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املـؤرخ   ٥٢/١٦٤قـرار اجلمعيـة العامـة     وإذ يضع يف اعتبـاره   
ــمرب   ١٥ ــانون األول/ديسـ ــع     ١٩٩٧كـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــأن االتفاقيـ بشـ

  اهلجمات اإلرهابية بالقنابل،
إىل أن جملــس األمــن أعــرب يف بيانــه الصــادر يف      وإذ يشــري  

مبناســبة اجتمــاع اجمللــس علــى مســتوى  ١٩٩٢كــانون الثاين/ينــاير  ٣١
رؤساء الدول واحلكومات عن بالغ قلقه إزاء أعمال اإلرهـاب الـدويل،   
ــال        ــذه األعم ــع ه ــدويل بالتصــدي جلمي ــام اجملتمــع ال وأكــد ضــرورة قي

  اإلجرامية على حنو فعال،
ة ضرورة تعزيز التعاون الدويل فيما بني الـدول بغيـ   وإذ يؤكد  

اختاذ تدابري عملية وفعالة ملنع مجيع أشـكال اإلرهـاب الـيت متـس اجملتمـع      
  الدويل بأسره ومكافحتها والقضاء عليها،

على رد حكومـات مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وكينيـا       وإذ يثين  
ــل يف      ــة بالقناب ــال اهلجمــات اإلرهابي ــة حي ــات املتحــدة األمريكي والوالي

  مجهورية ترتانيا املتحدة وكينيا،
  على القضاء على اإلرهاب الدويل، وقد صمم  
اهلجمات اإلرهابية بالقنابل اليت وقعـت   يدين بشدة  - ١  

ــاة  ١٩٩٨آب/أغســــطس  ٧يف نــــريويب ودار الســــالم يف  وأودت حبيــ
املئات من األبريـاء، وأصـابت آالفـا مـن النـاس جبـراح، وأحلقـت دمـارا         

  شديدا باملمتلكات؛
عــن أســفه العميــق يف هــذا الوقــت العصــيب  يعــرب  - ٢  

وعــن تعاطفــه ومواســاته ألســر الضــحايا األبريــاء للــهجمات اإلرهابيــة   
  بالقنابل؛

جبميع الدول واملؤسسات الدوليـة أن تتعـاون    يهيب  - ٣  
مــع التحقيقــات اجلاريــة يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وكينيــا والواليــات 

إلقــاء  املتحــدة األمريكيــة، وأن تقــدم إليهــا الــدعم واملســاعدة مــن أجــل 

القــبض علــى مــرتكيب تلــك األعمــال اجلبانــة واإلجراميــة وتقــدميهم إىل   
  العدالة على جناح السرعة؛

عـــــن امتنانـــــه الصـــــادق جلميـــــع الـــــدول  يعـــــرب  - ٤  
واملؤسســات الدوليــة واملنظمــات الطوعيــة لتشــجيعها واســتجابتها يف      

ة حينها لطلبات املساعدات اليت قدمتها حكومتا مجهورية ترتانيـا املتحـد  
وكينيا، وحيثها على مسـاعدة البلـدان املتضـررة، وال سـيما فيمـا يتصـل       

  بإعادة تشييد البنية األساسية، والتأهب للكوارث؛
ــب  - ٥   ــام     يهيـ ــا ألحكـ ــذ، وفقـ ــدول أن تتخـ ــع الـ جبميـ

القــانون الــدويل وعلــى ســبيل األولويــة، تــدابري فعالــة وعمليــة مــن أجــل 
ع تلــك األعمــال اإلرهابيــة التعــاون يف جمــال األمــن واحليلولــة دون وقــو

  وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
  أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٦  
وتكلم ممثلو كل مـن كينيـا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة        

والواليـــات املتحـــدة بعـــد التصـــويت، فـــأدلوا ببيانـــات تـــدين  
ــزامنني اللــذين وقعــا يف نــريويب و   دار الــتفجريين اإلرهــابيني املت

. وشـــــددوا علـــــى أن ١٩٩٨آب/أغســـــطس  ٧الســـــالم يف 
ــه       ــى أن ــدويل عل ــيال مــن اجملتمــع ال اجتمــاع اجمللــس يشــكل دل

ميكن قبول هذه األعمال. ودعوا الـدول األعضـاء إىل دعـم     ال
جـــــدوا علـــــى التحقيقـــــات اجلاريـــــة واعتقـــــال اجلنـــــاة إذا ُو

  .)٢(أراضيها
__________ 

  )٢(  S/PV.3915 ــا)؛ والصــفحتان   ٣و  ٢، الصــفحتان  ٤و  ٣(كيني
  (الواليات املتحدة). ٤(مجهورية ترتانيا املتحدة)، والصفحة 

       الصراع   هاءصون السلم واألمن وبناء السلم بعد انت  -  ٤١    
   األولية   اإلجراءات    

  
   ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ٢٩املقرر املؤرخ   

     ): بيان من الرئيس٣٩٦١  اجللسة  (
   كــــــــانون ١٦املعقــــــــودة يف  ٣٩٥٤يف اجللســــــــة   

  مت التوصـل كان قد الذي  وفقا للتفاهم  ١٩٩٨  األول/ديسمرب  
جملـــس األمـــن يف  الســـابقة، أدرجاجمللـــس  إليـــه يف مشـــاورات 

صون السلم واألمن وبناء السـلم   ”جدول أعماله البند املعنون 
ــهاء  ــد انت ــال،     . “الصــراع   بع ــرار جــدول األعم ــد إق ــاوبع  دع
ــرئيس ــتراليا      (  الـ ــتني وأسـ ــن األرجنـ ــل مـ ــي كـ ــرين) ممثلـ البحـ

ــيا  ــا وإندونيســ ــنة     وأوكرانيــ ــنغالديش والبوســ ــتان وبــ وباكســ
ــا واجلز  واهلرســـك  ــونس وجامايكـ ــا وتـ ــة كوريـ ــر ومجهوريـ   ائـ
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والســـودان وكرواتيـــا وكنـــدا وماليزيـــا ومصـــر      وســـلوفاكيا   
والنمسـا ونيجرييـا واهلنـد، بنـاء        وموزامبيق والنـرويج  ومنغوليا 

دون أن يكــون هلــم بــملشــاركة يف املناقشــة  اىلإطلبــهم،  علــى 
   .  التصويت   يف قاحل

 يف عمليـة توطيـد السـلم    ينبغـي،  وأكد ممثل الصني أنه  
بعـد الصـراع، مواءمـة اجلهـود الدوليـة مـع إرادة        مناطق مـا     يف

شـعب  الخيتـاره   الـذي احترام طريـق التنميـة      املعين وينبغي البلد 
  . )١(يف البلد املعين 
معظمـه     وذكر ممثل االحتاد الروسي أن بناء السـالم يف    
واالجتمـاعي   يدخل ضمن جمال اختصاص اجمللـس االقتصـادي    

املتحــدة، ودعــا  التابعــة ملنظومــة األمــم    املتخصصــةوالوكــاالت 
يتعلـق بتقـدمي      فيمـا  مـن امليثـاق    ٦٥املـادة   “إحياء تطبيـق ”إىل 

املعلومـــات واملســـاعدة إىل  اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 
  . )٢( جملس األمن

ــد    ــات حفـــظ  وأكـ ــدة أن واليـ ــات املتحـ ــل الواليـ   ممثـ
القصـرية األجـل الـيت    ينبغـي أن تشـمل بعـض األنشـطة      السالم  
ــوات حفــظ الســالم      ــك تســريح    ســتعزز أنشــطة ق ــا يف ذل ، مب
وذكــر  .  الســابقني ونــزع ســالحهم وإعــادة إدمــاجهماحملــاربني  
الطويلـــة األمـــد مثـــل إعـــادة هيكلـــة املؤسســـات    أن األنشـــطة 
طـاق  نتتجـاوز     الشرطة والسـجون والقضـاء،   ن قبيلاألمنية، م 
  .  )٣(حفظ السالم 

ــاء الســـالم وأكـــد    ــتاريكا أن بنـ   بوصـــفه ،ممثـــل كوسـ
متكامال وموحدا، يتطلب مشـاركة عريضـة ومتعـددة     مفهوما  
  .  )٤(الدويل   التخصصات من جانب اجملتمع 

__________ 

  )١(  S/PV.3954  ٣و  ٢، الصفحتان  .  
  .  ٥إىل  ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢(  
  .  ٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان    )٣(  
  .  ٨إىل  ٦ت اجع نفسه، الصفحاملر   )٤(  

القصـرية     وارتأى ممثل غامبيا أنه باإلضـافة إىل الـربامج    
الـربامج   األجل، ينبغي أن يكون هناك أيضا جهد متسق لدعم  

املؤسســات  والطويلــة األجــل، مثــل تعزيــز       املتوســطة األجــل 
ــوق    ــة حقـ ــات، ومحايـ ــة االنتخابـ ــة، ومراقبـ ــان،    الوطنيـ اإلنسـ

  . )٥( واحلوكمة الرشيدة
  تنظـيم  يف جمـال ودعا ممثل فرنسـا إىل تقـدمي املسـاعدة      

ــات   ــة     انتخابـ ــل الدولـ ــاء هياكـ ــادة بنـ ــة، وإعـ ــرة ودميقراطيـ حـ
  .  )٦(رطةالعدالة والش   وخاصة يف جمايل وتعزيزها، 

  شــدد ممثــل الربازيــل علــى ضــرورة وضــع هنــج يتــيح  و  
ــادا   ــن و   ابتع ــس األم ــدرجييا جملل ــدرجييا  ت ــا ت ــب  اهتمام ــن جان م
  . )٧( باالختصاص املالئم واملوضوعي   هيئات أخرى تتمتع 

ــا أن بنــاء الســالم يــدخل فعــال     يف    وارتــأت ممثلــة كيني
مسـتوى املناسـبة   والية اجمللس، وحثته على االرتقـاء إىل   نطاق 

علـى   ووافق ممثـل السـويد   .   )٨(اإلمكان   ودعم هذه اجلهود قدر 
ــاء الســالم  وجــالء يف  ينبغــي أن تــدمج بوضــوح     أن عناصــر بن

ــظ الســالم    ــات حف ــات عملي ــل   .  )٩(والي ــرف ممث ــة    واعت اململك
السـالم،   املتحدة بأن بناء السالم ال يبـدأ حيـث يتوقـف حفـظ     

إذا  يتحقــق علــى الوجــه األكمــل إال     وبــأن حفــظ الســالم لــن 
  .  )١٠(عناصر بناء السالم بعد انتهاء الصراع تدجمأُ

تتشــاطر    وأدىل عــدد مــن املــتكلمني اآلخــرين ببيانــات  
القائـــل إن عمليـــات حفـــظ الســـالم ينبغـــي أن تشـــمل  الـــرأي 

ــب بنــاء   ــع   جوان البلــدان يف مرحلــة مــا بعــد       الســالم كــي متن
علـى     وشدد املتكلمون .  ا يف الفوضىالوقوع جمدد الصراع من 

__________ 

  .  ١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان    )٥(  
  .  ١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان    )٦(  
  .  ١٦إىل  ١٤ تاملرجع نفسه، الصفحا  )٧(  
  .  ٢٢املرجع نفسه، الصفحة    )٨(  
  .  ٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان    )٩(  
  .  ٢٤إىل  ٢٢املرجع نفسه، الصفحات    )١٠(  
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اجلذريـة   ضرورة أن تساعد األمم املتحدة يف معاجلـة األسـباب    
دوره يف  ينبغــي للمجلــس أن يــؤدي    ، وأكــدوا أنــهصــراعاتلل

  .  )١١(تعزيز بناء السالم بعد انتهاء الصراعات
   كــانون ٢٣مث علــق الــرئيس اجللســة، واســتأنفها يف      

كنـدا   ويف اجللسة املستأنفة، أكد ممثل  .   ١٩٩٨األول/ديسمرب  
واليـات   مـن   ُينتظـر جمللس األمـن دورا حيويـا يف كفالـة أن       أن

السـالم   متطلبـات تتعلـق ببنـاء       حفظ السـالم، بقـدر اإلمكـان،   
السـالم     والتعمري بعد انتهاء الصراع، وأضـاف أن أنشـطة بنـاء   
ــا يف ذلـــك     ــراد، مبـ ــن األفـ ــألة أمـ ــاجل مسـ ــاء  جيـــب أن تعـ النسـ

  .  )١٢(واألطفال
احلاجـة إىل     وارتأى ممثل النرويج أنه من املهـم معاجلـة    

املبكـرة   اختاذ تدابري لبناء السالم بعد انتهاء الصراع يف املراحل  
ــن ــدا مـ ــراع، وإدراج     جـ ــل الصـ ــود حـ ــدابري  تلـــكجهـ يف  التـ

  . )١٣( املفاوضات حول اتفاقات السالم
يف    نبغــي أن ينفــذوأكــد ممثــل مصــر أن بنــاء الســالم ي   

ــاق األمــم      إطــار  ــادئ ميث ــرام الكامــل ألهــداف ومب مــن االحت
ــدة،  ــادئ   املتحــ ــة مبــ ــفة خاصــ ــيادة،     وبصــ ــاواة يف الســ املســ

السياســـي، وعـــدم التـــدخل يف املســـائل الواقعـــة   واالســـتقالل 
  . )١٤( االختصاص الداخلي ألي دولة يف    أساساً

األورويب    وأدىل ممثـــل النمســـا ببيـــان باســـم االحتـــاد       
فرحب باجلهود املتواصلة الـيت   ،إليهواملنحازة املنتسبة  والبلدان 

ــذهلا جملــس   ــن يف يب ــني حفــظ       األم ــة حتــديات اجلمــع ب مواجه
__________ 

والصـفحتان    (الربتغال)؛ ١٣إىل  ١١املرجع نفسه، الصفحات    )١١(  
ــفحات   ١٥و  ١٤ ــابون)؛ والصـ ــلوفينيا)؛    ٢١ إىل ١٩(غـ (سـ

ــفحات  ــان ٢٤إىل  ٢٢والصـ ــفحتان   ، )(اليابـ  ٢٨و  ٢٧  والصـ
  .) (البحرين

  )١٢(  S/PV.3954  (االستئناف) ٣و  ٢، الصفحتان  .  
  .  ٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان    )١٣(  
  .  ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

  السـالم، وال سـيما فيمـا يتصـل بعمليـات حفـظ       السالم وبنـاء  
  . )١٥( السالم اجلديدة 

التركيـز     وأكد ممثل مجهورية كوريـا أن مـن أهـم بـؤر      
ــا  ــة     استكش ــدرة احمللي ــة الق ــة لتنمي ــائل العملي ف الطــرق والوس
ــهاء      إدامــة الســالم يف علــى  ــرة مــا بعــد انت الظــروف اهلشــة لفت
  . )١٦( الصراع 

املتحـدة     ذكر ممثل منغوليا أن إصالح منظومـة األمـم  و  
ينبغـــي أن يتصـــدى للمســـائل املتصـــلة بـــأدوار هيئـــات األمـــم  
فعاليـة،   لتنمية بصـورة أكثـر   معاجلة مسائل ا   املتحدة املناسبة يف 

ــد   ــوم جديـ ــوء مفهـ ــاده أن نشـ ــن رأي مفـ ــن    وأعـــرب عـ لألمـ
ــة    ــة ملعاجلـــ ــيح فرصـــ ــري يتـــ ــة  تلـــــك البشـــ ــألة بطريقـــ املســـ

  . )١٧( مشوالً  أكثر 
أن    وذكر ممثل سلوفاكيا أن جهود بناء السـالم ينبغـي     
ظـروف   تتصدى ملختلف عوامل الصـراع وأن تسـهم يف هتيئـة     

  .  )١٨(واالنتعاش   إلعماراملصاحلة وإعادة ا
لتحقيـق     ممثل إندونيسـيا أنـه للقيـام بـأي جهـود     أكد و  

ــة شــكل ت الســالم،  ــأن   مطالب ــة ب ــة أو الدولي املنظمــات اإلقليمي
علـى القيـام بـه، شـرطا      تهاعلى األقل موافق   تقوم بعمل ما، أو 
  .  )١٩(والسياسية معا   ال غىن عنه من وجهيت النظر القانونية 

  ســـوء االســـتخدام املنتشـــر”ثـــل اهلنـــد مـــن وحـــذر مم  
قـائال  جمللس األمن ألغراض ليسـت جـزءا مـن واليتـه،       “ببطء 

__________ 

(إسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا       ٨إىل  ٦املرجع نفسـه، الصـفحات     )١٥(  
ــا     ــا وليتواني ــا وســلوفاكيا والتفي ــة التشــيكية وروماني واجلمهوري

  ).  يسلندا وقربص وليختنشتاينكذلك أوهنغاريا؛ و
  .  ١٤إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات    )١٦(  
  .  ١٦و  ١٥سه، الصفحتان املرجع نف  )١٧(  
  .  ٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
  .  ٢٣إىل  ٢١ اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٩(  
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غـري   ن قراراتـه تعكـس توازنـا    إصرفة و   اجمللس هيئة سياسية إن
  .  )٢٠(دائم بني املصاحل والقوة

بتزايـد   فيها   وأدىل عدة متكلمني آخرين ببيانات أقروا   
وشـددوا علـى    .  نشـطة بنـاء السـالم   بني حفظ السالم وأ الصلة 

األمــم  تعزيــز التنســيق بــني اجمللــس وغــريه مــن هيئــات     ضــرورة 
  . )٢١( بناء السالم   أنشطة تشجيعاملتحدة املعنية يف 

   كـــــــانون ٢٩، املعقـــــــودة يف ٣٩٦١ اجللســـــــةيف و    
مت التوصـل  كان قد وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨  األول/ديسمرب  

الســابقة، اســتأنف اجمللــس نظــره يف  جمللــس ا  يف مشــاورات إليــه 
أدىل    ،نفســها ويف اجللســة  .األعمــال البنــد املــدرج يف جــدول  

  :  )٢٢(بالبيان التايل باسم أعضاء اجمللس الرئيس (البحرين) 
يشري جملس األمن إىل املناقشة املفتوحة اليت جـرت يف جلسـته     
كــانون  ٢٣كــانون األول/ديســمرب و   ١٦املعقــودة يف يــومي   ٣٩٥٤

بشــأن صــون الســلم واألمــن وبنــاء الســلم بعــد    ١٩٩٨األول/ديســمرب 
ــؤرخ     ــام املـــ ــر األمـــــني العـــ ــري إىل تقريـــ ــا يشـــ ــرتاع. كمـــ ــهاء الـــ انتـــ

أســـباب الـــرتاع وتعزيـــز الســـلم  ”واملعنـــون  ١٩٩٨نيســـان/أبريل  ١٣
ــا   ــة املســتدامة يف أفريقي ــدائم والتنمي ــة   “ ال ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــذي ق ال

آب/أغسـطس   ٢٧ عن تقرير األمني العـام املـؤرخ   وجملس األمن، فضال
عن أعمال املنظمة واملقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثالثـة      ١٩٩٨

واخلمســني. ويف هــذا الصــدد، يرحــب اجمللــس بتوصــيات األمــني العــام   
املتعلقة بـدور اجمللـس بعـد انتـهاء الـرتاع. وال سـيما يف ضـمان االنتقـال         

 بنــاء الســلم بعــد انتــهاء الــرتاع. ويشــري  الســلس مــن حفــظ الســالم إىل 
ــؤرخ     ــه املـ ــان رئيسـ ــذلك إىل بيـ ــس كـ ــان/أبريل  ٣٠اجمللـ  ١٩٩٣نيسـ

ــون     ــام املعن ــني الع ــر األم ــق بتقري ــة ” واملتعل ــك  “ للســالمخط ــا يف ذل مب
  موضوع بناء السلم بعد انتهاء الرتاع.

ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد مســؤوليته األوىل مبوجــب ميثــاق     
صون السلم واألمـن الـدوليني. ويشـدد علـى احلاجـة      األمم املتحدة عن 
__________ 

  .  ٢٦إىل  ٢٤ اتاملرجع نفسه، الصفح  )٢٠(  
والصــفحات  ؛ (باكســتان) ١٠و  ٩املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٢١(  

ــفحتان   ١٢إىل  ١٠   ــونس)؛ والصــ ــتني)؛ ١٣ و ١٢(تــ (األرجنــ
ــفحات   ــا)؛ ١٦إىل  ١٤والصـ ــفحتان   (كرواتيـ  ١٧و  ١٦والصـ
(بـنغالديش)؛ والصـفحات    ٢٢إىل  ٢٠ (نيجرييا)؛ والصـفحات   
  ). (أستراليا ٢٧إىل  ٢٥والصفحات  ؛ (أوكرانيا) ٢٥إىل  ٢٣  

  )٢٢(   S/PRST/1998/38.  

إىل منع جتـدد نشـوب الـرتاع وتصـعيده. ويسـلم اجمللـس بأمهيـة اجلهـود         
اليت تبذهلا األمم املتحدة يف بناء السـلم بعـد انتـهاء الـرتاع لتحقيـق هـذه       
ــات األمــم املتحــدة       ــع هيئ ــاطق العــامل وباشــتراك مجي ــع من ــة يف مجي الغاي

حــب بوجــه خــاص بالــدور الــذي يؤديــه األمــني  بالصــورة الواجبــة. وير
العام يف هذا امليدان. ويسلم اجمللـس بـأن الوقـت قـد حـان الستكشـاف       
سبل أخرى ملنع الرتاعات وتسويتها على أساس امليثـاق ومبـادئ حفـظ    
السالم املعتـرف هبـا بصـورة عامـة والـيت سـيدرج فيهـا بنـاء السـلم بعـد           

  انتهاء الرتاع بوصفه عنصرا هاما.
أيلول/ســـبتمرب  ٢٤ري اجمللـــس إىل بيـــان رئيســـه املـــؤرخ ويشـــ  
والــذي أكـــد أن الســـعي إىل الســلم يف أفريقيـــا يقتضـــي هنجـــا    ١٩٩٨

شامال متضـافرا وحمـددا يشـمل القضـاء علـى الفقـر وتعزيـز الدميقراطيـة         
والتنميــة املســتدامة واحتــرام حقــوق اإلنســان فضــال عــن منــع الرتاعــات 

م، واملســاعدة اإلنســانية. ويؤكــد وتســويتها، مبــا يف ذلــك حفــظ الســال 
اجمللــس أن اجلهــود الراميــة إىل ضــمان حلــول دائمــة للرتاعــات تقتضــي   
إرادة سياسية ال تفتر وهنجا طويل األجـل فيمـا خيـتص بصـنع القـرار يف      
ــرار مــن جانــب اجمللــس نفســه.       ــا يف ذلــك صــنع الق األمــم املتحــدة، مب

ي والسـيادة والسـالمة   ويؤكد اجمللس التزامه مببـادئ االسـتقالل السياسـ   
اإلقليميـــة جلميـــع الـــدول، لـــدى االضـــطالع بأنشـــطة حفـــظ الســـالم، 
ــانون       ــادئ الق ــاق ومب ــا مبوجــب امليث ــدول اللتزاماهت ــال ال وضــرورة امتث

  الدويل.  
ويؤكـــد اجمللـــس أن اإلنعـــاش االقتصـــادي والـــتعمري كـــثريا         

ن يشكالن أكرب املهـام الـيت تواجـه اجملتمعـات اخلارجـة عـن نـزاع وأ        ما
ــة         ــز التنمي ــه لتعزي ــرا ال غــىن عن ــدو أم ــة كــبرية يغ ــدمي مســاعدة دولي تق
املستدامة يف تلك احلاالت. ويشري اجمللس يف هـذا السـياق إىل أن املـادة    

من امليثاق تنص على أن اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي جيـوز لـه      ٦٥
أن ميــد جملــس األمــن باملعلومــات وعلــى أنــه ينبغــي أن يــزود اجمللــس         

  عدة بناء على طلبه.باملسا
لة بنـاء  ية اليت يوليهـا األمـني العـام ملسـأ    وإذ يدرك اجمللس األمه  

السلم بعـد انتـهاء الـرتاع، وال سـيما يف سـياق إصـالح األمـم املتحـدة،         
يشجع األمني العام على استكشاف إمكانية إنشاء هياكـل لبنـاء السـلم    

ة الراميـة إىل  بعد انتهاء الرتاع كجـزء مـن جهـود منظومـة األمـم املتحـد      
دائم للرتاعـات، وذلـك مـن أجـل أمـور منـها ضـمان         سلميحتقيق حل 

  االنتقال بسالسة من حفظ السالم إىل بناء السلم والسلم الدائم.
ويسلم اجمللس بفائدة القيام، حسب االقتضاء، بإدراج عناصر   

بناء السلم يف واليات عمليات حفـظ السـالم. ويتفـق مـع األمـني العـام       
ة حتديد عناصر بناء السلم بعد انتـهاء الـرتاع حتديـدا صـرحيا     على ضرور

ــة إدمــاج تلــك العناصــر يف واليــات عمليــات     وواضــحا، وعلــى إمكاني
حفظ السـالم. ويالحـظ اجمللـس أن عمليـات حفـظ السـالم قـد تشـمل         
ــة أخــرى.        عناصــر عســكرية وعناصــر شــرطة وإنســانية وعناصــر مدني
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جمللــس توصــيات هبــذا املعــىن    ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل ا   
  اقتضى األمر.   كلما

ــني العــام أن يقــدم إىل اهليئــات         ــا يطلــب اجمللــس إىل األم كم
ــة إىل      ــة املؤدي ــرة االنتقالي ــة يف األمــم املتحــدة توصــيات بشــأن الفت املعني
مرحلــة بنــاء الســلم بعــد انتــهاء الــرتاع عنــدما يوصــي بــالوقف النــهائي    

  حدى عمليات حفظ السالم.  إل
لم اجمللس باحلاجة إىل التعاون الوثيق واحلوار بني هيئـات  ويس  

منظومة األمم املتحدة، وال سيما اهليئات املعنيـة مباشـرة يف ميـدان بنـاء     
السلم بعد انتهاء الرتاع، وفقا ملسؤوليات تلك اهليئات كما يعرب عـن  
اســتعداده للنظــر يف ســبل لتحســني هــذا التعــاون. ويشــدد اجمللــس أيضــا 

حتسـني تبـادل املعلومــات بـني مجيـع اجلهـات العامــة ذات       علـى ضـرورة  
الصلة يف ميدان بناء السـلم بعـد انتـهاء الـرتاع مبـا فيهـا وكـاالت األمـم         
املتحدة وهيئاهتا واملؤسسات املاليـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون     

. ويالحـظ يف هـذا الصـدد    واملـاحنون اإلقليمية والبلدان املسامهة بقـوات  
دير خطط األمني العام الرامية إىل إعداد أطر استراتيجية لضمان مع التق

زيادة اتساق وفعالية جممل أنشـطة األمـم املتحـدة يف الـدول ويف حتقيـق      
  االنتعاش من األزمات.

  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.  
  

  (اجللســــة ١٩٩٩متوز/يوليــــه  ٨املقـــرر املــــؤرخ    
     بيان من الرئيس ): ٤٠٢١

  ١٩٩٩  متوز/يوليـه  ٨املعقـودة يف   ،٤٠٢٠ة يف اجللس  
ــه يف مت كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي    مشــاورات   التوصــل إلي

أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد   الســابقة،  اجمللــس
ــون  ــون ”املعنـ ــهاء    صـ ــد انتـ ــلم بعـ ــاء السـ ــن وبنـ ــلم واألمـ السـ
وتســرحيهم وإعــادة  الســابقنياحملــاربني  نــزع ســالح  :  الصــراع

ــ ــة إدم ــظ الســالم  اجهم يف بيئ ــا)    . “ حف ــرئيس (ماليزي ــا ال ودع
ــن    ــي كــل م ــة      أســتراليا ممثل ــنغالديش ومجهوري وإندونيســيا وب

ــوب   ــا وجنـ ــدا   كوريـ ــاال وفنلنـ ــلفادور وغواتيمـ ــا والسـ   أفريقيـ
، بنــاء علــى طلبــهم،  ونيوزيلنــدا واليابــان وكرواتيــا وموزامبيــق  
  . احلق يف التصويت ون أن يكونبد   املناقشة ملشاركة يف  اىلإ

أمهيـة     وافتتحت نائبة األمـني العـام املناقشـة، فــأبرزت      
الـــذي يضـــطلع بـــه نـــزع الســـالح والتســـريح وإعـــادة  الـــدور 

.  تقــوم بــه األمــم املتحــدة      حفــظ الســالم الــذي   اإلدمــاج يف 

علــى    تلــك األنشــطة يعتمــد إىل حــد كــبري  وأكــدت أن جنــاح  
ــدويل    إعــدادمــدى  ــاراتلالاجملتمــع ال ــة: أوال، جيــب   عتب التالي

ــتخلص مــن إدراج شــروط  ــذخائر يف اتفاقــات     ال األســلحة وال
ــدما   ــر، لكــي    الســالم عن ــاوض بشــأهنا يف أول األم   جيــري التف

املســـألة عقبـــة يف ســـبيل إرســـاء الســـالم يف مرحلـــة  تصــبح   ال 
التنبؤ بالتمويل مسألة حامسة، فبـدء برنـامج      وثانيا، إن     الحقة؛

  متويـل إلكمالـه قـد يـثري توقعـات لـدى      وافر ما يلزم مـن  تدون  
ــاء هبــا؛   احملــاربني   ــا، جيــب    الســابقني ال ميكــن الوف ــار    وثالث اعتب
ــات،      ــيهم الفتي ــود األطفــال، مبــن ف االحتياجــات اخلاصــة للجن
ورابعـا، إن     أي عملية حلفظ السـالم؛    عنصرا جوهريا يف والية 

ــد    ــة بع ــة سياســية للمتابع ــهاء أو    نشــر بعث ــة   انت انســحاب عملي
لتحاشــــي  حفــــظ الســــالم ميكــــن أن يكــــون وســــيلة مفيــــدة 

وخامســا، جيــب    والعــودة إىل حــاالت عــدم األمــن؛   النكســات
ــة  ــة منــذ البداي ــة    أن تتضــمن العملي ــة إعالمي ــة  محل ــة قوي ودعائي

الســالح والتســريح    جلهــود نــزع للتثقيــف وتعبئــة الــدعم العــام 
  .  )٢٣(وإعادة اإلدماج

جملـس     وشدد ممثل اململكة املتحدة على أنه جيب على  
املتحـدة   األمن واجلمعية العامة كفالة أن حتظى عمليات األمـم   

امليزانيــة  مــا يكفــي مــن مــوارد ومالئمــة    حلفــظ الســالم بواليــة
والتســريح     واملــوارد البشــرية مــن أجــل مهــام نــزع الســالح      

التـــدابري اجلزئيـــة احملـــددة هلـــا، وأضـــاف أن اإلدمـــاج وإعـــادة 
  . )٢٤( يف السالم الدائم   تفيد كثريا يف املسامهة  ال 

سـالح     وأكد ممثل االحتاد الروسـي أمهيـة مسـألة نـزع      
أساسـي   احملاربني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم كجـزء   

انتـهاء   حفـظ السـالم وبنـاء السـالم بعـد         ال يتجزأ من عمليات
ومجـــع    احملـــاربني الســـابقنيالصـــراع، وذكـــر أن نـــزع ســـالح 

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4020  ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .  ٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
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شـروط هامـة    أسلحتهم وتدمريها هي يف العديد مـن احلـاالت   
  .  )٢٥(األزمات اإلقليمية   لتطبيع حاالت

ــد أن       ــلحة ال بـ ــع األسـ ــا أن مجـ ــل فرنسـ ــأى ممثـ   وارتـ
تســـريح حامليهـــا وإعـــادة إدمـــاجهم يف احليـــاة  يتواكـــب مـــع  

  .  )٢٦(املدنية

ينظر عمومـا   ه يف حني وذكر ممثل الواليات املتحدة أن  
اختصـاص   قعان ضـمن  يإىل نزع السالح والتسريح على أهنما  

ــع   ــس األمـــن، تقـ ــاج احملـــاربني      جملـ الســـابقني يف  عمليـــة إدمـ
الدوليـــة    اإلغاثـــة بـــني جمـــايل  “منطقـــة مبهمـــة”جمتمعـــاهتم يف 
  .  )٢٧(والتنمية الدولية

 يـتمكن    وارتأى ممثل ماليزيا أنه علـى جملـس األمـن أن     
ــني  ــن مناقشــة مســائل مواضــ     ب ــي ياحلــني واآلخــر م عية أو تلق

اجمللـس   املشاكل املتداخلـة، قـد تسـاعد       معلومات توجيهية عن 
  .)٢٨( جيابيةإ   يف صنع القرارات اليت ستأيت آخر األمر بنتائج

  وأكــد مــن جديــد عــدة مــتكلمني آخــرين أمهيــة نــزع     
ضـرورة أن  لـى  عوالتسريح وإعادة اإلدماج، وشددوا  السالح  

أبــرزوا و .  حفــظ السـالم    جــزءا ال يتجـزأ مــن عمليـات   يكونـوا  
التابعـة   اهليئات املعنية    أمهية التنسيق بني اجمللس وغريه من  أيضا

  . )٢٩( اجملال  لألمم املتحدة يف تشجيع األنشطة يف هذا
 ذلـك   وأكد ممثل الصـني أن أنشـطة األمـم املتحـدة يف      

مبــادئ عــدم التــدخل يف  تتبــع دائمــامــن الضــروري أن  اجملــال 
__________ 

  .  ٨و  ٧ انه، الصفحتاملرجع نفس  )٢٥(  
  .  ١٥إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات    )٢٦(  
  .  ١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  .٢٠إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
 ٩  (البحــرين)؛ والصــفحات ٦إىل  ٤املرجــع نفســه، الصــفحات   )٢٩(  

ــفحتان   ( ١١  إىل  ــلوفينيا)؛ والصـــ ــتني)؛  ١٢ و ١١ســـ (األرجنـــ
والصـفحات   غابون)؛  (   ١٤(الربازيل)؛ والصفحة  ١٣والصفحة  

  ). (هولندا   ٢١و  ٢٠(غامبيا)؛ والصفحتان  ٢٠إىل  ١٨

وسـالمتها   األعضـاء واحتـرام سـيادهتا       الشؤون الداخلية للدول 
  . )٣٠( اإلقليمية
  وأعرب ممثل كنـدا عـن اعتقـاده بـأن مجيـع املكونـات        

ــة   ــزع الثالث ــة يف ن الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج    املتمثل
ــوافر  ــة، وأن  جيــب أن تت ــة البعث ــد بداي ــة تســتمر طــو   عن ال والي
قــــوات حفــــظ    وتظــــل حــــىت بعــــد مغــــادرة حفــــظ الســــالم 

  .  )٣١(السالم
صــارمة    إىل ممارســة رقابــة أفريقيــاودعــا ممثــل جنــوب    

نقـــل األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة وكـــذلك   علـــى 
واليـات عمليـات حفـظ السـالم        املخزونات الزائدة، وأكد أن 
راع ينبغـــي أن مســـتقبال يف حـــاالت حمـــددة بعـــد انتـــهاء الصـــ 
  .  )٣٢(وتدمريها  مجع األسلحة والتخلص منها   تشمل 
السـابقني     وأكد ممثل ناميبيا أن إعـادة إدمـاج احملـاربني      

ميكن تركهـا للبلـدان املعنيـة وحـدها، ودعـا اجملتمـع الـدويل         ال 
  .  )٣٣(إىل مساعدهتا 
  تقـديرهم إلجـراء   نوأعرب عدة مـتكلمني آخـرين عـ      
ــة   ــة  مناقشـ ــوع، مفتوحـ ــأيت يف الوقـــت   ورأوايف املوضـ ــا تـ أهنـ
ــزع ســالح    .  املناســب ومهمــة   ــة ن ــوا علــى أمهي   احملــاربني واتفق
سـيكون مـن    نـه  قائلني إالسابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم،  

أولئـــك  مشـــاكل معاجلـــة    املســـتحيل حتقيـــق ســـالم دائـــم دون
  .  )٣٤(احملاربني السابقني
__________ 

  )٣٠(  S/PV.4020  ٤و  ٣(االستئناف)، الصفحتان.  
  .  ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان    )٣١(  
  .  ١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  
  .  ٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان    )٣٣(  
ــدا)؛ والصــفحتان  ٩إىل  ٦املرجــع نفســه، الصــفحات    )٣٤(    ٩ (فنلن

ــفحات  ( ١٠ و ــاال)؛ والصـ ــنغالديش)؛  ١٣إىل  ١١غواتيمـ (بـ
 ١٤والصـفحتان     (مجهوريـة كوريـا)؛   ١٥إىل  ١٣والصفحات  

(موزامبيــــــق)؛  ١٧إىل  ١٥(اليابــــــان)؛ والصــــــفحات  ١٥  و 
 ٢٠و  ١٩والصــفحتان  ؛ (أســتراليا) ١٩إىل  ١٧والصــفحات  
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  متوز/يوليــــــه ٨، املعقــــــودة يف ٤٠٢١ اجللســــــةويف   
ــاهم   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد الـــذي  وفقـ ــان قـ ــه يفكـ   مت التوصـــل إليـ

اســـتأنف اجمللـــس نظـــره يف بنـــد  ، الســـابقةاجمللـــس  مشـــاورات 
ــال  ــان  نفســها اجللســة ويف  .  جــدول األعم ــرئيس بالبي ، أدىل ال

  : )٣٥(باسم أعضاء اجمللس   التايل
ــاق       يشــري جملــس األمــن إىل مســؤوليته األساســية مبوجــب ميث

ألمم املتحدة عن صـون السـلم واألمـن الـدوليني. ويشـري اجمللـس أيضـا        ا
إىل البيانات اليت أدىل هبـا رئيسـه فيمـا يتصـل بأنشـطة األمـم املتحـدة يف        
جمال الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم وبناء السلم بعد 

  انتهاء الرتاع.
ابقني وقــد نظــر اجمللــس يف مســألة نــزع ســالح املقــاتلني الســ      

وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم يف بيئـة مواتيـة حلفـظ السـالم، كجـزء مـن        
جهده الشامل واملستمر للمسامهة يف تعزيـز فعاليـة أنشـطة حفـظ وبنـاء      

  السالم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف حاالت الرتاع يف العامل.
ويساور اجمللس بالغ القلق من أنه يف حالة عدد مـن الرتاعـات     
يسـتمر القتـال بـني األطـراف أو الفصـائل رغـم إبـرام اتفاقـات         املسلحة 

سالم بني األطراف املتحاربة ورغم وجود بعثات حفظ السـالم التابعـة   
يسـهم يف   رئيسـي لألمم املتحدة يف امليدان. ويدرك اجمللس أن مثة عامل 

خلق مثل هذه احلالة وهو استمرار توفر كميـات كـبرية مـن األسـلحة،     
الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة لألطـــراف املتنازعـــة.  ال ســـيما األســـلحة

لكــي تتحقــق التســوية، جيــب علــى أطــراف   ،ويؤكــد اجمللــس علــى أنــه 
الرتاع العمل من أجل التوصل بصورة ناجحة إىل نـزع سـالح املقـاتلني    

ــود األطفــال   والســابقني وتســرحيهم  إعــادة إدمــاجهم، مبــا يف ذلــك اجلن
  صة معاجلة جدية.ينبغي معاجلة احتياجاهتم اخلا نالذي

ويدرك اجمللس أنه ال ميكن النظر إىل نـزع السـالح والتسـريح      
ــة متواصــلة      ــها مبعــزل عــن اآلخــر. بــل كعملي وإعــادة اإلدمــاج كــل من

ن السـالم واالسـتقرار والتنميـة    ساسها وما تؤدي إليه هو حبث أعـم عـ  أ
وميثــل نــزع ســالح املقــاتلني الســابقني بشــكل فعــال مؤشــرا هامــا علــى  

حنو بناء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد الـرتاع وتطبيـع احلالـة.         احملرز التقدم
فعمليــة التســريح ال تصــبح ممكنــة إال حــني تتحقــق درجــة مــا مــن نــزع  
السالح وال ميكن أن يتحقق جناحها إال عندما تكون هناك عملية فعالة 

وجيـب أن   ،وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع  السابقنيإلعادة تأهيل املقاتلني 
نـزع السـالح والتسـريح يف بيئـة خاليـة مـن األخطـار واملخـاوف         جيري 

__________ 

(نيوزيلنـدا)؛ والصـفحات    ٢١و  ٢٠والصـفحتان  (إندونيسيا)؛   
  ). (السلفادور ٢٦إىل  ٢٣كرواتيا)؛ والصفحات ( ٢٣إىل  ٢١

  )٣٥(  S/PRST/1999/21.  

حبيث تعطي الثقة للمقاتلني السابقني لكل يلقوا سالحهم. ومع مراعـاة  
باملسائل االقتصـادية واالجتماعيـة، جيـب     اأن العملية تتصل اتصاال وثيق

معاجلة املسألة بصورة شاملة من أجل تيسري االنتقال السلس من حفـظ  
  بناء السالم.   السالم إىل
لكي ينجح نزع السالح والتسريح وإعـادة   ويؤكد اجمللس أنه  

اإلدماج جيب أن تتوفر اإلرادة السياسـية وااللتـزام الصـريح مـن جانـب      
ــة بتحقيــق الســلم واالســتقرار. ويف الوقــت نفســه، مــن     األطــراف املعني

دة السياسـية  رااحليوي أن يعـزز هـذا االلتـزام مـن جانـب األطـراف بـاإل       
لــدعم الفعــال واملتســق واألكيــد مــن جانــب اجملتمــع الــدويل لضــمان   وا

حتقيــق الســلم املســتدام. مبــا يف ذلــك عــن طريــق مســامهاته  مبســاعدات  
  طويلة األجل من أجل التنمية والتجارة.  

ويؤكد اجمللـس التزامـه مببـادئ االسـتقالل السياسـي والسـيادة         
ــه بأنشـــط   ــة جلميـــع الـــدول يف قيامـ ــاء الســـالم، والســـالمة اإلقليميـ ة بنـ

وضــرورة امتثــال الــدول اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل. وإذ يضــع 
اجمللس هذا يف اعتباره يؤكد احلاجة إىل تنفيذ تدابري عملية لتعزيز جنـاح  
العملية، مبوافقة األطراف، وهـي تـدابري ميكـن أن تشـمل يف مجلـة أمـور       

  يلي: ما
ــام حســب االقتضــاء ويف إطــار اتفاقــ    (أ)   ات ســالم القي

ــات األمــم       ــة علــى حــدة يف نطــاق والي حمــددة وعلــى أســاس كــل حال
املتحدة املتصلة حبفظ السالم بإدراج أحكام صرحية تتعلـق بـرتع سـالح    
املقاتلني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم. مبـا يف ذلـك الـتخلص        

  من األسلحة والذخائر بشكل مأمون يتسم حبسن التوقيت؛
ملسامهة يف عمليـات حفـظ السـالم    قيام احلكومات ا  (ب)  

بإنشاء قواعد بيانات للخرباء املختصني برتع السالح والتسريح وإعـادة  
إدماج املقاتلني السابقني. ويف هذا السـياق قـد يكـون مـن املفيـد إدراج      
عنصر التدريب على نزع السالح والتسريح يف الربامج الوطنية اخلاصـة  

  فظ السالم؛بإعداد اجلنود املشتركني يف بعثات ح
منــع وخفــض مــا حيــدث بشــكل مفــرط مــؤد إىل         (ج)  

زعزعــة االســتقرار مــن تــدفق وتكــديس األســلحة الصــغرية واخلفيفــة       
واســتعماهلا بصــورة غــري مشــروعة. ويف هــذا الســياق جيــب أن تنفــذ        
ــيت       ــة حلظــر األســلحة ال ــس ذات الصــلة واألحكــام القائم ــرارات اجملل ق

  دقيقا. افرضتها األمم املتحدة تنفيذ
ــات        ــه ينبغــي النظــر بشــكل متعمــق يف التقني ــرى اجمللــس أن وي

ــة نــزع ســالح املقــاتلني      ــربامج املتصــلة بعملي الالزمــة لتنفيــذ وتنســيق ال
السابقني وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم ومـا يتصـل بـذلك مـن مشـاكل.       
وحييط اجمللس علما مع التقدير باجلهود اليت يبذهلا األمني العام وهيئـات  

والــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة هبــدف  األمــم املتحــدة
ــاتلني         ــرتع ســالح املق ــة ل ــة عملي ــادئ توجيهي ــة ومب ــادئ عام وضــع مب

  السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف بيئة مواتية حلفظ السالم.  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1240 09-25531 
 

ويؤكـــد اجمللـــس احلاجـــة إىل التصـــدي هلـــذه القضـــية بشـــكل   
العـام أن يقـدم إىل اجمللـس    منتظم، ويطلب، يف هذا الصـدد، إىل األمـني   

ــه      ــه ومالحظات ــرا يتضــمن حتليل ــرة مــدهتا ســتة أشــهر تقري يف غضــون فت
ته وخصوصا ما يتعلق منها باملبـادئ العامـة واملبـادئ التوجيهيـة     اوتوصي

فضال عـن املمارسـات واخلـربات والـدروس املسـتفادة لتسـهيل مواصـلة        

يـر اهتمامـا خاصـا    اجمللس لنظره يف هـذه املسـألة. وينبغـي أن يـويل التقر    
ــاجهم يف       ــادة إدم ــال وإع ــود األطف ــزع ســالح وتســريح اجلن ملشــاكل ن

  اجملتمع.
  د نظره.يوسيبقي اجمللس هذه املسألة ق  

  البنود املتعلقة بتعزيز السلم واألمن -  ٤٢    
  

ــز الســلم واألمــن: األنشــطة اإلنســانية     -ألــف  تعزي
    املتصلة مبجلس األمن

    اإلجراءات األولية    
كانون الثاين/ينـاير   ٢١اوالت اليت أجريت يف املد  

    )٣٩٦٨(اجللسة  ١٩٩٩
كــــــــانون  ٢١، املعقــــــــودة يف ٣٩٦٨يف اجللســــــــة   

وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
إليـــه يف مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، أدرج جملـــس األمـــن يف 

طة األنشـ تعزيـز السـلم واألمـن:    ”جدول أعماله البنـد املعنـون   
ودعـا الـرئيس (الربازيـل)،    “. اإلنسانية املتصـلة مبجلـس األمـن   

مبوافقة اجمللس، وكيل األمني العام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق    
مــن  ٣٩اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، وذلــك يف إطــار املــادة 

  النظام الداخلي املؤقت للمجلس.
ورأى وكيل األمني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       

حاالت الطوارئ أن جملس األمن قـد يـود النظـر يف    اإلغاثة يف 
اختاذ إجـراءات حمـددة يف مسـاعدة الوكـاالت اإلنسـانية، مثـل       
ضمان الوصول إىل السكان احملتـاجني (يف هـذا الصـدد، أشـار     
إىل مسؤولية الدول يف إيالء الرعاية لضحايا حاالت الطوارئ 

حنــو ميكــن، علــى  الــيت تنشــأ داخــل أراضــيها). وأشــار إىل أنــه 
بينتــه التجربــة، اســتخدام عمليــات حفــظ الســالم والعمــل    مــا

ــز     ــا، وتعزيـ ــانية واحتوائهـ ــات اإلنسـ ــع األزمـ ــي يف منـ السياسـ
القــوات الوطنيــة للفصــل بــني املقــاتلني والضــحايا، والتصــدي   

حلمالت الدعاية للكراهية. وأعرب عـن اعتقـاده بـأن بإمكـان     
هلـــدف جملـــس األمـــن أيضـــا أن يســـتخدم اجلـــزاءات احملـــددة ا 

بشـــكل جيـــد لتشـــجيع احتـــرام القـــانون الـــدويل، ومكافحـــة  
اإلفالت من العقاب واملساعدة على جتنب األزمات اإلنسـانية  
أو التقليــل منــها. وفيمــا يتعلــق بكفالــة أمــن العــاملني يف جمــال   

زال  أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـا     تقدمي املساعدة اإلنسـانية،  
ملتعلقة بسالمة مـوظفي  يتعني تبني سبل توسيع نطاق االتفاقية ا

وضـمان امتثـال األطـراف الفاعلـة      ١٩٩٤األمم املتحـدة لعـام   
  .)١(هلا  من غري الدول

 أشـاروا فيهـا، بـني   وأدىل مجيع أعضاء اجمللس ببيانـات    
مجلة أمور، إىل أمهية األنشطة اإلنسانية يف سياق صون السـلم  
واألمــن الــدوليني؛ وأعربــوا عــن تقــديرهم ألعمــال مــوظفي       

عدة اإلنسانية وأمهيـة ضـمان أمنـهم وسـالمتهم. وأعـرب      املسا
عدد من املـتكلمني عـن رأي مفـاده أن جملـس األمـن جيـب أن       
يويل اهتماما خاصا ملسائل إنسـانية مثـل محايـة الالجـئني وأثـر      
الرتاعــات املســلحة علــى األطفــال. وأبــرز العديــد مــن املمــثلني 

شـددوا علـى   أمهية ضمان االمتثال للقـانون اإلنسـاين الـدويل و   
ضرورة تقدمي مجيـع منتـهكي تلـك املعـايري إىل العدالـة. وأكـد       
عدد من املتكلمني أمهيـة اإلجـراءات الوقائيـة وبنـاء السـالم يف      
مرحلة ما بعد الصراع يف سياق تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية.    
وأشــاروا إىل أنــه ينبغــي توقــع األنشــطة اإلنســانية يف عمليــات  

يف واليـة بعـض    “دجمهـا ”ضـاء،  حفظ السـالم، وحسـب االقت  
__________ 

  )١(  S/PV.3968 ٦إىل  ٢، الصفحات.  


