(؛  و39  والصفحتان 38  )الربازيل(؛  و35   34
)مجهورية كوريا(؛  و41   40 والصفحتان  )زمبابوي(؛  و40   39 والصفحتان 

والصفحات 41 إىل 43 )كوبا(.
 19 والصفحتان  )إندونيسيا(؛  و13   12 الصفحتان  نفسه،  املرجع   65

و20 )مصر(؛ والصفحتان 30 و31 )النرويج نيابة عن بلدان الشمال األورويب(؛ 
والصفحتان 33 و34 )باكستان(.
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خطة للسالم  - جيم 
 المقرر المؤرخ 22 شباط/فبراير 1995 

)الجلسة 3503(: بيان من الرئيس
الثاين/يناير 1995، أدرج  يف اجللسة 4392، املعقودة يف 18 كانون 
ورقة  للسالم:  “ملحق خلطة  املعنونة  الوثيقة  أعماله  اجمللس يف جدول 
موقف مقدمة من األمني العام مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء 
املوقف  ورقة  من  الغرض  إن  العام  األمني  وقال   . 66 املتحدة”  األمم 
منها هو تسليط  الغرض  بل  للسالم”  تنقيح “خطة  ليس  منه  املقدمة 
الضوء بصورة انتقائية على جماالت معّينة ظهرت فيها صعوبات مل تكن 
متوقعة، أو مل تكن متوقعة إاّل جزئيًا، ويتعني فيها على الدول األعضاء 
الوقائية  الدبلوماسية  تتخذ “قرارات صعبة” وتشمل هذه اجملاالت  أن 
وصنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم ونزع السالح واجلزاءات وإنفاذ 
الثاين/ املؤرخ 31 كانون  األمن  بيان جملس  إىل  مشرياً  وقال،  السالم. 

يناير 1992 67 ، إن الدول األعضاء تشجع األمني العام مجاعيًا على 
الوقائية؛ ولكنها حني تتصرف  الدبلوماسية  القيام بدور نشط يف جمال 
طرفًا  تكون  عندما  بذلك  قيامه  يف  األحيان  من  ترتدد يف كثري  منفردة 
على  ينطبق  مثلما  الدول  بني  الصراعات  على  ينطبق  وهذا  النزاع.  يف 
الصراعات الداخلية، حىت وإن كان اإلجراء الذي تتخذه األمم املتحدة 
يتعني  بينما  متامًا،  امليثاق  إطار  يكون يف  الدول  بني  الصراعات  بشأن 
يف احلالة األخرية التوفيق بينه وبني الفقرة )7( من املادة 2 من امليثاق. 
ومن الواضح أن األمم املتحدة ال تستطيع أن تفرض خدماهتا الوقائية 
أو خدماهتا يف جمال صنع السالم على الدول األعضاء غري الراغبة فيها. 
ودعا يف هذا الصدد إىل خلق رأي عام أو مزاج عام يف اجملتمع الدويل 
الدول األعضاء ملا تعرضه األمم  السائدة فيه هي قبول  القاعدة  تكون 
املتحدة من مساع محيدة. وأشار، على حنو أكثر حتديداً، إىل مشكلتني 
برزتا يف هذا امليدان. واملشكلة األوىل هي صعوبة العثور على أشخاص 
للعمل  استعداد  على  ويكونون  دبلوماسية  مهارات  لديهم  مكانة  ذوي 
املشكلة  وتتصل  العام.  لألمني  مبعوثني خاصني  أو  كممثلني خاصني 
الثانية بإنشاء ومتويل بعثات ميدانية صغرية ألغراض الدبلوماسية الوقائية 
وصنع السالم. ولكن ال يوجد رأي واضح بني الدول األعضاء بشأن 
أو  األمن  جملس  ميلكها  املسائل  هلذه  التشريعية  السلطة  إذا كانت  ما 
موجهة  بامليزانية  خاصة  إجراءات  توجد  وال  العامة،  اجلمعية  متلكها 
امليزانية  تضمني  املمكنة  احللول  وتشمل  احلاجة.  هذه  تلبية  حنو  جيداً 
العادية اعتماداً للطوارئ خيصص هلذه األنشطة أو زيادة االعتماد احلايل 
األنشطة  وإتاحته جلميع  العادية  وغري  املتوقعة  غري  لألنشطة  املخصص 

الوقائية وأنشطة صنع السالم.

 .S/1995/1  66
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مبادئ  ثالثة  إىل  العام  األمني  أشار  السالم،  حبفظ  يتعلق  وفيما 
أساسية لنجاح أّي عملية، هي: موافقة األطراف؛ وعدم التحيز؛ وعدم 
استخدام القوة، إاّل دفاعًا عن النفس. بيد أنه قال إن عمليات حفظ 
السالم مؤخراً كان لزامًا عليها أن تتخلى عن هذه املبادئ بسبب إسناد 
واليات إضافية إليها تقتضي منها استخدام القوة. وذكر األمني العام يف 
هذا الصدد أن حفظ السالم واستخدام القوة )خالفًا للدفاع عن النفس( 
نقطتان متجاورتان على  أهنما  بديلني ال على  أسلوبني  اعتبارمها  ينبغي 
خط ممتد يتاح االنتقال عليه بسهولة من نقطة إىل أخرى. وأشار أيضًا 
الثالث األخرية،  السنوات  العملية خالل  املشاكل  إىل ظهور عدد من 
والقدرة  واملعدات  القوات  وتوافر  والتحكم  بالقيادة  يتعلق  فيما  وخاصة 
اإلعالمية لعمليات حفظ السالم. وفيما يتعلق بالقيادة والتحكم، قال 
إنه كان هناك نزوع متزايد يف السنوات اخلرية لقيام جملس األمن بإدارة 
دقائق عمليات حفظ السالم. ويف الوقت نفسه، من الصائب واملالئم 
أن ُيستشار اجمللس عن كثب وأن حُياط علمًا. ولكن من املهم أاّل يؤدي 
للسلطة،  املختلفة  الثالثة  املستويات  بني  للفروق  أّي طمس  إىل  ذلك 
وهي التوجيه السياسي العام، وهو من اختصاص جملس األمن، والتوجيه 
والقيادة التنفيذيان، وهو مسؤول عنهما؛ والقيادة يف امليدان، اليت ُيعهد 
هبا إىل رئيس البعثة. ووحدة القيادة ضرورية أيضًا ألّي عملية من عمليات 
حفظ السالم لكي تؤدي وظائفها ككل متكامل. وفيما يتعلق مبسألة 
األمم  يتعني على  أنه  إىل  العام  األمني  واملعدات، خلص  القوات  توافر 
املتحدة أن تنظر جبدية يف فكرة تكوين قوة للرد السريع. وستكون هذه 
القوة هي القوة االسرتاتيجية االحتياطية جمللس األمن اليت يقوم بوزعها 
املعدات  ومسألة  السالم.  حلفظ  قوات  إىل  طارئة  حاجة  تنشأ  عندما 
والتدريب الكايف هي جمال آخر يتزايد القلق بشأنه. واملبدأ هو أن تكفل 
احلكومات املسامهة وصول قواهتا وهي مستعدة متام االستعداد للعمل. 
غري  قوات  تقدم  متزايد  حنو  على  أخذت  األعضاء  الدول  أن  على  
جمهزة مبا هو ضروري من املعدات والتدريب. وعرض األمني العام، يف 
احتياطيًا من معدات حفظ  املتحدة خمزونًا  األمم  الصدد، تكوين  هذا 
هذه  إىل  حتتاج  اليت  احلكومات  بني  شراكات  وإقامة  املعتادة،  السالم 
املعدات واحلكومات اليت هي على استعداد لتوفريها. وفيما يتعلق بالقدرة 
اإلعالمية لعمليات حفظ السالم، قال إنه أصدر تعليمات بأن ُيبحث 
يف مرحلة مبكرة لدى التخطيط ألّية عمليات مستقباًل احتمال احلاجة 

إىل قدرة إعالمية فّعالة وبأن ُتدرج املوارد الضرورية يف امليزانية املقرتحة.
إنه  العام  األمني  قال  النزاع،  انتهاء  بعد  السالم  ببناء  يتعلق  وفيما 
السالم  حفظ  عملية  مغادرة  وطرائق  توقيت  دقة  بكل  ُيعاجل  أن  جيب 
قدر ممكن  بأوىف  وذلك  إىل غريها  السالم  بناء  جمال  مهامها يف  ونقل 
مهمة  إسناد  البداية  يف  ميكن  وبينما  املعنية.  احلكومة  مع  التشاور  من 
استئناف األنشطة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية وجمال 
حقوق اإلنسان إىل عملية متعددة املهام حلفظ السالم، ينبغي للربامج 
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والصناديق واملكاتب والوكاالت أن تستأنف نشاطها وأن تتسلم تدرجييًا 
زمام املسؤولية، مع جناح حفظة السالم يف إعادة األوضاع العادية. وقد 
يلزم يف تلك احلالة ترتيب أمر نقل مسؤولية اختاذ القرار من جملس األمن 
إىل اجلمعية العامة أو إىل هيئات حكومية دولية أخرى تقع على عاتقها 
املسؤولية عن أنشطة بناء السالم املدنية. ويف احلاالت اليت ال حيدث فيها 
وزع حلفظ السالم، أوضح األمني العام أن التنبيه املبكر جيب أن يضطلع 
به مقر األمم املتحدة، مستخدمًا فيه كل املعلومات املتاحة له. وعندئذ 
ميكن لألمني العام، من منطلق واليته العامة يف جمال الدبلوماسية الوقائية 
وصنع السالم وبناء السالم، أن يبادر إىل إيفاد بعثة، مبوافقة احلكومة، 

لتناقش معها ما ميكن أن تتخذه من تدابري جمدية.
وفيما يتعلق بنزع السالح، ذكر األمني العام أن التقدم احملرز منذ عام 
1992 يف جمال أسلحة الدمار الشامل وُنظم األسلحة الرئيسية جيب أن 
يعقبه تقدم مواز يف األسلحة التقليدية، ال سيما فيما يتعلق باألسلحة 
اخلفيفة، املسؤولة عن معظم الوفيات يف النزاعات احلالية. ونزع السالح 
العملي فيما يتعلق بالنزاعات اليت تعاجلها حاليًا األمم املتحدة، وهو ما 
ميكن تسميته “نزع السالح على نطاق صغري”، يقتضي معاجلة املشكلة 
األمني  وقال  وقتًا.  الفّعالة ستستغرق  احللول  بصورة عاجلة وذلك ألن 

العام إنه ينوي القيام بدوره الكامل يف هذا الصدد.
وفيما يتعلق باجلزاءات، أشار األمني العام إىل املادة 41 من امليثاق 
األمن  جملس  قبل  من  اجلزاءات  الستخدام  القانوين  األساس  باعتبارها 
يهدد  طرف  سلوك  تعديل  هو  اجلزاءات  من  الغرض  أن  على  للتأكيد 
السالم واألمن الدوليني وليس معاقبته أو االقتصاص منه على أّي حنو 
الوسيلة  األمن هذه  استخدام جملس  الكبرية يف  الزيادة  إن  وقال  آخر. 
قد كشفت عن عدد من الصعوبات اليت تتصل بصفة خاصة بأهداف 
التسليم  ومع  املقصودة.  وآثارها غري  وأثرها،  تطبيقها  اجلزاءات، ورصد 
بأن جملس األمن هو هيئة سياسية وليس جهازاً قضائيًا ذكر األمني العام 
أن من األمهية مبكان أنه عندما يقرر اجمللس فرض جزاءات ينبغي له يف 
الوقت ذاته أن حيدد معايري األهداف لكي ميكن هبا تقرير أن الغرض 
السلبية  التأثريات  من  للتحقق  واقرتح،  حتقق.  قد  اجلزاءات  تلك  من 
للجزاءات، إمكانيتني لكي تنظر فيهما الدول األعضاء: أواًل، أن ُيكفل، 
اإلنسانية،  الوكاالت  عمل  لتيسري  ترتيبات  اختاذ  اجلزاءات،  فرض  عند 
امليثاق. وفيما  املادة 50 من  للتوقعات اليت تطرحها  وثانيًا، االستجابة 
يتعلق بالنقطة األخرية، بالنظر إىل أن اجلزاءات هي إجراء ُيتخذ بصورة 
أو  الدوليني  واألمن  السلم  لصون  املتحدة  األمم  جانب  من  مجاعية 
استعادهتما، ينبغي أن تتحمل التكاليف الالزمة لتطبيقها، مجيع الدول 
لها على العدد القليل منها الذي  األعضاء بصورة منصفة وأاّل يقتصر حتمُّ
يشاء سوء حظه أن يكون من جريان البلد املستهدف أو شريكًا اقتصاديًا 
رئيسيًا له. واقرتح األمني العام، من أجل معاجلة مجيع املشاكل املذكورة 
أعاله، إنشاء آلية لكي تساعد جملس األمن لالضطالع باملهام اخلمس 

التالية: )أ( تقدير األثر املمكن للجزاءات على البلد املستهدف وعلى 
بلدان ثالثة، وذلك بناًء على طلب جملس األمن وقبل فرض اجلزاءات؛ 
)ب( رصد تطبيق اجلزاءات؛ )ج( قياس آثار اجلزاءات من أجل متكني 
جملس األمن من ضبطها بدقة؛ )د( ضمان توصيل املساعدة اإلنسانية 
األعضاء  الدول  استكشاف سبل مساعدة  )هـ(  الضعيفة؛  الفئات  إىل 
الدول  تلك  من  املقدمة  املطالبات  وتقييم  تبعية،  أضرار  من  تعاين  اليت 

مبوجب املادة 50.
وفيما يتعلق بإجراءات اإلنفاذ، قال األمني العام إنه ال جملس األمن 
وتوجيهها  عمليات  وزع  على  القدرة  حاليًا  ميتلكان  العام  األمني  وال 
القانون  مبوجب  إنفاذ  إجراءات  اختاذ  لغرض  عليها  والسيطرة  وقيادهتا 
للسالم  انتهاكات  أو  السالم  هتدد  أخطار  وجود  عن  املسؤولني  ضد 
أو ارتكاب أعمال عدوان. وبينما يعتقد أنه من املستصوب يف املدى 
احلماقة  من  سيكون  القدرة،  هذه  املتحدة  األمم  تكتسب  أن  الطويل 
حماولة القيام بذلك يف الوقت احلاضر الذي تفتقر فيه املنظمة إىل املوارد 
وتتعرض لضغط شديد لكي تتوىل ما هو معهود به إليها من مسؤوليات 
يف جمال صنع السالم وحفظ السالم تنطوي على مطالب أقل. وخربة 
السنوات القليلة املاضية تبني، على حّد سواء، القيمة اليت ميكن كسبها 
واملصاعب اليت ميكن أن تنشأ عندما يعهد جملس األمن مبهام اإلنفاذ إىل 
جمموعات من الدول األعضاء. فمن الناحية اإلجيابية، يوفر هذا الرتتيب 
للمنظمة قدرة إنفاذ ما كانت لتملكها بأّي شكل آخر، كما أنه مفضل 
بدرجة كبرية على استخدام القوة انفراديًا من جانب الدول األعضاء دون 
هذا  يرتك  أن  األخرى، ميكن  الناحية  ومن  املتحدة.  األمم  إىل  الرجوع 
الرتتيب أثراً سلبيًا على مكانة املنظمة ومصداقيتها. وهناك أيضًا خطر 
يتمثل يف أن الدول املعنية قد تدعي شرعية وقبوال دوليني لتدابري شديدة 

مل يتوخاها جملس األمن يف الواقع عندما أصدر إذنه هلا.
وحدد األمني العام، يف تناوله ملسائل التنسيق، وخباصة التعاون بني 
امليثاق،  من  الثامن  الفصل  مبوجب  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم 
املبادئ التالية اليت ينبغي أن تستند إليها هذه العالقة: )أ( إنشاء آليات 
للتشاور متفق عليها؛ )ب( احرتام صدارة األمم املتحدة كما هي منصوص 
عليه؛  واالتفاق  بوضوح  العمل  تقسيم  حتديد  )ج(  امليثاق؛  يف   عليها 
)د( مراعاة الدول األعضاء يف أّية منظمات إقليمية اليت هي أيضًا أعضاء 

يف األمم املتحدة لالتساق لدى تناول مشكلة حتظى باهتمام مشرتك.
الوسائل  أّي من  استخدام  أنه ال ميكن  العام  األمني  وأخرياً، أكد 
املالية  املوارد  احلكومات  تقدم  مل  ما  واألمن  السالم  لتحقيق  املختلفة 
املتعلقة  واملسائل  واألفكار  املقرتحات  من  جمموعة  إىل  وأشار  الالزمة. 
باملالية وإجراءات امليزانية اليت كان قد طرحها على الدول األعضاء يف 
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اعتماد جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي أسرتاليا وأوكرانيا  وبعد 
وآيرلندا وباكستان والربازيل وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وبولندا 
وتركيا واجلماهريية العربية الليبية ورومانيا وسري النكا وسلوفينيا وسرياليون 
وكندا وكولومبيا والتفيا وماليزيا ومصر والنرويج ونيوزيلندا واهلند وهنغاريا 
أن يكون هلم احلق يف  بدون  املناقشة  املشاركة يف  إىل  واليابان  وهولندا 

التصويت.
وأشار ممثل اململكة املتحدة إىل أن بلده ناصر منذ زمن طويل جلوء 
األمم املتحدة على حنو متزايد إىل اإلجراءات الوقائية. وقال إنه يسلم 
بأن هذا النوع من اإلجراءات ُيتخذ اآلن أكثر مما كان ُيتخذ منذ بضع 
سنوات، غري أنه يؤمن بأن األمم املتحدة ما زال بإمكاهنا أن تكون أكثر 
إبداعًا وأكثر إقدامًا على العمل يف هذا املضمار وينبغي أن يكون هناك 
قدر أكرب من التنسيق بني خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدة لتحديد 
األزمات احملتملة، وأن يتوفر استعداد أكرب للتصّدي هلذه األزمات مبكراً 
قبل أن تستفحل وتتحول إىل صراعات مسلحة. وأعرب، مشرياً إىل أن 
منع نشوب الصراعات قد يكون أقل تكلفة من حسمها بعد اندالعها، 
عن شكوكه بشأن فكرة اعتماد مبلغ ثابت للطوارئ خيصص لألعمال 
الوقائية يف امليزانية العادية، ولكنه قال إنه مستعد للنظر يف زيادة االعتماد 
وميكن  العادية.  غري  واألنشطة  املتوقعة  غري  لألنشطة  املخصص  احلايل 
لتمويل  الطوعية  اإلسهامات  إىل  أكرب  بصورة  اللجوء  يف  أيضًا  النظر 
البعثات الوقائية األطول أجاًل. وميكن أن تكون بعثات الدعم الصغرية 
اليت تقوم هبا األمم املتحدة منوذجًا مفيداً ُيتبع. وتطرق إىل مسائل حفظ 
السالم فقال إن حفظ السالم من األرجح أن يكون ناجحًا عندما يكون 
حمايدا على حنو صارم ويستند إىل قبول األطراف. ووحدة القيادة حيوية 
ولكنها جيب أن تستكمل بتقدمي أمت قدر ممكن من املعلومات إىل البلدان 
املسامهة بقوات فضاًل عن اكتساب قدرة إعالمية فّعالة. وذكر، مشرياً 
إىل اقرتاح األمني العام تشكيل قوة للرد السريع، أن هذا ليس بالضرورة 
الطرق واقعية ملعاجلة  أكثر  أو  التكلفة  فعالية من حيث  الطريقة األشد 
مسألة الوزع السريع. ومثة حاجة إىل القيام بأكثر من ذلك للبناء على 
“النظام الوليد” للرتتيبات االحتياطية، مبا يف ذلك توفري العتاد للبلدان 
املسامهة بالقوات اليت حتتاج إليه، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات 
للتخطيط. ومن املمكن أيضًا االستعانة بسرعة بالبلدان املسامهة بالقوات 
من  عملية  بداية  يف  االستعداد  العالية  القوات  ذات  التجهيز  امُلحكمة 
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وأن ُتستبدل بعدها ببلدان مسامهة 
أخرى قد حتتاج إىل وقت أطول لتتأهب لوزع قواهتا. وفيما يتعلق ببناء 
العام  األمني  لنهج  تأييده  عن  أعرب  الصراعات،  انتهاء  بعد  السالم 
وفيما  املتحدة ككل.  األمم  ملنظومة  استخدام  أفضل  لتحقيق  املتكامل 
املقام  االهتمام يف  العام ركز  أن األمني  أشار إىل  السالح،  بنزع  يتعلق 
اجلهود  يؤيد  إنه  السالح على نطاق صغري”. وقال  األول على “نزع 
الصغرية واأللغام األرضية  انتشار األسلحة  التصّدي ملشكلة  الرامية إىل 

املضادة لألفراد، ولكن مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل جيب عدم 
للمجلس يف هذا اجملال. ورحب،  الدور األساسي  إىل  جتاهلها، مشرياً 
مشدداً على أن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية حاسم 
الدوليني،  واألمن  السالم  بصون  املتعلقة  اجملاالت  من  يف كثري  األمهية 
بعرض األمني العام مساعدة املنظمات اإلقليمية ال سيما يف جمال صنع 

السالم وحفظ السالم.
املسلحة  القوة  أن  ذكر  امليثاق،  من  السابع  الفصل  إىل  وباإلشارة 
دعم  أو  العدوان  حاالت  يف  أخري،  إاّل كمالذ  تستخدم  أاّل  ينبغي 
سليمًا  خياراً  اجلزاءات  تبقى  األخري،  املالذ  هذا  قبل  ولكن  اإلرهاب. 
تؤثر  للجزاءات  أنظمة  ابتكار  أمهية  ومع  األحيان.  بعض  يف  وضروريًا 
أعظم تأثري على احلكومة املستهدفة ومؤيديها وأقل تأثري على املدنيني 
األبرياء، ال ينبغي الوقوع حتت إغراء “اجلزاءات الذكية”، فهي عمومًا 
صعبة اإلنفاذ وهلذا ليس من احملتمل أن حُتدث األثر املرغوب فيه املتمثل 
اليت  والتنمية  اجلزاءات  بني  التعارض  مسألة  وتناول  السياسة.  تغيري  يف 
أثارها األمني العام، فقال إن قراره فرض اجلزاءات يفرتض مسبقًا - ألنه 
اختذ مبوجب الفصل السابع من امليثاق - أن هناك هتديداً للسلم واألمن 
الدوليني، وهذه التهديدات يف حّد ذاهتا ضارة بأهداف التنمية للطرفني. 
على فرض اجلزاءات خالل  وهو يرى أن اجمللس جيب أن يكون قادراً 
مهلة قصرية ودون تأخري ال لزوم له. وبينما ال يوافق على مجيع النقاط 
اليت ذكرها األمني العام عن اجلزاءات، فإنه يوافق على أن هناك حاجة 
إىل تعزيز األمانة العامة مما يتيح هلا معاجلة املسائل املتعلقة برصد تطبيق 
اجلزاءات وتأثرياهتا وإيصال املساعدة اإلنسانية بأسلوب يتسم بقدر أكرب 

من التماسك والفعالية 69 .
وذكر ممثل فرنسا أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للدبلوماسية الوقائية 
اجلزاءات  وفرض  السالم  لعمليات حفظ  السريع  والوزع  السالم  وصنع 
وذلك من أجل حتسني قدرة األمم املتحدة على صون السالم واألمن 
الدوليني. وينبغي استخدام الدبلوماسية الوقائية ملنع نشوب الصراعات 
ينبغي  نفسه،  الوقت  وراءها. ويف  الكامنة  املنازعات  ولتسوية  وتفاقمها 
توفري متويل مستقر لبدء بعثات الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم، مبا 
يف ذلك البعثات الطويلة األمد، وتنفيذها. والوزع الوقائي لقوات حفظ 
وهذا  املتوترة  األوضاع  استقرار  على  للمساعدة  سبيل  أيضًا  هو  السلم 
قبول مجيع  احلدود يف حالة عدم  من  واحد  الوزع على جانب  يشمل 
احلكومات املعنية. وقال، مشرياً إىل أن أنشطة بناء السالم ضرورة الزمة 
للدبلوماسية الوقائية وصنع السالم، إهنا ميكن تنفيذها خالل عملية حفظ 
أّي عملية.  تبدأ بصورة مستقلة عن  السلم أو كتكملة هلا، وميكن أن 
وفيما يتعلق بالوزع السريع لعمليات حفظ السالم، قال إن مفهوم توافر 
قوات احتياطية الذي طرحته حكومة بلده هو طريقة ممتازة للتقليل من 
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به.  األعضاء  الدول  من  عدد كاف  التزام  بشرط  للوزع،  الالزم  الوقت 
وينبغي اإلبقاء على الرتتيبات املتعلقة بالقوات االحتياطية وينبغي أيضًا 
تطوير الطبيعة التنفيذية املشرتكة للقوات. وهو حييط علمًا باهتمام بالغ 
تابعة  السريع  للرد  قوة  تكوين  بشأن  العام  األمني  قدمه  الذي  باالقرتاح 
لألمم املتحدة. ولكن املسائل املتعلقة باالتفاقات بني احلكومات املعنية 
واألمم املتحدة بالنسبة لقيادة هذه القوة ومتويلها مل يتم توضيحها. وقال، 
مشرياً إىل املادة 41 من امليثاق، إن اجلزاءات هي األداة اإلنفاذية الوحيدة 
املتاحة جمللس األمن باستثناء اللجوء إىل القوة العسكرية. وهذا هو سبب 
إمكانية  إىل  إاّل  يشري  ال  فامليثاق  قيد.  ألّي  استخدامها  إخضاع  عدم 
الدول الثالثة أن تستشري اجمللس بشأن الصعوبات االقتصادية احملددة اليت 
قد تواجهها. ومع أن فرض اجلزاءات جيب أن يكون له هدف حمدد، 
وأن وسائل ومعايري رفع اجلزاءات جيب حتديدها من البداية من الضروري 
أيضًا احملافظة على استقالل جملس األمن يف صنع القرارات. وذكر يف هذا 
الصدد أن حكومة بلده ال ميكنها تأييد اقرتاح األمني العام إنشاء آلية 
مهمتها الرئيسية هي أن تقيِّم، قبل اختاذ أّي قرار، األثر احملتمل للجزاءات 
املخططة وقياس تأثرياهتا خالل تنفيذها، قائاًل إن هذا من شأنه أن يؤدي 

إىل ممارسة كل أنواع الضغط على اجمللس 70 .
وقال ممثل إندونيسيا، متحدثًا نيابة عن جمموعة بلدان عدم االحنياز، 
اجلمعية  دور  بشأن  النسيب  الصمت  يلتزم  للسالم”  “ملحق خلطة  إن 
احملدد  النحو  الدوليني على  السلم واألمن  العامة يف اإلسهام يف صون 
ألف   120/47 العامة  اجلمعية  قراري  يف  تأكيده  واملعاد  امليثاق  يف 
و120/47 باء. ومن املهم أن يعرتف باحرتام سيادة الدول باعتبارها 
العام  األمني  مع  يتفق  الدولية. وهو  العالقات  ممارسة  أساسيًا يف  مبدأ 
يف أن االلتزام بالتنمية هو أفضل سبيل الستئصال األسباب األساسية 
للصراعات اليت تشكل هتديدات للسالم واألمن الدوليني. ودعا، فيما 
يتعلق حبفظ السالم، إىل تعزيز املبادئ التقليدية التالية لعمليات حفظ 
وعدم  املعنية؛  الدول  وموافقة  للمنظمة؛  العامة  العضوية  دعم  السالم: 
القوة  استخدام  وعدم  واحلياد؛  للدول؛  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل 
وإتاحة فرصة متكافئة جلميع الدول للمشاركة؛ وقبل كل شيء، وجود 
والية حمددة بوضوح وإطار زمين ومتويل مضمون. وهو يؤكد أيضًا على 
األخري،  املالذ  تظل  أن  جيب  العسكرية  والوسائل  القسرية  التدابري  أن 
ويوافق على أن وحدة القيادة والتوجيه ال بديل عنها كي متارس عمليات 
حفظ السالم مهامها بشكل فّعال وآمن. ومن حيث املبدأ، ينبغي أن 
تكون عمليات حفظ السالم حتت اإلشراف التنفيذي لألمم املتحدة. 
ويتطلب مفهوم عمليات حفظ السالم املتعددة املهام مزيداً من التوضيح. 
كذلك، جتنبًا ألّي اعرتاضات بشأن سيادة الدول واستغالهلا، تتطلب 
بالنطاق  يتعلق  فيما  الوضوح  من  مزيداً  السريع  للرد  قوة  تشكيل  فكرة 
التكاليف  حيث  من  اآلثار  وكذلك  وزعها،  فيها  ميكن  اليت  والظروف 
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وطريقة إنشاء القوة واستخدامها، واحلاجة إىل احلصول على موافقة قبل 
الوزع وكذلك هيكل القيادة والتحكم. فليس من الواضح، مثاًل، ما هي 
أنواع الطوارئ املشار إليها ومن الذي حيدد وجود هذه األزمات. وعالوة 
على ذلك، من الالزم زيادة تقييم مفهوم إجراءات اإلنفاذ استناداً، يف 
مجلة أمور، إىل تقرير األمني العام. واجلانب اآلخر الذي له نفس القدر 
من األمهية هو املشاورات بني األمم املتحدة والبلدان املشاركة بقوات، 
والعسكرية،  السياسية  األهداف  على  تركز  أن  ينبغي  املشاورات  وتلك 
وسيعتمد  عام.  بشكل  العمليات  وتنفيذ  قواهتا  وتوقعات  ومسؤوليات 
إجراء أّية حتسينات حمددة أخرى، مبا يف ذلك التوسيع املمكن آلليات 
التشاور هذه لتشمل أّية بلدان معنية أخرى، على مستوى الفعالية اليت 

سيصل إليها هذا التنظيم اجلديد.
أنه  فذكر  املتحدة،  األمم  عمليات  متويل  إىل  املتحدث  وتطرق 
وفقًا  السالم  حفظ  عمليات  تكاليف  حساب  يف  االستمرار  ينبغي 
 جلدول األنصبة املقررة احلايل، الذي حدده قرار اجلمعية العامة 3101 
)د - 28(، والذي يأخذ يف احلسبان املسؤوليات اخلاصة لبعض الدول 
األعضاء واالعتبارات االقتصادية. وهذه الرتتيبات ينبغي أن ُيضفى عليها 
الطابع املؤسسي وأن تتماشى مع الفقرة 2 من املادة 17 من امليثاق. 
التكاليف  سداد  تيسري  تواصل  أن  العامة  األمانة  على  لذلك،  وإضافة 
فوراً للبلدان املسامهة بقوات. وهو يالحظ أيضًا مقرتحات األمني العام 
املتعلقة بالدبلوماسية الوقائية وصنع السالم. وفيما يتعلق بإشارة األمني 
لقبول عرض  األعضاء  للدول  بالنسبة  معيار  إىل وجود  تقريره  العام يف 
األمم املتحدة تقدمي مساعيها احلميدة فإنه يرى أن هذا ال ميكن أن يتأتى 
السالح،  بنزع  يتعلق  وفيما  وموافقتها.  املعنية  للدول  احلرة  باإلرادة  إاّل 
أكد من جديد أمهية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفيما يتعلق 
باجلزاءات قال إن الدول األعضاء ملزمة باالمتثال ملقررات جملس األمن 
املتعلقة باجلزاءات، طبقًا للمادة 41 من امليثاق. ولكن من الالزم توضيح 
قضايا عديدة قبل فرض اجلزاءات، منها أثرها احملتمل، واإلطار الزمين، 
واألهداف احملددة بوضوح، واجلوانب اخلاصة لإلقالل إىل أدىن حّد مما 
يتعلق  وفيما  اجلزاءات.  لتلك  مصاحب  ضرر  من  ثالثة  أطراف  تعانيه 
بالقضية األخرية، أكد أنه قد أصبح ضروريًا التوسع يف استخدام املادة 
50 من امليثاق كوسيلة للحد من أثر اجلزاءات، مبا يف ذلك عن طريق 
تقدمي تعويض. وتقع على عاتق جملس األمن، ال على عاتق مؤسسات 
بريتون وودز، املسؤولية عن تقدمي ختفيف للعبء. ويف اخلتام أعرب عن 
ترحيبه بالتعاون الوثيق بني األمم املتحدة واملتطلبات اإلقليمية يف تسوية 
الصراعات يف منطقتها، على أساس الفصل الثامن من امليثاق ويف إطار 
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959 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

جيب  خباصة  األمن  وجملس  املتحدة  األمم  أن  الصني  ممثل  ورأى 
عليهما، لدى االضطالع مبسؤولياهتما عن صون السلم واألمن الدوليني، 
التالية: احرتام سيادة  امليثاق  أن ميتثال على حنو صارم ملقاصد ومبادئ 
املنازعات  وتسوية  للدول؛  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم  الدول 
املتحدة  فيما بني وكاالت األمم  السلمية؛ والتعاون والتنسيق  بالوسائل 
وفقًا للميثاق؛ وقيام اجلمعية العامة بدور أكثر فعالية يف صون السالم 
واألمن الدوليني؛ ووفاء جملس األمن مبسؤوليته عن صون السالم واألمن 
الدوليني نيابة عن مجيع الدول األعضاء. وقال إن هذا التدخل ينطوي 
على خطر جعل األمم املتحدة طرفا يف هذه الصراعات. وهو يرى أن من 
احلتمي وضع مبادئ معينة من بينها ما يلي: أن تشكيل الصراعات أو 
املنازعات هتديداً حقيقيًا للسلم الدويل أو اإلقليمي؛ وأن تكون عمليات 
األمم املتحدة بناًء على طلب األطراف املعنية ومبوافقتها؛ وأن يقتصر دور 
األمم املتحدة على املساعدة يف تسوية الصراعات أو النزاعات بالوسائل 
للبلدان اجملاورة واملنظمات اإلقليمية ذات  السلمية؛ وإعطاء دور كامل 
عن  بوضوح  مييزها  اليت  السالم،  حفظ  بعمليات  يتعلق  وفيما  الصلة. 
إجراءات إنفاذ السلم، قال إنه يوافق على أن موافقة األطراف املعنية، 
واحلياد، وعدم استخدام القوة، إاّل دفاعًا عن النفس، هي مبادئ أساسية 
يلجأ  اليت  احلاالت  عدد  تزايد  يالحظ  وهو  العمليات.  جناح  لضمان 
فيها جملس األمن، مستنداً إىل الفصل السابع من امليثاق على “أسس 
واهية”، إىل اختاذ إجراءات لإلنفاذ أو يأذن حلفنة من البلدان باختاذها. 
إنه  أن حكومة بلده مل تؤيد قط إجراءات اإلنفاذ هذه،  وقال، مؤكداً 
العدوان  أعمال  إاّل ضد  استخدامها  اإلجراءات ال جيوز  أن هذه  يرى 
اليت تقوض السلم، ووفقًا للفصل السابع، وأهنا ينبغي أن تكون هلا والية 
حتت  توضع  وأن  اجمللس  من  السياسي  اإلرشاد  هلا  يوفر  وأن  واضحة 
القيادة املوحدة لألمم املتحدة. وال حتبذ حكومة بلده استخدام اجلزاءات 
ملمارسة الضغوط. فاجلزاءات ينبغي أاّل تستخدم كوسيلة عقابية وينبغي 
أن حتدد أهدافها ونطاقها وحدودها الزمنية حتديداً واضحًا. ويف الوقت 
نفسه، ينبغي إنشاء آليات مالئمة للتحقق من أثر اجلزاءات على سكان 
البلدان املعنية؛ وحل املشاكل اليت تتعرض هلا البلدان األخرى من جراء 
اجلزاءات، وفقًا للمادة 50 من امليثاق. وفيما يتعلق بالدبلوماسية الوقائية 
وبناء السالم بعد انتهاء الصراعات، أكد على احلاجة إىل احرتام سيادة 
الدول واحلصول على موافقة الدول املعنية. وقال إنه ينبغي، عالوة على 
ذلك، أاّل يتوىل جملس األمن مسؤوليات وكاالت األمم املتحدة يف جهود 
اإلصالح بعد انتهاء الصراعات، والتعمري، وأنشطة املتابعة األخرى، أو 
االخنراط فيما يتجاوز اختصاصاته. وأعرب أيضًا عن احلاجة إىل القيام، 
يف إطار امليثاق، بتمييز وحتديد مفهوم األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
بالنسبة إىل  املتبادلة  واإلمنائية واإلنسانية وغريها من األنشطة وعالقتها 
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العام  األمني  استنتاج  مع  اتفاقه  عن  الروسي  االحتاد  ممثل  وأعرب 
أنه ينبغي زيادة استخدام الدبلوماسية الوقائية، ورأى يف هذا الصدد أن 
فكرة  الوقائية  الدبلوماسية  ألغراض  صغرية  ميدانية  بعثات  إنشاء  فكرة 
البلد  موافقة  على  أواًل  احلصول  يتم  أن  على  الشيء،  بعض  منطقية 
املضيف. وينبغي أن حيدد األمني العام املعايري العامة إلنشاء هذه البعثات 
واستخدامها وشدد على أن حتديد الظروف األساسية للقيام بعمليات 
حفظ السالم له أمهية أساسية، معربًا عن القلق إزاء عدم التمكن حىت 
اعتماد  من  األمن،  جملس  اختذها  اليت  القرارات  من  الرغم  على  اآلن، 
املعايري والشروط النموذجية إلشراك األمم املتحدة يف “إمخاد بؤر التوتر 
املختلفة”. وقال إنه يتفق مع اآلراء اليت أعرب عنها األمني العام املتعلقة 
باحلاجة إىل احرتام مبدأ وحدة القيادة وحتديد ثالثة مستويات للسلطة 
يف تنفيذ العمليات. وقال إنه يفرتض أن األمني العام سيلتزم فيما يتعلق 
بالنقطة األخرية بالتعليمات السياسية جمللس األمن، ويبقي اجمللس على 
علم تام بالتطورات، ويستشريه يف أّية خطوات تكون سياسية. ويف الوقت 
علم جبميع  على  بقوات  املسامهة  البلدان  إبقاء حكومات  ينبغي  ذاته، 
جوانب العملية يف مجيع األوقات. وبوجه عام، أكد على سلطة اجمللس 
اخلالصة مبوجب امليثاق على والية عمليات حفظ السالم. ودعا أيضًا إىل 
حتسني نظام الرتتيبات االحتياطية، معربًا عن استعداد حكومة بلده للنظر 
يف اقرتاح تكوين قوات للرد السريع. وقال إن هذا االقرتاح يتطلب مراعاة 
أحكام املادة 43 من امليثاق ويستتبع إسناد دور أكرب إىل جلنة األركان 
العسكرية. وفيما يتعلق باجلزاءات، ذكر املتحدث أنه ينبغي أن يكون 
هناك وضوح بشأن أهداف اجلزاءات املفروضة، واحلاجة إىل االتفاق يف 
الوقت املناسب على الشروط الدقيقة واآللية الالزمة لرفعها عندما حتقق 
الغرض منها، وعدم مقبولية تشديد اجلزاءات إذا كان هذا سيعوق عملية 
التسوية السياسية، واحلاجة احليوية إىل النظر يف العوامل اإلنسانية. وفيما 
يتعلق باملادة 50، ومع مراعاة اإلمكانيات اليت تتيحها املادة 65 من 
امليثاق، قال إن وفد بلده على استعداد للنظر يف إنشاء آلية خاصة، يف 
إطار األمانة العامة، لتناول مسائل اجلزاءات. ويؤيد وفد بلده زيادة تعزيز 
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وفقًا للفصل الثامن من 
امليثاق مع اإلبقاء على دور ومسؤولية جملس األمن القانونيني. وحّدد أنه 
وفقًا للمادة 52 من امليثاق، ينبغي أن يكون اشرتاك األمم املتحدة على 
أساس تعاون طوعي منصف دون أّي نوع من الرقابة أو حماولة التدخل 
يف عملية التسوية، ودون أّية مسؤولية - سياسية أو مالية - عن نتيجة 
تلك العملية. وأوضح، مشرياً إىل بناء السالم بعد انتهاء الصراع، ضرورة 
ببناء  لالضطالع  املتحدة  لألمم  املتاحة  الفرصة  جمموعة  دراسة كامل 
السلم الوقائي وبعد انتهاء الصراع على أساس التحسينات األساسية يف 
التنسيق وتقسيم العمل فيما بني مجيع اهليئات واملؤسسات املعنية، مع 
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وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن عمليات حفظ السالم اليت أنشئت 
منذ عام 1988 وفرت عدداً من الدروس املستفادة، أمهها هو أن بعثات 
مغايرة من جانب حفظة  متطلبات  تستلزم  ما  بلد  داخل  السلم  حفظ 
السلم وأكرب من متطلبات البعثات اليت تفصل بني دولتني عدوتني. ومثة 
الشدة  السنوات األخرية هو احلاجة إىل  درس هام آخر يستخلص من 
يف اختاذ القرار عند تقرير ما إذا كان ينبغي بدء عملية سلم وكيفية ذلك 
البدء. ويف هذا الصدد أعربت عن رفضها لقول األمني العام إن جملس 
األمن ينخرط يف اإلدارة اجلزئية ألنه يسعى إىل احلصول على معلومات 
عن عملية للسلم. وأكدت أن اجمللس مسؤول عن إجياد عمليات للسلم 
أو تغيريها أو إهنائها. وقالت إنه ال ميكن أن ُتتخذ تلك القرارات إاّل على 
العامة  األمانة  تقوم  املناسب  الوقت  أساس معلومات كاملة ودقيقة ويف 
املعلومات.  هذه  توفري  يف  هناك شك  يكون  أاّل  ينبغي  ولذا،  بتوفريها. 
وأضافت أن مثة جمااًل هامًا ثالثًا لتجربة األمم املتحدة يتعلق باالستعمال 
املتحدة، وهي  لألمم  التابعني  السلم  للقوة من جانب حفظة  الصحيح 
ليس  السلم  وإنفاذ  السلم  أن حفظ  العام يف  األمني  بالكامل مع  تتفق 
نقطتني متجاورتني على خط مستمر. وأكدت أن من الضروري، عندما 
القدرة  يستبقي  أن  ائتالفات،  أو  فرادى  يتوجه اجمللس إىل دول أعضاء 
على رصد هذه العمليات لكفالة أهنا جتري وفقًا للمعايري الدولية. وفيما 
يتعلق ببناء السلم، أشارت إىل أهنا كانت قد اقرتحت استكشاف إمكانية 
إنشاء آلية متكن اجمللس االقتصادي واالجتماعي من العمل يف شراكة مع 
جملس األمن لتحسني حتديد التوترات االقتصادية واالجتماعية والتصّدي 
يتعلق  وفيما  انتهائه.  بعد  أو  الصراع  اندالع  قبل  أفضل  حنو  على  هلا 
اآلثار  من  للتخفيف  املوضوعة  اإلجراءات  أن  من  حذرت  باجلزاءات، 
غري املقصودة املرتتبة على اجلزاءات ينبغي أاّل يسمح هلا بأن جتعلها دون 
جدوى بوصفها وسيلة للتأثري على سلوك حكومة ما. وأخرياً، أوضحت 
أن من الالزم إحراز مزيد من التقدم لتحسني قدرة األمم املتحدة الشاملة 
هذا  يف  وتساءلت  وإدارهتا.  السالم  حفظ  بعمليات  االضطالع  على 
الصحيح يف  العمل  مسار  هي  السريع  الرد  قوة  إذا كانت  عما  الصدد 
هذه املرحلة لتحسني استعداد األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 74 .

وذكر ممثل فرنسا، متكلمًا باسم االحتاد األورويب، أن االحتاد األورويب 
يويل أمهية خاصة للدبلوماسية الوقائية ويؤيد تكثيف اجلهود بني منظومة 
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية للقيام بصورة أفضل بتحديد األوضاع 
ر أيضًا بتأييد االحتاد األورويب  اليت قد تؤدي إىل نشوب الصراعات. وذكَّ
من  فقط  واحد  جانب  على  متركزها  ذلك  يف  مبا  الوقائي،  القوات  لوزع 
عندما  متوترة،  حالة  أّية  يف  االستقرار  حتقيق  على  للمساعدة   احلدود، 
ال ميكن احلصول على قبول مجيع احلكومات املعنية. وفيما يتعلق حبفظ 
انتهاء عملية  السلم، أشار إىل أمهية االحتفاظ بوجود على الساحة بعد 
معّينة. وقال إنه ينبغي، عالوة على ذلك، ختطيط نقل مهام بناء السالم 
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إىل اهليئات املختصة يف إطار عملية حلفظ السلم وتنظيمه، لتكون هناك 
مرحلة انتقالية فاصلة بني عملية جتري حتت رعاية جملس األمن واإلجراءات 
اليت تقع يف نطاق مسؤوليات األجزاء األخرى من منظومة األمم املتحدة. 
االحتاد  يؤيد  السالم،  حفظ  لعمليات  السريع  الوزع  مبسألة  يتعلق  وفيما 
املواد  الستخدام  املتحدة  األمم  احتياطيات  ختزين  دراسة  فكرة  األورويب 
املتبقية من عمليات اكتملت فعاًل ملراحل بدء تشغيل عمليات جديدة، 
ودعوة الدول األعضاء إىل جتهيز وتدريب قوات تقدمها دول أخرى. ومع 
أن نظام القوات االحتياطية ال يكفل تقدمي فرق لعملية معّينة، ألن الدول 
اليت توافق على االشرتاك ليست ملزمة باالستجابة بشكل تلقائي، يعتقد 
االحتاد األورويب أنه استجابة مالئمة للرد السريع. وينبغي أن يدرس بعناية 
تابعة  السريع  الرد  على  قدرة  إنشاء  إىل  الداعي  العام  األمني  اقرتاح  أكرب 
لألمم املتحدة. وفيما يتعلق مبسألة اجلزاءات، يوافق االحتاد األورويب على 
احلاجة إىل وضع أهداف ومعايري حمددة إلهناء اجلزاءات، ولتقييمها بصفة 
األخرى.  الدول  على  اإلنسانيني  وتأثريها  أثرها  دراسة  وكذلك   منتظمة، 
وفيما يتعلق بالنقط األخرية، يالحظ االحتاد األورويب إمكانية اللجوء إىل 
خربة مؤسسات بريتون وودز. وفيما يتعلق بإجراءات اإلنفاذ، ذكر املتحدث 
أن اجملتمع الدويل ينبغي أاّل يرفض أبداً إمكانية أن تقرر األمم املتحدة - 
عند عدم موافقة األطراف - بل حىت ضد إرادهتا، إذا كانت احلالة تقتضي 
ذلك - اللجوء إىل تدابري اإلنفاذ املنصوص عليها يف الفصل السابع من 
امليثاق. وأخريًا، يؤيد االحتاد األورويب تطوير التنسيق والتعاون مع املنظمات 
اإلقليمية وفقًا للمبادئ التالية: صدارة األمم املتحدة وفقًا للميثاق، وتقسيم 
واضح لالختصاص؛ واالتساق، خباصة فيما يتعلق بقواعد حفظ السالم. 
وعالوة على ذلك، يعترب االحتاد األورويب أن األمم املتحدة ميكنها، يف كل 
حالة على حدة، أن تستفيد من تفويض جملس األمن بعض املهام التنفيذية 
إىل منظمات وترتيبات إقليمية. وجملس األمن، الذي ميكن ألّي دولة عضو 
الدوليني ، ينبغي أن  للسلم واألمن  أن تعرض عليه أّي نزاع ميثل هتديداً 
حياط علمًا باإلجراء املتخذ أو الذي يتصور اختاذه يف هذا اجملال بواسطة 
ر املتحدث أيضًا يف هذا الصدد بأن جملس األمن  منظمات إقليمية. وذكَّ
وحده هو الذي ميكنه أن يوكل مهمة القيام بإجراء لإلنفاذ يف حالة وقوع 

هتديد للسلم، أو انتهاك للسلم أو القيام بعمل عدواين 75 .
وأعرب متكلمون آخرون عن االهتمام بدعوة األمني العام إىل وضع 
معيار تقبل مبوجبه الدول األعضاء عرض األمم املتحدة بذل مساعيها 
احلميدة 76 . وأشار البعض إىل أن هذا املعيار مكرس بالفعل يف امليثاق، 

املرجع نفسه، الصفحات 17 إىل 20.  75

 S/PV.3492و )بوتسوانا(؛   13 إىل   11 الصفحات   ،S/PV.3492  76

)االستئناف 1(: الصفحات 7 إىل 11 )اجلمهورية التشيكية(؛ والصفحات 20 إىل 
22 )اهلند(؛ والصفحتان 27 و28 )باكستان(؛ والصفحات 30 إىل 32 )هولندا(؛ 
)نيوزيلندا(؛ والصفحات 8  الصفحات 4 إىل 8  )االستئناف 2(:   S/PV.3492و
 31 إىل   29 والصفحات  )التفيا(؛  و24   23 والصفحتان  )سلوفينيا(؛   10 إىل 

)سرياليون(؛ والصفحات 31 إىل 34 )النرويج(.
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مستشهدين باملادة 37 77 . إاّل أن البعض قالوا إن املساعي احلميدة هي 
جهود تبذل مبوجب الفصل السادس من امليثاق وبالتايل فهي تستند إىل 
مبدأ موافقة األطراف املعنية. وحذروا من أن إجياد معايري جديدة، تنطبق 

تلقائيًا، من شأنه أن يؤدي إىل متييع هذا املبدأ 78 .
األمني  باقرتاح  اهتمامهم  عن  أعربوا  أو  عديدون  متكلمون  وأيد 
العام إنشاء آلية لتقييم تأثريات اجلزاءات اليت ُتفرض مبوجب املادة 41 
ورصدها وقياسها 79 ، واستكشاف ُسبل مساعدة الدول األعضاء اليت 
تعاين أضراراً رغم أهنا ليست املقصودة باجلزاءات وتقيم مطالبات هذه 
صندوق  إنشاء  البعض  واقرتح  امليثاق.  من   50 املادة  مبوجب  الدول 
لتقدمي تعويضات يف هذا الصدد 80 . وأعرب البعض عن شكوكه بشأن 
اإلمكانية العملية إلجراء تقييم متعمق قبل فرض اجلزاءات، على ضوء 
اإلحلاحية اليت تفرضها األحداث اليت تؤدي إىل اجلزاءات. وحذروا أيضًا 

من أن هذه اآللية ستؤخر بال داع فرض اجلزاءات 81 .
وأيد عدد من املتكلمني أو أعربوا عن اهتمامهم مبفهوم األمني العام 
للدور الذي ينبغي أن تقوم به املنظمات اإلقليمية واملبادئ اليت ينبغي 
صون  يف  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  بني  العالقات  توجه  أن 
السلم واألمن الدوليني 82 . إاّل أن البعض أكدوا أن املنظمات اإلقليمية 
السالم  عمليات حفظ  إلنشاء  الالزمة  اهلياكل  إىل  معظمها  يف  تفتقر 
ومتويلها وتوجيهها ودعوا إىل تقدمي مساعدة كافية من األمم املتحدة، من 

S/PV.3492 )االستئناف 2(: الصفحات 4 إىل 8 )نيوزيلندا(.  77

S/PV.3492 )االستئناف 1(: الصفحات 20 إىل 22 )اهلند(.  78

)اجلمهورية   11 إىل   7 الصفحات   :)1 )االستئناف   S/PV.3492  79

التشيكية(؛ والصفحات 20 إىل 22 )اهلند(؛ والصفحات 22 إىل 24 )ماليزيا(؛ 
والصفحات 24 إىل 27 )أوكرانيا(؛ والصفحتان 27 و28 )باكستان(؛ والصفحات 
31 إىل 34 )تركيا(؛ وS/PV.3492 )االستئناف 2(: الصفحات 2 إىل 4 )الربازيل(؛ 
والصفحات 4 إىل 8 )نيوزيلندا(؛ والصفحات 8 إىل 10 )سلوفينيا(؛ والصفحات 
10 إىل 12 )سري النكا(؛ والصفحتان 15 و16 )كولومبيا(؛ والصفحات 18 
إىل 21 )آيرلندا(؛ والصفحات 21 إىل 23 )رومانيا(؛ والصفحات 24 إىل 27 
)بلغاريا(؛ والصفحات 29 إىل 31 )سرياليون(؛ والصفحات 34 إىل 36 )مصر(.

)اهلند(؛   22 إىل   20 الصفحات   :)1 )االستئناف   S/PV.3492  80

والصفحات 24 إىل 27 )أوكرانيا(.
 S/PV.3492و )أملانيا(؛   18 إىل   16 الصفحات   ،S/PV.3492  81

)االستئناف 1(: الصفحات 34 إىل 37 )كندا(.
S/PV.3492، الصفحات 11 إىل 13 )بوتسوانا(؛ والصفحات 21 إىل   82

24 )هندوراس(؛ وS/PV.3492 )االستئناف 1(: الصفحات 4 إىل 6 )نيجرييا(؛ 
)هولندا(؛   32 إىل   30 والصفحات  )األرجنتني(؛   17 إىل   12 والصفحات 
والصفحات 32 إىل 34 )تركيا(؛ والصفحات 34 إىل 37 )كندا(؛ والصفحات 
الصفحات 18 إىل 21  )اليابان(؛ وS/PV.3492 )االستئناف 2(:  37 إىل 39 

)آيرلندا(.

أجل تنفيذ أحكام الفصل الثامن من امليثاق تنفيذاً كاماًل 83 . ودعت 
قلة من املتكلمني أيضًا إىل زيادة توثيق التعاون بني اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي واألمم املتحدة، ال سيما جملس األمن 84 .
 ،1995 شباط/فرباير   22 يف  املعقودة   ،3503 اجللسة  ويف 
استأنف اجمللس النظر يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس 
)بوتسوانا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 85 :
بعنوان  العام  األمني  قدمها  اليت  املوقف  بورقة  األمن  يرحب جملس 
املتعلقة  املناقشة  يف  مهمة  مسامهة  بوصفها  للسالم”،  خلطة  “ملحق 
الدوليني يف مجيع  بالسلم واألمن  املتصلة  املتحدة  بتطوير أنشطة األمم 
السنوية  بالذكرى  املنظمة  فيها  ستحتفل  اليت  السنة  بداية  يف  جوانبها 
اخلمسني إلنشائها. ويالحظ اجمللس أن الورقة تتضمن جمموعة كبرية من 
االستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بسبل حل الصراع. ويرى اجمللس 
أنه ينبغي، يف ضوء التطورات املستجدة مؤخراً والتجارب املكتسبة، بذل 
اجلهود يف سبيل زيادة تعزيز قدرة املنظمة على االضطالع باملهام املنوطة 
ضرورة  على  التأكيد  اجمللس  ويكرر  املتحدة.  األمم  ميثاق  مبوجب  هبا 
االلتزام التام، على الدوام، بأهداف ومبادئ امليثاق يف االضطالع باملهام 

املذكورة آنفًا.
العام  األمني  يعطيها  اليت  باألولوية  ترحيبه  عن  اجمللس  ويعرب 
لإلجراءات الرامية إىل منع نشوب الصراع، وعن مشاركته إياه يف هذه 
األولوية. ويشجع مجيع الدول األعضاء على أن تفيد، إىل أقصى حّد 
احلميدة  املساعي  ذلك  يف  مبا  الوقائية،  اإلجراءات  أدوات  من  ممكن، 
والقيام، مبوافقة  العام،  املبعوثني اخلاصني لألمني  العام، وإرسال  لألمني 
ميدانية  بعثات  بإيفاد  اقتضاء،  عند  املضيفة  البلدان  أو  املضيف  البلد 
أن  اجمللس  ويعتقد  السلم.  الوقائية وصنع  الدبلوماسية  صغرية من أجل 
هذه  لصاحل  املتحدة،  األمم  منظومة  إطار  يف  الكافية،  املوارد  إتاحة 
اإلجراءات أمر ضروري. وحييط علمًا باملشكلة اليت حددها األمني العام 
ممثلني  ليعملوا  العالية  اخلربة  ذوي  من  أشخاص  إجياد  يف  تتمثل  واليت 
خاصني أو مبعوثني خاصني له، ويشجع الدول األعضاء اليت مل تزود 
األمني العام بعد بأمساء األشخاص الذين ميكن النظر يف تعيينهم يف هذه 
املناصب أن تفعل ذلك، باإلضافة إىل تقدميها املوارد األخرى، البشرية 
واملادية، اليت ميكن أن تكون مفيدة هلذه البعثات. ويشجع األمني العام 

على أن يفيد على الوجه األكمل من املوارد اليت توضع حتت تصرفه.

S/PV.3492، الصفحات 11 إىل 13 )بوتسوانا(؛ والصفحات 21 إىل   83

24 )هندوراس(؛ وS/PV.3492 )االستئناف 1(: الصفحات 4 إىل 6 )نيجرييا(.
املرجع نفسه، الصفحات 34 إىل 37 )كندا(؛ وS/PV.3492 )االستئناف   84

2(: الصفحات 18 إىل 21 )آيرلندا(.
.S/PRST/1995/9  85
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األمهية  بشأن  العام  األمني  عنه  أعرب  الذي  الرأي  اجمللس  ويؤيد 
دائم.  لسالم  راسخ  واالجتماعية كأساس  االقتصادية  للتنمية  احلامسة 
فأمهية التنمية االجتماعية واالقتصادية يف منع الصراعات ميكن أن تعادل 
اجمللس  وحيث  الصراعات.  هذه  بعد حدوث  اجلراح  مداواة  يف  أمهيتها 
الدول على أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق 
يف  تقدم،  أن  وعلى  الصراع،  انتهاء  وبعد  الوقائية  السلم  بناء  بأنشطة 
هذا السياق، املساعدة الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان، 

وخاصة البلدان اليت عانت، أو تعاين، من الصراعات.
يتعلق  فيما  العام  األمني  أجراه  الذي  بالتحليل  اجمللس  ويرحب 
بعمليات حفظ السالم. ويشري إىل البيان الذي أدىل به رئيسه يوم 3 أيار/

مايو 1994 والذي عدَّد، يف مجلة أمور، العناصر الواجب مراعاهتا عند 
إنشاء عمليات حفظ السالم. ويالحظ أنه ينبغي، عند حل الصراعات، 
السلمية عوضًا  السبل  بالدرجة األوىل، على استخدام  الرتكيز،  مواصلة 
عن القوة. وبدون املساس بقدرته على االستجابة للحاالت على أساس 
يعيد  الظروف،  تقتضيها  اليت  واملرونة  وبالسرعة  حدة،  على  حالة  كل 
تأكيد مبادئ موافقة األطراف، والنزاهة، وعدم استخدام القوة إاّل عند 
الدفاع عن النفس، ويؤكد على احلاجة إىل تنفيذ عمليات حفظ السالم 
ومتويل  زمين،  وإطار  قيادي،  وهيكل  بوضوح،  حمددة  واليات  حسب 
تطبيق  أمهية  ويؤكد  للصراع.  سلمي  إجناز حل  لدعم جهود  مضمون، 
هذه املبادئ، باتساق، على إنشاء وتنفيذ مجيع عمليات حفظ السالم. 
ويشدد على األمهية اليت يوليها ملوافاته بأكمل معلومات ممكنة ملساعدته 
يف اختاذ القرارات بشأن واليات العمليات اجلارية ومدهتا وإهنائها. ويؤكد 

أيضًا على أمهية تزويد من يسامهون بقوات بأكمل معلومات ممكنة.
القوات  توافر  مسألة  بشأن  قلقه  العام  األمني  اجمللس  ويشارك 
واملعدات الالزمة لعمليات حفظ السالم. ويشري إىل ما سبق أن أدىل به 
رئيسه من بيانات عن املوضوع، مكرراً أمهية حتسني قدرة األمم املتحدة 
على النشر السريع وتعزيز العمليات. وهو، هلذه الغاية، يشجع األمني 
العام على مواصلة دراسته للخيارات اليت هتدف إىل حتسني القدرة على 
هذا النشر السريع والتعزيز. ويعتقد اجمللس أن األولوية األوىل يف حتسني 
القدرة على النشر السريع ينبغي أن تكون زيادة تعزيز ترتيبات التأهب 
االحتياطية القائمة، مع تغطية النطاق الكامل من املوارد املطلوبة، مبا يف 
ذلك ترتيبات النقل وقدرات املقر، الالزمة إلنشاء عمليات حفظ السالم 
وتنفيذها. ويشجع األمني العام بقوة على اختاذ املزيد من اخلطوات يف 
هذا الشأن، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانات شاملة تغطي املوارد املدنية 
اهتمام  إيالء  ضرورة  يرى  السياق،  هذا  ويف  السواء.  على  والعسكرية 
خاص لتحقيق أقصى ما ميكن من التفاعل العملي بني العناصر احملددة 
يف تلك الرتتيبات. ويكرر اجمللس دعوته للدول األعضاء اليت مل تشارك 
يف الرتتيبات االحتياطية إىل القيام بذلك. ومع تأكيد اجمللس على املبدأ 
القائل بأن احلكومات املسامهة ينبغي أن تكفل وصول قواهتا مزودة جبميع 

املعدات الالزمة الستعدادها الكامل للعمليات، فهو يشجع األمني العام 
والدول األعضاء على مواصلة النظر يف السبل الكفيلة بتلبية احتياجات 
الوحدات اليت قد تتطلب معدات أو تدريبات إضافية، سواء يف إطار 

ترتيبات التأهل االحتياطية أو على نطاق أوسع بكثري.
ويؤيد اجمللس بقوة ما خلص إليه األمني العام من أن عمليات حفظ 
السالم حباجة إىل قدرة إعالمية فّعالة، وكذلك اعتزام األمني العام معاجلة 
ابتداء من  هذه االحتياجات يف عمليات حفظ السالم، يف املستقبل، 

مرحلة التخطيط هلا.
ويرحب اجمللس بآراء األمني العام فيما يتعلق ببناء السلم بعد انتهاء 
الصراع، ويوافق على أن هناك حاجة إىل مواصلة مسامهة األمم املتحدة 
بصورة قوية وشاملة بعد إمتام أّي عملية حلفظ السالم بنجاح، ويشجع 
األمني العام على دراسة طرق ووسائل كفالة التنسيق الفّعال بني األمم 
املتحدة والوكاالت األخرى املشرتكة يف بناء السلم بعد انتهاء الصراع، 
وعلى اختاذ خطوات فّعالة لضمان حتقيق هذا التنسيق فور إمتام كل من 
مبوافقة  ُتتخذ  أن  إىل  أيضًا  احلاجة  تدعو  السالم. وقد  عمليات حفظ 
الدولة أو الدول املعنية، التدابر اليت بينها األمني العام، وذلك بعد جناح 
فعلي  نشر  ال حيدث  عندما  أخرى،  حاالت  ويف  الوقائية،  اإلجراءات 

يستهدف حفظ السالم.
العام تقييمه ملا ملنع انتشار أسلحة الدمار  ويشاطر اجمللس األمني 
للسلم واألمن  الشامل من أمهية قصوى. فهذا االنتشار يشكل هتديداً 
حيث  سيما  وال  الصدد،  هذا  يف  املناسبة  التدابري  وسُتتخذ  الدوليني. 
تنص املعاهدات الدولية على اللجوء إىل اجمللس عند انتهاك أحكامها. 
ويؤكد اجمللس على ضرورة وفاء مجيع الدول بالتزاماهتا فيما يتعلق بتحديد 

األسلحة ونزع السالح، ال سيما فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وحييط اجمللس علمًا بالتقييم الذي أجراه األمني العام ألمهية “نزع 
اليت  املنازعات  السالم اجلزئي”، على حنو ما يصفه يف ورقته، يف حل 
تعاجلها األمم املتحدة يف الوقت احلاضر، ومبا يذهب إليه األمني العام 
اليت تقع يف  الوفيات  الصغرية قد تكون سبب معظم  من أن األسلحة 
السلبية  النتائج  بسبب  قلقه  العام  األمني  يشاطر  وهو  املنازعات.  هذه 
غري  االجتار  على  ترتتب  ما  اليت كثرياً  الدوليني  واألمن  للسلم  بالنسبة 
أنه  الصغرية. كما  األسلحة  ذلك  يف  مبا  التقليدية،  باألسلحة  املشروع 
حييط علمًا برأيه القائل بأن البحث عن حلول عادلة هلذه املشكلة ينبغي 
أن يبدأ اآلن. ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس على األمهية احليوية اليت 
وهو  األسلحة.  على  للحظر  القائمة  للنظم  الصارم  التطبيق  هبا  يتسم 
يرحب باجلهود اليت تبذل بشأن التدابري الدولية الرامية إىل كبح انتشار 
األلغام الربية املضادة لألفراد وملعاجلة مسألة األلغام الربية املبثوثة من قبل، 
ويعرب عن تأييده هلذه اجلهود؛ كما أنه يرحب، يف هذا الصدد، بقراري 
العامة 75/49 دال املؤرخ 15 كانون األول/ديسمرب 1994  اجلمعية 
و215/49 املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 1994. ويؤكد من جديد 
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األلغام،  وجود  يسببها  اليت  اهلائلة  اإلنسانية  املشاكل  إزاء  البالغ  قلقه 
وغريها من األجهزة اليت مل تنفجر بعد، لسكان البلدان اليت تنتشر هبا 
البلدان  هبا  تضطلع  اليت  اجلهود  زيادة  إىل  احلاجة  على  ويؤكد  األلغام، 

املعنية، ومبساعدة اجملتمع الدويل، يف جمال إزالة األلغام.
ويشدد اجمللس على األمهية اليت يوليها للتنفيذ الفّعال جلميع التدابري 
إىل  إعادهتما  أو  الدوليني  واألمن  السلم  صون  أجل  من  اختذها  اليت 
نصاهبما، مبا يف ذلك اجلزاءات االقتصادية. وهو يوافق على أن اهلدف 
من اجلزاءات االقتصادية ليس املعاقبة، وإمنا تغيري سلوك البلد أو الطرف 
الذي يشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني. أما اخلطوات املطلوبة من 
ذلك البلد أو الطرف فينبغي أن تكون حمددة بوضوح يف قرارات اجمللس، 
كما ينبغي إخضاع نظام اجلزاءات املعين الستعراض دوري، ورفعه عندما 
تنفذ أهداف األحكام املعنية من قرارات اجمللس ذات الصلة. وال يزال 
اجمللس مهتمًا باختاذ التدابري املناسبة، ضمن هذا اإلطار، لتأمني وصول 
اإلمدادات اإلنسانية إىل السكان املتضررين، مع إيالء االعتبار املناسب 
للتقارير اليت تقدمها الدول اجملاورة وغريها من الدول اليت تتأثر مبشاكل 
اقتصادية خاصة نتيجة لفرض اجلزاءات. وحيث اجمللس األمني العام على 
العامة،  النظر يف ختصيص املوارد املتاحة له داخل األمانة  القيام، لدى 
باختاذ اخلطوات املناسبة لتعزيز أقسام األمانة العامة اليت تعاجل ، مباشرة، 
موضوع اجلزاءات مبختلف جوانبه، مبا يكفل تناول مجيع هذه املسائل 
ويرحب  والتوقيت.  واالتساق  الفعالية  حيث  من  ممكنة  طريقة  بأفضل 
جبهود األمني العام لدراسة سبل ووسائل معاجلة خمتلف اجلوانب املتصلة 

باجلزاءات واملذكورة يف تقريره.
ويؤكد اجمللس من جديد األمهية اليت يوليها للدور الذي ميكن أن 
السلم  صون  على  املساعدة  يف  اإلقليمية  واملنظمات  الرتتيبات  تؤديه 
واألمن الدوليني. وهو يؤكد ضرورة التنسيق الفّعال بني جهودها واجلهود 
اليت تضطلع هبا األمم املتحدة وفقًا للفصل الثامن من امليثاق. ويعرتف 
بأن مسؤوليات وقدرات خمتلف املنظمات والرتتيبات اإلقليمية ختتلف، 

ويعرتف مبدى استعداد واستطاعة املنظمات والرتتيبات اإلقليمية، املنوه 
للمشاركة يف جهود  الصلة،  الوثائق ذات  مواثيقها وغريها من  هبما يف 
العام يف مساعدة  الدوليني. ويرحب برغبة األمني  حفظ السلم واألمن 
املنظمات والرتتيبات اإلقليمية، حسب االقتضاء، على اكتساب القدرة 
السالم.  حفظ  االقتضاء،  وعند  السلم،  وصنع  الوقائي،  العمل  على 
ويوجه االهتمام خصوصًا، يف هذا الصدد، إىل احتياجات أفريقيا. كما 
النظر يف سبل  مواصلة  على  األعضاء  والدول  العام  األمني  يشجع  أنه 
ووسائل حتسني التعاون والتنسيق العمليني بني األمم املتحدة واملنظمات 
والرتتيبات اإلقليمية يف هذه اجملاالت. ويشجع اجمللس األمني العام على 
أن يواصل املمارسة املتمثلة يف عقد اجتماعات بشأن التعاون بني األمم 

املتحدة واملنظمات اإلقليمية وغريها.
حامسة  أمهية  من  الالزمة  املالية  املوارد  لتوفر  مبا  اجمللس  ويسلم 
لإلجراءات الوقائية وكذلك للعمليات املضطلع هبا لدعم السلم واألمن 
بالتزاماهتا  تفي  أن  األعضاء على  الدول  بالتايل،  الدوليني. وهو حيث، 
املالية جتاه األمم املتحدة. ويؤكد اجمللس، يف الوقت ذاته، على احلاجة 
املستمرة للحد بعناية من تكاليف حفظ السالم والستخدام أموال حفظ 

السالم وغريها من املوارد املالية بأكرب قدر من الكفاءة.
النظر. ويدعو اجمللس مجيع  العام قيد  وسيبقي اجمللس ورقة األمني 
الدول األعضاء املهتمة إىل تقدمي مزيد من اآلراء بشأن عمليات حفظ 
السالم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة، وال سيما بشأن السبل والوسائل 
للقوات. وهو  السريع  النشر  املتحدة على  األمم  لتحسني قدرة  الالزمة 
يدعو األمني العام إىل أن يبقيه على علم كامل مبا يتخذه من إجراءات 
العامة،  البيان. ويأمل أن متنح اجلمعية  للورقة وهلذا  املتابعة  على سبيل 
للنظر  األولوية  والكيانات األخرى، درجة عالية من  املنظمات  وكذلك 
مسؤوليتها  تقع حتت  اليت  املسائل  بشأن  قرارات  تتخذ  وأن  الورقة،  يف 

املباشرة.


