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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٥٥البند 

   متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
  العاماألمنيمذكرة من   

 أننا نواجه حلظـة     وضحت، أ ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلوليف   العامة   اجلمعيةيف كلميت أمام     - ١
توفري األمن اجلماعي   ، وال سيما التطلع الوارد يف امليثاق إىل          املتحدة األممحامسة فيما يتعلق ب   

ووجهت االنتباه إىل اخلالفات العميقة فيما بني الدول األعضـاء بشـأن طبيعـة              . للجميع
. التهديدات اليت نواجهها ومدى مالءمة استعمال القوة من أجل التصدي لتلك التهديـدات            

تمـت  واخت.  املتحدة األممزيادة فعالية   قبول التحدي املتمثل يف     ودعوت الدول األعضاء إىل     
 فريق رفيع املستوى من الشخصيات البارزة       تشكيلكلميت باإلعالن عن اعتزامي الدعوة إىل       

 .تزويدي بوجهة نظر مشتركة وشاملة بشأن طريق املستقبل فيما يتعلق باملسائل اخلطرية
وطلبت إىل أناند بنياراتشون، رئيس الوزراء السابق لتايلند، أن يترأس الفريق الرفيـع              - ٢

املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري، الذي ضم الشخصيات البارزة التاليـة مـن            املستوى  
روبـري بـادنتري    : مجيع أحناء العامل الذين ميثلون نطاقا عريضا من اخلربة واخلربة الفنية وهـم            

، )النـرويج ( غرو هارليم برونتلنـد      ،)الربازيل(خوانيو كليمنته باينيا سواريس     ،  )فرنسا(
اململكـة املتحـدة    (ديفيد هاناي   ،  )أستراليا(غاريث إيفرت   ،  )غانا( هيس   -ماري تشينريي   

عمـرو موسـى    ،  )أوروغـواي (نريكه إيغليسياس   إ،  )لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
االحتـاد  (إيفجيين برميـاكوف    ،  )اليابان(ساداكو أوغاتا   ،  )اهلند(ساتيش نامبيار   ،  )مصر(

نفيس صادق   ،)مجهورية ترتانيا املتحدة   (مل أمحد سامل  سا،  )الصني(تشيان تشيتشن   ،  )الروسي
 .)الواليات املتحدة األمريكية(برينت سكوكروفت ، )باكستان(
وطلبت إىل الفريق الرفيع املستوى أن يقيم التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن              - ٣

لتصـدي لتلـك     سياساتنا ومؤسسـاتنا القائمـة يف ا       أجنزتهالدوليان يف الوقت احلايل وما      
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كي ميكنها أن توفر األمـن اجلمـاعي    املتحدة األممالتهديدات، وأن يتقدم بتوصيات لتعزيز    
 .للجميع يف القرن احلادي والعشرين

ويسرين كثريا أن أمتكن اآلن من أن أحيل إىل الدول األعضاء تقرير الفريـق الـذي                 - ٤
وعمـق  واسـع    تقرير ذو نطاق     وهذا. يقدم إطارا عريضا لألمن اجلماعي يف القرن اجلديد       

وال يسعى التقرير إىل التصـدي لتهديـدات        . كبري، كما أنه يأخذ مبنظور عريض إزاء األمن       
حمددة فحسب بل حيدد سبال جديدة لتفهم أوجه االرتباط بينها واآلثار املترتبة عليها بالنسبة              

 .للسياسات واملؤسسات اليت جيب أن تتوافر لدينا
 النتائج والتوصيات  

وأؤيـد  . يتيح التقرير لألمم املتحدة فرصة فريدة إلعادة تشكيل مؤسساتنا وجتديدها          - ٥
مفهوم يواجه  :  لألمن اجلماعي  مبفهوم أوسع نطاقا وأكثر مشوال    متاما دفوعه األساسية املتعلقة     

التهديدات اجلديدة والقدمية ويتصدى لشواغل األمن يف مجيع الدول الغنية والفقرية والقويـة             
ومن األمهية بصفة خاصة إصرار الفريق على أننا جيب أن نفهم الترابط القائم بني              . ضعيفةوال

وال ميكننا أن نتناول مسائل من قبيل اإلرهاب أو         . التهديدات املعاصرة اليت يتعرض هلا األمن     
. واآلثار املترتبة على هذا التـرابط عميقـة       . احلروب األهلية أو الفقر املدقع كل على حده       

كما جيب أن تتغلب مؤسساتنا على شواغلها الضـيقة         .  أن تكون استراتيجياتنا شاملة    فيجب
 .بطريقة متضافرةوأن تتعلم العمل الشامل لعدة قضايا 

 يف  الدول القادرة واملسؤولة جيب أن تكون يف خط املواجهة        أن  إىل   التقرير   شريوي - ٦
جهة نظره القائلة بـأن مهمـة       وأشارك الفريق يف و   . مكافحة التهديدات يف الوقت احلاضر    

مساعدة الدول على تعزيز قدراهتا يف التعامل مع التهديدات املعاصرة أمر حيوي وعاجل وأنه              
وأرحب بتوصياهتم يف هذا    . أن تتمكن من القيام هبذا على حنو أفضل        املتحدة   األممجيب على   

 .اجملال
 لألمن اجلماعي    غىن عنه  التنمية هي األساس الذي ال     على أن    تقريروأؤيد تأكيد ال   - ٧

ولكنها هتيئ البيئات اليت تزيد     . والفقر املدقع واألمراض املعدية هتديدات يف حد ذاهتا       . اجلديد
وإذا قُدِّر لنا أن ننجح يف محايـة        . من احتمال ظهور هتديدات أخرى، مبا فيها الصراع املدين        

اجـب وتكـريس املـوارد      فمن اجلوهري إيالء االهتمام الو    أمن مواطنينا على حنو أفضل      
 .الالزمة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

ومن املؤسـف   . األمن البيولوجي وأرحب بتركيز التقرير بشكل مبتكر على مسائل         - ٨
متالزمة /متاما عندما يذكر أن استجابتنا لفريوس نقص املناعة البشرية        يتوخى الدقة   أن التقرير   

 ،“يعة وتعوزها املوارد بصورة خمجلـة     شنت بصورة   تأخر”) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
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. ويربز التقرير احلاجة إىل التصدي الستمرار العجز يف املعونة الالزمة لوقف هـذه اجلائحـة              
إذ يوجه االهتمام إىل تدهور نظام صـحتنا العـاملي؛      . ولكن التقرير يذهب إىل أبعد من هذا      

ه أوجه التقدم يف جمال التكنولوجيا احليويـة        وسرعة تأثره باألمراض املعدية اجلديدة وما تعد ب       
ويدعو الفريق إىل اختاذ مبادرة رئيسية إلعادة بناء نظام الصحة العامة           . واألخطار النامجة عنها  

على الصعيد العاملي بدءا ببناء قدرة يف جمال الصحة العامة على الصعيدين احمللي والـوطين يف                
لفريق ال تعود املبادرة من هذا القبيل بفوائد مباشرة يف          وكما يؤكد ا  . سائر أحناء العامل النامي   

الوقاية من األمراض وعالجها يف مجيع أحناء العامل النامي فحسب، ولكنـها سـتوفر أيضـا                
 .أساسا لدفاع عاملي فعال ضد اإلرهاب البيولوجي واالنتشار الطبيعي لألمراض املعدية املميتة

 الرئيسي ينبغي أن ينصب على منع التهديـدات         وكما يذكر الفريق حبق فإن تركيزنا      - ٩
ولكن إذا ظهرت هتديدات من هذا القبيل فيجب أن نكون أفضـل اسـتعدادا              . من الظهور 

وأشجع الدول  . اجلزاءات والوساطة وهناك أداتان جيب علينا حتسينهما ومها       . لالستجابة هلا 
 .يت ميكن هبا تعزيزمهااألعضاء على الدراسة اإلجيابية لتوصيات الفريق بشأن السبل ال

وأرحب هبذه املسامهة يف هذه املناقشة      . مبعايري الستعمال القوة  ويوصي الفريق أيضا     - ١٠
وال ميكنين أن أبـالغ يف      . وأحث األعضاء على النظر بعناية يف توصيات الفريق       . اهلامة للغاية 

فيما يتعلق بنظام جمدد    تأكيد مدى أمهية التوصل إىل توافق جديد يف اآلراء بشأن هذه املسألة             
 .لألمن اجلماعي

مل تستغل ما لديها من إمكانات أفضل اسـتغالل يف           املتحدة   األممويرى الفريق أن     - ١١
أن تـتمكن مـن      املتحدة   األمموكما أصاب الفريق يف دعوته، جيب على        . حماربة اإلرهاب 

ادئ وحتتـرم سـيادة     بوضوح عن استراتيجية فعالة ملكافحة اإلرهاب تقوم على املب        اإلعالن  
واعتقد أن إحدى العقبات أمام هذا كان       . اجلميع حلقوق اإلنسان  تدعو إىل مراعاة    القانون و 

ويقدم التقرير تعريفا له، وأثق يف أن       . عدم قدرة األعضاء على االتفاق على تعريف اإلرهاب       
 .هذا سيساعد يف بناء توافق اآلراء الذي حنتاج إليه بغية التقدم بسرعة

 احملفـوف   عدم االنتشار النووي  وحيث التقرير على إيالء اهتمام عاجل حلالة نظام          - ١٢
وتوصياته لتعزيـز   . باملخاطر وحيذّر من خطر احتمال حدوث فيض من االنتشار يف املستقبل          

النظام من خالل الربوتوكول اإلضايف؛ وتوفري حوافز للدول من أجل االمتناع عـن تطـوير               
 حمدد املدة إلنشـاء أي      اختياريرانيوم وإعادة املعاجلة؛ وبدء وقف      مرافق حملية لتخصيب اليو   

مرافق من هذا القبيل؛ والتفاوض على معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية ميكن التحقـق              
منها لتنهي إنتاج اليورانيوم العايل التخصيب ألغراض صنع األسلحة وغريهـا، كـل هـذه               
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احتمال قيام الدول أو اجلهات الفاعلـة مـن غـري      التوصيات تنطوي على إمكانية احلد من       
 .الدول هبجوم نووي، وتتطلب اختاذ إجراءات عاجلة

ألمـم متحـدة يف القـرن احلـادي         وبنفس القدر من األمهية يقدم الفريق رؤية         - ١٣
، ويقدم توصيات إلجراء تغيريات يف كل جهاز من األجهزة الرئيسية، مبا يف ذلك              والعشرين

وجود حاجة إىل جملس أمـن أكثـر         طويل على    مدأمنذ  برهنت  وقد  . منإصالح جملس األ  
 صـوب   ،ومما يبعث على خيبة األمل أنه قد حدث تقدم ضئيل أو مل حيدث أي تقدم              . متثيال

وأمتىن . ويقدم تقرير الفريق صيغتني لتوسيع اجمللس     . بلوغ هذا اهلدف ألكثر من عشر سنوات      
 .٢٠٠٥ألعضاء على التوصل إىل قرارات يف عام أن تيّسر الصيغتان املناقشة وتساعدا ا

وباإلضافة إىل إصالح املؤسسات القائمة، يقترح التقرير إنشاء هيئة حكومية دوليـة             - ١٤
واتفق مع الفريق يف أن بناء السالم بعد انتهاء الصـراع أمـر             . “جلنة بناء السالم  ”: جديدة

العمل واملوارد يف هذا اجملال مشـتتة       وما زال   . جوهري بالنظر للتحديات اليت نواجهها اليوم     
جدا وأرحب بفكرة وجود هيئة حكومية دولية جديدة فضال عن قدرة خمصصة يف األمانـة               

وحيدوين األمل يف أن جلنة من هذا القبيل من شأهنا أن تساعد الدول يف االنتقال مـن                 . العامة
ملدى األطول، ستكون متاحـة  مرحلة ما بعد انتهاء الصراع مباشرة إىل التعمري والتنمية على ا        
 .أيضا ملساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف تعزيز قدراهتا

فما زال اإلعـالن    . حقوق اإلنسان ويوصي الفريق أيضا بإدخال تغيريات على جلنة         - ١٥
يف  املتحدة   األمموجيب أن نفخر بأعمال     . العاملي حلقوق اإلنسان من أعظم إجنازات املنظمة      

 ال ميكن أن منضي قُُدما دون       ،مع هذا و.  القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان     جمال وضع 
. استعادة مصداقية وفعالية آليات حقوق اإلنسان وإعادة التركيز على محاية حقوق األفـراد            

 .وأمتىن أن تشكل توصيات الفريق أساسا للتغيري
، وسأدرس بعناية   ألمانة العامة تعزيز ا ومن دواعي سروري أيضا أن التقرير دعا إىل          - ١٦

واتفق متاما مع اعتقاد الفريق بأن أمانة عامة ال يتوافر لديها أفضل            . كل توصية من التوصيات   
 .األشخاص ومزودة بوسائل كافية لالضطالع بواليتها ستكلف األعضاء فوق طاقتهم

 
 احلاجة إىل التداول واختاذ إجراءات  

ولذا، فإهنا ستتطلب استجابة واسـعة      . نطاق عريض توصيات التقرير كثرية وذات      - ١٧
 .النطاق
وكـاالت متخصصـة وهيئـات      وبعض التوصيات الواردة يف التقرير موجهة إىل         - ١٨

يوصي الفريق، على سبيل املثال، بأنه ينبغـي جمللـس          ف.  املتحدة األمم خارج   حكومية دولية 
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كول اإلضايف بوصفه معيار ضمانات     حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يعترف بالربوتو       
 سـأبدأ   ،وفيما يتعلق هبذه التوصية وغريها من التوصيات املشاهبة       . الوكالة يف الوقت احلاضر   

 توصـيات ال الوكاالت وألتمس وسائل للعمل من أجل النظـر يف           تلكمشاورايت مع رؤساء    
فسـها يف اختـاذ     وقد ترغب جمـالس اإلدارة ن     . وتنفيذها يف وقت مبكر   الواردة يف التقرير    
 .إجراءات مبكرة

نطاق اختصاصـي   وسأنتقل بسرعة إىل النظر يف تلك التوصيات اليت تدخل ضمن            - ١٩
وعلى سبيل املثال، فإنين آخذ مأخذا جـديا        .  وتنفيذها حيثما يكون ذلك مناسبا     كأمني عام 

 شـاملة قائمـة     يل أن أختذ زمام املبادأة يف الترويج الستراتيجية جديدة        اليت تدعوين إ  التوصية  
على املبادئ ملكافحة اإلرهاب وأن أعلن عن رؤية الستراتيجية من هذا القبيل كيمـا تنظـر                

 .فيها الدول األعضاء يف السنة اجلديدة
وفيما يتعلق بالتوصيات األخرى املتصلة باألمانة العامة سيلزمين احلصول على موافقة            - ٢٠

إن وجود أمانة عامة قادرة وفعالـة مـزودة         . حدةودعم اهليئات التشريعية التابعة لألمم املت     
. باملوارد ومنظمة ملواجهة التحديات القريبة متثل عنصرا حيويا يف أي نظام لألمن اجلمـاعي             

 بشأن تعزيز القدرة يف األمانـة       الفريقوأشجع الدول األعضاء بقوة على النظر يف توصيات         
وأنا على أهبـة  . م والتحليل االستراتيجي العامة يف جماالت منع الصراع والوساطة وبناء السال       

االستعداد لتزويد الدول األعضاء بتعليقات أكثر تفصيال، واستنادا إىل توجيهـاهتم، خبطـة             
 .للتنفيذ
لألمـم  التابعـة   األجهزة احلكومية الدولية    ومثة فئة ثالثة من التوصيات موجهة إىل         - ٢١

ل املثال، حيث الفريق اجمللس االقتصـادي       فعلى سبي .  وميكن األخذ هبا بناء على ذلك      املتحدة
واالجتماعي على إنشاء جلنة معنية باجلوانب االجتماعية واالقتصادية للتهديـدات األمنيـة            
كوسيلة للمساعدة يف مداوالتنا بشأن أسباب التهديدات اليت نواجهها وعواقبها، فضال عـن             

 .أوجه الترابط فيما بينها
أعلـى  جد بعض التوصيات اليت تتطلب اهتماما علـى         ومن الواضح يل أيضا أنه تو      - ٢٢

.  وهي ضرورية لتحقيق توافق جديد يف اآلراء بشأن األمن اجلمـاعي           مستويات احلكومات 
واالتفاق على القواعد واملعايري اليت حتكم استعمال القوة، مثال، أمر جوهري فيما يتعلـق إذا               

 الوقت احلاضـر وكيفيـة القيـام        كان لنا أن منضي قدما كمنظمة يف مواجهة التحديات يف         
 أعتزم أن أحدد    ٢٠٠٥مارس  /آذارويف تقريري إىل الدول األعضاء الذي سأقدمه يف         . بذلك

وما منثله، وهذا أمر ينبغي      املتحدة   األممتلك التوصيات الواردة يف التقرير واليت تتعلق جبوهر         
 .قبلاملسبتمرب /أيلولأن يكون حموريا يف مؤمتر القمة الذي سيعقد يف 
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أن ذلـك   ينبغي لنا حيثما أمكننا     بل  . سبتمرب/أيلولوآمل أال ُيجمَّد كل عمل حىت        - ٢٣
فعلى سبيل املثال، يوصي الفريق باختاذ      . نتحرك بسرعة ونتخذ إجراءات بشأن التوصيات     

وقد يود جملس األمن يف أن يتصـرف علـى          . عدة مبادرات هامة لتحسني األمن البيولوجي     
 الفريق الداعية لعقد جلسة استثنائية ثانية بشأن فـريوس نقـص املناعـة              الفور بشأن توصية  

اإليدز والسالم واألمن الدوليني، مع التركيز على اآلثار التراكمية للمـرض علـى             /البشرية
ويف الوقت نفسه، قد تود مجعية الصحة العاملية أن تنظر يف التوصية بزيادة             . الدول واجملتمعات 

وقد تود اجلهـات    . ملية واالستجابة لألمراض املعدية اآلخذة يف الظهور      مواردها للمراقبة العا  
املاحنة املهتمة سواء كانت من الدول أو املؤسسات، أن تنظر يف التوصية اهلامة املقدمة مـن                

وال . ومجيع هذه املسائل عاجلة   . الفريق باختاذ مبادرة رئيسية إلعادة بناء الصحة العامة العاملية        
 .سبتمرب/أيلولأي منها حىت يلزم أن ينتظر 

 
 خامتة  

وأعتقد أن الدول األعضاء ستجد أنه يقّربنا كثريا مـن          . هلذا التقرير ثنائي  أعرب عن    - ٢٤
وحيـدوين األمـل يف أن      . إجياد إجابات لبعض املسائل اليت تثري نقاشا حاميا يف القرن اجلديد          

. ة فيما بني الـدول األعضـاء      حيث على إجراء مناقشة تفيض باحليوية واختاذ قرارات مبكر        
وتوجد حاجة عاجلة إىل أن يتوصل اجملتمع الدويل إىل توافق جديد يف اآلراء بشأن مسـتقبل                

 . املتحدةاألمماألمن اجلماعي والتغريات الالزم إدخاهلا على 
شكري وتقديري لرئيس وأعضاء الفريق علـى       عميق  ويف اخلتام، أود أن أعرب عن        - ٢٥

إن توصـل هـذه     . م مل يتحاشوا معاجلة أصعب القضايا اليت تفّرق بيننا         خاصة أهن  ،جهودهم
اجملموعة املتنوعة من الشخصيات البارزة إىل توافق يف اآلراء بشأن توصيات بعيـدة النظـر               
 .وعملية مع هذا، يبعث يف األمل يف أن يتمكن أعضاء املنظمة مجيعا من القيام بنفس الشيء

 عنان. كويف ع) توقيع(
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 العام  األمني املوجه إىل    ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون ١تاب اإلحالة املؤرخ    ك  
 من رئيس الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري

 
أتشرف بأن أحيل إليكم تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات            

 “تنا املشتركةمسؤولي: أمناعامل أكثر ”والتغيري، املعنون 
ويقترح التقرير رؤية جديدة لألمن اجلماعي، وهي رؤية تتناول مجيـع التهديـدات              

وقـد أوضـحت حبوثنـا      . الرئيسية للسلم واألمن الدوليني اليت نواجهها يف شىت أحناء العامل         
ومشاوراتنا أن عصرنا تترابط فيه بصورة مل يسبق هلا مثيل هتديدات السلم واألمن الـدوليني               

أكثـر فعاليـة يف      املتحدة   األمموقد وجدنا أن    . عة التأثر املتبادلة بني الضعفاء واألقوياء     وسر
التصدي للتهديدات الرئيسية اليت يتعرض هلا السلم واألمن مما أُقر هلا بالفضل، ولو أنه يلـزم                

نصـاف  مع هذا إجراء تغيريات رئيسية إذا قُدِّر لألمم املتحدة أن تتسم بالفعالية والكفاءة واإل         
 .يف توفري األمن اجلماعي للجميع يف القرن احلادي والعشرين

وقد حالت الوالية اليت كلفتمونا هبا دون إجراء حبث متعمق لفرادى الصراعات وقد              
ولكن أعضاء الفريق يعتقدون أنه سيكون من التهاون االمتنـاع عـن            . احترمنا هذا التوجيه  

للتهديـدات القدميـة     املتحدة   األممألسلوب تناول   إبراز أن أي قدر من التغيريات املنهجية        
من الوفاء بدورها بفعالية مبوجـب امليثـاق إذا          واجلديدة اليت تواجه السلم واألمن لن ميكِّنها      

تضاعف اجلهود لتسوية عدد من املنازعات الطويلة العهد اليت ما زالت تتفـاقم وتغـذي                مل
قدمة هذه الصراعات قضايا فلسطني وكشمري      ويف م . التهديدات اجلديدة اليت نواجهها حاليا    

 .وشبه جزيرة كوريا
وقد ال يوافق أعضاء الفريق موافقة تامة على كل صغرية وكبرية وردت بالتحديـد               

ومع . يف التقرير، ولكنهم مجيعا يؤيدون التقرير ويتفقون عموما على النتائج اليت خلص إليها            
ضاء الفريق مل يتوصـلوا إىل اتفـاق بشـأن         هذا، آخذ على عاتقي أن أوجه انتباهكم أن أع        

إذ يعتقـد   . النموذجني املطروحني لتوسيع جملس األمن وأسلوب حتديد معايري العضوية فيـه          
بعض أعضاء الفريق اعتقادا راسخا أن النموذج الوحيد الذي ينطوي على توسيع العضـوية              

. ديدات القرن اجلديد  الدائمة، حىت مع عدم منح حق النقض، سيؤهل جملس األمن ملعاجلة هت           
ويعتقد أعضاء آخرون بنفس القوة أن البديل األفضل يف املضي قدما هو النموذج الذي يقوم               

بيد أننا نتفق مجيعا على     . على انتخاب أعضاء ملدد طويلة ولكن دون التمتع بالعضوية الدائمة         
اخليـارين أن   أن من اخلطأ اجلسيم أن نسمح للمناقشات الالزمة من أجل اختاذ قرار بشـأن               

حتول انتباهنا عن القرارات املتعلقة باملقترحات األخرى الكثرية الالزمة للتغيري، واليت ال تعتمد             
 .سالمتها وصالحيتها على زيادة عضوية جملس األمن
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وتقريرنا موجه إليكم، ولكن كثريا من التوصيات سيتطلب التزاما وإجـراءات مـن       
 عن طريق قيادهتم أن نتوصل حقـا إىل التوافـق يف            وال ميكن إال  . جانب رؤساء احلكومات  

 .اآلراء الالزم ملواجهة التهديدات املبينة يف تقريرنا
وقد استفادت مداوالتنا من مسامهات قدمتها طائفة عريضة من املصادر، مبن فيهـا              

م ولوال الـدع  . احلكومات واخلرباء األكادمييون ومنظمات اجملتمع املدين يف سائر أحناء العامل         
وقد قدمت احلكومـات    . املستفيض الذي تلقيناه، ملا أمكننا االضطالع بأي عمل من أعمالنا         

االحتاد الروسي، األردن، اسبانيا، اسـتراليا، أيرلنـدا،      : التالية مسامهات مالية سخية ألعمالنا    
، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، تايلند، تركيا، جنوب أفريقيا، الـدامنرك، سـنغافورة           

، موريشـيوس،    املتحـدة  اململكـة السويد، سويسرا، الصني، فرنسا، كازاخستان، كندا،       
وقـدمت املؤسسـات ومؤسسـات      . النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان، اليونان     

مؤسسة كارنيجي يف نيويورك، ومؤسسـة      : البحوث التالية مسامهات مالية أو عينية ألعمالنا      
ماك آرثر، ومركز جامعـة     . وكاثرين ت .  الدولية، ومؤسسة جون د    فورد، وأكادميية السالم  

نيويورك للتعاون الدويل، وصندوق األخوة روكفلر، ومؤسسة روكفلـر، ومركـز األمـن             
ومؤسسـة   ، املتحـدة األمموالتعاون الدوليني جبامعة ستانفورد، ومؤسسة ستانلي، ومؤسسة    

 .وليم وفلورا هيوليت
ي العميق لكم باألصالة عن نفسي وباسـم األعضـاء         ويف اخلتام أود أن أوجه شكر      

وأود أيضـا أن أسـجل      . اآلخرين يف الفريق إذ شرفتمونا بأن عهدمت إلينا هبذه املهمة اجلليلة          
يف املقـام   وامتناننا جلميع من سامهوا يف عملية التفكري اليت قمنا هبا على مدى السنة املاضية،               

 مارتن، وموظفيهما   -الفريق، لورين ريكارد    سر  مينة  األول ملدير حبوثنا، ستيفن ستيدمان، وأ     
 .الذين لوال عملهم اجلاد ومسامهاهتم الفكرية ملا كان هلذا التقرير أن خيرج إىل حيز الوجود

 أناند بنياراتشون) توقيع(
 رئيس الفريق الرفيع املستوى املعين
 بالتهديدات والتحديات والتغيري
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 شتركةمسؤوليتنا امل: عامل أكثر أمنا  
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 موجز 
 حنو توافق جديد يف اآلراء بشأن األمن

ُتنقذ األجيال املقبلة   ” أوال وقبل كل شيء كي       ١٩٤٥يف عام    املتحدة   األممشئت  أُن 
ونعلم مجيعا  . ولضمان أال تتكرر على اإلطالق أهوال احلربني العامليتني       “ الت احلرب يمن و 

حق العلم، بعد مضي ستني سنة، أن أكرب التهديدات األمنية الـيت نواجههـا اآلن والـيت                 
إذ تشـمل تلـك     . قبلة تتجاوز كثريا شن الدول حلروب عدوانيـة       سنواجهها يف العقود امل   

التهديدات الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة؛ واحلروب والعنف داخل الدول؛ وانتشـار            
األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية واحتمـال اسـتعماهلا؛ واإلرهـاب؛           

 التهديدات عن اجلهات الفاعلة من غري الـدول،         وتصدر هذه . واجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
 .فضال عن الدول، ويتعرض لتهديداهتا األمن اإلنساين فضال عن أمن الدول

فعندما حتدثوا عن إنشاء نظـام      .  املتحدة األمموكان أمن الدول هو شاغل مؤسسي        
نظام تنضـم   أي إنشاء   : جديد لألمن اجلماعي كانوا يعنون األمن باملعىن العسكري التقليدي        

فيه الدول معا وتتعهد بأن العدوان على دولة منها هو عدوان عليها مجيعا، وتلتزم بأن تـرد                 
ولكنهم فهموا أيضا متام الفهم منذ عهد طويل قبل أن تنتشر فكـرة             . مجاعيا يف تلك احلالة   

 أنشـئت   وقد. األمن اإلنساين أنه ال ميكن جتزئة األمن والتنمية االقتصادية واحلريات البشرية          
نؤكد من جديـد إمياننـا      ”، كما ورد يف العبارات االفتتاحية من امليثاق، كي           املتحدة األمم

أن ندفع بالرقي االجتماعي قُُدما، وأن نرفع مستوى احلياة         ”و  “ باحلقوق األساسية لإلنسان  
 .“يف جو من احلرية أفسح

 تفهُّـم جديـد     والتحدي الرئيسي الذي يواجه القرن احلادي والعشرين هو تشكيل         
أوسع نطاقا ملا يعنيه األمن اجلماعي، يضم مجيع هذه اجلدائل ومجيع املسؤوليات وااللتزامات             
واالستراتيجيات واملؤسسات اليت تقترن به إذا أريد لنظام األمن اجلماعي أن يتسم بالفعاليـة              

 .والكفاءة واإلنصاف
هر إىل حيز الوجود فيجب أن      وإذا كان للتوافق اجلديد يف اآلراء بشأن األمن أن يظ          

يبدأ بتفهُّم أن اجلهات الفاعلة على خط املواجهة ما زالت، لدى معاجلتها جلميع التهديدات              
 ال تزال هي فرادى الدول ذات السيادة الـيت يعتـرف         ،اليت نواجهها، اجلديدة منها والقدمية    

لكن ال ميكـن    .  االحترام اعترافا كامال بأدوارها ومسؤولياهتا وحقها يف      املتحدة   األممميثاق  
. يف القرن احلادي والعشرين أكثر من أي وقت مضى أن تقف أي دولـة منفـردة متامـا                 
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فاالستراتيجيات اجلماعية واملؤسسات اجلماعية والشعور باملسؤولية اجلماعية أمور ال غـىن           
 .عنها

اضـر،  يف الوقت احل  . وتستند ضرورة األمن اجلماعي اليوم إىل ثالثة أركان أساسية         
تعترف التهديدات باحلدود الوطنية، وتلك التهديدات مترابطة وجيب التصدي هلا علـى             ال

وال ميكن ألي دولة، مهما كانت قويـة،        . الصعيدين العاملي واإلقليمي فضال الصعيد الوطين     
وال ميكـن أن    . أن حتصِّن نفسها من التهديدات املعاصرة مكتفية ببذل جهودهـا املنفـردة           

كل دولة ستكون دائما قادرة على الوفاء مبسؤولياهتا عن محاية شـعبها وعـدم              ُيفترض أن   
 .إحلاق الضرر جبرياهنا أو مستعدة لذلك

وجيب أال نقلل من صعوبة التوصل إىل توافق جديد يف اآلراء بشأن معـىن األمـن                 
يدات اليت  وسيعترب الكثريون أن واحدا أو أكثر من التهد       . اجلماعي واملسؤوليات املترتبة عليه   

فالبعض يعتقد أن فريوس نقـص      . حددناها ليست يف احلقيقة هتديدا للسالم واألمن الدوليني       
مرض خميف ولكنه ليس هتديدا لألمن،      ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة البشرية     /املناعة البشرية 

أو أن اإلرهاب هتديد لبعض الدول ولكن ليس جلميع الدول، أو أن احلـروب األهليـة يف                 
ريقيا مأساة إنسانية ولكنها بالتأكيد ليست مشكلة من مشاكل األمن الدويل، أو أن الفقر              أف

 .مشكلة من مشاكل التنمية ال من مشاكل األمن
والفروق يف القوة والثروة واجلغرافيا حتدد فعال ما نعتربه أخطر التهديـدات لبقائنـا               
نبا ما يرى اآلخرون أنـه أخطـر        ويدفعنا االختالف يف التركيز إىل أن نطرح جا       . ورفاهنا

كما أن االستجابات للتهديدات بطريقة تتسم بالتحيز تزيـد مـن           . التهديدات مجيعا لبقائنا  
ويعتقد كثري من الناس أن ما يعترب أمنا مجاعيا اليوم هـو جمـرد نظـام                . إذكاء نريان التفرقة  

وهريا لبناء األمن اجلماعي    وتشكل األفكار من هذا القبيل حتديا ج      . حلماية األغنياء واألقوياء  
. فبصراحة، ال ميكن أن يكون هناك أمن مجاعي دون االعتراف املتبادل بالتهديـدات            . اليوم

وسيسيطر االقتصار على االعتماد على الذات كما يسود انعدام الثقة ولـن ميكـن حتقيـق                
 .التعاون من أجل حتقيق املكاسب املشتركة على األجل الطويل

وم ليس أقل من توافق جديد يف اآلراء بني التحالفات اليت هتّرأت بـني    وما حنتاجه الي   
الدول الغنية والفقرية وبني الشعوب اليت انغمست يف انعدام الثقة عرب هوة ثقافية يبدو أهنـا                

إننا مجيعا نتقاسم املسـؤولية عـن      : وفحوى التوافق يف اآلراء هذا بسيط     . آخذة يف االتساع  
 .هذا التوافق يف اآلراء هو العملوحمك . أمن بعضنا البعض
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 األمن اجلماعي وحتدي منع الصراعات
إن أي حادثة أو عملية تؤدي إىل وقوع خسائر يف األرواح على نطـاق واسـع أو                  

احلد من فرص احلياة وتلحق الضرر بالدول، بوصفها الوحدات األساسية للنظام الدويل، هي             
توجد ست جمموعات من التهديدات يعىن العامل       وحسب هذا التعريف،    . هتديد لألمن الدويل  

 :هبا اآلن ويف العقود القادمة
التهديدات االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك الفقر واألمراض املعديـة وتـدهور             • 

 البيئة
 الصراع بني الدول • 
ة الصراع الداخلي، مبا يف ذلك احلروب األهلية واإلبادة اجلماعية واألعمال الوحشي           • 

 األخرى املرتكبة على نطاق واسع
 األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية • 
 اإلرهاب • 
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية • 

 سنة من وجودها إسهامات حامسة يف احلد        ٦٠خالل أول    املتحدة   األمموقد قدمت    
يف حني كانت هنـاك حـاالت     و. من هذه التهديدات لألمن الدويل أو التخفيف من حدهتا        

. فشل وأوجه قصور رئيسية فإن سجل النجاح واإلسهامات ال حيظى بالتقـدير الواجـب             
ويبعث هذا على األمل يف أن تتمكن املنظمة من التكيف كي تواجـه بنجـاح التحـديات      

 .اجلديدة يف القرن احلادي والعشرين
هو ضمان إنه مـن بـني       وأعضاءها   املتحدة   األمموالتحدي األساسي الذي يواجه      

مجيع التهديدات يف الفئات الواردة يف القائمة، أال تصبح التهديـدات البعيـدة وشـيكة،               
وهذا يتطلب وجود إطـار للعمـل       . تصبح التهديدات الوشيكة هتديدات مدمرة فعال      وأال

الوقائي يتصدى جبميع الطرق جلميع هذه التهديدات اليت تتردد أصداؤها يف خمتلف أجـزاء              
وسيتطلب هذا أكثر مما يتطلب القيادة على الصعيدين احمللي والدويل للعمل يف وقـت          . املالع

مبكر وبطريقة حامسة ومجاعية من أجل التصدي جلميع هذه التهديدات ابتداء من فـريوس              
 .اإليدز إىل اإلرهاب النووي قبل أن حتدث أكثر آثارها تدمريا/نقص املناعة البشرية

غىن عنـه    اجهة حتدي املنع نبدأ بالتنمية ألهنا األساس الذي ال        ولدى بيان كيفية مو    
إذ تساعد  . فالتنمية تتصدى ملهام متعددة   . أخذ املنع مأخذا جديا   يلنظام األمن اجلماعي الذي     
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على مكافحة الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة وهي أمور تقتل املاليني وهتـدد األمـن               
الدول على منع تدهور قدرة الدول أو عكس مسارها، مما          وهي حيوية يف مساعدة     . البشري

كما أن التنميـة جـزء مـن        . يعترب أمرا حامسا ملواجهة كل فئة من فئات التهديدات تقريبا         
استراتيجية طويلة األجل للحيلولة دون نشوب احلروب األهلية وملواجهة البيئات اليت يزدهر            

 .فيها اإلرهاب واجلرمية املنظمة على السواء
 األمن اجلماعي واستعمال القوة

ماذا حيدث إذا فشل املنع بالوسائل السلمية؟ وإذا مل توقف أي من تدابري املنع الـيت                 
وصفناها حىت اآلن االحندار حنو احلرب والفوضى؟ وإذا أصبحت التهديدات البعيدة وشيكة؟            

غري وشيك مع هذا    أو إذا أصبحت التهديدات الوشيكة هتديدات فعلية؟ أو إذا أصبح هتديد            
هتديدا حقيقيا متاما، وبدا أن التدابري خبالف استعمال القوة املسلحة قليلة احليلة يف وقف هذا               

 التهديد؟
ونتناول هنا الظروف اليت قد يتطلب فيها األمن اجلمـاعي الفّعـال دعـم القـوة                 

رب، إذا أريـد    العسكرية، بدءا بقواعد القانون الدويل اليت جيب أن حتكم أي قرار بشن احل            
ومن الضروري التمييز بني احلاالت اليت تزعم فيها إحدى الـدول أهنـا             . تسود الفوضى  أال

تتصرف دفاعا عن النفس؛ واحلاالت اليت تشكل فيها دولة هتديدا آلخرين خارج حدودها؛             
واحلاالت اليت يكون فيها التهديد داخليا أساسا، واملسألة هي مسؤولية محاية تلـك الدولـة              

إذا فُِهم وطُبِّق علـى حنـو        ، املتحدة األممويف مجيع تلك احلاالت نعتقد أن ميثاق        . عبهالش
 ال حتتاج إىل توسيع أو تقييد لنطاقها الذي فُهـم           ٥١واملادة  : سليم، يرقى إىل مستوى املهمة    

منذ أمد طويل، كما أن الفصل السابع ميكّن جملس األمن متاما من معاجلـة أي نـوع مـن                   
واملهمة هي ليست يف إجياد بدائل جمللس األمـن بوصـفه           . ذي قد تواجهه الدول   التهديد ال 

 .مصدرا للسلطة، بل يف جعله يعمل على حنو أفضل مما مضى
وإذا كانت القوة ميكن استعماهلا بصورة مشروعة، فهذا ال يعين دائما أنـه ينبغـي                

 جمموعة من املبـادئ     وقد حددنا هنا  . استعماهلا بضمري مستريح وكانعكاس حلسن اإلدراك     
وغريه من املشـتركني يف     (التوجيهية، تتمثل يف مخسة معايري للشرعية، نعتقد أن جملس األمن           

ينبغي أن يتناوهلا دائما لـدى النظـر يف اإلذن بـالقوة العسـكرية أو     ) اختاذ هذه القرارات  
 واملالذ األخري،   خطورة التهديد، والغرض السليم،   (واألخذ هبذه املبادئ التوجيهية     . استعماهلا

لن يؤدي إىل حتقيق نتائج متفق عليها ميكن التنبـؤ هبـا            ) والوسائل املتناسبة، وتوازن النتائج   
ببساطة آلية، ولكن من شأنه أن حيسن إىل حد كبري من فرص التوصل إىل توافـق دويل يف                  

 .اآلراء بشأن ما اعترب يف السنني األخرية قضايا خالفية إىل حد بعيد
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 هنا أيضا القضايا الرئيسية األخرى اليت تنشأ خالل الصـراع العنيـف ويف              ونتناول 
أعقابه، مبا يف ذلك القدرات الالزمة إلنفاذ السالم وحفظ السالم وبنـاء السـالم ومحايـة                

ومن املواضيع احملورية املتكررة ضرورة أن يكون مجيع أعضاء اجملتمع الدويل، الدول            . املدنيني
ل النامية على السواء، أكثر استعدادا من ذي قبل لتوفري املوارد العسكرية            املتقدمة النمو والدو  

ومن السهل جدا إصدار إعالنات ال تعـين أي         . اليت ميكن نشرها ولتوفري الدعم لتلك املوارد      
 .أما نظام األمن اجلماعي الفعال والكفؤ واملنصف فيتطلب التزاما حقيقيا: شيء

 لقرن احلادي والعشرين ايف املتحدة األممزيادة فعالية 
بل كان القصد منـها     . عملية مثالية  املتحدة   األمممل ُيقصد على اإلطالق أن تكون        

أقـوى الـدول     املتحدة   األممفقد زّود ميثاق    . أن توفر نظاما لألمن اجلماعي قابال للتطبيق      
قوهتـا  وباملقابل، كان يتوقع منـها اسـتعمال        . بعضوية دائمة يف جملس األمن وحبق النقض      

وكما الحظ هـاري ترومـان، رئـيس        . للصاحل العام ولتعزيز القانون الدويل واالمتثال له      
 األمـم الواليات املتحدة يف ذلك احلني، يف كلمته أمام الدورة اخلتامية ملؤمتر تأسيس منظمة              

ما كانت قوتنا عظيمة، فيجب     علينا مجيعا أن نعترف بأنه مه     ”املعقود بكامل هيئته،    املتحدة  
 .“ نسمح ألنفسنا بالعمل دائما حسبما يروق لناأال

من املهم اليوم كما كان عليه احلـال يف          ، املتحدة األممولدى تناول مسألة إصالح      
والتوصيات اليت تتجاهل واقع القوة سيكون حمكومـا        .  أن تقترن القوة باملبادئ    ١٩٤٥عام  

يت تعكس التوزيـع الفـج للقـوة        أما التوصيات ال  . عليها بالفشل أو انعدام الصلة باملشاكل     
تبذل أي جهد لدعم املبادئ الدولية فمن غري املرجح أن حتظى بالتمسك هبا على نطاق                وال

 .واسع، وهو األمر الالزم إلحداث حتول يف السلوك الدويل
فمن املرجح أن يسـري     . وينبغي أن توجه احتياجات العامل الفعلية التغريات املقترحة        

لتغيري يف نفس املسار املطروق ملناقشات اإلصالح اليت ال هناية هلـا والـيت              التغيري من أجل ا   
هل ميكن ألي تغيري مقتـرح أن يسـاعد         : أما االختبار احلاسم فهو   . جرت يف العقد املاضي   

 على مواجهة التحدي الذي يشكله هتديد خطري؟
التهديـدات  وطوال الفترة اليت استغرقتها أعمال الفريق الرفيع املسـتوى املعـين ب            

والتحديات والتغيري، كنا نبحث عن أوجه الضـعف املؤسسـية يف االسـتجابات احلاليـة               
 :والنقاط التالية يف أمس حاجة إىل اإلصالح. للتهديدات

فقدت اجلمعية العامة حيويتها وهي تفشل يف كثري من األحيان يف التركيز بصـورة               • 
 .فعالة على أكثر القضايا املعاصرة إحلاحا
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ولكـي  . سيحتاج جملس األمن إىل اتباع هنج استباقي بصورة متزايدة يف املسـتقبل            • 
حيدث هذا ينبغي للذين يسامهون أكرب مسامهة يف املنظمـة مـن الناحيـة املاليـة                
والعسكرية والدبلوماسية أن يزيدوا مشاركتهم يف اختاذ قرارات اجمللس، كما ينبغي           

 اجمللس أن يسامهوا مسـامهة متزايـدة يف         ألولئك الذين يشاركون يف اختاذ قرارات     
وجملس األمن يف حاجة إىل مزيد من املصداقية والشرعية والتمثيل كي يقوم            . املنظمة

 .بكل ما نطلبه منه
توجد فجوة مؤسسية كبرية يف التعامل مع البلدان اليت متر بأوقات عصيبة والبلـدان               • 

البلدان من قصور فيما تلقـاه مـن        فكثريا ما تعاين تلك     . اخلارجة من أتون الصراع   
 .االهتمام والتوجيهات املتعلقة بالسياسات وما يقدم هلا من املوارد

مل يستغل جملس األمن إىل أقصى حد املزايا احملتملة للعمل مع املنظمـات اإلقليميـة                • 
 .ودون اإلقليمية

ة ال بد من وضع ترتيبات مؤسسـية جديـدة ملواجهـة التهديـدات االقتصـادي               • 
 .واالجتماعية اليت يتعرض هلا األمن الدويل

تعاين جلنة حقوق اإلنسان من نقص يف الشرعية يلقي بظالل من الشك على مسعـة                • 
 .عموما املتحدة األمم

توجد حاجة إىل أمانة عامة يزداد فيها االقتدار املهين وتتسم بتنظيم أفضل مما جيعلها               • 
 .أكثر قدرة على العمل املتضافر

ويف حالة عدم   .  املتحدة األمملن تزيد اإلصالحات اليت نقترحها مبفردها من فعالية         و 
توصل الدول األعضاء إىل اتفاق على بناء التوافق يف اآلراء بشأن األمن على النحو الوارد يف                

 األمموال تتسم مؤسسات    . ستقصر عن حتقيق املطلوب منها     املتحدة   األممهذا التقرير، فإن    
يكرس كل من الدول األعضاء وقادهتا من طاقة وموارد واهتمـام            لقوة إال بقدر ما   بااملتحدة  

 .لتلك املؤسسات
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 اجلزء األول
 حنو توافق جديد يف اآلراء بشأن األمن  

 

 موجز 
ُتنقذ األجيال املقبلة   ” أوال وقبل كل شيء كي       ١٩٤٥يف عام    املتحدة   األممأُنشئت   

ونعلم مجيعا  . كرر على اإلطالق أهوال احلربني العامليتني     ولضمان أال تت  “ الت احلرب يمن و 
حق العلم، بعد مضي ستني سنة، أن أكرب التهديدات األمنية الـيت نواجههـا اآلن والـيت                 

إذ تشـمل تلـك     . سنواجهها يف العقود املقبلة تتجاوز كثريا شن الدول حلروب عدوانيـة          
واحلروب والعنف داخل الدول؛ وانتشـار      التهديدات الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة؛       

األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية واحتمـال اسـتعماهلا؛ واإلرهـاب؛           
وتصدر هذه التهديدات عن اجلهات الفاعلة من غري الـدول،          . واجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

 . الدولفضال عن الدول، ويتعرض لتهديداهتا األمن اإلنساين فضال عن أمن
فعندما حتدثوا عن إنشاء نظـام      .  املتحدة األمموكان أمن الدول هو شاغل مؤسسي        

أي إنشاء نظام تنضـم     : جديد لألمن اجلماعي كانوا يعنون األمن باملعىن العسكري التقليدي        
فيه الدول معا وتتعهد بأن العدوان على دولة منها هو عدوان عليها مجيعا، وتلتزم بأن تـرد                 

ولكنهم فهموا أيضا متام الفهم منذ عهد طويل قبل أن تنتشر فكـرة             .  تلك احلالة  مجاعيا يف 
وقد أنشـئت   . األمن اإلنساين أنه ال ميكن جتزئة األمن والتنمية االقتصادية واحلريات البشرية          

نؤكد من جديـد إمياننـا      ”، كما ورد يف العبارات االفتتاحية من امليثاق، كي           املتحدة األمم
أن ندفع بالرقي االجتماعي قُُدما، وأن نرفع مستوى احلياة         ”و  “ اسية لإلنسان باحلقوق األس 

 .“يف جو من احلرية أفسح
والتحدي الرئيسي الذي يواجه القرن احلادي والعشرين هو تشكيل تفهُّـم جديـد              

أوسع نطاقا ملا يعنيه األمن اجلماعي، يضم مجيع هذه اجلدائل ومجيع املسؤوليات وااللتزامات             
ستراتيجيات واملؤسسات اليت تقترن به إذا أريد لنظام األمن اجلماعي أن يتسم بالفعاليـة              واال

 .والكفاءة واإلنصاف
وإذا كان للتوافق اجلديد يف اآلراء بشأن األمن أن يظهر إىل حيز الوجود فيجب أن                

لتهديدات يبدأ بتفهُّم أن اجلهات الفاعلة على خط املواجهة ما زالت، لدى معاجلتها جلميع ا             
 ال تزال هي فرادى الدول ذات السيادة الـيت يعتـرف         ،اليت نواجهها، اجلديدة منها والقدمية    

لكن ال ميكـن    . اعترافا كامال بأدوارها ومسؤولياهتا وحقها يف االحترام       املتحدة   األممميثاق  
. يف القرن احلادي والعشرين أكثر من أي وقت مضى أن تقف أي دولـة منفـردة متامـا                 
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تراتيجيات اجلماعية واملؤسسات اجلماعية والشعور باملسؤولية اجلماعية أمور ال غـىن           فاالس
 .عنها

يف الوقت احلاضـر،    . وتستند ضرورة األمن اجلماعي اليوم إىل ثالثة أركان أساسية         
تعترف التهديدات باحلدود الوطنية، وتلك التهديدات مترابطة وجيب التصدي هلا علـى             ال

وال ميكن ألي دولة، مهما كانت قويـة،        . واإلقليمي فضال الصعيد الوطين   الصعيدين العاملي   
وال ميكـن أن    . أن حتصِّن نفسها من التهديدات املعاصرة مكتفية ببذل جهودهـا املنفـردة           

ُيفترض أن كل دولة ستكون دائما قادرة على الوفاء مبسؤولياهتا عن محاية شـعبها وعـدم                
 .لكإحلاق الضرر جبرياهنا أو مستعدة لذ

وجيب أال نقلل من صعوبة التوصل إىل توافق جديد يف اآلراء بشأن معـىن األمـن                 
وسيعترب الكثريون أن واحدا أو أكثر من التهديدات اليت         . اجلماعي واملسؤوليات املترتبة عليه   

فالبعض يعتقد أن فريوس نقـص      . حددناها ليست يف احلقيقة هتديدا للسالم واألمن الدوليني       
مرض خميف ولكنه ليس هتديدا لألمن،      ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة البشرية     /شريةاملناعة الب 

أو أن اإلرهاب هتديد لبعض الدول ولكن ليس جلميع الدول، أو أن احلـروب األهليـة يف                 
أفريقيا مأساة إنسانية ولكنها بالتأكيد ليست مشكلة من مشاكل األمن الدويل، أو أن الفقر              

 .ية ال من مشاكل األمنمشكلة من مشاكل التنم
والفروق يف القوة والثروة واجلغرافيا حتدد فعال ما نعتربه أخطر التهديـدات لبقائنـا               
ويدفعنا االختالف يف التركيز إىل أن نطرح جانبا ما يرى اآلخرون أنـه أخطـر               . ورفاهنا

زيـد مـن    كما أن االستجابات للتهديدات بطريقة تتسم بالتحيز ت       . التهديدات مجيعا لبقائنا  
ويعتقد كثري من الناس أن ما يعترب أمنا مجاعيا اليوم هـو جمـرد نظـام                . إذكاء نريان التفرقة  

وتشكل األفكار من هذا القبيل حتديا جوهريا لبناء األمن اجلماعي          . حلماية األغنياء واألقوياء  
ـ            . اليوم . داتفبصراحة، ال ميكن أن يكون هناك أمن مجاعي دون االعتراف املتبادل بالتهدي

وسيسيطر االقتصار على االعتماد على الذات كما يسود انعدام الثقة ولـن ميكـن حتقيـق                
 .التعاون من أجل حتقيق املكاسب املشتركة على األجل الطويل

وما حنتاجه اليوم ليس أقل من توافق جديد يف اآلراء بني التحالفات اليت هتّرأت بـني       
 انغمست يف انعدام الثقة عرب هوة ثقافية يبدو أهنـا           الدول الغنية والفقرية وبني الشعوب اليت     

إننا مجيعا نتقاسم املسـؤولية عـن      : وفحوى التوافق يف اآلراء هذا بسيط     . آخذة يف االتساع  
 .وحمك هذا التوافق يف اآلراء هو العمل. أمن بعضنا البعض
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 ٢٠٠٥ وعامل عام ١٩٤٥عامل عام : عاملان خمتلفان -أوال  
بروح من التفاؤل أذكتها هناية احلرب العاملية الثانيـة وتـوافر            املتحدة   ماألمأنشئت   - ١

وكانت التجربة ناجحة لكثري مـن      . اإلرادة لتجنب تكرار أهواهلا وأهوال احلرب اليت سبقتها       
ويف غضون الستني سنة التاليـة      . الدول اليت تعرضت لصدمات شديدة من احلربني العامليتني       

فقد أودعـت الـديناميات     . عامل بسالم وازدهار مل يسبق هلما مثيل      متتعت أجزاء كثرية من ال    
والتوترات اليت أدت إىل احلرب العاملية الثانية مثواها األخري، وأمكن جتنـب احلـرب بـني                

وأمكن بنجاح إدماج اليابـان وأملانيـا       . الدولتني العظميني كما ظهر سالم مستقر يف أوروبا       
ليا الدول الثانية والثالثة والسادسة اليت تقدم أكرب مسامهات         وإيطاليا يف أسرة الدول، ومتثل حا     

 . املتحدةاألمممالية إىل 
ختلصت عشرات الدول اجلديدة     املتحدة   األممويف السنوات الثالثني األوىل من عمر        - ٢

ـ ة مــقلبمن نري الُنظُم االستعمارية اليت كانت تربط إىل عهد قريب نصف البشرية   ن ــ
اإلسهام اجلوهري لألمم املتحدة خالل هذه الفترة هو املساعدة يف خـروج            وكان  . العواصم

كما أن إهناء االستعمار أدى بدوره إىل تغـيري شـكل       . هذه الدول اجلديدة إىل حيز الوجود     
 دولـة عضـوا؛     ٥١ كانت هناك    ١٩٤٥يف عام    املتحدة   األممفلدى إنشاء   .  املتحدة األمم

ية العامة من هيئة مكونة من دول تشبه الواحدة منها          وحتولت اجلمع .  دولة ١٩١واآلن يوجد   
فبحلول منتصـف سـتينات     . األخرى إىل حد كبري إىل مجعية تتباين عضويتها تباينا مذهال         

القرن املاضي شكلت البلدان النامية أغلبية يف اجلمعية العامة، ومن خالهلا أعربت عن رأيهـا               
 . كبري خارج تلك املؤسسةيف السياسات الدولية، وهو ما حترم منه إىل حد

وشكل النصف الثاين من القرن العشرين كفاحا من أجل بقاء هذه الدول اجلديـدة               - ٣
فقد ورثت تلك الدول اجلديدة حدودا اسـتعمارية تعسـفية واقتصـادات            . ورفاه مواطنيها 

وكان االستقالل هو بدايـة سـباق       . استعمارية مصممة خلدمة احتياجات احلواضر الكبرية     
. ليم وتنمية اخلربات الفنية والعلمية والتكنولوجية على إدارة الدول واالقتصادات احلديثـة        للتع

وحدث كل هذا يف فترة توقعات هائلة بشأن ما ميكن للدول أن تقدمه، وما ينبغي هلا تقدميه                 
 .عندما اعتمدت معظم مناذج النمو االقتصادي على سيطرة الدولة الشديدة

ني األخرية ازداد العمر املتوقع عند الوالدة يف البلـدان الناميـة            ويف السنوات األربع   - ٤
 سنة وتضاعف نصيب الفرد من الدخل يف بلدان من قبيل الربازيـل وبوتسـوانا               ٢٠بواقع  

وتركيا ومجهورية كوريا والصني يف أقل من ثُلث الوقت الذي سبق أن اسـتغرقته اململكـة                
وبالرغم من إحراز تقدم من هذا القبيل       .  أو أكثر  املتحدة أو الواليات املتحدة منذ قرن مضى      

ويف الفتـرة بـني     . فإن أجزاء كبرية من العامل ظلت يف مستنقع الفقر الذي يهدد احلياة ذاهتا            
، مل تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أي زيـادة عمومـا يف             ١٩٩٩  و ١٩٧٥عامي  

 .نصيب الفرد من الدخل
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، واجه كثري من هذه الدول اجلديدة أزمـات تتعلـق           وحبلول مثانينات القرن املاضي    - ٥
بقدرة الدولة وشرعيتها، اتضحت يف زيادة احلروب الداخلية بوصفها الشكل السائد للحرب            

 ).انظر الشكل األول(يف النصف الثاين من القرن العشرين 
فأكثر من بليـون    . ومع دخولنا القرن احلادي والعشرين مل تنته هذه الصراعات بعد          - ٦

نسمة ال ميكنهم احلصول على املياه النقية، وما يربو على بليوين نسمة ال حيصلون على رعاية                
. صحية كافية وأكثر من ثالثة ماليني نسمة ميوتون كل عام من األمراض املتصـلة بامليـاه               

ويف عـام   . وميوت أربعة عشر مليون نسمة مبن فيهم ستة ماليني طفل كل سنة من اجلـوع              
 يف املائة منـهم يعيشـون يف        ٩٥مليون نسمة من نقص التغذية؛ وكان        ٨٤٢ عاىن   ٢٠٠٠

 .البلدان الفقرية
/  مليون نسمة تقريبا يف أفريقيا حاليا من فريوس نقص املناعـة البشـرية             ٣٠ويعاين   - ٧

ويف أكثر الدول تضررا فـإن الصـفوة احلضـرية          ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     
 تعاين بشدة، مما يقّوض من قدرة الدولة ويفتك بالنشاط االقتصـادي           املتوسطة العمر هي اليت   

ويهدد العدد املتزايد من النساء والبنـات       . ملا ينبغي أن ميثّل أكثر اجملموعات إنتاجية يف الدولة        
وإذا مل تنعكس هذه االجتاهات فسـتواجه تلـك         . املصابات باملرض إنتاج األغذية والزراعة    

 .اإليدز/عن العبء املزدوج للفقر وفريوس نقص املناعة البشريةالدول االهنيار الناجم 
 الشكل األول

 ٢٠٠٢-١٩٤٦احلروب، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ولعهد الدويل لبحوث السالم، أوسقسم حبوث السالم والصراع جبامعة أوبساال وامل: املصدر

عدد احلروب األهلية الدائرة
عدد احلروب الدائرة بني الدول
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فلـم يتوقـع    .  املتحـدة  األممومل يكن إهناء االستعمار إال أحد القوى اليت شكلت           - ٨
يف أن تشرع الواليات املتحدة واالحتاد السـوفيايت السـابق بسـرعة          املتحدة   األمممؤسسو  

منافسة عاملية الستحداث ونشر عشرات اآلالف من األسلحة النووية القادرة علـى تـدمري              
 .العامل مرات عديدة

وأصبح التحكم يف القدرة التدمريية للتكنولوجيا النووية وتسخري ما تعد بـه أمـرا               - ٩
يف  العامة   عيةاجلمفقد دعا القرار األول بالتحديد الذي اختذته        .  املتحدة األممحموريا يف أعمال    

 .“األسلحة املصممة للدمار الشامل” إىل تصفية ١٩٤٦عام 
فقد .  القادمة ٤٥وشكلت احلرب الباردة كثريا من السياسات العاملية للسنوات الـ           - ١٠

أعاقت املنافسة القائمة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق جملس األمن عن القيام             
وكان ُينظر إىل مجيع الصـراعات املسـلحة        . لسلم واألمن الدوليني  بدور مهيمن يف صون ا    

وعمليات الكفاح من أجل التحرير تقريبا من زاوية املنافسة بني الشرق والغـرب واسـتمر               
ذلك حىت حدث االهنيار التارخيي املشهود لالحتاد السوفيايت السابق وهناية احلكم الشيوعي يف             

 .أوروبا الشرقية
كان من املرجح كثريا أن يصبح عامل ما بعـد عـام             املتحدة   األممبدون  ومع هذا، ف   - ١١

فقد نشبت قلة من احلروب بني الدول يف النصف األخـري مـن             .  أكثر إراقة للدماء   ١٩٤٥
ونظرا ألن عدد الدول قـد ازداد       . القرن العشرين عن تلك اليت نشبت يف النصف األول منه         

لمرء أن يتوقع حدوث زيادة ملحوظـة يف        ميكن ل ان  أربعة أمثال تقريبا خالل نفس الفترة، ك      
يف حتقيـق هـذه      املتحـدة    األممبيد أن هذا مل حيدث، وقد أسهمت        . احلروب بني الدول  

. من خطر احلرب بني الدول من خالل اختاذ عدة خطوات          املتحدة   األممفقد قللت   . النتيجة
ومعاجلـة   ؛ العـام  األمنيا  وتدعم السلم باختراع حفظ السالم، والدبلوماسية اليت اضطلع هب        

 .املنازعات يف إطار حمكمة العدل الدولية؛ وبالتمسك بقواعد قوية ضد احلرب العدوانية
. وأتاحت النهاية املفاجئة والسلمية للحرب الباردة فرصة الزدهار األمن اجلمـاعي           - ١٢

 األممديد تقوم به    وبدا أن السنني األوىل التالية النتهاء احلرب الباردة كانت تشري إىل دور ج            
. ، أذن جملس األمن باستعمال القوة ضد العراق لتحرير الكويـت          ١٩٩٠ويف عام   . املتحدة

ووسع جملس األمن تفسري التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن حبيـث أذن بالتـدخل               
على إهناء عدة حروب طويلة األمـد        املتحدة   األمموساعدت  . ألغراض إنسانية يف الصومال   

 . واجلنوب األفريقيأمريكا الوسطىيف 
قد استبدلت   املتحدة   األممفسرعان ما اتضح أن     . بيد أن هذه اللحظة مل تدم طويال       - ١٣

بقيود احلرب الباردة قيودا شديدة تتمثل يف إعجاب الدول األعضاء بالذات وتزايد ال مباالة              



 

24 04-60229 
 

A/59/565

األمن اإلنساين، فقد ثبـت     أوجدت مفهوم    املتحدة   األمموبالرغم من أن    . الدولتني العظميني 
وما زالت الصراعات اإلقليمية الطويلة العهد مـن        . أهنا ليست مستعدة مبا فيه الكفاية لتوفريه      

كما أن عدم القدرة على التصرف      . قبيل تلك املتعلقة بإسرائيل وفلسطني وكشمري دون حل       
. وض من التأييد الدويل   يف مواجهة التطهري العرقي واإلبادة اجلماعية يف رواندا والبوسنة قد ق          

 .ومتخض التفاؤل عن استخفاف متجدد بشأن استعداد الدول األعضاء لدعم املنظمة
 على نيويورك وواشـنطن     ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١١وأشارت اهلجمات اإلرهابية يف      - ١٤

، قدمت فرنسا   ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١٢ففي  . العاصمة إىل إمكانات األمن اجلماعي املتجدد     
الذي أدان اهلجمات وفتح الطريـق      ) ٢٠٠١ (١٣٦٨لس األمن باإلمجاع القرار     وأصدر جم 

ويف اليوم  . أمام العمل العسكري بقيادة الواليات املتحدة ضد نظام الطالبان دفاعا عن النفس           
 اختذ جملس   ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٢٨ويف  . اإلرهاب واهلجمات  العامة   اجلمعيةنفسه، أدانت   
الذي ُيلزم مجيع الدول األعضاء، مبوجب الفصل السابع مـن          ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمن القرار   

وبعد مضي ثالثـة أشـهر،      . باختاذ إجراءات حمددة ملكافحة اإلرهاب     ، املتحدة األممميثاق  
اتفاق بون الذي أنشأ حكومة انتقالية كي حتل حمل نظـام الطالبـان              املتحدة   األممترأست  
تقالية يف أفغانستان بوصفها راع لعملية السـالم        احلكومة االن  املتحدة   األمموأيدت  . املخلوع

 .وساعدت يف صياغة دستور البلد اجلديد
ومل تستمر روح التصميم الدويل إال ملدة أشهر، وتضاءلت بسبب االنقسام بشـأن              - ١٥

 .٢٠٠٣احلرب اليت قادهتا الواليات املتحدة على العراق يف عام 
ن الدول، فضال عـن مؤسسـات        أ ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١١وأوضحت هجمات    - ١٦

فالثورة التكنولوجية الـيت    . األمن اجلماعي، فشلت يف مواكبة التغريات يف طبيعة التهديدات        
غريت عامل االتصاالت وجتهيز املعلومات والصحة والنقل تغيريا جذريا قـد قوضـت مـن               

ت بسرعة مل   احلدود وغريت من اهلجرة ومسحت لألفراد يف مجيع أحناء العامل بتقاسم املعلوما           
وقد جلبت هذه التغريات فوائد كثرية، ولكنـها        . يكن من املمكن تصورها منذ عقدين مضيا      

وميكن ألعداد أقل وأقل من األشخاص أن ُيلحقـوا         . جلبت أيضا إمكانات إلحداث الضرر    
ومثة هتديد جديد، وهو اجلرمية املنظمـة       . أقدارا متزايدة كثريا من الضرر دون دعم أي دولة        

وميكن حتويل التكنولوجيـات    . وطنية، يقوض من سيادة القانون داخل احلدود وعربها       عرب ال 
ومل نتفهم بعـد بالكامـل أثـر هـذه          . املصممة لتحسني احلياة اليومية إىل أدوات للعدوان      

فرص فيه كل من    تماثل  ي ولكنها تبشر مبناخ أمن خمتلف اختالفا جوهريا وهو مناخ           ،التغريات
 . يتيحها والنطاق غري املسبوق للتدمريالتعاون الفريدة اليت
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 دواعي األمن اجلماعي الشامل -ثانيا  
 هتديدات بال حدود -ألف  

إن التهديدات مترابطة اليوم أكثر من أي وقت مضى، والتهديد الذي يتعـرض لـه                - ١٧
ممـا  ومل تكن القابلية للتأثر املشتركة بني الضعفاء واألقوياء أوضح          . الواحد هو هتديد للجميع   

 .هي عليه اآلن
ويعين التكامل االقتصادي العاملي أن هجوما إرهابيا رئيسيا يف أي مكان من العـامل               - ١٨

ويقدر البنك  . املتقدم النمو ستكون له عواقب وخيمة على رفاه ماليني البشر يف العامل النامي            
 وحدها زادت من عدد األشـخاص الـذين         ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١١الدويل أن هجمات    

 ماليني نسمة؛ ومن املرجح أن تتجاوز التكلفة الكلية لالقتصـاد           ١٠يعيشون يف فقر مبقدار     
وأي حادث ينطوي على إرهاب نووي سيؤدي إىل خسائر تتجاوز          .  بليون دوالر  ٨٠العاملي  

 .هذه األرقام بكثري
كما أن أمن أكثر الدول ثراء ميكن أن يصبح رهينة لقدرة أفقر دولة علـى احتـواء                  - ١٩

وألن أوقات رحالت الطريان الدولية أقل من فترات حضانة كثري من األمراض            . مرض ناشئ 
 مليون نسمة سـنويا أن      ٧٠٠املعدية ميكن ألي من ركاب خطوط الطريان الدولية وعددهم          

فقد انتشرت املتالزمة التنفسية احلـادة      . يكون حامال للمرض على الصعيد العاملي دون قصد       
 بلدا يف غضون ثالثة أشهر وقتلت قرابة        ٣٠ نسمة يف    ٨ ٠٠٠أكثر من   بني  ) سارز(الوخيمة  
 مليـون شـخص يف      ١٠٠ قتلت   ١٩١٩كما أن جائحة االنفلونزا يف عام       .  شخص ٧٠٠

 وهو عدد أكثر بكثري من قتلـى احلـرب العامليـة            ،غضون فترة تزيد قليال على سنة واحدة      
 .اليني يف جزء من ذلك الوقتواليوم ميكن لفريوس مماثل أن يقتل عشرات امل. األوىل
واالنتشار النووي  . ويزيد كل هتديد لألمن الدويل اليوم من خطر التهديدات األخرى          - ٢٠

. من جانب الدول يزيد توافر املواد والتكنولوجيا الالزمة حليازة اإلرهايب لسـالح نـووي             
 النوويـة تزيـدها     وقدرة اجلهات الفاعلة من غري الدول على االجتار باألسلحة والتكنولوجيا         

 .رقابة الدول غري الفعالة على احلدود واالنتقال عرب الدول الضعيفة
. وتلحق اجلماعات اإلرهابية الدولية الضرر بالدول الضعيفة التماسا للمالذ اآلمـن           - ٢١

ويساعد على جتنيد اإلرهابيني املظامل اليت يغذيها الفقر واالحتالل األجنيب وعـدم إعمـال              
 والدميقراطية؛ والتعصب الديين وغريه من أشكال التعصب؛ والعنف املـدين،           حقوق اإلنسان 

. نتشر يف تلك املناطق اليت ترتبط فيها احلروب األهلية بالصراع اإلقليمـي           مفزع ي وهو خليط   
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ويف السنوات األخرية، ساعد احلصول على سلع أساسية قيِّمة من قبيل املخدرات يف البلدان              
 .ألهلية اإلرهابيني يف متويل أنشطتهم ونقل مبالغ كبرية من النقديةاليت تكتنفها احلروب ا

ويغذي الفقر واألمراض املعدية والتدهور البيئي واحلرب الواحد منها اآلخر يف دورة             - ٢٢
يرتبط ارتباطا قويا بنشـوب     ) مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل      (والفقر  . مهلكة

وتواصل األمراض من قبيل املالريا وفـريوس نقـص         ). كل الثاين انظر الش (احلروب األهلية   
كما أن املرض والفقـر     . اإليدز إزهاق أعداد كبرية من األرواح وزيادة الفقر       /املناعة البشرية 

بدورمها يرتبطان بتدهور البيئة؛ ويؤدي تغري املناخ إىل تفاقم حدوث األمراض املعديـة مـن               
 اإلجهاد البيئي الناجم عن أعداد السكان الكبرية والنقص         كما أن . قبيل املالريا ومحى الدنك   

 .يف األراضي واملوارد الطبيعية األخرى ميكن أن يسهم يف العنف املدين
 

 الشكل الثاين  
 الصلة بني الفقر واحلروب األهلية  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
عرض هلا السـلم    وتيسر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كثريا من أخطر التهديدات اليت يت           - ٢٣

وُيسهم الفساد واالجتار غري املشروع وغسل األموال يف ضـعف الـدول            . واألمن الدوليان 
وهكذا، هتيئ هذه األنشـطة بيئـة تسـمح         . وعرقلة النمو االقتصادي وتقويض الدميقراطية    

واحتمال توفري اجلماعات اإلجرامية املنظمة لألسـلحة النوويـة أو          . باندالع الصراع املدين  

استنادا إىل بيانات مقدمة من البنـك)جامعة كولومبيا (ز  حبث أجراه مكارتان مهفري     :املصدر
 . وقسم حبوث السالم والصراع جبامعة أوبساال واملعهد الدويل لبحوث السالم، أوسلوالدويل،

 )بدوالرات الواليات املتحدة(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
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ويفسـر  . عاعية أو الكيميائية أو البيولوجية لإلرهابيني يبعث على القلق بصفة خاصـة           اإلش
ازدياد االجتار باملخدرات جزئيا الزيادة السريعة يف معدالت اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة            

وتقوض أنشطة اجلرمية املنظمـة     . اإليدز، ال سيما يف أوروبا الشرقية وأجزاء من آسيا        /البشرية
ناء السالم وتذكي نريان حروب أهلية كثرية من خالل االجتار غـري املشـروع              من جهود ب  

 .بالسلع األساسية املؤججة للصراع واألسلحة الصغرية
 حدود محاية الذات -باء  

ال ميكن ألي دولة، مهما بلغت قوهتا، أن تتمكن جبهودها املنفردة من أن تقلل مـن                 - ٢٤
تاج كل دولة إىل تعاون الدول األخرى كي تتمتـع          وحت. سرعة تأثرها بالتهديدات املعاصرة   

وبناء عليه، فمن مصلحة كل دولة أن تتعاون مع غريها من الـدول يف              . هي نفسها باألمان  
التصدي ألكثر التهديدات استعجاال، ألن القيام بذلك سيزيد إىل أقصى حـد مـن فـرص                

 .التعاون املتبادل يف التصدي ألولويات التهديدات اخلاصة هبا
يقدر اخلرباء أن اإلرهـابيني الـذين       . ولنضرب مثال واحدا، هتديد اإلرهاب النووي      - ٢٥

 كيلو غراما من اليورانيوم العايل التخصيب، وهي كمية ميكن أن توضع يف سـت               ٥٠لديهم  
علب من الورق املقوى للحليب من عبوة لتر واحد، وال حيتاج اإلرهـابيون إال إىل هتريـب                 

ود بغية التحايل على إعداد جهاز نووي ميكن أن يسوي مدينة متوسطة            تلك الكمية عرب احلد   
ويتطلب التغلب علـى    . ولن توفر الرقابة على احلدود دفاعا كافيا ضد هذا التهديد         . باألرض

هتديد اإلرهاب النووي تعاون الدول القوية والضعيفة للتخلص من خمزونات اليورانيوم العايل            
ت الشحن يف املوانئ واالتفاق على قواعد جديـدة تـنظم           التخصيب، وحتسني محاية حاويا   

كما أن التعاون يف تقاسم الدول ملعلومات االستخبارات أساسي يف كبح           . ختصيب اليورانيوم 
 .اإلرهاب

وبغية وقف اجلرمية املنظمة جيب أيضا على الدول أن تتعـاون يف مكافحـة غسـل                 - ٢٦
واجلهود الدولية املبذولة للقضـاء علـى       . داألموال واالجتار باملخدرات واألشخاص والفسا    

فمؤسسات األمن اجلماعي غري الفعالة تقلل مـن        . املشكلة تتسم بقوة أضعف احللقات فيها     
 .أمن كل منطقة وكل دولة

وأقوى دفاع ضد استعمال اإلرهابيني لألسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجيـة             - ٢٧
 اخلطرة وردع اإلرهابيني والقـبض علـيهم ومعاجلـة          من شأنه أن يلتمس التحكم يف املواد      

فاحلروب األهليـة واملـرض   . التهديدات األوسع نطاقا اليت تزيد من خطر األعمال اإلرهابية        
والفقر تزيد من احتمال اهنيار الدول وتيسر انتشار اجلرمية املنظمة، مما يزيد أيضا من خطـر                

ة اجلماعية الضعيفة على ممارسـة سـيادة        اإلرهاب واالنتشار بسبب الدول الضعيفة والقدر     
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ويتطلب منع اإلرهاب الذي يتسبب يف إصابات مجاعية االشتراك الوثيق يف تعزيـز             . القانون
نظم األمن اجلماعي والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة التطرف وإهناء املظامل النامجة عـن              

 .ظمةاحلرب والتصدي النتشار األمراض املعدية ومكافحة اجلرمية املن
وهكذا، فإن جلميع الدول مصلحة يف إقامة نظام أمن مجاعي شامل يلزمها جمتمعة أن               - ٢٨

 .تتصرف بطريقة تعاونية يف مواجهة أي جمموعة عريضة من التهديدات
 السيادة واملسؤولية -جيم  

فإهنا ال تستفيد من امتيـازات السـيادة    املتحدة  األممعندما توقِّع الدول على ميثاق       - ٢٩
ومهما كانت التصورات اليت سـادت عنـدما أدى نظـام           . ولكنها تقبل أيضا مسؤولياهتا   

ويستفاليا إىل ظهور مفهوم سيادة الدولة ألول مرة، فمن الواضح أنه يتضمن اليوم التزاما من               
ولكـن  . ماية رفاه شعبها والوفاء بالتزاماهتا إزاء اجملتمع الدويل األوسع نطاقا         حبجانب الدولة   

 يعلمنا مجيعا جبالء أنه ال ميكن افتراض أن كل دولة ستتمكن، أو ستكون مسـتعدة،                التاريخ
ويف ظل تلك الظروف فإن     . جتنب إحلاق الضرر جبرياهنا   ودائما للوفاء مبسؤولياهتا جتاه شعبها      

مبادئ األمن اجلماعي تعين أن جزءا من تلك املسؤوليات سيضطلع به اجملتمع الدويل، الـذي               
 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، من أجل املسـاعدة يف           املتحدة األمميثاق  يتصرف وفقا مل  

 .بناء القدرة الالزمة أو توفري احلماية الضرورية، حسبما تكون احلال
يسعى إىل محاية    املتحدة   األمموميثاق  . وما نسعى إىل محايته يبيِّن الِقَيم اليت نؤمن هبا         - ٣٠

بيعتها ولكن ألهنا ضرورية لتحقيق كرامة مواطنيهـا وتـوفري          مجيع الدول ليس ألهنا خيِّرة بط     
وهذه هي القيم اليت ينبغي أن متثّل لُب أي نظـام           . العدالة وإحقاقهم قدرهم وتوفري سالمتهم    

. أمن مجاعي يف القرن احلادي والعشرين، ولكن كثريا ما فشلت الدول يف احترامها وتعزيزها             
 اليوم يؤكد املسؤولية املشتركة بـني مجيـع الـدول           واألمن اجلماعي الذي نسعى إىل بنائه     

 .واملؤسسات الدولية وأولئك الذين يتولون قيادهتا على القيام بذلك بالتحديد
 

 عناصر نظام أمن مجاعي ذي مصداقية -دال  
يتعني على نظام األمن اجلماعي أن يتسم بالفعالية والكفاءة واإلنصاف كي حيظـى              - ٣١

ومن مجيع هذه اجلوانب أثبت النظام املتعدد األطراف، حسبما نعرفه،          . ةباملصداقية واالستدام 
لدى االستجابة للتهديدات الرئيسية لألمن اليت واجهها العامل يف العقود األخرية أنه قادر على              

ولكن جيب تعزيز قدرته على األداء األفضل جبميع الطرق اليت سنوضحها يف هـذا              . النجاح
 .التقرير
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 الفعالية - ١ 
مت مؤسسات األمن اجلماعي إسهامات حامسة يف صون السلم واألمن الـدوليني            قد - ٣٢

سواء باحلد من الطلب على األسلحة النووية أو باستخدام الوساطة يف تسوية الصراعات بني              
الدول أو إهناء احلروب األهلية، بالرغم من أن هذه املسامهات كثريا ما يستهني هبا أولئـك                

 قيام املؤسسات باملزيد والذين يرغبون أن تقوم املؤسسات بأقل من ذلـك             الذين يرغبون يف  
 .على السواء

ويف العادة  . ومن النادر أن تتسم مؤسسات األمن اجلماعي بالفعالية مبعزل عن غريها           - ٣٣
تعمل املؤسسات املتعددة األطراف جنبا إىل جنب مع اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية ويف             

دين، بيد أهنا تصل إىل أقصى قدر من الفعالية عند مواءمة هذه اجلهود مع األهداف               اجملتمع امل 
ويصدق هذا على الوساطة كما يصدق على التعمري فيما بعـد انتـهاء الصـراع               . املشتركة

 .واستراتيجيات احلد من الفقر وتدابري منع االنتشار
واإلجـراءات الدوليـة    . وما زالت الدول تتصدر املستجيبني للتهديدات املعاصـرة        - ٣٤

الناجحة ملكافحة الفقر واألمراض املعدية ووقف اجلرمية عرب الوطنية وإعادة البناء بعد انتـهاء              
احلروب األهلية واحلد من اإلرهاب ووقف انتشار املواد اخلطرة كلها تتطلـب دوال قـادرة               

درة الـدول   ويترتب على ذلك أنه جيب بذل مزيد من اجلهود لتعزيز ق          . ومسؤولة كشركاء 
وفيما يتعلق جبميع أولئك الذين مبقدورهم مساعدة اآلخـرين         . على ممارسة سيادهتا مبسؤولية   

 .على بناء تلك القدرة ينبغي أن يكون القيام بذلك جزءا من مسؤوليتهم
. ولكن العمل اجلماعي كثريا ما يفشل، بل يفشل بصورة مذهلة يف بعض األحيـان              - ٣٥

ما يعوقها عدم االمتثال والرقابة والتحقق غري املنـتظمني واإلنفـاذ         فالصكوك اجلماعية كثريا    
وال يتسم اإلنذار املبكر بالفعالية إال عندما يؤدي إىل اختاذ إجراءات مبكـرة ملنـع        . الضعيف
ويعمل الرصد والتحقق على أفضل وجه عندما يعتـربان مكملـني لإلنفـاذ،             . الصراعات

 .بديلني عنه ال
ات األمن اجلماعي أهنا ضعيفة بصفة خاصة يف التصدي للتحديات          وقد أثبتت مؤسس   - ٣٦

وهـذا  . اليت تشكلها انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واإلبادة اجلماعية على نطاق واسع          
 مل ميكن بعد ملفهوم مسؤولية الدولة واملسؤولية الدولية         :حتٍد يعترب معيارا لقدرة األمم املتحدة     

ب انتهاكات حقوق اإلنسان أن يتغلب حقا على التوتر القائم بني           محاية املدنيني من آثار احلر    
حتدي منع حكومة   : وهو أيضا حتد تنفيذي   . املزاعم املتنافسة حلرمة السيادة واحلق يف التدخل      

 .ما من قتل مواطنيها مما يتطلب قدرة كبرية على نشر قوات عسكرية
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 الكفاءة - ٢ 
 ،والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة     . فاءةاتسمت بعض صكوك األمن اجلماعي بالك      - ٣٧

بوصفها التجسيد املؤسسي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والنجاح الكبري الذي حققته            
على املدى الطويل يف احليلولة دون انتشار األسلحة النووية على نطاق واسع والـيت تقـل                

كمـا سـاعدت جهـود      . ئية مليون دوالر، تتميز بوصفها صفقة استثنا      ٢٧٥ميزانيتها عن   
الوساطة اليت يضطلع هبا األمني العام، بالرغم من أهنا تعاين من نقص شديد يف املوارد، علـى                 

 .احلد من التوترات الدولية
وعلى سبيل املثـال،    . ولكن املزيد من مؤسسات األمن اجلماعي اتسم بعدم الكفاءة         - ٣٨

ربامج ال حصر هلا وبرامج ثنائيـة لألمـم         اتسمت العمليات املضطلع هبا بعد انتهاء الصراع ب       
 ممـا حـال دون      ،املتحدة، سيئة التنسيق ومتداخلة مع وجود منافسة فيما بني الوكـاالت          

 .استغالل املوارد النادرة على أفضل وجه
وأكرب مصدر النعدام الكفاءة يف مؤسسات األمن اجلماعي لدينا هو ببساطة عـدم              - ٣٩

وعدم استثمار الوقت واملوارد يف وقـت       . ن منع العنف املميت   االستعداد للتحلي باجلدية بشأ   
مبكر للحيلولة دون نشوب الصراعات وتصعيدها يؤدي إىل زيـادة اشـتعال الصـراعات              

 .األوسع نطاقا واألكثر فتكا واليت تزداد كلفتها كثريا لدى تناوهلا فيما بعد
 اإلنصاف - ٣ 

لى كيفية تعزيز األمن جلميع أعضـائه،       تعتمد مصداقية أي نظام أمن مجاعي أيضا ع        - ٤٠
بغض النظر عن طبيعة املستفيدين املرتقبني أو موقعهم أو مـواردهم أو عالقتـهم بـالقوى                

 .العظمى
والدول األعضـاء    املتحدة   األمموكان النمط الغالب، يف معظم األحيان، هو ممارسة          - ٤١

ولدى مقارنة السـرعة    . من الدويل فيها للتمييز عند االستجابة للتهديدات اليت يتعرض هلا األ        
 مـع   ٢٠٠١سـبتمرب   /أيلول ١١للهجمات اليت وقعت يف      املتحدة   األمماليت استجابت هبا    

إىل أبريـل   /نيسـان من  : إجراءاهتا املتخذة عندما واجهت حادثة أكثر إزهاقا لألرواح بكثري        
ـ /أيلـول  ١١يعادل ثالث من هجمات       عانت رواندا ما   ١٩٩٤يوليه  /متوزمنتصف   بتمرب س
 مـن سـكان الواليـات    ١/٣٦ يوم، وكل هذا يف بلد يبلغ عدد سكانه ١٠٠ ملدة  ٢٠٠١
وبعد أسبوعني من بدء اإلبادة اجلماعية سحب جملس األمن معظم حفظة السالم من             . املتحدة

على ما حدث اسـم      املتحدة   األمموانقضى شهر تقريبا كي يطلق املسؤولون يف         .ذلك البلد 
وعندما أُذن يف خامتـة  . ق بعض أعضاء جملس األمن وقتا أطول من ذلك     إبادة مجاعية واستغر  
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املطاف بإيفاد بعثة جديدة إىل رواندا بعد مضي ستة أسابيع على بدء اإلبادة اجلماعية قدمت               
 .وُنشرت البعثة مع انتهاء اإلبادة اجلماعية. قلة من الدول اجلنود

الت الفريق الرفيع املسـتوى املعـين       وباملثل اعترتنا الدهشة مرة أخرى طوال مداو       - ٤٢
بالتهديدات والتحديات والتغيري إزاء التقاعس الشديد الـذي اسـتجابت بـه مؤسسـاتنا              

 .النتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة يف دارفور، السودان
وعندما تستجيب مؤسسات األمن اجلماعي بطريقة غري فعالة وغري منصفة يكشـف             - ٤٣

وال ينبغي ملؤسساتنا املعنيـة بـاألمن       . لتهديدات ذات األمهية  هذا عن حقيقة أعمق بشأن ا     
اجلماعي أن تكتفي بتأكيد أن التهديد الذي يتعرض له عضو هو هتديد للجميع، بل جيب أن                

 .تتصرف بناء على ذلك
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 اجلزء الثاين
 األمن اجلماعي وحتدي املنع  

  

 موجز 
ألرواح على نطـاق واسـع أو       إن أي حادثة أو عملية تؤدي إىل وقوع خسائر يف ا           

احلد من فرص احلياة وتلحق الضرر بالدول، بوصفها الوحدات األساسية للنظام الدويل، هي             
وحسب هذا التعريف، توجد ست جمموعات من التهديدات ُيعىن العامل          . هتديد لألمن الدويل  

 :هبا اآلن ويف العقود القادمة
 الصراع بني الدول • 
ا يف ذلك احلروب األهلية واإلبادة اجلماعية واألعمال الوحشية         الصراع الداخلي، مب   • 

 األخرى املرتكبة على نطاق واسع
 األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية • 
 اإلرهاب • 
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية • 

 احلد   سنة من وجودها إسهامات حامسة يف      ٦٠خالل أول    املتحدة   األمموقد قدمت    
ويف حني كانت هنـاك حـاالت     . من هذه التهديدات لألمن الدويل أو التخفيف من حدهتا        

. فشل وأوجه قصور رئيسية فإن سجل النجاح واإلسهامات ال حيظى بالتقـدير الواجـب             
ويبعث هذا على األمل يف أن تتمكن املنظمة من التكيف كي تواجـه بنجـاح التحـديات      

 .شريناجلديدة يف القرن احلادي والع
وأعضاءها هـو ضـمان إنـه مـن          املتحدة   األمموالتحدي األساسي الذي يواجه      

مجيع التهديدات يف الفئات الـواردة يف القائمـة، أال تصـبح التهديـدات البعيـدة                 بني
وهذا يتطلب وجود إطـار     . تصبح التهديدات الوشيكة هتديدات مدمرة فعال      وأال وشيكة،

 جلميع هذه التهديدات اليت تتردد أصداؤها يف خمتلـف          للعمل الوقائي يتصدى جبميع الطرق    
وسيتطلب هذا أكثر مما يتطلب القيادة على الصعيدين احمللي والـدويل للعمـل             . أجزاء العامل 

وقت مبكر وبطريقة حامسة ومجاعية من أجل التصدي جلميع هذه التهديـدات ابتـداء               يف
لنووي قبل أن حتدث أكثـر آثارهـا        اإليدز إىل اإلرهاب ا   /فريوس نقص املناعة البشرية    من

 .تدمريا
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غىن عنـه    ولدى بيان كيفية مواجهة حتدي املنع نبدأ بالتنمية ألهنا األساس الذي ال            
إذ تساعد  . فالتنمية تتصدى ملهام متعددة   . أخذ املنع مأخذا جديا   يلنظام األمن اجلماعي الذي     

أمور تقتل املاليني وهتدد األمـن       وهي   ،على مكافحة الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة      
وهي حيوية يف مساعدة الدول على منع تدهور قدرة الدول أو عكس مسارها، مما              . البشري

كما أن التنميـة جـزء مـن        . يعترب أمرا حامسا ملواجهة كل فئة من فئات التهديدات تقريبا         
بيئات اليت يزدهر   استراتيجية طويلة األجل للحيلولة دون نشوب احلروب األهلية وملواجهة ال         

 .فيها اإلرهاب واجلرمية املنظمة على السواء
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 الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة -ثالثا  
 التهديدات اليت نواجهها -ألف  

 ويف حني ازداد نصيب الفرد من الدخل يف البلدان النامية مبتوسـط             ١٩٩٠منذ عام    - ٤٤
ين يعيشون يف فقر مدقع يف بعض املناطق بـأكثر           يف املائة سنويا، ازداد عدد األشخاص الذ       ٣

 بلدا على األقل تناقص نصيب الفرد من الدخل يف غضـون            ٥٤ويف  .  مليون نسمة  ١٠٠من  
 مليون طفل سنويا من األمراض اليت ميكن الوقاية منها وميوت           ١١وميوت قرابة   . الفترة نفسها 

الفقر املتزايد زيادة يف عـدم      ويصحب  . أكثر من نصف مليون امرأة خالل احلمل أو الوالدة        
ويف أجـزاء مـن     . اإلنصاف العاملي وانعدام املساواة يف الدخول يف كثري من البلدان الفقرية          

 مرة عـن    ٣٠أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، يزيد دخل مخس األسر املعيشية األكثر ثراء             
لنساء والشباب بصـورة غـري      ويف مجيع أحناء العامل يزداد الفقراء بني ا       . دخل اخلمس األفقر  

 .متناسبة
وعندما يضاف إىل الفقر انعدام املساواة على أساس عرقي أو إقليمي تتفاقم املظـامل               - ٤٥

 يف  ،واجتماع زيادة أعداد الشباب والفقر والتحضر والبطالـة       . كي نريان العنف املدين   ذاليت ت 
ي ترتكبه العصـابات يف      يسفر عن زيادة العنف الذ     ،حني أنه قد ال يؤدي إىل نشوب حرب       

وهكذا تساءلت إحدى النساء مبرارة خالل تشاور الفريق مـع          . كثري من مدن العامل النامي    
 ملا ينبغي أن يكون أعظم رصيد لدينا، وهم         كيف مسحنا ”: منظمات اجملتمع املدين يف أفريقيا    
 .“الشباب، أن يصبحوا هتديدا ألمننا؟

ويف أفريقيا جنوب الصـحراء الكـربى       . ي أفريقيا وأكثر القارات معاناة من الفقر ه      - ٤٦
ويف حني ميوت طفل    . ١٩٩٠ سنة منذ عام     ٤٦ إىل   ٥٠تناقص العمر املتوقع عند الوالدة من       

واحد من كل مائة طفل قبل سن اخلامسة يف العامل املتقدم النمو، ففي معظم بلدان أفريقيـا                 
 بلدا ميوت طفل من     ١٤ل ويف    أطفا ١٠الواقعة جنوب الصحراء الكربى ميوت طفل من كل         

ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ازداد عدد األشـخاص الـذين           . بني كل مخسة أطفال   
ويف حني تناقص عـدم كفايـة       . ١٩٩٠يعيشون على أقل من دوالر واحد يوميا منذ عام          

 .التغذية على نطاق العامل يف تسعينات القرن املاضي فقد ازداد ذلك يف أفريقيا
 غضون العقود الثالثة األخرية، شهد العامل ظهور أمراض معدية جديدة وعـودة             ويف - ٤٧

ويهـدد  . ظهور أمراض قدمية وانتشار املقاومة لعدد متزايد من املضادات احليوية األساسـية           
تفشي شلل األطفال مؤخرا بتقويض اقتراب القضاء عليه، وهو أحد أعظم إجنازات القـرن              

ت حدوث تدهور مذهل للقدرات يف جمال الصحة العامة على          وتعين هذه االجتاها  . العشرين
 .الصعيدين احمللي والعاملي
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اإليدز بطيئة بصورة شـنيعة     /وكانت االستجابة الدولية لفريوس نقص املناعة البشرية       - ٤٨
ومل تتخذ أول مبادرة دولية رئيسية بشأن فـريوس         . زالت تعوزها املوارد بصورة خمجلة     وما

 بعـد مضـي     ١٩٨٧اإليدز، الربنامج العاملي املعين باإليدز، إال يف عام         /يةنقص املناعة البشر  
ست سنوات على التعّرف على احلاالت األوىل لفريوس نقص املناعة البشرية وبعد أن أصاب              

املشترك املعـين    املتحدة   األممومل يعد برنامج    . املرض ماليني األشخاص يف مجيع أحناء العامل      
 مليون نسـمة،    ٢٥اإليدز إال بعد مضي تسع سنوات وإصابة        /بشريةبفريوس نقص املناعة ال   

العاملـة يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة            املتحـدة    األمموذلك للتنسيق بني وكاالت     
 عندما ناقش جملس األمن ألول مرة فريوس نقص املناعة          ،٢٠٠٠وحبلول عام   . اإليدز/البشرية
 فاقت الوفيات السنوية مـن فـريوس        ،ولينياإليدز بوصفه هتديدا للسالم واألمن الد     /البشرية

وفيات من املعارك يف مجيـع احلـروب األهليـة يف           الاإليدز يف أفريقيا    /نقص املناعة البشرية  
 عندما أنشئ الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز        ٢٠٠٣وحبلول عام   . تسعينات القرن املاضي  

 من اليتامى بسـبب فـريوس        مليون طفل يف أفريقيا    ١١والسل واملالريا أصبح ما يربو على       
 .اإليدز/نقص املناعة البشرية

اإليدز يثري سـؤاال    /وحتمل أفريقيا العبء األكرب جلائحة فريوس نقص املناعة البشرية         - ٤٩
مقلقا عما إذا كانت االستجابة الدولية ستتسم هبذا البطء لو أن املرض قد قلل العمر املتوقـع        

 .ري أفريقية سنة يف بلدان غ٣٠عند الوالدة بواقع 
وقـد  . وما زال إحراز تقدم يف القضاء على أمراض معدية مهلكة أخرى بعيد املنال             - ٥٠

حققت احلملة العاملية ملكافحة السل تقدما كبريا، مبا يف ذلك إدخال حتسينات يف االلتزامات              
ومـع  . السياسية والتمويل وصياغة االستراتيجيات للحصول على األدوية والبحوث الطبيـة         

 مليون حالة جديدة من اإلصابة بالسل وميوت أكثر مـن مليـوين             ٨,٥ا، ظهر أكثر من     هذ
وتقدر منظمة الصحة العاملية أنه لو استمرت االجتاهات احلاليـة          . شخص من السل كل عام    

سيكتشف املـرض   و فإن قرابة بليون شخص سيصابون باملرض        ٢٠٢٠من اآلن وحىت سنة     
وما زالت هنـاك حاجـة      .  مليون نسمة  ٣٦ه   مليون شخص وسيموت من جرائ     ١٥٠لدى  

ماسة إىل إدخال املزيد من التحسينات يف تكلفة األدوية وإمكانية احلصول عليها، ليس جملرد              
 .مكافحة مرض السل

وتبني اخلربة الدولية املكتسبة مؤخرا يف مكافحة املتالزمة التنفسية احلـادة الوخيمـة     - ٥١
 املعدي عندما تعمل املؤسسـات العامليـة الفعالـة يف           كيفية احلد من انتشار املرض    ) سارز(

وقد احتوت االستجابة السريعة مـن جانـب        . شراكة وثيقة مع املؤسسات الوطنية القادرة     
منظمة الصحة العاملية واهليئات الوطنية انتشار املرض وحالت دون تفشيه مبزيد من اخلطـورة              
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ن مبقدور أي دولة أن حتقـق هـذه         ومل يك . مما كان سيهدد آالف األرواح يف عدة قارات       
 .الدرجة من احتواء املرض مبفردها

وتشري االجتاهات احلالية إىل استمرار واحتمال ازدياد انعدام األمن الغذائي سـوءا يف              - ٥٢
وقد أدى ازدياد السـكان يف      . كثري من البلدان، ال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى         

لفرد من االستهالك يف العامل الصناعي إىل تعاظم الطلب علـى           العامل النامي وازدياد نصيب ا    
وفقدان األراضي القابلة للزراعة وندرة املياه واإلفراط يف الصـيد وإزالـة            . املوارد الشحيحة 

ويتوقع أن يـزداد    . الغابات وتغيري النظم اإليكولوجية تشكل حتديات خميفة للتنمية املستدامة        
، مـع   ٢٠٥٠ بليون نسمة يف عـام       ٨,٩الوقت احلاضر إىل     بليون يف    ٦,٣سكان العامل من    

ولـن ميكـن    . حدوث كل هذا النمو تقريبا يف أقل البلدان استعدادا الستيعاب هذه الزيادة           
تغذية هذا العدد املتزايد بسرعة من السكان إال إذا أمكن زيادة احملاصيل الزراعية زيادة كبرية               

 .ومستدامة
اإلمكانات التدمريية للكوارث الطبيعية وعجل حبـدوثها يف        وقد عزز التدهور البيئي      - ٥٣

 سنة األخـرية    ٥٠فالزيادة اهلائلة يف الكوارث الرئيسية اليت حدثت يف الـ          . بعض احلاالت 
فقد تضرر ما يربو على بليوين شخص من تلك         . تقدم أدلة تبعث على القلق إزاء هذا االجتاه       

ها فاق العبء االقتصادي األعباء الواقعة يف العقود         ويف الفترة نفس   ،الكوارث يف العقد املاضي   
وإذا جنم عن تغري املناخ املزيد من الفيضـانات احلـادة وموجـات             . األربعة السابقة جمتمعة  

 .احلرارة واجلفاف والعواصف فإن هذا املعدل قد يتسارع
 أو  ونادرا ما تعترب الشواغل البيئية عوامـل يف اسـتراتيجيات األمـن أو التنميـة               - ٥٤

كما ال يوجد ترابط يف اجلهود املبذولة على الصعيد العـاملي مـن             . االستراتيجيات اإلنسانية 
ومعظم احملاوالت املبذولة إلجياد هياكل إدارة ملعاجلة مشاكل التدهور البيئي          . أجل محاية البيئة  

إلقليمية والعامليـة   أما املعاهدات ا  . العاملية مل تعاجل بفعالية تغري املناخ وإزالة الغابات والتصحر        
املتعددة األطراف املتعلقة بالبيئة فينال منها التنفيذ واإلنفاذ غري الكافيني مـن قبـل الـدول                

 .األعضاء
ومل تنظم املؤسسات الدولية والدول نفسها كي تعاجل مشاكل التنمية بطريقة مترابطة             - ٥٥

والتدهور البيئـي هتديـدات      وتواصل بدال من ذلك اعتبار الفقر واألمراض املعدية          ،متكاملة
والنهج اجملزأة القطاعية اليت تتبعها املؤسسات الدولية تعكس النهج اجملزأة والقطاعيـة            . منعزلة

على سبيل املثال، تنحو وزارات املالية إىل العمل مع املؤسسات املالية الدوليـة             : للحكومات
 برامج األغذية ووزراء البيئة     فحسب، ووزارات التنمية مع برامج التنمية؛ ووزراء الزراعة مع        

وحيالف اجلهات املاحنة الثنائية الصواب عندما تدعو إىل تنسـيق          . مع وكاالت البيئة فحسب   
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أفضل من جانب األمم املتحدة ولكنها تبدي قدرا ضئيال من احلماس فيمـا يتعلـق ببـذهلا                 
 .جهودا مماثلة

ئمة غري كافية بصورة مثرية لألسى      وهياكل االقتصاد العاملي واإلدارة االجتماعية القا      - ٥٦
ولكي تعاجل البلدان حتديات التنمية املستدامة جيب عليها        . من أجل مواجهة التحديات املقبلة    

أن تتفاوض على خمتلف القطاعات واملسائل، مبا فيها املعونة األجنبية والتكنولوجية والتجارة            
ن هذا القبيل من الصـعب التفـاوض        واجملموعات م . واالستقرار املايل والسياسات اإلمنائية   

بشأهنا وتتطلب مستوى رفيعا من االهتمام والقيادة من تلك البلدان اليت حتدث أكرب اآلثـار               
ويف الوقت احلايل، ال يوجد منتدى رفيع املستوى يتيح للقادة من البلـدان ذات              . االقتصادية

ة إلجـراء حـوار صـريح       االقتصادات الصناعية الكبرية واالقتصادات النامية فرصة منتظم      
 .ومداوالت وحل للمشكالت

وامليزة النسبية اليت تتمتع هبا األمم املتحـدة يف معاجلـة التهديـدات االقتصـادية                - ٥٧
واالجتماعية هي قدرهتا اليت ليس هلا مثيل على الدعوة إىل عقد اجتماعات، مما يسـمح هلـا       

دويل حول توافق يف اآلراء من أجـل        بصياغة أرقام مستهدفة إمنائية مشتركة وحشد اجملتمع ال       
ويف السنوات األخرية، أدى مؤمتر القمة العاملي املعقود يف جوهانسـربغ، جنـوب             . حتقيقها

أفريقيا، بشأن التنمية املستدامة واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية املعقود يف مونتريي، املكسيك،             
ـ           وفري األمـن الغـذائي ومنـو       إىل تفهم عاملي وبرامج طموحة للتخفيف من حدة الفقر وت

ويتضمن اإلعالن بشـأن    . االقتصادات ومحاية البيئة بسبل تعود بالفائدة على األجيال املقبلة        
األلفية طائفة من األرقام املستهدفة الطموحة، ولكنها ممكنة، املتفق عليها ونقـاط مرجعيـة              

 من ختفيض الفقر املـدقع      جرى دجمها فيما بعد بوصفها األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تتراوح         
إىل النصف، ومحاية البيئة إىل زيادة حتقيق املساواة بني اجلنسني ووقف انتشار فريوس نقـص               

 .٢٠١٥اإليدز وعكس مساره حبلول سنة /املناعة البشرية
، اتفق قادة العامل يف مونتريي على أن اجلهـات املقدمـة للمعونـة            ٢٠٠٢ويف عام    - ٥٨

وتقع املسؤولية األوىل عن التنميـة االقتصـادية        . لتزامات بتحقيق التنمية  واملتلقية هلا عليهما ا   
واالجتماعية على عاتق احلكومات اليت جيب عليها هتيئة بيئة مواتية للنمو النشط الذي يقوده              

اع سياسات اقتصادية سـليمة وبنـاء مؤسسـات فعالـة     بالقطاع اخلاص وفعالية املعونة بات 
. دمات العامة واالجتماعية اليت تصل إىل مجيع أفـراد شـعوهبا          ومسؤولة واالستثمار يف اخل   

ومقابل إدخال حتسينات جوهرية على سياسات ومؤسسات البلدان النامية وافقـت الـدول             
املاحنة على جتديد بذل جهودها من أجل احلد من الفقر، مبا يف ذلك تقليص احلواجز التجارية                

 . الفقرية املثقلة بالديون من الديونوزيادة املساعدة اإلمنائية وإعفاء البلدان
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 حتدي املنع وسبل مواجهته -باء  
 املزيد من املوارد واإلجراءات - ١ 

، بأن حيد   ٢٠٠٠ألزم اجملتمع الدويل نفسه، باعتماده األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام            - ٥٩
روع األلفية إىل   وتشري التقييمات اليت أُجريت ملش    . ٢٠١٥من الفقر بصورة كبرية حبلول عام       

أنه يف حني تسري بعض مناطق العامل يف الطريق الصحيح صوب ختفيض نسـبة األشـخاص                
الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يوميا إىل النصف، فقد عانت مناطق أخـرى مـن                 

وما زال العامل مقصرا عن الوفاء بالتزاماته يف جمال احلد من وفيات األطفال وزيادة              . انتكاسة
ومل ُيفعل إال القليل ملعاجلة اجلوانب اإلنسانية من األهداف اإلمنائية          . د يف التعليم االبتدائي   القي

وبالرغم من تعهد البلدان الفقرية والغنية باختـاذ إجـراءات ملعاجلـة التهديـدات              . لأللفية
 االجتماعية واالقتصادية فإن التعهدات مل ُتترجم إىل موارد وإجراءات كمـا أن االلتزامـات             

وجيب على مجيع الدول أن ُتلزم نفسها جمددا بأهداف القضاء علـى            . الطويلة األجل قليلة  
 .الفقر وحتقيق النمو االقتصادي املستدام وتعزيز التنمية املستدامة

ونعتقد أن األهداف اإلمنائية الدولية جيب أن حتتل مكانا حموريا يف استراتيجيات احلد              - ٦٠
وجيب معاجلة العجز اهلائل يف املوارد الالزمة لبلـوغ األهـداف           . من الفقر الوطنية والدولية   

اإلمنائية الدولية، كما جيب الوفاء بااللتزامات املتعلقة بالسياسات السليمة واحلكـم الرشـيد             
وفيما يتعلق بأقل البلدان منوا ستكون املساعدة اإلمنائية الرمسية حامسـة           . على مجيع املستويات  

استراتيجيات احلد من الفقر اليت تضعها البلدان استنادا إىل األهـداف           وينبغي تنظيمها لدعم    
 املتحـدة   األمـم وينبغي للبلدان املاحنة الكثرية اليت تقصر حاليا عن رقم          . اإلمنائية لأللفية 

 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة أن            ٠,٧املستهدف وهو   
 . ذلك اهلدفتضع جدوال زمنيا لبلوغ

وبعد مضي سنوات من املناقشات بشأن ما إذا كان ينبغي وضـع ُنُهـج ابتكاريـة                 - ٦١
لتمويل التنمية أم ال، من قبيل مرفق التمويل الدويل، حتولت اجلهات املاحنة إىل مناقشة كيفية               

رات ونعرب عن ترحيبنا هبذا ونشجع اجلهات املاحنة على أن ُتعجِّل باختاذ قـرا            . القيام بذلك 
 .بشأن هذه املسألة

واتفق القادة يف مونتريي وجوهانسربغ على أن التخفيف من حدة الفقـر يقوضـه               - ٦٢
ويعيش سبعون يف املائة من فقراء العـامل يف         . استمرار عدم اإلنصاف يف نظام التجارة العاملي      

ـ      . مناطق ريفية ويكسبون دخلهم من الزراعة      دان ويتحملون تكلفة مدمرة عندما تفرض البل
ويف . املتقدمة النمو حواجز جتارية على الواردات الزراعية وتقدم إعانات لصادراهتا الزراعيـة           

 ألزم إعالن الدوحة الذي أصدرته منظمة التجارة العاملية املوقعني صـراحة بـأن              ٢٠٠١عام  
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 .يضعوا احتياجات ومصاحل البلدان النامية يف صميم املفاوضات املتعلقة جبولة جتارية جديـدة            
وينبغي ألعضاء منظمة التجارة العاملية أن يسعوا إىل اختتام جولة الدوحة اإلمنائية يف عام              

 . على أقصى تقدير٢٠٠٦
واإلصالحات والتحسينات اإلدارية يف فرص التجارة لن حتقق مبفردهـا التخفيـف             - ٦٣

 أفريقيـا   احلقيقي من حدة الفقر لعدد كبري من أقل البلدان منوا، اليت يوجد كـثري منـها يف                
جنوب الصحراء الكربى، حيث تقوض من جهود التنمية البنية األساسية اهلزيلـة واخنفـاض        

وسـيتعني  . اإلنتاجية الزراعية واألمراض املستوطنة ومعدالت الديون اخلارجية املسببة للعجز        
 البلدان  على البلدان املتقدمة النمو أيضا أن تقوم بالكثري ملواجهة التحدي املتمثل يف قدرة أفقر             

على حتمل الدين، وهو ما ينبغي إعادة تعريفه بوصفه مستوى الدين الذي يتمشى مع حتقيـق                
وينبغي أن تزود احلكومات واملؤسسات املالية الدولية املقرضـة         . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ـ     اتالبلدان الفقرية املثقلة بالديون مبزيد من اإلعفاء       الـديون   ة من الديون وإعادة جدول
 . إىل األسواق العامليةفترات أطول وحتسني وصول تلك البلدانل

وبالرغم من اختاذ مبادرات دولية رئيسية فما زال انتشار فـريوس نقـص املناعـة                - ٦٤
ويف معظم البلدان املتضررة الواقعة جنـوب الصـحراء الكـربى يف            . اإليدز متفشيا /البشرية

اوز عدد اإلصابات سبعة ماليني نسمة وهـو        ويف آسيا جت  . أفريقيا ازدادت حدة أثر اجلائحة    
وبالرغم من ازدياد املوارد الدولية املكرسة ملواجهة حتدي فريوس         . آخذ يف االزدياد بسرعة   

 إىل حـوايل    ١٩٩٦ مليون دوالر يف عـام       ٢٥٠اإليدز من حوايل    /نقص املناعة البشرية  
ر سنويا لوقـف     باليني دوال  ١٠فإنه يلزم أكثر من     ،  ٢٠٠٢ليون دوالر يف عام     ب ٢,٨

 .هذه اجلائحة
وتوضح خربات بعض البلدان أن اجلهود املمولة متويال جيـدا والـيت تقـوم هبـا                 - ٦٥

. اإليدز/املؤسسات ميكن أن تسفر عن جناح ملحوظ يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية            
لة وباملقابل، وحيث رفضت احلكومات االعتراف خبطورة التهديد وفشلت يف معاجلة املشـك           

فقد عانت البلدان من حتول مفاجئ وازدياد احلالة سوءا وجرت عرقلـة اجلهـود الدوليـة                
وعلى قادة البلدان املتضررة حشد املوارد وااللتـزام بـاألموال          . املبذولة ملعاجلة املشكلة  

 .وإشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف اجلهود املبذولة ملكافحة املرض
 مبادرات جديدة - ٢ 

اإليـدز،  /بالرغم من كل ما نعرفه عن العبء البشري لفريوس نقص املناعة البشرية            - ٦٦
أي أعداد اإلصابات والوفيات واألطفال الذين يصبحون يتامى، فإن علينا أن خنمـن األثـر               

ويف حني يسترتف   . الطويل األجل للجائحة على الدول اليت تعاين أكثر معاناة من هذا املرض           
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اإليدز قدرة الدول واالقتصادات يف أفريقيا بأسرع ممـا ميكـن           /البشريةفريوس نقص املناعة    
جتديدها فإننا ال نعرف اآلثار املتراكمة لفقدان املسؤولني احلكوميني والفنيني املهرة يف جمـال              

. الصحة واملعلمني ومقدمي اخلدمات ومقدمي الرعاية والشرطة واجلنود وحفظـة السـالم           
بشأن هذه املسائل، ال ميكننا أن نبدأ يف وضـع اسـتراتيجية         ونظرا لعدم وجود حبوث جيدة      

اإليدز على احلكـم واسـتقرار      /ملواجهة اآلثار الطويلة األجل لفريوس نقص املناعة البشرية       
 .الدول
املشـترك   املتحـدة    األممامج  نوينبغي جمللس األمن، وهو يعمل عن كثب مع بر         - ٦٧

، أن يستضيف جلسة استثنائية ثانيـة معنيـة         اإليدز/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    
اإليدز بوصفه هتديدا للسـالم واألمـن الـدوليني بغيـة           /بفريوس نقص املناعة البشرية   

استكشاف اآلثار املقبلة للمرض على الدول واجملتمعات ولتوليد البحوث بشأن املشكلة           
األجل للحـد   والوقوف على اخلطوات احلامسة املتخذة من أجل وضع استراتيجية طويلة           

 .من هذا التهديد
اإليدز والسل واملالريا علـى الـدول       /وتعتمد مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      - ٦٨

واالفتقـار إىل املرافـق     . القادرة املسؤولة ذات نظم الصحة العامة اليت تعمل على حنو جيد          
ت يف التمويل دون    وحتول الفجوا . الصحية هو العامل األساسي الذي يدفع إىل انتشار املالريا        

 خاصة يف جنوب آسيا ويف      ،إجراء إصالحات للقطاع الصحي يف بلدان كثرية مثقلة باألعباء        
أما العالج غري املستمر أو اجلزئي والناجم عن التمويل غري          . أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   

وحىت عنـدما   . الكايف فقد أتاح ظهور سالالت جديدة من السل، وهي أصعب يف عالجها           
اإليدز فإن املرافق الصحية غري الكافيـة أو        /يتوافر برنامج متويل لفريوس نقص املناعة البشرية      

غري املوجودة يف أفقر مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تعرقل تنفيذ الربامج بفعاليـة أو               
وينبغي للجهات املاحنة الدولية، باالشـتراك مـع السـلطات الوطنيـة            . على حنو مطرد  

اجملتمع املدين احمللية، اختاذ مبادرة عاملية جديدة رئيسية إلعادة بناء نظم الصحة            ومنظمات  
 .العامة احمللية والوطنية يف سائر أحناء العامل النامي

وينبغي بذل اجلهود من هذا القبيل بالتزامن مع حتسني القدرات العاملية على مراقبـة               - ٦٩
ملكافحة األمراض املعدية الناشئة اجلديـدة      كوسيلة  : وهذا ضروري لثالثة أسباب   . األمراض

وينبغي ألعضـاء مجعيـة     . ومكافحة هتديد اإلرهاب البيولوجي وبناء دول فعالة ومسؤولة       
الصحة العاملية توفري املزيد من املوارد للشبكة العاملية لإلنذار بتفشي األوبئة والتصدي هلا             

على التصـدي الحتمـاالت تفشـي      التابعة ملنظمة الصحة العاملية من أجل زيادة قدرهتا         
 .األمراض
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ويف حاالت التهديد القصوى اليت يشكلها مرض معد ناشئ جديد أو إطالق عمدي              - ٧٠
لعامل مسبب ملرض معد قد توجد حاجة إىل التعاون بني منظمة الصحة العاملية وجملس األمن               

 ).انظر الفرع اخلامس أدناه(يف وضع تدابري حجر صحية فعالة، 
ية معاجلة مشاكل تغري املناخ يلزم أن حتد االقتصادات احلديثة من اعتمادها علـى   وبغ - ٧١

. اهليدروكربونات وأن تبذل جهودا استثنائية لتصميم استراتيجيات إمنائية غري ضارة باملنـاخ           
 وينبغي للدول األعضاء أن تويل اهتماما خاصا لتطوير مصادر الطاقة ذات احملتوى الكربـوين             

يف ذلك الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة والطاقة النوويـة، وأن تركـز بصـفة               مبا   املنخفض،
وقـد شـجع   . خاصة على تطوير تكنولوجيات ذات انبعاثات منخفضة من غـاز الدفيئـة           

اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ على اسـتحداث        املتحدة   األممبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية     
ا أن تصحح من االعتماد املعاصر املفـرط علـى الوقـود            مصادر طاقة متجددة ميكن تدرجيي    

ينبغي للدول أن تقدم حوافز ملواصـلة تطـوير         وملواصلة تشجيع هذا املنحى،     . األحفوري
 خاصة تلـك    ،مصادر طاقة متجددة وأن تبدأ يف اإللغاء التدرجيي لإلعانات الضارة بيئيا          

 .اليت تقدم الستعمال وتطوير الوقود األحفوري
ل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ بعد تصديق االحتاد الروسي عليه تطور إجيايب،            ودخو - ٧٢

وقـد  . حىت مع أن الربوتوكول مبفرده ليس كافيا ملواجهة حتدي حتديد انبعاثات غاز الدفيئة            
شجع الربوتوكول على تطوير مصادر الطاقة املتجددة اليت ميكن أن تصحح تدرجييا االعتماد             

فـبعض الـدول    . ومع هذا، ما زالت هناك مشـاكل      . قود األحفوري املفرط حاليا على الو   
الصناعية املتقدمة تسري يف الطريق الصحيح لبلوغ األرقام املستهدفة هلا يف إطار بروتوكـول              
كيوتو ألسباب خارج نطاق السياسات املتعلقة باملناخ، على سبيل املثال، اخنفاض حـاد يف              

ليت تستأثر حبوايل ربع االنبعاثات العاملية من غاز الدفيئة         والواليات املتحدة ا  . إنتاجها الصناعي 
ويف الوقت نفسه، فإن البلدان النامية اليت تستأثر حاليـا          . ترفض أن تصادق على الربوتوكول    

ولكن جمرد ُعشر نصيب الفرد مـن  (حبوايل نصف صايف االنبعاثات احلالية من غازات الدفيئة  
يا ملزمة فيما يتعلق باالنبعاثات اليت ترى أهنـا متثـل           تعارض قبول أي حدود عل    ) االنبعاثات

ومن املرجح أن تزداد مقاومـة الـدول الصـناعية لقبـول            . عقبات أمام النمو االقتصادي   
وأهم من هذا كلـه، أن الربوتوكـول        . ختفيضات مكلفة دون زيادة مشاركة البلدان النامية      

ألعضاء على أن متعن النظر يف      وحنث الدول ا  . ٢٠١٢يتضمن أي التزامات تتجاوز عام       ال
الفجوة بني ما يعد به بروتوكول كيوتو وأدائه وأن تعاود االشتراك يف التفكري يف مشكلة               
االحترار العاملي وأن تبدأ مفاوضات جديدة إلنتاج استراتيجية طويلة األجل جديدة للحد            

 .من االحترار العاملي فيما بعد الفترة اليت يغطيها الربوتوكول
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وينبغي أيضا لألمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية أن تقوم بالكثري ملساعدة تلـك              - ٧٣
الدول األكثر تعرضا للكوارث الطبيعية الشديدة اليت قد تؤدي آثارها إىل زعزعة االستقرار،             

وقدرت منظمة األرصاد اجلوية العاملية أن االستثمارات       . ٢٠٠٤كما حدث يف هاييت يف عام       
 سرعة التأثر ميكن أن حتد بصورة كبرية من عدد الوفيات املرتبطـة بـالكوارث               يف احلد من  
والبنـك   األمم املتحدة اإلمنائي     برنامجو األمم املتحدة للبيئة     برنامجوينبغي أن يعمل    . الطبيعية

الدويل بطريقة أكثر تكامال لالشتراك مع احلكومات ومؤسسات البحوث اخلارجية لتحسني           
 . التأثر والعمل مع أكثر احلكومات تضررا لتعزيز قدرهتا على التكيفعمليات تقييم سرعة

 الصراع بني الدول وداخلها -رابعا  
 هتديد الصراع بني الدول -لف أ 

بالرغم من أن العامل شهد قلّة من احلروب بني الدول يف غضون الستني سنة املاضـية     - ٧٤
نازعات اإلقليمية اليت مل تسـو بعـد يف   فما زالت امل. فإن هتديد احلروب بني الدول مل خيتف 

وقـد ُتلغـي    . جنوب آسيا ومشال شرق آسيا والشرق األوسط هتدد السالم واألمن الدوليني          
 عاما  ٧٥ عاما من اجلهود املبذولة ملنع انتشار األسلحة النووية وأكثر من            ٤٠هذه املنازعات   

كي املنافسـة بـني     ذوت. ميائيةمن اجلهود املبذولة لتجنب ويالت األسلحة البيولوجية والكي       
الدول يف بعض املناطق بدورها نريان احلروب الداخلية وتؤدي إىل تفاقمها مما جيعلها أكثـر               

 بتشجيعها تعزيز األسلحة التقليدية، حتّول املوارد       ،واملنافسة من هذا القبيل   . صعوبة يف إهنائها  
 . وزيادة فرص التعليمالنادرة اليت ميكن استخدامها للحد من الفقر وحتسني الصحة

وقد غذّى احلرب واستمرار انعدام االستقرار يف العراق وفلسطني التطرف يف أجزاء             - ٧٥
واملسألة معقّدة ومتعددة األبعاد وتتحدى أي تصنيف تبسيطي        . من العامل اإلسالمي والغرب   

ـ               . يف فئات  ز ومع هذا، ال ميكن للمرء أن يتجاهل قدرة اجلماعـات املتطرفـة علـى تعزي
التصورات داخل الغرب وداخل العامل اإلسالمي املتعلقة بالعداء الثقـايف والـديين بينـهم،              

 .وأخطار هذه العداوة، إذا تركت دون ضابط، عميقة األثر
يف احلد من هتديد الصراعات بني الـدول مـن           املتحدة   األممويف املاضي، ساعدت     - ٧٦

وماسية اهلادئة الرامية إىل نزع فتيل األزمـات         لألمني العام أو الدبل    “املساعي احلميدة ”خالل  
وقد قام األمناء العـامون     . وإتاحة فرصة أمام األطراف العدوانية للتكلّم حبرية واختبار النوايا        

 .الواحد تلو اآلخر بأداء هذا الدور بالرغم من وجود قدرة ضئيلة داخل املنظمة على دعمه
. ط جملس األمن يف معاجلة التهديدات الدوليـة       ومع انتهاء احلرب الباردة، ازداد نشا      - ٧٧

 قرارا، أو من قـرار      ٦٠ إىل   ١٥فقد ازداد العدد السنوي املتوسط للقرارات اليت اختذها من          
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، طبق اجمللس اجلزاءات مرتني؛ ومنذ      ١٩٨٩وقبل عام   . واحد يف الشهر إىل قرار كل أسبوع      
 متزايد من األغراض املذكورة مبا       مرة ولنطاق متنوع على حنو     ١٤ذلك احلني طّبق اجلزاءات     

فيها وقف العدوان وإزالة آثاره، وإعادة احلكومات الدميقراطية، ومحاية حقـوق اإلنسـان،             
 .وإهناء احلروب، ومكافحة اإلرهاب ودعم اتفاقات السالم

فقد ساعدت يف بعض    . وكانت عدة من ُنظم اجلزاءات هذه فّعالة جزئيا على األقل          - ٧٨
 اقترنت مبمارسة   ،ويف حاالت أخرى  . توصل إىل اتفاقات عن طريق التفاوض     احلاالت على ال  

ضغط عسكري إلضعاف وعزل اجلماعات املتمردة والدول اليت تنتهك قرارات جملس األمن            
 .انتهاكا صارخا

وفشلت اجلزاءات عندما مل توجه توجيها فعاال وعندما فشـل جملـس األمـن يف                - ٧٩
فاذ عن املصاحل االستراتيجية للدول القوية؛ عـدم وضـوح          وينجم الضعف يف اإلن   . إنفاذها

 الناجم عـن القلـق بشـأن آثارهـا     “ اجلزاءاتالكلل من فرض”القصد من اجلزاءات؛ و    
اإلنسانية؛ والتأييد غري الكايف من كل جلنة من جلان اجلزاءات؛ وعدم كفاية قدرة الدول على               

 .تنفيذ اجلزاءات
ن األثر اإلنساين للجزاءات الشاملة، توقف جملس األمن عن         ونتيجة للقلق املتزايد بشأ    - ٨٠

 إىل  ،فرضها بعد حاالت العراق ويوغوسالفيا السابقة وهاييت وحتول، علـى وجـه احلصـر             
استعمال اجلزاءات املالية والدبلوماسية واملتعلقة باألسلحة والطريان والسفر والسلع األساسية          

 املسؤولني مباشرة أكثر من غريهم عـن السياسـات          املوّجهة حنو احملاربني ومقرري السياسة    
 .الذميمة
فلم حتظ مجيع احلاالت الـيت      . وال يسفر النشاط املتزايد بالضرورة عن نتائج متزايدة        - ٨١

 هبا على ذلك االهتمام ومل يتبع مجيع قرارات اجمللس اختاذ إجراءات            األمنتربر اهتمام جملس    
ينات القرن املاضي يشريان إىل ازدياد الفعالية يف تنظـيم          بيد أن اجتاهني يف تسع    . تنفيذ فعالة 

أوال، مع ازدياد نشاط اجمللس واستعداده الستعمال سلطاته مبوجب الفصـل           . الصراع الدويل 
السابع فإن التوازن بني استعمال القوة من جانب واحد والقوة املأذون هبا مجاعيا شهد حتوال               

أذون به مجاعيا هو القاعدة اليـوم ولكنـه مل يعـد            يكون استعمال القوة امل    وقد ال . مذهال
يف  املتحـدة   األمـم وثانيا، رمبا يكون أكرب مؤشر ملفت للنظر على تزايد أمهية دور            . استثناء

تنظيم الصراع الدويل هو التوقع املوجود مؤخرا بأن جملس األمن ينبغي أن يكـون احلَكَـم                
 .الفصل يف استعمال القوة

من األشخاص أنه من الطبيعي متاما أن تلتمس الواليات املتحـدة           وقد افترض كثري     - ٨٢
بيد أن القوتني العظميني نـادرا      . ٢٠٠٣تأييد جملس األمن لشن احلرب على العراق يف عام          
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وليس من املبادئ اليت أضفى عليهـا الـزمن         . التمستا موافقة جملس األمن على إجراءاهتما      ما
 إذن جملس األمن باستعمال القوة؛ وإذا كانت هذه هي          جالال أنه ينبغي جلميع الدول التماس     

ويشري حتليلنا إىل عكس ذلـك متامـا، إذ إن          . احلالة فإن إمياننا باجمللس سيكون أقوى بكثري      
املعّرض للخطر هو قاعدة آخذة يف الظهور حديثا بصورة نسبية، وهي قاعدة قيمة ولكنـها               

 .ليست متأصلة بعد
قد زعم البعض أن جملس األمـن       ف. ختالف كبري يف اآلراء   وأدت حالة العراق إىل ا     - ٨٣

وجادل آخرون بعدم أمهية جملس     . كان عدمي الفعالية ألنه مل يعمل على امتثال العراق لقراراته         
ومـع هـذا،    . األمن ألنه مل يردع الواليات املتحدة وشركائها يف التحالف عن شن احلرب           

لضغوط الواليات املتحدة بإضفاء الشـرعية      يشري البعض إىل أن رفض جملس األمن اإلذعان         
بالرغم من أن جملس األمن مل مينع احلرب فإنه         : على احلرب دليل على أمهيته وأنه ال غىن عنه        

ويشري فـيض   . قدم معيارا واضحا قائما على املبادئ ميكن مبوجبه تقييم قرارات شن احلرب           
ملناقشات االهتمام العـام الواسـع      وزراء اخلارجية املتدفقني على قاعات جملس األمن خالل ا        

النطاق إىل أن قرار الواليات املتحدة بعرض مسألة استعمال القوة على جملس األمن يؤكـد               
 .بل وضعه احملوري أيضا ، املتحدةاألممجمددا أمهية ميثاق 

 
 التهديد الذي ميثله الصراع الداخلي -باء  

فظ السالم وبناء السالم بعد انتـهاء       منذ هناية احلرب الباردة أصبح صنع السالم وح        - ٨٤
 .الصراع يف احلروب األهلية الواجهة التنفيذية لألمم املتحدة يف جمال السالم واألمن الدوليني

املتعلق باحلروب األهلية مع اخنفاض حاد       املتحدة   األممويتوافق النمو السريع لنشاط      - ٨٥
 عدد احلروب األهليـة بصـورة        اخنفض ١٩٩٢ومنذ عام   ). انظر الشكل الثالث  (يف عددها   

ويف .  حربـا  ٣٠ يف املائة وأصبحت أقل من       ٤٠ تناقصت قرابة    ٢٠٠٣مطردة، وحبلول عام    
 املاضية أُهنيت حروب أهلية عن طريق التفاوض أكثر مما حدث يف القرنني             ١٥السنوات الـ   

الفـرص  وفرت القيادة وأتاحـت      املتحدة   األمماملاضيني، ويرجع هذا إىل حد كبري إىل أن         
وهكذا أُنقذت مئات اآلالف مـن      . للتفاوض والتنسيق االستراتيجي واملوارد الالزمة للتنفيذ     

 .األرواح وجرى تعزيز االستقرار اإلقليمي والدويل
ومل تسفر الوساطة   . بيد أن هذا النجاح غري املسبوق اقترن أيضا حباالت فشل كبرية           - ٨٦

املائة من احلروب األهلية، ومل جيتـذب املـوارد          يف   ٢٥عن التوصل إىل تسوية إال يف حوايل        
ونتيجة لـذلك، فشـلت     . السياسية واملادية الالزمة للتنفيذ الناجح إال بعض هذه التسويات        

ولو أمكن  . جهود كثرية بذلت من أجل التنفيذ، وكانت هلا عواقب وخيمة يف بعض األحيان            
 واتفاقـات أروشـا     ١٩٩١يف عام   النجاح يف تنفيذ اتفاقني للسالم، اتفاق بيسيس ألنغوال         
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 لتيسر ختفيض عدد الوفيات اليت ُتعزى إىل احلرب يف تسعينات القرن            ١٩٩٣لرواندا يف عام    
ولو كان جملس األمن ملتزما التزاما جـادا بتوطيـد السـالم يف             . املاضي بواقع عدة ماليني   

كن لنظام الطالبان أن    أفغانستان يف مطلع التسعينات ألمكن إنقاذ املزيد من حياة البشر فلم ي           
 .يتسنم مقاليد السلطة على اإلطالق ولكانت القاعدة قد ُحرمت من أهم مالذ هلا

 
 الشكل الثالث

 ٢٠٠٢-١٩٧٠إهناء احلروب األهلية وبناء السالم، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأكرب فشل يف جمال العنف املدين فيما يتعلـق بكـبح مجـاح              املتحدة   األمموُمنيت   - ٨٧
ففي رواندا مل يزود املسؤولون باألمانة العامة جملس األمـن      . قي واإلبادة اجلماعية  التطهري العر 

وعندما بـدأت   . بإنذار مبكر عن خطط املتطرفني لقتل آالف التوتسي واملعتدلني من اهلوتو          
اإلبادة اجلماعية سحبت البلدان املسامهة بقوات حفظة السالم وفشـل جملـس األمـن يف               

ويف البوسنة واهلرسك، أصبح حفـظ السـالم        . ط الواليات املتحدة  االستجابة إذعانا لضغو  
ومحاية املعونة اإلنسانية بديال لإلجراءات السياسية والعسكرية لوقف التطهري العرقي واإلبادة           

ويف كوسوفو أدى الشلل الذي أصاب جملس األمن إىل جتنب منظمة حلف مشـال              . اجلماعية
لس األمن إال يف حالة واحدة يف تسـعينات القـرن           ومل يتمكن جم  . األطلسي لألمم املتحدة  

، من العمل مع احلكومـات الوطنيـة         العام األمنياملاضي، وهي تيمور الشرقية، بعد أن حثه        
 .واجلهات الفاعلة اإلقليمية ملمارسة ضغط متضافر بسرعة لوقف القتل على نطاق واسع

 .بحوث السالم، أوسلو  قسم حبوث السالم والصراع جبامعة أوبساال واملعهد الدويل ل:املصدر

 عدد احلروب األهلية الدائرة
ظ السـالم   ــــات حفــعدد عملي

اجلارية اليت تضـطلع    وعمليات بناء السالم    
  املتحدةاألممهبا
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نف اجلماعي مـن هـذا      وإزهاق األرواح على نطاق واسع يف احلروب وتفشي الع         - ٨٨
وعندما يفشل املنع توجد حاجـة      . القبيل ُيلزم اجملتمع الدويل بأن يصبح أكثر يقظة يف منعها         

 .عاجلة إىل وقف القتل واحليلولة دون العودة مرة أخرى إىل احلرب
 

 حتدي املنع وسبل مواجهته -جيم  
 اُطُر وقواعد تنظيمية دولية أفضل - ١ 

يف منع احلروب بإيالء املزيد من االهتمام لوضع نظم          املتحدة   مماألميكن تعزيز دور     - ٨٩
ويكتسب نطاق عريض جدا    . مصادر الصراع والعوامل املعجلة به    بعض  وقواعد دولية حتكم    

من القوانني والقواعد واالتفاقات والترتيبات أمهية هنا إذ أهنا تشمل نظما قانونيـة وآليـات               
وسنضرب بعض  . الح ونزعه وترتيبات للحوار والتعاون    لتسوية املنازعات ونظما لتحديد الس    

 .األمثلة فيما يلي أدناه
يف جمال اآلليات القانونية كانت هناك مؤخرا قلة من التطورات اليت تعترب أهم مـن                - ٩٠

ويف حاالت الصراع املتصـاعد فـإن       . نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية      
 األمن إىل أنه يراقب الصراع املذكور بعناية وأنه مستعد الستخدام           اإلشارة املبكرة من جملس   

سلطاته مبوجب نظام روما األساسي قد تردع األطراف عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسـانية              
وينبغي جمللس األمن أن يكون على أهبة االسـتعداد السـتخدام           . وانتهاك قوانني احلرب  

 .ي إلحالة القضايا إىل احملكمة اجلنائية الدوليةالسلطة املخولة له مبوجب نظام روما األساس
وهناك حاجة إىل املزيد من اآلليات القانونية يف جمال املوارد الطبيعيـة الـيت مثَّـل                 - ٩١

إذ شعر كل من منظمات اجملتمع املدين       . الصراع بشأهنا عقبة أمام السالم يف كثري من األحيان        
الطبيعية يف تأجيج احلروب يف سـرياليون وأنغـوال         وجملس األمن باالنزعاج إزاء دور املوارد       

كـر األمسـاء كـي خيجـل        ذ”ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وقد حتول جملس األمن إىل         
وفرض اجلزاءات على األفراد والشركات الضالعة يف التجـارة غـري املشـروعة             “ أصحاهبا

وتشري األدلـة   . “اعاملاس املؤجج للصر  ” قيود على بيع     وبذلت الدول حماولة خاصة لفرض    
الواردة من سرياليون وأنغوال إىل أن اجلهود من هذا القبيل قد أسهمت يف إهنـاء احلـروب                 

وهو تقدمي الدعم إىل الـدول الضـعيفة،         املتحدة   األممومثة حتد جديد يواجه     . األهلية فيهما 
واردهـا  سيما تلك اليت تتعاىف من احلرب ولكن ال ينبغي أن يقتصـر عليهـا يف إدارة م                 وال

 .الطبيعية بغية جتنب أي صراعات يف املستقبل
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ينبغي لألمم املتحدة أن تعمل مع السلطات الوطنية واملؤسسات املالية الدوليـة             - ٩٢
يف  تنظم إدارة املوارد الطبيعية      قواعدوضع  على  ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص      

 .لبلدان اخلارجة من الصراع أو املعرضة خلطر نشوبها
وينبغي أيضا أن ينصب التركيز على وضع قواعد، مثال، عن طريق جلنـة القـانون                - ٩٣

 .الدويل تتعلق باستخدام املوارد العابرة للحدود مثل املياه والنفط والغاز
وينبغي لألمم املتحدة أن تسعى إىل العمل عن كثب مع املنظمات اإلقليميـة الـيت                - ٩٤

وميكن لألمم املتحدة أن تستفيد مـن       . ر العمل من أجل املنع    أخذت زمام املبادأة يف بناء أُط     
تقاسم املعلومات والتحليل مع ُنظم اإلنذار املبكر اإلقليمية، ولكن األهم من ذلـك هـو أن                

يف وضع معايري قاعدية ميكـن أن        املتحدة   األمماملنظمات اإلقليمية قد قطعت شوطا أبعد من        
ثال، يتفق كل من منظمة الدول األمريكية واالحتـاد         فعلى سبيل امل  . تسترشد هبا جهود املنع   

وقـد وضـعت    . األفريقي على ضرورة محاية احلكومات املنتخبة من االنقالبات العسكرية        
وينبغـي لألمـم    . منظمة األمن والتعاون يف أوروبا قواعد تنفيذية بشأن حقوق األقليـات          

طر عمل حلقـوق األقليـات      املتحدة أن تستفيد من خربة املنظمات اإلقليمية يف وضع أُ         
 .ومحاية احلكومات املنتخبة دميقراطيا من االنقالبات غري الدستورية

ويف جمال حتديد األسلحة وُنظُم نزع السالح يلزم القيام بالكثري جدا ليس فقـط يف                - ٩٥
، ولكـن فيمـا     )انظر الفرع اخلامس أدناه   (سياق األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية،      

ويف تسعينات القـرن املاضـي كانـت        . انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    يتصل ب 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واأللغام األرضية هي األسـلحة األساسـية يف معظـم              

ويف حني أدى العمل املتضافر الذي اضطلعت به منظمات اجملتمـع املـدين             . احلروب األهلية 
حظر األلغام األرضية، فإن اجلهود املبذولة من أجل احلـد مـن            والدول األعضاء املعنية إىل     

توافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة على نطاق واسع مل تنتقل بالكاد من نطاق األقوال              
 .إىل األفعال

وظهر هنج شامل إزاء مشكلة األسلحة الصغرية يف أواخر تسعينات القـرن املاضـي               - ٩٦
والصك العاملي الرئيسي هلـذا     . ية للحد من إنتاجها وانتشارها    يسعى إىل إجياد إجراءات دول    

 ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة          املتحدة األممالنهج هو برنامج عمل     
اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وهو طائفة شاملة من التوصـيات الـيت               

 وتداول األسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة         هتدف إىل منع والقضاء على صناعة ونقل      
ويستغل برنامج العمل بشكل ابتكاري اهليئات اإلقليمية، مـن قبيـل           . بصورة غري مشروعة  

أمانة نريويب اليت تقوم، يف مجلة أمور، برصد تنفيذ بروتوكول نريويب ملنع األسلحة الصـغرية               
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فريقي ومراقبتها واحلد منها، كـي      واألسلحة اخلفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األ       
وينبغي أن يعترب هذا بداية     . يقدم تقارير عن امتثال الدول ويرصد ذلك االمتثال ويتحقق منه         

وينبغي للدول األعضاء أن تعّجل وختتتم املفاوضات املتعلقة        .  املتحدة األممال خامتة جلهود    
صغرية واألسلحة اخلفيفة فضال عن     باالتفاقات امللزمة قانونا بشأن وسم وتتبُّع األسلحة ال       

 .عمليات الوساطة والنقل املتصلة هبا
وميكن لألمم املتحدة أيضا أن تساعد يف منع الصراع بني الـدول بزيـادة شـفافية                 - ٩٧

لألسلحة  املتحدة   األممويعزز سجل   . أصول وحيازات الدول األعضاء من األسلحة التقليدية      
الشفافية يف اجملال العسكري بطلب إعالنات سنوية عن         ١٩٩١التقليدية الذي أنشئ يف عام      

مبيعات ومشتريات الدول األعضاء من األسلحة التقليدية األصول املوجودة مـن األسـلحة             
بيد أن السجل يعتريه الضعف بسبب      . فضال عن مواقفها وسياساهتا ونظرياهتا املتعلقة بالدفاع      

وينبغـي جلميـع    . بيانات يف الوقت املناسب   اإلبالغ غري الكامل وغري الدقيق وعدم تقدمي ال       
لألسـلحة   املتحدة   األمم كامل وبدقة عن مجيع عناصر سجل     أن تبلغ بال  األعضاء  الدول  
 وينبغي أن ُيطلب إىل األمني العام أن ُيبلغ اجلمعية العامة وجملس األمن سـنويا               ،التقليدية

 .بأي أوجه قصور يف اإلبالغ
 معلومات وحتليل أفضل - ٢ 

وبـالرغم  . يتطلب املنع إنذارا مبكرا وحتليال يستند إىل حبث موضوعي وغري متحيِّز           - ٩٨
قدرة معينة يف جمال اإلنذار املبكر والتحليل موزعـة فيمـا بـني              املتحدة   األمممن أن لدى    

وكاالت وإدارات خمتلفة فلم يتمكن األمني العام من إنشاء وحدة تتوافر هلا موارد على حنـو                
دخالت من هذه املكاتب يف تقارير إنذار مبكـر وخيـارات اسـتراتيجية             سليم إلدماج امل  

وأفضل خيار إلجياد قدرة مترابطة على تقدمي خيـارات اسـتراتيجية           . ألغراض صنع القرار  
يتمثل يف تعزيز مكتب األمني العام من خالل إنشاء منصب نائب أمني عام لشؤون السـالم                

 ).انظر الفرع التاسع عشر أدناه(واألمن 
وبالرغم من مشاركة بعض الوكاالت اليت توجد مقارها يف امليدان يف آليات اإلنذار              - ٩٩

املبكر وقيام املنظمات غري احلكومية الدولية بدور رئيسي يف السـنوات األخـرية يف تـوفري                
املعلومات والتحليل والدعوة يف الوقت املناسب فإن وصول األمني العام إىل التحليل احمللـي              

السياسية  املتحدة   األممومن شأن التفاعل املتزايد من جانب إدارات        . ت حمدود جدا  للصراعا
واملعنية حبفظ السالم والشؤون اإلنسانية مع املصادر اخلارجية للمعلومات عن اإلنذار املبكـر             

كمـا أن مؤسسـات     . بالصـراع  املتحدة   األممواملعارف احمللية بالصراعات أن يعزز إدارة       
) ات القليلة املاضية، يف األوساط األكادميية واملنظمات الدوليـة األخـرى          البحوث يف السنو  
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بدأت يف جتميع كل من البيانات الضرورية والتحليالت احملكمة لشىت أسباب خمتلف أنـواع              
املعنية بالسياسـات أن تشـارك       املتحدة   األمموينبغي ألقسام   . الصراع والعوامل املعجِّلة هبا   
 .در املعارف احمللية ومصادر البحوث اخلارجيةمبزيد من النشاط مع مصا

 الدبلوماسية الوقائية والوساطة - ٣ 
ملنع اندالع العنف الداخلي بنجاح أقل عن        املتحدة   األممحظيت اجلهود اليت بذلتها      -١٠٠

النجاح الذي صادفته جهودها فيما يتعلق مبنع احلروب بني الدول، وكثريا ما حيول عـزوف               
ولكن .  إضفاء الطابع الدويل على شؤوهنا الداخلية دون تقدم هذه اجلهود          الدول األعضاء عن  

ميكن بذل مزيد من اجلهود يف هذا اجملال، وينبغي القيام بذلك، ال سيما من خـالل تعـيني                  
مبعوثني ووسطاء وممثلني خاصني مهرة ذوي خربة ومعرفة باملناطق وميكنـهم أن يسـهموا              

 . القدر الذي يقومون به يف تسوية الصراعاتمسامهات هامة يف منع الصراع بنفس
وينبغي لألمني العام لدى االضطالع هبذه التعيينات أن يضع الكفاءة الرفيعة املستوى             -١٠١

فوق مجيع املعايري األخرى وأن يبذل الكثري لتعهد اخلربة الفنية الداخلية واخلارجيـة يف هـذا                
إنشاء مرفق لتدريب وتقـدمي إحاطـات       وسيتيسر هذا على حنو متزايد ب     . الصدد بالرعاية 

 ونوصي بالقيـام    ،اجلدد أو احملتملني   املتحدة   األممللممثلني اخلاصني وغريهم من وسطاء      
 .بذلك
وبالرغم من أن الطلب على وسـاطة       . وحيتاج الوسطاء واملفاوضون إىل تأييد كاف      -١٠٢
املوارد املكرسة هلذه املهمة    قد وصل إىل الذروة يف السنوات العشر األخرية فإن           املتحدة   األمم

والنقص املتعمد من جانب الدول األعضاء يف تزويد إدارة الشـؤون           . ظلت عند احلد األدىن   
يف السياسية باألمانة العامة لألمم املتحدة باملوارد يتناقض مع رغبة نفس تلك الدول املعلنـة               

ارد إضافية وينبغي إعادة    وينبغي تزويد إدارة الشؤون السياسية مبو     . إجياد أمم متحدة قوية   
 .تنظيمها كي توفر املزيد من الدعم املطرد واملهين يف جمال الوساطة

ويف حني ينبغي أن ُتترك تفاصيل إعادة تشكيل هيكل من هذا القبيل لألمـني               - ١٠٣
 :إىل ما يلي املتحدة األممالعام فينبغي أن ُيراعي فيه حاجة 

دعم الوساطة، تتألف من فريق صغري      قدرة مكرسة وميدانية املنحى على       )أ( 
من ذوي االقتدار املهين الذين تتوافر لديهم اخلربة املباشرة واخلربة الفنية ذات الصـلة،              

 على أن تتاح جلميع القائمني بالوساطة يف األمم املتحدة؛
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الكفاءة املتعلقة باملسائل املواضيعية اليت تتكرر يف مفاوضات السالم من           )ب( 
طوات التنفيذ وتصميم ترتيبات الرصد وتتابع الترتيبات االنتقالية وتصـميم          قبيل تتابع خ  

 آليات املصاحلة الوطنية؛
تفاعل متزايد مع الوسطاء الوطنيني واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري          )ج( 

 احلكومية املشتركة يف تسوية الصراعات؛
ملدين وإشـراكهم يف    زيادة التشاور مع أصحاب اآلراء اهلامة من اجملتمع ا         )د( 

 .عمليات السالم، ال سيما املرأة اليت كثريا ما تتجاهل يف أثناء املفاوضات
 النشر الوقائي - ٤ 

يف حاالت التوترات املتصاعدة ميكن للنشر املبكر حلفظـة السـلم أن يطمـئن               - ١٠٤
ومـن  . األطراف اليت تسعى إىل تسوية الصراع بالوسائل السلمية وردع املعتدين احملـتملني           

اجلدير بالذكر أن احلالة الواضحة الوحيدة للنشر الوقائي حىت اآلن، يف مجهوريـة مقـدونيا               
. اليوغوسالفية السابقة، قد طلبتها السلطات الوطنية ومن الواضح أهنـا كُللـت بالنجـاح             

 واألطراف يف الصراع على االستفادة البناءة من خيـار النشـر            نيونشجع القادة الوطني  
 .الوقائي
وينبغي جمللس األمن أيضا مالحظة أنه يف البلدان اخلارجة من الصراع ميكن لنشـر               - ١٠٥

أعداد صغرية من حفظة السالم من أجل تدريب القوات املسلحة الوطنية أن يـؤدي مهمـة                
 .وقائية ذات أمهية

وميكن لالتصال اجليد بني الوسطاء واملخططني حلفظ السالم أيضا أن يسـاعد يف              - ١٠٦
 وهـي انضـمام   ،و املمارسة العرضـية حاليـا  . على فرص عمليات النشر الوقائية  الوقوف  

 .هي النمط املوحدينبغي أن تصبح  ،املخططني حلفظ السالم يف عمليات الوساطة
 
 األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية -خامسا  

 التهديدات اليت نواجهها -ألف  
 األسلحة النووية - ١ 

إن أي استعمال لألسلحة النووية بالصدفة أو عن عمد ينطوي على خطر وقـوع               - ١٠٧
ووقف انتشار األسلحة من هذا القبيل      . إصابات بشرية واختالل اقتصادي على نطاق مفجع      

واستعماهلا احملتمل من جانب الدول أو األطراف الفاعلة من غري الدول جيب أن يظل أولوية               
 .عاجلة لألمن اجلماعي
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والتهديد الذي يشكله االنتشار النووي، انتشار األسلحة النووية فيما بني الدول،            - ١٠٨
الشاغل األول واألكثر استعجاال هو أن بعض البلدان ستعمل حتت ستار من            . ينشأ بطريقتني 

عضويتها احلالية يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، بطريقة سرية وغري مشروعة علـى              
التقيـد  دون   كاملة النطاق، أو أهنا ستتصرف وفقا لنص املعاهدة ولكن           تطوير برامج أسلحة  

بروحها، وستسعى إىل حيازة مجيع املواد واخلربات الفنية الالزمة لربامج األسلحة مع وجـود              
خيار االنسحاب من املعاهدة عندما تصل إىل النقطة اليت تستعد فيهـا للمضـي قـدما يف                 

 .التسلح
طول أجال هو املتعلق باضمحالل كامل نظام املعاهدة واحتمال         والشاغل الثاين األ   - ١٠٩
 دولة أو تشيد حاليا حمطات طاقة نووية أو مفاعالت حبوث ولدى            ٦٠شغل قرابة   وُت. اهنياره
 دولة على األقل البنية األساسية الصناعية والعلمية اليت متكنها إذا اختارت أن تبين أسلحة               ٤٠

يا، إذا مل تعد القيود القانونية والقاعديـة لنظـام املعاهـدة    نووية يف غضون مهلة قصرية نسب 
 .مطبقة
فمعاهدة عدم انتشار   : ويف الوقت احلايل، حتول الشاغالن كالمها إىل حقيقة واقعة         - ١١٠

، عندما مل توجد    ١٩٦٣ويف عام   . األسلحة النووية ليست فعالة كقيد كما كانت يف السابق        
تنبأت حكومة الواليات املتحدة بأن العقد املقبل سيشهد        ترسانات نووية إال لدى أربع دول       

 دولة حائزة لألسلحة النووية؛ وتنبأ آخرون بأن العدد سريتفع فيصـل إىل             ٢٠ إىل   ١٥ظهور  
، من املعروف أنه ال توجد إال مثاين دول لديها ترسانات أسـلحة     ٢٠٠٤ويف عام   .  دولة ٥٠
كرس يف الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة         وقد ساعد نظام عدم االنتشار القوي امل      . نووية

م النظـام ثالثـة     قـد وقد  . واملعاهدة نفسها، بصورة هائلة يف بطء املعدل املتوقع لالنتشار        
دعم احلظر القاعدي ضد حيازة هذه األسلحة واسـتعماهلا وانتشـارها؛           : مسامهات حامسة 

مع وجـود إشـراف؛     وتكفل بأنه ميكن للدول أن تستفيد من التكنولوجيات النووية ولكن           
وطمأن الدول بشأن قدرات اجلريان واملنافسني احملتملني، مما مسح هلا أن تتجنـب سـباقات               

 .التسلح غري الضرورية
ولكن نظام االنتشار النووي معرض للخطر حاليا بسبب عدم االمتثال لاللتزامات            - ١١١

هديد به للتهرب من تلك     القائمة واالنسحاب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أو الت         
وحنن نقترب من نقطة ميكن     . االلتزامات، ووجود بيئة أمن دويل متغرية وانتشار التكنولوجيا       

أن يصبح فيها اضمحالل نظام عدم االنتشار أمرا ال رجعة فيه، مما ينتج عنـه فـيض مـن                   
 .عمليات االنتشار
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ة من عدمه، توجد أيضـا  وبغض النظر عن حيازة املزيد من الدول لألسلحة النووي       - ١١٢
ويف الوقـت   . خماطر جسيمة يشكلها وجود خمزونات كبرية من املواد النووية واإلشـعاعية          

 كيلوغرام من اليورانيوم العايل التخصيب يف مفاعالت البحـوث يف           ١ ٣٠٠احلاضر، يوجد   
 أن  واحلجم الكلي ملخزونات اليورانيوم العايل التخصيب أكرب من ذلك بكثري، كما          .  بلدا ٢٧

 حالة  ٢٠وقد أكدت الدول علنا     . كثريا من مواقع ختزينه يف العامل غري حمكمة مبا فيه الكفاية          
 حادث ينطوي على اجتار غري مشروع باملواد النووية         ٢٠٠من حتويل املواد النووية وأكثر من       

ن وقد دأب العلماء على التحذير من السهولة اليت ميك        . جرى توثيقها يف غضون العقد املاضي     
مـن النـوع    ”هبا لإلرهابيني، باحلصول على أجزاء يف السوق احلرة، جتميع جهاز نـووي             

ويشري اخلرباء إىل   . يؤدي ببساطة إىل اصطدام كميتني من اليورانيوم العايل التخصيب        “املدفعي
أنه إذا فُجِّر جهاز نووي بسيط يف مدينة كبرية فإن عدد الوفيات سيتراوح مـن عشـرات                 

والصدمة اليت ستتعرض هلا التجارة والعمالة والسـفر        . يربو على مليون نسمة   اآلالف إىل ما    
وميكن هلجوم من هذا القبيـل أن       . على الصعيد الدويل ستبلغ تريليون دوالر على أقل تقدير        

 .تكون له آثار أخرى أبعد أثرا بالنسبة لألمن الدويل واحلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان
 األسلحة اإلشعاعية - ٢ 

تشكل األسلحة اإلشعاعية هتديدا خمتلفا ألهنا متثل أسلحة للتعطيل الشامل أكثر من             - ١١٣
وميكن لألسـلحة اإلشـعاعية أن تسـتخدم البلوتونيـوم أو           . كوهنا أسلحة للدمار الشامل   

اليورانيوم العايل التخصيب، ولكن ميكنها أن تعتمد ببساطة على املواد املشعة الـيت توجـد               
واألثر التدمريي  .  هلا تستخدم يف املرافق الطبية والصناعية يف مجيع أحناء العامل          ماليني املصادر 

كبري بقدر املفجر التقليدي املستخدم فيها، بل أن اآلثـار          “ملوثة”املباشر لقنبلة إشعاعية أو     
وأسوأ أثـار التعطيـل والضـرر       . اإلشعاعية للقنبلة من هذا القبيل حيتمل أن تكون حمدودة        

. د يدفع إليها االنزعاج اجلماهريي وضرورة إخالء املناطق املتضررة وتطهريهـا          االقتصادي ق 
ويشري وجود املواد اإلشعاعية يف كل مكان واملتطلبات البدائية لتفجري جهاز من هذا القبيـل               

وهذا يشجع على تثقيف اجلماهري بشأن اآلثار احملـدودة         . إىل وجود احتمال كبري الستعماهلا    
 يف حالة   ما من عقاهل  ا قد ينطلق  نة بغية احلد من االنزعاج وعدم التيقن الذي       لألسلحة اإلشعاعي 

 .وقوع هجوم
 األسلحة الكيميائية والبيولوجية - ٣ 

وهـي تشـترك مـع      : تشكل العوامل الكيميائية والبيولوجية أيضا هتديدا متزايدا       - ١١٤
.  على نطاق واسـع    األسلحة النووية يف احتمال استعماهلا يف هجوم وحيد إلحداث إصابات         

. والعوامل الكيميائية منتشرة على نطاق واسع ومن السهل نسبيا حيازهتا وحتويلها إىل أسلحة            
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 مرفق كيميائي صناعي يف مجيع أحناء العامل تشكل أهـدافا وفرصـا             ٦ ٠٠٠ويوجد قرابة   
األسلحة وقد تأخرت الدول احلائزة لألسلحة الكيميائية يف تدمري         . حمتملة حليازة تلك العوامل   

 طن متري من عوامـل      ٧٠ ٠٠٠فمن بني   : الكيميائية احملددة يف اتفاقية األسلحة الكيميائية     
 طن متري فقط،    ٩ ٦٠٠األسلحة املعلنة حتققت منظمة حظر األسلحة الكيميائية من تدمري          

وإذا استمر املعدل احلايل فإن اهلدف من االتفاقية وهو التدمري الكامـل لعوامـل األسـلحة                
 .٢٠١٢يائية لن ُيبلغ حبلول املوعد النهائي املتفق عليه والذي جرى متديده، وهو عام الكيم
ستقبل مبويف حني أن أوجه النمو والتقدم السريع يف قطاع التكنولوجيا احليوية تعد              - ١١٥
الوقاية من كثري من األمراض وعالجها فإهنا تزيد أيضا من فرص اسـتحداث أمـراض               يوفر  

جه التقدم املذهلة يف تكنولوجيا احلمض اخللوي الصبغي املؤتلف واملعاجلة          وأو. جديدة مهلكة 
 اليت قد تسـتحدث إلعـادة تشـكيل         “اجلراثيم احملورة ”املباشرة للجينات تشري هواجس     

األمراض اليت جرى القضاء عليها ومقاومة اللقاحات واملضادات احليوية وغريها من وسـائل             
حصر هلا من مرافق التخمري واملرافق الطبية ومرافق البحوث         وتوجد أعداد ال    . العالج القائمة 

ويف الوقت نفسه، فإن التوكسني احليـوي رايسـني قـد           . املعدة إلنتاج العوامل البيولوجية   
وعلى النقيض من األنثـراكس الـذي ميكـن عالجـه           . اكُتشف يف عدة ورش لإلرهابيني    

عند استعمال  حىت   وهو مهلك للبشر     باستخدام املضادات احليوية فإن الرايسني ليس له مضاد       
واستخدام عوامل مماثلة للتسبب يف تفشـي متعمـد         . كميات أصغر من حجم رأس الدبوس     

ويف ظل أسـوأ    . لألمراض املعدية قد يثبت أنه مهلك مثل تفجري نووي، إذا مل يكن أكثر منه             
ل إىل سـالح    االفتراضات، فإن اهلجوم الذي ال يستخدم إال جراما واحدا من اجلدري احملو           

 . نسمة١ ٠٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠ميكن أن يتسبب يف عدد من الضحايا يتراوح بني 
وعدم وقوع هجوم يسبب أضرار مرتفعة ليس سببا للرضاء عن الـذات، ولكنـه     - ١١٦

 .دعوة إىل املنع العاجل
 حتدي املنع وسبل مواجهته -باء  

لمستوى األوىل من اسـتراتيجية     وينبغي ل . يلزم اختاذ إجراءات متعددة املستويات     - ١١٧
 اًفعالة ملنع انتشار األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية أن يتضـمن صـكوك           

وينبغي أن يتضمن املستوى الثاين صكوكا عاملية تعمل علـى          . عاملية للحد من الطلب عليها    
لى حيازة األسلحة   جانب العرض، للحد من قدرة األطراف الفاعلة من الدول وغري الدول ع           

وجيب أن يتألف املستوى الثالث مـن أنشـطة إنفـاذ           . واملواد واخلربة الفنية الالزمة لبنائها    
وجيـب أن   . يضطلع هبا جملس األمن ويدعمها معلومات وحتليل موثوق به وجيري تقامسـه           
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يتألف املستوى الرابع من أجهزة حلماية املدنيني والصحة العامة علـى الصـعيدين الـوطين               
 .والدويل

 استراتيجيات أفضل للحد من الطلب - ١ 
ُيضعف نزع السالح الذي تعوزه احليوية من جانب الـدول احلـائزة لألسـلحة               - ١١٨

. النووية من القوة الدبلوماسية لنظام منع االنتشار، ومن مث قدرته على كبح مجاح االنتشـار              
، فإن الـدول احلـائزة      ))١٩٩٥ (٩٨٤القرار  (وبالرغم من التزام جملس األمن بنقيض ذلك        

لألسلحة النووية هذه غري مستعدة بصورة متزايدة ألن تتعهد بضمان عدم اسـتعمال تلـك               
كما تتمسك باحلق يف االنتقام باستعمال األسلحة النووية        ) ضمانات األمن السلبية  (األسلحة  

 .ضد أي هجوم كيميائي أو بيولوجي
فاوت الدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة يف       وبالرغم من انتهاء احلرب الباردة تت      - ١١٩

ويف حني فكك كل من الواليات املتحدة واالحتـاد         . معدالت الوفاء بالتزاماهتا برتع السالح    
الروسي نصف أسلحتهما النووية تقريبا والتزما بإجراء ختفيضات كبرية يف الرؤوس احلربيـة             

 االستراتيجية فإن هذا التقدم حتجبه      االستراتيجية املنشورة وأزاال معظم أسلحتهما النووية غري      
، التزمت الدول احلائزة لألسـلحة النوويـة        ٢٠٠٠ففي عام   . النكسات اليت حدثت مؤخرا   

 خطوة عملية تتخذها صوب نزع السالح النووي، ولكن هذه الدول رفضت مجيع             ١٣ بـ
دم انتشـار   تلك اخلطوات تقريبا يف اجتماع اللجنة التحضريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة ع           

 .٢٠٠٤، وهو االجتماع املعقود يف عام ٢٠٠٥األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف عام 
وجيب أن تتخذ الدول احلائزة لألسلحة النووية عدة خطوات إلعادة بدء نزع             - ١٢٠
 :السالح

جيب عليها أن حتترم التزاماهتا مبوجب املادة السادسة من معاهدة عـدم             )أ( 
ة النووية وأن تتجه صوب نزع السالح وتعلن استعدادها الختاذ تـدابري            انتشار األسلح 

 حمددة وفاء بتلك االلتزامات؛
ينبغي هلا أن تؤكد جمددا التزاماهتا السابقة بعدم استعمال األسلحة النووية            )ب( 

، وأن تواصل التقليل من القيمة املتصورة لألسلحة النوويـة، وأن           ضد الدول غري احلائزة هلا    
ق التعاون الدويل القوي ملنع االنتشار الذي يوثق به، مع إضفاء الطـابع الرمسـي علـى                 حتق

 .االلتزامات من هذا القبيل يف اتفاقات املناطق اخلالية من األسلحة النووية املعلقة واملقبلة
وينبغي للواليات املتحدة واالحتاد الروسي والدول األخرى احلائزة لألسـلحة           - ١٢١

أن تلتزم باختـاذ    األسلحة النووية   ل غري األطراف يف معاهدة عدم انتشار        النووية والدو 
حيثمـا يكـون    جبملة وسائل منها،    تدابري عملية للحد من خطر احلرب النووية العرضية         
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  إللغاء حالة التأهب ألسلحتها النوويـة االسـتراتيجية        وضع جدول زمين   ،ذلك مناسبا 
 .تدرجييا
د أنه من املهم أن يتعهد جملس األمن صراحة باختـاذ           نعتقوباإلضافة إىل ذلك،     - ١٢٢

إجراءات مجاعية استجابة ألي هجوم نووي أو هتديد هبجوم من هذا القبيل على دولة غري      
 .حائزة لألسلحة النووية

وبالنظر إىل التحدي الذي تشكله الدول غري األطراف يف معاهدة عـدم انتشـار               - ١٢٣
شار النووي، وإدراكا ألثر ذلك التحدي على انعدام األمـن          األسلحة النووية لنظام عدم االنت    

نوصي بأن تشمل املفاوضات الرامية إىل تسوية الصراعات اإلقليمية تدابري لبناء           اإلقليمي،  
 .الثقة وخطوات حنو نزع السالح

وينبغي للدول غري األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أن تتعهد             - ١٢٤
م االنتشار ونزع السالح وأن تربهن على التزامها بالتصديق على معاهـدة            بااللتزام بعد 

احلظر الشامل للتجارب النووية وتأييد املفاوضات من أجل معاهدة وقف إنتـاج املـواد        
 وكلتامها مفتوحتان أمام الدول احلائزة وغري احلائزة لألسلحة النووية علـى            ،االنشطارية
ملبذولة من أجل السالم يف الشرق األوسط وجنوب        ونوصي بأن تشرع اجلهود ا    . السواء

آسيا يف حمادثات لرتع السالح النووي ميكن أن تؤدي إىل إنشاء منـاطق خاليـة مـن                 
األسلحة النووية يف هاتني املنطقتني مماثلة لتلك املنشأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر              

 .ياالكارييب وأفريقيا وجنوب احمليط اهلادئ وجنوب شرقي آس
وفيما يتعلق باألسلحة البيولوجية والكيميائية، يوجد التزام وفرصة تارخيية علـى            - ١٢٥

ينبغي جلميع الـدول    : السواء إلزالة مجيع خمزونات األسلحة الكيميائية املعلن عنها إزالة تامة         
 احلائزة لألسلحة الكيميائية أن تعجل بالتدمري املقرر جلميع خمزونات األسلحة الكيميائيـة           

 .٢٠١٢ وهو عام ،املوجودة حبلول التاريخ املستهدف املتفق عليه
وينبغي أيضا مواصلة تعزيز التحقق من اتفاقية األسلحة الكيميائية كمـا ينبغـي              - ١٢٦

التغلب على اجلمود الطويل العهد بشأن إنشاء آلية حتقق التفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة               
وينبغي للدول األطـراف يف اتفاقيـة       . م عموما والتوكسينية الذي قوض من الثقة يف النظا      

األسلحة البيولوجية والتوكسينية أن تعود دون تأخري إىل التفاوض على بروتوكول حتقق            
وجيب علـى   . يةويحلذي مصداقية وأن تدعو إىل املشاركة النشطة لصناعة التكنولوجيا ا         

فاقية األسلحة الكيميائيـة أن     الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية والتوكسينية وات       
تزيد من ممارسة الضغط الدبلوماسي الثنائي من أجل إضفاء الطابع العاملي علـى العضـوية               

 .فيهما
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 استراتيجيات أفضل للحد من العرض - ٢ 
ُندرك أن الطاقة النووية يف رأي الكثريين مصـدر هـام مـن مصـادر الطاقـة                  - ١٢٧

ة يف سياق اجلهد املبذول على نطاق عاملي للحد مـن           الستعماالت مدنية قد تصبح أكثر أمهي     
ويف الوقت نفسه، فـإن التـوتر       . االعتماد على الوقود األحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة      

املتزايد بني أهداف حتقيق نظام أكثر فعالية لعدم االنتشار وحق مجيع املوقعني على معاهـدة               
 النووية املدنية يلزم تناوله ونزع فتيل األزمـة  معدم انتشار األسلحة النووية يف تطوير صناعاهت   

 .منه
وتضمن املادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية حقـوق الـدول               - ١٢٨

األطراف يف إمناء وحبث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية؛ وجيب احلفـاظ             
ب استخدامه وفقا ألحكـام املـادتني       وحتدد املعاهدة أيضا أن هذا احلق جي      . على هذا احلق  

ويف السنوات األخرية، اتضح أن     . األوىل والثانية من املعاهدة؛ وجيب أيضا احترام هذا االلتزام        
خماطر االنتشار من ختصيب اليورانيوم ومن إعادة معاجلة الوقود املستنفد كـبرية ومتزايـدة،              

وقد حدث ذلك   (وقعني على املعاهدة    وتوفر هاتان العمليتان بصفة خاصة طريقة ميكن هبا للم        
متابعة األنشطة السرية دون التزام باملعاهدة وتصميما على إتاحـة خيـار            ) يف بعض احلاالت  

 .القدرة على حيازة األسلحة النووية
أوال، ثبت أن قواعد التفتيش والتحقق اليت تنظم        . ويلزم اتباع أسلوبني تصحيحيني    - ١٢٩

ة الذرية خالل منتصف تسعينات القرن املاضي غري كافية علـى           أعمال الوكالة الدولية للطاق   
وبدأت الوكالة يف األخذ بقواعد تفتيش أكثر صرامة يف الربوتوكـول اإلضـايف             . حنو متزايد 

النموذجي، بيد أنه مل يصادق بعد على هذا الربوتوكول إال ثلث الدول األطراف يف معاهدة               
لس حمافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة          وينبغي جمل . عدم انتشار األسلحة النووية   

 ،االعتراف بالربوتوكول اإلضايف النموذجي بوصفه املعيار املعاصر لضـمانات الوكالـة          
وينبغي جمللس األمن أن يكون على استعداد للتصرف يف حاالت القلق الشديد بشأن عدم        

 .االمتثال لعدم االنتشار ومعايري الضمانات
 االشتراك يف املفاوضات دون إبطاء واملضي فيها قُـُدما مـن            حنث على وثانيا،   - ١٣٠

أجل اختتامها يف وقت مبكر للتوصل إىل ترتيب استنادا إىل األحكام القائمـة للمـادتني               
الثالثة والتاسعة من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت متكن الوكالة مـن              

ويلزم .  النووية من املدنيني باملواد االنشطارية     أن تتصرف كضامن إلمداد مستعملي املواد     
أن ميكِّن هذا الترتيب الوكالة من تلبية، عن طريق موردين تـأذن هلـم، الطلبـات علـى                  
اإلمدادات من الوقود النووي لليورانيوم املنخفض التخصيب وإعادة معاجلة الوقود املسـتنفد            

ون انقطاع طاملا مل حيـدث انتـهاك    هذه اخلدمات د   وفريضمان بت تقدمي  بأسعار السوق، مع    
 .إلجراءات الضمانات أو التفتيش يف املرافق املذكورة
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 ينبغي للدول دون أن     ،ويف الوقت الذي جيري فيه التفاوض على ذلك الترتيب         - ١٣١
تشييد مرافق من هـذا     يف  تتنازل عن حقها مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية          

لتخصيب أو إضافية لوقف اختياري حمدد املدة إلنشاء أي مرافق  تبدأ طوعا يف   ، أن القبيل
إعادة املعاجلة وأن يقترن االلتزام بالوقف االختياري بضمان توريد املـوردين احلـاليني             

 .للمواد االنشطارية بأسعار السوق
خـان علـى    . ق. وقد برهنت اخلربة اليت اكُتسبت مؤخرا بشأن أنشطة شبكة أ          - ١٣٢

بري ُتتخذ لتحرمي االجتار غري املشروع والسري يف مكونات الـربامج النوويـة             احلاجة إىل تدا  
وتعاجل املبادرة األمنية ملكافحة االنتشار هذه املشكلة حاليا على أسـاس           . وأمهية تلك التدابري  

 .ونعتقد أنه ينبغي تشجيع مجيع الدول على االنضمام إىل هذه املبادرة الطوعية. طوعي
ألحكام القانونية الدولية ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة واملواد         وبغية تعزيز ا   -١٣٣

النووية والبيولوجية والكيميائية، ينبغي إجناز املفاوضات اجلارية يف املنظمة البحريـة الدوليـة             
 لقمع األعمال غري املشروعة املوجَّهة ضد سالمة املالحة البحريـة           ١٩٨٨لتعديل اتفاقية عام    

وقد حيتاج جملس األمن إىل أن يتأهب للنظر يف اختاذ إجراء إلزامـي إذا              . ناسبيف الوقت امل  
 .كان التقدم احملرز يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقية غري مرض

ويف حني تنص معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية على احلق يف االنسحاب مـن               -١٣٤
ما تلك الدول اليت تنسـحب فينبغـي        أ. املعاهدة، فينبغي حث الدول على عدم القيام بذلك       

وينبغي أن يدفع   . اعتبارها مسؤولة عن االنتهاكات املرتكبة عندما كانت أطرافا يف املعاهدة         
إخطار دولة ما باالنسحاب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إىل القيام بـالتحقق              

وينبغـي جمللـس    . معند اللـزو  جملس األمن   ، بتكليف من    الفوري من التزامها باملعاهدة   
حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقرر سحب مجيع أنواع املساعدة املقدمة مـن              

 .الوكالة يف حالة حدوث انتهاكات
ويلزم اختاذ إجراءات قصرية األجل عاجلة ملكافحة احتمال اسـتخدام اإلرهـابيني             -١٣٥

وجيب إيالء أولوية عليا لتجميع وتأمني      . لألسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية    
وعندما يكون ذلك ممكنا القضاء على مجيع املواد احملتملة اخلطر وتنفيذ ضوابط فعالة علـى               

: وحتقيقا هلذه الغاية نرحب مببادرة احلد من التهديـدات العامليـة الـيت تيسِّـر              . الصادرات
حتويل مفاعالت البحـوث يف     ) ب (ختفيض خمزونات اليورانيوم العايل التخصيب العاملية،      )أ(

 اليورانيـوم   “احنـالل ”) ج(،  “مقاومة لالنتشار ”اليورانيوم العايل التخصيب إىل مفاعالت      
وينبغي ختفيض اإلطار الزمين املقترح لتنفيذ مبادرة احلد مـن          . العاملي التخصيب املوجود  

 .التهديدات العاملية إىل النصف أي من عشر سنوات إىل مخس سنوات
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، أن يقـدم    )٢٠٠٤ (١٥٤٠وميكن جمللس األمن، إذ يتصرف مبوجب أحكام قراره          -١٣٦
إىل الدول تشريعا منوذجيا ألمن وتتبع وجترمي الصادرات وفرض الرقابة عليها وأن يضع حبلول              

ولبلوغ هذا اهلدف، ينبغـي     .  معايري دنيا تنفذها الدول األعضاء يف األمم املتحدة        ٢٠٠٦عام  
أن تقيم اتصاال دائما مـع الوكالـة        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ثقة عن قرار اجمللس     للجنة التنفيذ املنب  

 .الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية وجمموعة مّوردي املواد النووية
وينبغي للدول األطراف يف معاهدة األسلحة البيولوجية والتوكيسنية أن تتفاوض           -١٣٧

ولوجي من أجل تصنيف العوامل البيولوجية اخلطرة       أيضا على بروتوكول جديد لألمن البي     
وينبغي للدول األطـراف يف     . ووضع معايري دولية ملزمة لتصدير العوامل من هذا القبيل        

االتفاقية أن متتنع يف غضون إطار زمين حمدد عن االشتراك يف أي جتارة تكنولوجيا األحيائيـة                
 .مع غري األعضاء يف االتفاقية

الذرية أن تزيد من متويـل بـرامج        للطاقة  األعضاء يف الوكالة الدولية     وينبغي للدول    -١٣٨
الوكالة اليت تساعد على حتديد أماكن املصادر املشّعة وتأمينها وتسـاعد الـدول يف وضـع                

وعالوة على ذلك، ينبغي ملؤمتر نزع السالح أن يشرع دون          . تشريعات داخلية ذات صلة   
ة لوقف إنتاج املواد االنشطارية ميكن التحقـق        مزيد من اإلبطاء يف التفاوض على معاهد      

 اليورانيوم العـايل التخصـيب لألغـراض        إنتاج حمدد   موعد من شأهنا أن تنهي يف       ،منها
 .املتعلقة باألسلحة وغري املتعلقة هبا على السواء

 قدرة أفضل على اإلنفاذ - ٣ 
ـ             -١٣٩ الف اجلـزاءات   يف الوقت احلاضر، توجد يف جعبة جملس األمن قلة من األسهم خب

باإلضافة إىل ذلك، فإن اإلحالة اخلاصة مـن        . والقوة العسكرية إلنفاذ اتفاقات عدم االنتشار     
وينبغـي تعزيـز    . جانب جملس األمن اليت تسفر عن عدم اختاذ إجراء أسوأ من عدم اإلحالة            

 .قدرة جملس األمن على توليد معلومات موثوق هبا بشأن حاالت االنتشار احملتملة
وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أيضا تعزيز الصالت بني الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة               -١٤٠

وينبغي أن يوجه جملس األمن الـدعوة إىل        . ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية وجملس األمن     
كـي  حظر األسلحة الكيميائيـة     ومنظمة  الدولية للطاقة الذرية    املديرين العامني للوكالة    

 فضال عـن أي     ، مرتني سنويا بشأن حالة عمليات الضمانات والتحقق       تقاريرإليه  يقدما  
 وال ترقى إىل مستوى انتهاك فعلي ملعاهدة عدم انتشـار           اشواغل خطرية قد توجد لديهم    

 .األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية
 عـن   وينبغي جمللس األمن أيضا أن يكون على أهبة االستعداد لنشر قدرات التفتيش            - ١٤١

االنتهاكات النووية والكيميائية اليت يشتبه فيها، مستفيدا من قدرات الوكالة الدولية للطاقـة             
وإىل أن تتمخض املفاوضات املتعددة األطراف عن       . الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية    
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قائمـة  آلية حتقق التفاقية األسلحة البيولوجية والتوكسينية، ينبغي جمللس األمن أن يستفيد من             
املفتشني على األسلحة البيولوجية املوجودة لدى األمني العام، كما ينبغي هلؤالء املفتشـني أن           

وينبغـي أن   .  املتحدة األممحيتفظوا باستقالهلم وأن يعملوا يف إطار مدونات سلوك موظفي          
 تتاح هذه القائمة باملفتشني أيضا إلسداء املشورة إىل اجمللس وإقامة اتصاالت مـع سـلطات              

 .منظمة الصحة العاملية يف إحالة تفشي مرض بصورة مريبة، كما يناقش أدناه
 نظم أفضل حلماية الصحة العامة - ٤ 

حتدد أوجه التقدم العلمي يف جمال التكنولوجيا احليوية ووجود املرافق القادرة علـى              -١٤٢
وجية وتعقّد مـن    إنتاج املواد البيولوجية يف كل مكان احتماالت القضاء على األسلحة البيول          

ولكـن لـيس   (ولكن على النقيض من األسلحة النووية، ميكن مواجهة كثري . جهود التحقق 
مبا يف ذلـك التشـخيص السـريع        (العوامل البيولوجية باللقاحات واالستجابة الفعالة      ) كل

وهكذا، قد تتمكن اجملتمعات املستعدة استعدادا جيدا من جتنـب          ). واحلجر الصحي والعالج  
 .الفتراضات املتعلقة باهلجمات البيولوجيةأسوأ ا
ويف الوقت احلاضر، مع هذا، ال توجد معونة دولية لرصد األمراض املعدية والكشف              -١٤٣

عنها واالستجابة هلا كما أن التخطيط ألغراض األمن واإلنفاق يعوزمها التنسيق اجليـد مـع               
املستقبل احلتمي البيولوجي    وال يوجد تفهم كاف بأن       ،سياسات وميزانيات الرعاية الصحية   

 .اجلديد جيعل الكفاح النشط ضد األسلحة البيولوجية أجنع خيار ضد احتمال وقوع هجوم
وبالنظر إىل التهديد احملتمل أن يتعرض له األمن الدويل من تعمد إطـالق عوامـل                -١٤٤

م بيولوجية معدية وتفشي طبيعي كاسح ملرض معد توجد حاجة إىل أن يبقـي املـدير العـا              
ملنظمة الصحة العاملية، جملس األمن على علم عن طريق األمني العام خالل أي تفشي مشبوه               

ويف احلاالت من هذا القبيل ينبغي جمللس األمن أن يكون على استعداد            . أو كاسح ملرض معد   
لدعم أعمال احملققني التابعني ملنظمة الصحة العاملية أو لنشر خرباء يقدمون تقارير مباشرة إىل              
اجمللس، وإذا كانت لوائح الصحة الدولية ال توفر الوصول على حنـو مالئـم إىل حتقيقـات                 
منظمة الصحة العاملية بشأن تنسيق االستجابة فينبغي جمللس األمن أن يكون علـى اسـتعداد               
للتكليف مبزيد من االمتثال، وإذا مل تتمكن إحدى الدول من تطبيق احلجر الصحي بصـورة               

برية من حاملي األمراض احملتملني فينبغي جمللس األمن أن يكـون علـى             كافية على أعداد ك   
. استعداد لدعم اإلجراءات الدولية للمساعدة يف عمليات محاية املناطق من األمراض املعديـة            

وضـع  بغيـة   وينبغي جمللس األمن أن يتشاور مع املدير العام ملنظمة الصـحة العامليـة              
 .بصورة مريبة أو شديدةلة تفشي مرض حامعا يف اإلجراءات الالزمة للعمل 
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 اإلرهاب -سادسا  
 التهديد الذي نواجهه -ألف  

 احتـرام  مـن  :املتحدة األمم ميثاق جوهر يف تكمن اليت القيم يهاجم اإلرهاب إن -١٤٥
 بـني  فيمـا  والتسامح املدنيني؛ حتمي اليت احلرب وقواعد القانون؛ وسيادة اإلنسان؛ حقوق
واإلرهاب يزدهر يف البيئـات الـيت       . السلمية بالوسائل املنازعات يةوتسو ؛الدولو الشعوب

ينتعش يسودها اليأس واإلذالل والفقر والقمع السياسي والتطرف وانتهاك حقوق اإلنسان؛ و          
واالحتالل األجنيب؛ كما أنه يستفيد من ضعف قدرة الدولة         اإلقليمي  أجواء الصراع   يف  أيضا  

 . على صون القانون والنظام

 فالقاعـدة . إحلاحا أكثر طابعا اإلرهاب خطر على يضفيان جديدان عامالن وهناك -١٤٦
 هلـا  الدول غري من مسلحة شبكة على - خريألا يكون أن املرجح غري ومن - أول مثال هي

 دول ١٠أكثـر مـن      هلا تعرض اليت اهلجمات أثبتت وقد. متطورة وإمكانيات عامليةقدرة  
 هبـا  املرتبطـة  والكيانات القاعدة أن املاضية اخلمس واتالسن خالل قارات أربع يف أعضاء
 يف القاعدة، اعتربت فقد. ذاهتا املتحدة ولألمم بل املتحدة األمم ألعضاء عامليا هتديدا تشكل

. أعـدائها  بني من وعدَّهتا غاياهتا حتقيق سبيل يف رئيسية عقبة املتحدة األمم علنية، تصرحيات
 إيقـاع  إىل ودوافعهـم،  نـوعهم  كان أيا اإلرهابيني، سعي لهميث الذي التهديد فإن وثانيا،
ومتثل توصياتنا الواردة أعاله بشأن مراقبة توريد       . مسبوقة غري أخطارا يوِجد مجاعية، إصابات

املواد النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية وإقامة نظم عاملية متينة للصحة العامة عنصرا            
 . ا التهديد ترمي إىل درء هذمركزيا يف أي استراتيجية

 
 حتدي املنع وسبل مواجهته -باء  

 شاملة استراتيجية - ١ 
 ومنظمـات  احلكومـات  له أبدت الفريق، أجراها اليت اإلقليمية املشاورات كل يف -١٤٧
 احلاالت بعض يف أدت قد حاليا اجلارية" اإلرهاب على احلرب "كون من قلقها املدين اجملتمع
 اإلنسـان  حقـوق  :ومهـا  منهما، النيل اإلرهابيون يستهدف اللتني لقيمتنيا ذات تآكل إىل

 وأقروا اإلرهايب التهديد خطورة يف القلق هذا أبدوا الذين معظم يشكك ومل. القانون وسيادة
 مـن  خماوف أبدوا أهنم إال. اإلنسان حقوق من األول األساسي احلق هو احلياة يف احلق بأن
املتعلقـة  و العسكرية التدابري على كليةً تركز واليت اإلرهاب مع لتعاملا يف املتبعة الُنُهج كون
 وحقـوق  الرشـيد  احلكـم  تعزيز إىل الرامية اجلهود بتقويض هتدد واالستخبارات الشرطةب

 بإجراءات القيام إمكانية إضعاف وبالتايل العامل، سكان من كبريةقطاعات   وبإقصاء اإلنسان،
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 الـيت  املناطق يف املوجودة بالدول يتعلق فيما ماسة، حاجة اكوهن. اإلرهاب ملكافحة مجاعية
 اإلرهـاب،  حماربة على الدول هذه قدرة على املعاجلة تقتصر أال إىل اإلرهابيون، منها ينطلق
وتتطلب تنمية هذه اإلرادة، حبيث     . حملاربته لديها اإلرادة توافر مدى أيضا تشمل أن جيب بل

 . ال املعارضة، اتباع هنج يقوم على قاعدة أوسعتتلقى الدول التأييد من شعوهبا

 حملاربـة  عامليـة  استراتيجية وضع ضرورة على القلق هذا أبدوا الذين كل أمجع وقد -١٤٨
 سيادة وتدعمتتصرف بشعور باملسؤولية،     اليت الدول وتعزز اجلذرية األسباب تعاجل اإلرهاب
 قسـرية  تـدابري  تتضمن شاملة تيجيةاسترا هو واملطلوب. األساسية اإلنسان وحقوق القانون
وينبغي لألمم املتحدة، وعلى رأسها األمني العام، التشجيع علـى          . عليها تقتصر ال ولكن

  :وضع هذه االستراتيجية الشاملة اليت تتضمن ما يلي

 له، امليسرة العوامل أو اإلرهاب أسباب عالج على العملباإلقناع و  املنع )أ( 
 واإلصـالح  القـانون،  وسـيادة  والسياسية، االجتماعية قوقاحل تعزيز بينها من بسبل

 الرئيسـية؛  السياسـية  املظـامل  ومعاجلة االحتالل حاالت إهناء على والعمل الدميقراطي؛
ومجيـع  . الـدول  تـدهور  ووقف والبطالة؛ الفقر من واحلد املنظمة؛ اجلرمية ومكافحة

دات أخرى غري اإلرهاب هلا فوائـد       االستراتيجيات اليت نوقشت أعاله والرامية إىل منع هتدي       
 من حيث العمل على إزالة بعض أسباب اإلرهاب والعوامل امليسرة له؛جانبية 

 وتعزيـز  التثقيـف  منها بسبل والتعصب، التطرف كافحةملبذل جهود    )ب( 
وهو من املستحدثات األخـرية     التنمية البشرية يف البلدان العربية      تقرير  ساعد  . ةالعام املناقشة
امج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إثارة مناقشة واسعة النطاق داخل منطقة الشرق األوسـط              لربن

 واحلرية السياسية وسيادة القانون واحلريات املدنية؛دعم قدرات اجلنسني بشأن ضرورة 

استحداث أدوات أفضل للتعاون يف جمال املكافحة العاملية لإلرهاب، على           )ج( 
 عن اإلطار القانوين الذي حيترم احلريات املدنيـة وحقـوق           أال خترج مجيع هذه األدوات    

حيثما أمكن،  االستخبارات  إنفاذ القانون، وتبادل معلومات     وخاصة يف جماالت    اإلنسان؛  
 واملنع واحلظر عند اللزوم؛ والضوابط املالية؛

 بناء قدرات الدول على منع جتنيد اإلرهابيني وعملياهتم؛ )د( 

 .طرة ومحاية الصحة العامةمراقبة املواد اخل )هـ( 
 

 اإلرهاب ملكافحة أفضل أدواتاستحداث  - ٢ 
. هامة تنظيمية أسسا اإلرهاب مكافحة جمال يف املتحدة لألمم اتفاقيات عدة أرست -١٤٩
 كـل  تبـادر  وال االتفاقيات هذه نطاق خارج الدول من جدا كبري عدد يزال ال ،ذلك ومع
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 الرامية احملاوالتأن   كما. داخلية تنفيذية تدابري اختاذ إىل االتفاقيات على صدقت اليت البلدان
 أعقبت اليت الثالثة األشهر يف جرى فبينما. كافية تكن مل اإلرهاب متويل مشكلة معاجلة إىل
 فـإن  إلرهابيني، أهنا املدعى األموال من دوالر مليون ١١٢ جتميد ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١
 األمـوال  متثـل  وال. دوالر مليون ٢٤ يتجاوز مل التاليتني السنتني يف جتميده مت الذي املبلغ
وقـوانني مكافحـة    . اإلرهابية للمنظمات املتاحة األموالجمموع   من ضئيلة نسبة إال اجملمدة

غسل األموال والقدرة التقنية على مكافحته غري كافيتني يف كثري من الدول، كما أن أساليب               
تطورة جدا، ومن الصعب إخضاع كـثري مـن أمـوال           التهرب اليت يلجأ إليها اإلرهابيون م     

 . اإلرهابيني لقواعد تنظيمية لكوهنا ذات منشأ قانوين

وينبغي للدول األعضاء اليت مل توقع وتصدق بعد على مجيع االتفاقيات الدوليـة              -١٥٠
اإلرهاب ومل تعتمد بعد التوصيات اخلاصة الثماين املتعلقة بتمويـل          ملكافحة  ثنيت عشرة   إلا

هاب اليت أصدرهتا فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال الـيت             اإلر
تدعمها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والتدابري املوصى هبا يف شىت ورقاهتا             

 . املتعلقة بأفضل املمارسات، ينبغي هلا أن تنظر باهتمام يف القيام بذلك

 مكافحـة  اسـتراتيجية  يف الفجـوات  سد يف مهم بدور األمن سجمل اضطلع وقد -١٥١
 لإلرهاب الدول دعم إضعافالقرن املاضي    تسعينات منذ األمن جملس حاول فقد. اإلرهاب
 األفـراد  ضـد  جزاءات فصاعدا ١٩٩٢ عام منذ األمن جملس وفرض. له مقاومتها وتعزيز
 عـامي  يف والطالبـان  القاعـدة و الدن بن أسامة ومنها اإلرهاب،كانت تدعم    اليت والدول
 يف وقعـت  اليت اإلرهابية اهلجمات على األمن جمللس املبدئي الرد وكان. ٢٠٠٠ و ١٩٩٩
) ٢٠٠١( ١٣٧٣فقد فرض اجمللـس يف قـراره        . ومؤثرا سريعا ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ١١

واجبات موحدة وإلزامية يف جمال مكافحة اإلرهاب على مجيع الدول وأنشأ جلنة ملكافحـة              
 . رهاب لرصد االمتثال ولتيسري توفري املساعدة التقنية للدولاإل

 الـيت  فالطريقـة . إليـه  يقدم ما يف احلذر يتوخى أن األمن جملس على ه يتعني أن إال -١٥٢
 املدرجني متتع وعدم اجمللس هبا حيتفظ اليت اإلرهابيني قائمة إىل األفراد أو الكيانات هبا تضاف
بواجـب   تتصل خطرية مسائل تثري فيها أمسائهم إدراج يف الطعن أو النظر إعادة بإمكانية فيها

 املتعلقـة  األساسـية  واالتفاقيات القواعد انتهاك احتمال على وتنطويالكشف عن احلقائق    
وينبغي للجنة املعنية باجلزاءات املفروضة على القاعدة والطالبـان بـدء           . اإلنسان حبقوق

 األفراد واملؤسسات اليت تزعم أهنا أُدرجت خطأً   العمل بإجراءات إلعادة النظر يف حاالت     
يف قوائمها املتعلقة باألفراد والكيانات اخلاضعة للمراقبة أو أنه جرى خطأً إبقاؤها يف هذه              

 .القوائم
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 مكافحـة  جلنةوقد أدت اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن والعمل الذي قامت به             -١٥٣
 أخـرى  دول حشـد  ويف لإلرهاب الدول بعض دعم إهناء يف مهما دوراله   التابعة اإلرهاب
 علـى  األمـن  جملس فرضها اليت للجزاءات وتنفيذها األعضاء الدول دعم أن إال. ملكافحته
 ناشـطي  مـن  حمدودة فرعية فئة على إال يؤثران وال التلكؤ عليهما يغلب والطالبان القاعدة
 جلنـة  لتوجيهـات  امتثاهلا يف متخلفة تزال ال دول عدة هناك أنيف حني    املعروفني، القاعدة
وحنن نعتقد أن هناك حاجة إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات للتنفيذ الكامل            . اإلرهاب مكافحة

 .هلذه التوجيهات
 

 اإلرهاب مكافحة يف الدول مساعدة - ٣ 
 الـدول  فإن التقين، الدعم يف حمصورة املتحدة األمماليت تيسرها    ساعدةامل كانت ملا -١٥٤
 املسـاعدة  طلـب  سوى أمامها بديل ال اإلرهاب مكافحة أنشطة يف التنفيذي دعملل الطالبة
 احلـاالت  بعض يف تؤدي أن املساعدة هذه تيسري على املتحدة األمم قدرة شأن ومن. الثنائية
 اإلدارة متكـني  طريـق  عـن  ذلك حتقيق املمكن ومن الداخلية، السياسية القيود ختفيف إىل

 اجملـال  يف الـدول  بـني  فيما املساعدة لتبادل كمركز العمل من اإلرهاب ملكافحة التنفيذية
 مكافحـة  علـى  احملليـة  القدرات تنمية أجل من احلدود ومراقبة الشرطة وجمايل العسكري
تأثرة، سـلطة اإلدارة    وينبغي جمللس األمن أن يوسِّع، بعد التشاور مع الدول امل         . اإلرهاب
 .املهمةكافحة اإلرهاب لكي تؤدي هذه التنفيذية مل

 مـرات  يفينجم   ولكنه اإلرادة، كفاية عدم من نابعا يكون أن ميكن االمتثال عدمو -١٥٥
 جهودهـا  زيادة املتخصصة وهيئاهتا املتحدة األمم ملنظمات وينبغي. القدرة انعدام عن أكثر

. اإلرهـاب  ملنـع  فعالـة  وُشـرطية  وإدارية قانونية أدوات من االستفادة من الدول لتمكني
دة يف هذه العملية، ينبغي لألمم املتحدة أن تنشئ صـندوقا اسـتئمانيا لبنـاء               وللمساع

 .القدرات تابعا لإلدارة التنفيذية ملكافحة اإلرهاب

وقد حيتاج جملس األمن، إذا واجهته دول لديها القدرة علـى النـهوض بالتزاماهتـا                -١٥٦
وينبغي له أن يضـع  متثال، ولكنها تنكص عن ذلك مرارا، إىل اختاذ تدابري إضافية لضمان اال 

 .قائمة جبزاءات حمددة سلفا لعدم امتثال الدول
 

 اإلرهاب تعريف - ٤ 
 تشـمل  اإلرهـاب  ملكافحة اتفاقية على االتفاق من األعضاء الدول متكن عدم قّيد -١٥٧
ويعوق ذلك  . اجملال هذا يف شاملة استراتيجية وضع على املتحدة األمم قدرة لإلرهاب تعريفا
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ملتحدة عن ممارسة سلطتها املعنوية وعن توجيه رسالة ال لبس فيها مؤداها أن اإلرهاب              األمم ا 
 .قابلية للدفاع عنهالن يكون أبدا وسيلة مقبولة، حىت ألكثر القضايا 

 ختضع قرارات الدول باستعمال القوة ومسلكها أثنـاء احلـرب            ١٩٤٥ عام منذو -١٥٨
 ميثـاق تتزايد قوهتا باستمرار، منها      والقوانني عدالقوا من جمموعةللتنظيم والتقييد من جانب     

 مثال وذلك الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما ونظام جنيف واتفاقيات املتحدة األمم
 املبـادئ  واحتـرام  املتناسـبة،  القوةعمال  واست واملدنيني، احملاربني بني تفرقة من تشترطه مبا

اكات هذه االلتزامات تواَجه بإدانة واسعة االنتشـار        وينبغي أن تظل انته   . األساسية اإلنسانية
 .وأن جتري مقاضاة مرتكيب جرائم احلرب

من غري الدول مل     الفاعلة األطراف جانب من القوةاملنظمة الستعمال    القواعد أن إال -١٥٩
 يشـكل  ما بقدر قانونية مسألة ذلك يشكل وال. تتقدم حبيث تواكب القواعد املتعلقة بالدول 

 جانـب  من للحظر تقريبا اإلرهاب أشكال كل ختضع القانونية، الناحية فمن. سياسية مسألة
 العـريف  القـانون  أو ، اتفاقيـة  ١٢ وعددها   اإلرهاب ملكافحة الدولية االتفاقيات من واحدة
 ذلـك،  يـدركون  القانون وعلماء. ينياألساس روما ينظام أو جنيف، اتفاقيات أو الدويل،
 الـيت  اجملهولة شبه واألحكام االتفاقيات من املتناثرة القائمة هذه بني واضحا فرقا هناك لكن

 مسـألة  سـياقه  يف تعاجل اجلميع يفهمه ملزمتنظيمي   إطار وبني أخرى، معاهدات تتضمنها
 للقوة الدول غري الستعمال املنظمالقاعدي   باإلطار تصل أن املتحدة لألمم وينبغي. اإلرهاب

 تعريـف  على اتفاق وجود وعدم. هلا الدول الستخدام ظماملن اإلطار قوة مستوى نفس إىل
 إىلكمـا أسـاء      اإلرهاب من واألخالقي القاعدي املوقف من ينال جيدا ومعروف واضح
وقد أصبح التوصل إىل اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب، تتضمن تعريفـا           . املتحدة األمم صورة

 .واضحا، ضرورة سياسية ال بد منها

 الـيت  احلجة أوالمها. مسألتني يف عادة يتعثر عليه متفق تعريف ىلإ للتوصل والسعي -١٦٠
 وحنـن . املدنيني ضد املسلحة للقوة الدولاستعمال   يشمل أن جيب تعريف أي أن إىل تذهب
 حالـة  يف منـه  بكـثري  أقوى الدول انتهاكات ملكافحة والقاعدي القانوين اإلطار أن نعتقد

 واالعتـراض . االعتراض هذايف   دامغة وجاهة نرى ال وهلذا ،من غري الدول   الفاعلة األطراف
 تعريف ألي ينبغي وال املقاومة، يف احلق لديه األجنيب لالحتالل اخلاضع الشعب أن هو الثاين

 بيـت  هو ليس ذلك ولكن. املقاومة حق يف يطعن من هناك. احلق هذا يتجاهل أن لإلرهاب
 .تالل ما يربر استهداف املدنيني وقتلهمهو أنه ليس يف حقيقة االحفاألمر األساسي  :القصيد

 إطار أن إىل تذهب اليت احلجة ملناقضة يكفي وزن االعتراضني هذين من ألي وليس -١٦١
 بإطار تكملته من بد ال للقوة الدول الستعمال املنظم القوي الواضح القاعدي املتحدة األمم
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جيب أن تكون اهلجمـات     و .للقوة الدول غري استعمال حالة يف مساوية سلطة خيول قاعدي
اليت تستهدف خصيصا املدنيني األبرياء وغري احملاربني موضع إدانة واضـحة وصـرحية مـن              

 .اجلميع

الذي يتضمن عدة   ) ٢٠٠٤( ١٥٦٦وحنن نرحب باختاذ جملس األمن مؤخرا لقراره         -١٦٢
 .تدابري لتعزيز دور األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب

د أن هناك قيمة خاصة يف التوصل إىل تعريف حيظى بتوافـق            ومع ذلك، فإننا نعتق    -١٦٣
من شرعية فريدة من الزاوية التنظيمية، وأنه ينبغي هلـا          هلا  اجلمعية العامة، ملا    داخل  اآلراء  

 .أن تسرع بإجناز املفاوضات املتعلقة بوضع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب

 :التاليةوينبغي هلذا التعريف لإلرهاب أن يشمل العناصر  -١٦٤

لقوة ضد املدنيني تنظمـه     الدولة ل االعتراف، يف الديباجة، بأن استعمال       )أ( 
على نطاق كـاف، جرميـة      تطبيقه  اتفاقيات جنيف وصكوك أخرى، وأنه يشكل، إذا مت         

 ضد اإلنسانية؛مرتكبة حرب من جانب األشخاص املعنيني أو جرمية 

يات مكافحـة اإلرهـاب     تكرار النص على أن األعمال املشمولة باتفاق       )ب( 
االثنيت عشرة املتقدمة تشكل إرهابا، وإعالن أهنا جرمية مبوجب القانون الدويل؛ وتكـرار          
النص على أن اإلرهاب يف أوقات الصراع املسلح حتظره اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن            

 امللحقان هبا؛

ل اإلرهـاب   الدولية لقمع متوي  تفاقية  الاإلشارة إىل التعاريف الواردة يف ا      )ج( 
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٦٦ وقرار جملس األمن ١٩٩٩لعام 

أي عمل، إىل جانب األعمال احملددة فعال يف        ”وصف اإلرهاب على أنه      )د( 
االتفاقيات القائمة بشأن جوانب اإلرهاب، واتفاقيات جنيف، وقـرار جملـس األمـن             

إصـابات  ، يراد به التسبب يف وفاة مدنيني أو غري حماربني أو إحلـاق       )٢٠٠٤ (١٥٦٦
هبم، عندما يكون الغرض من هذا العمل، حبكم طابعه أو سـياقه، هـو              خطرية  جسمانية  

جمموعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع              ترويع  
 .“عنه
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 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -سابعا  
 التهديد الذي نواجهه -ألف  

 وااللتـزام  البشري األمن ويضعف واجملتمعات الدول يتهدد خطر ةالوطني عرب اجلرمية -١٦٥
ومكافحة اجلرمية املنظمة تؤدي غرضا مزدوجا، فهي       . والنظام القانون بتوفري للدول األساسي

تقلص هذا التهديد املباشر ألمن الدول والبشر، كما تشكل خطوة ضرورية يف اجلهود الرامية              
 .ها، ومكافحة انتشار األسلحة، ومنع اإلرهابإىل اتقاء الصراعات الداخلية وحل

 عليه وتترتب املنظمة اجلرمية لعصابات الرئيسية األنشطة أحد هو باملخدرات واالجتار -١٦٦
 بني يتراوح سنويا عائدا حتقق اإلجرامية املنظمات أن إىل التقديرات وتشري. كربى أمنية آثار
 للـدخل  وحيد مصدر أكرب يشكل الذي باملخدرات، االجتار من دوالر بليون ٥٠٠ و ٣٠٠
 احمللـي  النـاتج  املناطق بعض يف تضارع النشاط هذا يدرها اليت اهلائلة األرباح إن بل. لديها

 تسبب وقد. القانون وسيادة االقتصادية والتنمية الدولة سلطة يهدد مما البلدان لبعض اإلمجايل
 انتشـار  حدوث يف أسهم مما الوريد، طريق عن وينرياهل تعاطي زيادة يف باملخدرات االجتار
وتتوافر أدلة متزايـدة علـى      . العامل أحناء بعض يف اإليدز/البشرية املناعة نقص لفريوس مفزع

كل الوضوح  وجود صلة بني متويل اجلماعات اإلرهابية وأرباح األفيون، وهي صلة واضحة            
 .يف أفغانستان

 بطيئا والفساد املنظمة اجلرمية هتديد على الدولية واملنظمات الدول فعل رد كان وقد -١٦٧
 معوقـات  وهنـاك . إال يف النادر   التهديد خطورة بشأناألعمال باألقوال    تقترن ومل. للغاية
 ،عدم كفاية التعاون بني الـدول  :، وهيالدولية االستجابة فعالية زيادة سبيل يف ثالثة أساسية

 .تثال من جانب دول كثرية وعدم كفاية االم،وضعف التنسيق بني الوكاالت الدولية

 جهوَدكما ُيضعف   . املنظمة للجرمية حمددة مظاهر معاجلة يف الفعالية درجة تتفاوتو -١٦٨
. وتكلفتـه  وأماكنـه  ومسـتوياته  الفساد ألنواع والفهم االلتزام توافر عدُم الفساد مكافحة
 مـا  كـثريا  راتاملخد توريد كبح إىل الرامية اجلهود يف البلدان بعض حترزه الذي والنجاح
كما كانت املبادرات الوطنية الراميـة إىل تقليـل         . املسعى هذا يف أخرى بلدان فشل يبدده

الطلب يف العامل الصناعي تفتقر إىل الفعالية بنفس الدرجة، وظل العدد الكلي للذين يتعاطون              
 . ثابتا نسبيا على مدار العقد املاضي اهلريويناألفيون و

 الالمركزي الطابع انتهائها وبعد الصراعات أثناء املنظمة اجلرمية مواجهةويغلب على    -١٦٩
 الصـالت  اسـتغالل  إىل احلـرب،  بعد ما فترة يف ، يسعون السابقون احملاربونف. والتشتت
 إىل الراميـة  الدولية اجلهود يقوض مما احلرب، أثناء تكونت اليت اإلجرامية العملية واملعارف
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 والروابط اإلجرامية، األنشطة حلماية العنف واستخدام ذور،اجل الراسخ والفساد. السالم بناء
 القـانون  سيادة إرساء يعوق ذلك كل السياسية، والنخب اإلجرامية املؤسسات بني الوثيقة
اجلهود الدولية الراميـة إىل كـبح االجتـار         مل تكن   كما  . فعالة حكومية مؤسسات وإنشاء

 .  اجلزاءاتباألسلحة كافية، شأهنا يف ذلك شأن إنفاذ نظم

 خالل من ال مستقرة غري شبكات خالل من متزايد بشكل ترتكب املنظمة واجلرمية -١٧٠
 التنوع للمجرمني التنظيم من الشكل هذا ويوفر. الرمسي بالطابع اتصافا أكثر تسلسلية هياكل
كات ملمحـا رئيسـيا     بالش خمتلف بني الروابط باتت وقد. البقاء وطول واالستتار واملرونة
. شـبكات  مـن  مكونـة  شبكات أوجد مما ، القرن املاضي  تسعينات خالل املنظمة رميةللج
خفة احلركة اليت تتمتع هبا هذه الشبكات نقيضا واضحا لبطء تبـادل املعلومـات              تشكل  و

 .وضعف التعاون يف التحقيقات اجلنائية وعمليات املقاضاة من جانب الدول
 

 حتدي املنع وسبل مواجهته  -باء  
 أوسـع  جهود وبذل أفضل دولية تنظيمية أطر توافر املنظمة اجلرمية مكافحة لبتتط -١٧١
ويلزم أيضا بذل جهود متضافرة ملكافحة      . القانون سيادة جمال يف الدول قدرات بناء يف نطاقا

 .لبشراالجتار با
 

 أفضل دولية تنظيمية أطر إنشاء - ١ 
 مـن  تتيحه مبا املواجهة يف الندية نيةإمكا مؤخرا إبرامها مت دولية اتفاقيات عدة توفر -١٧٢
 كمـا  اجلميع من هبا االلتزام ينقصها االتفاقيات هذه أن إال. الدول بني وأوثق أسرع تعاون
 إىل حاجـة  ومثة. املشاركة الدول جانب من واحترامها تنفيذها كفاية عدم فعاليتها من ينال
 التشـريعية  القصور أوجه وحتديد تالتزاما من تتضمنه ملا األعضاء الدول امتثال لرصد آليات

 اإلطـار  تدعيم على املنظمة للجرمية اجلماعية املواجهة فعالية وتتوقف. وعالجها واملؤسسية
 حـىت  املتحدة   األمميف   األعضاء الدول نصف من أكثر يقم فلم. وتعزيزه للمعاهدات الدويل
 لعـام  الوطنية عرب املنظمة رميةاجل مكافحةاألمم املتحدة    اتفاقية على التصديق أو بالتوقيع اآلن

 املـوارد  بتوفري أو ٢٠٠٣ لعام الفساد مكافحة اتفاقية على أو الثالثة وبروتوكوالهتا ٢٠٠٠
. الربوتوكـوالت تلك وهاتان االتفاقيتان    تتضمنها اليت بالرصد املتعلقة األحكام لتنفيذ الكافية

تلـك  االتفـاقيتني و  وينبغي للدول األعضاء اليت مل توقـع أو تصـدق علـى هـاتني               
لدول األعضـاء أن    جلميع ا  أو توفر املوارد هلا أن تفعل ذلك، كما ينبغي           ربوتوكوالتال

 .اجملالتدعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات اجلرمية يف ما يقوم به من عمل يف هذا 
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 اجملـال  يف التعاون تعرقل أهنا كما احلدود؛ عرب حبرية املنظمة اجلرمية عصاباتوتنتقل   -١٧٣
وينبغي للدول األعضاء أن تنشئ هيئة مركزية لتيسري تبادل األدلة بني السلطات            . القانوين

 وتنفيـذ   ، وتبادل املساعدة القانونية بني سلطات املالحقـة القضـائية         ،القضائية الوطنية 
 . تسليم املطلوبنياملتعلقة بطلبات ال

 وحيـدة  اسـتراتيجية  وأفضل. املايل الكسب يدفعهم لإلرهابيني، خالفا واجملرمون، -١٧٤
 املنظمـة  اجلرميـة  وتدر. األموال غسل على قدرهتا على القضاء هو املنظمة اجلرمية إلضعاف

 هـذه  املصـادر  بعـض  وتقدر السنة، يف دوالر بليون ٥٠٠ حنو تبلغ إيرادات الوطنية عرب
 ٥٠٠ بـني  اوحيتـر  ما غسل ٢٠٠٠ عام يف جرى وقد. املبلغ هذامثال  أ بثالثة اإليرادات
 املنظمـة،  اجلرمية تعزيز يف ودورها املبالغ هذه ضخامة ورغم. دوالر تريليون ١,٥ و بليون
 املصرفية السرية إنفاذ يزال وال. األموال لغسل تنظيمية قواعد هبا ليس عديدة دوال هناك فإن

 ههـذ  معاجلـة  سـبيل  يف خطرية ةعقب يشكالن املالية املالذات منو وسرعة عشوائي بشكل
وهلذا يلزم التوصل عن طريق التفاوض إىل اتفاقية دولية شاملة بشـأن غسـل              . املشكلة

 . األموال تعاجل هذه القضايا، وأن تقرها اجلمعية العامة

 األعضـاء  الـدول  جلميع وينبغي بالبشر، االجتار هو املنظمة اجلرمية أشكال وأفحش -١٧٥
اء التوقيع والتصديق على بروتوكـول      وينبغي للدول األعض  . لوقفه حامسة إجراءات اختاذ

ينبغـي  ومنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، و املعاقبـة عليـه،              
 . لألطراف يف الربوتوكول اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذه بصورة فعالة

الدولية  وكاالتالو البلدان بنيالتقين   التعاون تعزيز تواصل أن املتحدة لألمم وينبغي -١٧٦
 وبلـدان  األصـلية  البلدان يف ودعمهم االجتار ضحايا محاية ضمانمن أجل    القانون نفاذإل

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين           . املقصد وبلدان العابر املرور
بقـوة،  باملخدرات واجلرمية ومنظمة العمل الدولية أن يعززا حقوق اإلنسان للمرأة والطفـل             

يف محايتهم من الوقـوع     أن يسهما   رجا يف براجمهما استراتيجيات حمددة ملساعدهتم، و      وأن يد 
 . ضحايا لالجتار بالبشر

 
 أفضل حنو على الدول قدرات بناء - ٢ 

. للدولـة  احملـدودة  للقـدرة  نتاج احلاالت، بعض يف أيضا، هو التنفيذ يف التخلف -١٧٧
 املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب وأبرزها ،الدولية املنظمات أنشأت املشكلة، هذه وملواجهة
 فعالة وطنية مؤسسات بناءتستهدف   والتدريب التقنية للمساعدة برامج واجلرمية، باملخدرات

. كافيـة  غري األنشطة هلذه توفر اليت املوارد فإن ،ذلك ومع. والقضاء القانون إنفاذ جمايل يف
 سيادة جمال يف املساعدة تقدمية على   القدر لبناء قوية آلية تنشئ أن املتحدة لألمم وينبغي
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أن تشارك بنشاط يف    املتعددة اجلنسيات   واملؤسسات املالية    اإلقليميةوعلى املنظمات   . القانون
 .هذه اجلهود

 
 دور اجلزاءات -ثامنا  

 واألمـن  السـالم  هلا يتعرض اليت للتهديدات الوقائية للمواجهة حيوية أداة اجلزاءات -١٧٨
تفصل بني احلرب   نقطة الوسط اليت    وهي تشكل   . العيوب من خالية ليست ولكنها الدوليان،

والكالم عندما تنتهك الدول واألفراد واجلماعات املتمردة املعايري الدولية وعندما يكون مـن             
يفسر عدم الـرد    عندما  شأن عدم الرد إضعاف هذه املعايري أو تشجيع متجاوزين آخرين، أو            

 .هاكهذا على أنه موافقة على االنت

 يف مفيـدة ) األسلحة أو الطريانالسفر أو    حظر أو املايل احلظر (املوجهة واجلزاءات -١٧٩
 تكلفـة  أقل بديال وتشكل تذكر، إنسانية عواقب إحداث دون والُنَخب القادة على الضغط
 املتواضعة اجلزائية التدابري إن بل. حمددة ظروفا لتناسب تكييفها وميكن األخرى، اخليارات من
 مـن  تسببه مبا مهما، رمزيا غرضا تؤدي أن ميكن) ةالرياضييف جمال األلعاب     احلظرا فيها   مب(

والتهديد بفرض جزاءات ميكن أن يكون وسيلة قوية        . الدولية والقوانني املعايري ملنتهكي عزل
 .للردع واملنع

 :وال بد جمللس األمن أن يضمن تنفيذ اجلزاءات وإنفاذها بصورة فعالة -١٨٠

توريـد   حظـر  ذلك يف مبا للجزاءات، نظاما األمن جملس يفرض عندماف )أ( 
 بالسـلطة  وتزويدها للرصد آليات إنشاء إىل دوري بشكل يبادر أن عليه فإن األسلحة،
ويتعني توفري اعتمادات ماليـة     . النوعية عالية متعمقة حتقيقات إلجراء الالزمتني والقدرة
 ؛هذه اآللياتلتشغيل كافية 

تفويض جلان اجلزاءات التابعة جمللس األمن سلطة وضع مبـادئ          وينبغي   )ب( 
 وحتسـني   ،توجيهية حمسنة وإجراءات لتقدمي التقارير ملساعدة الدول يف تنفيذ اجلزاءات         

 ؛إجراءات االحتفاظ بقوائم صحيحة لألفراد والكيانات اخلاضعة للجزاءات املوجهة

 الدعم موارد من يكفي ماه  لدي كبريا مسؤوال يعني أن العام لألمني ينبغي )ج( 
 إىل اجلـزاءات  لتوجيه السبل ألفضل بتحليل األمن جملس تزويد من العام األمني لتمكني
وسيقدم هذا املسؤول أيضـا املسـاعدة للجهـود         . تنفيذها تنسيق يف واملساعدة هدفها

املبذولة من أجل االمتثال للجزاءات؛ وسيحدد احتياجات املساعدة التقنية وينسق هـذه            
 ؛املساعدة؛ ويقدم توصيات بشأن أي تعديالت يلزم إدخاهلا لتعزيز فعالية اجلزاءات
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 الـدول  قدرة لتعزيز املوارد من زيدامل ختصص أن املاحنة للجهات ينبغي )د( 
 ومراقبـة  الشـرطة  وجمايل واإلداري القانوين اجملالني يف اجلزاءات، تنفيذ على األعضاء
ناء القدرات هذه جهودا لتحسني حظر احلركة اجلوية        وجيب أن تتضمن تدابري ب    . احلدود

 ؛يف مناطق الصراع
ينبغي جمللس األمن، يف حاالت االنتهاكات املزمنة املتحقق منها، فـرض            )هـ( 

 ؛جزاءات ثانوية ضد الضالعني يف انتهاك اجلزاءات

ينبغي لألمني العام أن يضمن، بالتشاور مع جملس األمن، وجـود آليـة              )و( 
 .اسبة ملراقبة الطريقة اليت تدار هبا اجلزاءاتتدقيق من

 إنسـانية  لدواعي االستثناءات منح إجراءات من حتسن أن اجلزاءات جلان وعلى -١٨١
وينبغي جمللـس األمـن أن      . للجزاءات اإلنسانية لآلثار تقييما دوري بشكل جتري وأن

 .يواصل السعي جبد لتخفيف اآلثار اإلنسانية الضارة للجزاءات

كيانات، ينبغي للجـان اجلـزاءات أن        وأوعندما تشمل اجلزاءات قوائم بأفراد       -١٨٢
األشخاص الذين يزعمـون أهنـم      الكيانات أو   تضع إجراءات إلعادة النظر يف حاالت       

 .القوائم أو جرى خطأ إبقاؤهم فيهاهذه أدرجوا خطأً يف 
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 اجلزء الثالث
 األمن اجلماعي واستعمال القوة  

 موجز 
 إذا فشل املنع بالوسائل السلمية؟ وإذا مل توقف أي من تدابري املنع الـيت               ماذا حيدث  

وصفناها حىت اآلن االحندار حنو احلرب والفوضى؟ أو إذا أصـبحت التهديـدات البعيـدة               
وشيكة؟ أو إذا أصبحت التهديدات الوشيكة هتديدات فعلية؟ أو إذا أصـبح هتديـد غـري                

وبدا أن التدابري خبالف استعمال القوة املسلحة، قليلة        وشيك، مع هذا، هتديدا حقيقيا متاما،       
 احليلة يف وقف هذا التهديد؟

ونتناول هنا الظروف اليت قد يتطلب فيها األمن اجلماعي الفّعال دعم القوة              
العسكرية، بدءا بقواعد القانون الدويل اليت جيب أن حتكم أي قرار بشن احلرب، إذا أريد أال                

لضروري التمييز بني احلاالت اليت تزعم فيها إحـدى الـدول أهنـا             ومن ا . تسود الفوضى 
تتصرف دفاعا عن النفس؛ واحلاالت اليت تشكل فيها دولة هتديدا آلخرين خارج حدودها؛             

لة هي مسؤولية محاية تلـك      أاملستكون  أساسه و يف  واحلاالت اليت يكون فيها التهديد داخليا       
إذا فُِهم وطُبِّق علـى      ، املتحدة األممنعتقد أن ميثاق    ويف مجيع تلك احلاالت،     . الدولة لشعبها 

 ال حتتاج إىل توسيع أو تقييد لنطاقها الـذي          ٥١واملادة  :  يرقى إىل مستوى املهمة    ،حنو سليم 
 كما أن الفصل السابع ميكّن جملس األمن متاما من معاجلة أي نوع مـن               .فُهم منذ أمد طويل   

 هي ليست يف إجياد بدائل جمللس األمـن بوصـفه           واملهمة. التهديد الذي قد تواجهه الدول    
 .ا مضىمصدرا للسلطة، بل يف جعله يعمل على حنو أفضل مم

ال يعين دائما أنه ينبغـي      ، فإن هذا    استعمال القوة من اجلائز قانونا    وإذا كان     
 وقد حددنا هنا جمموعة من املبـادئ        ،استعماهلا بضمري مستريح وكانعكاس حلسن اإلدراك     

وغريه من املشـتركني يف     (ة، تتمثل يف مخسة معايري للشرعية، نعتقد أن جملس األمن           التوجيهي
ينبغي أن يتناوهلا دائما لـدى النظـر يف اإلذن بـالقوة العسـكرية أو     ) اختاذ هذه القرارات  

خطورة التهديد، والغرض السليم، واملالذ األخري،      (واألخذ هبذه املبادئ التوجيهية     . استعماهلا
لن يؤدي إىل حتقيق نتائج متفق عليها ميكن التنبـؤ هبـا            ) ملتناسبة، وتوازن النتائج  والوسائل ا 

ببساطة آلية، ولكن من شأنه أن حيسِّن إىل حد كبري من فرص التوصل إىل توافـق دويل يف                  
 .الفية إىل حد بعيدخاآلراء بشأن ما اعترب يف السنني األخرية قضايا 

ية األخرى اليت تنشأ خالل الصراع العنيف       ونتناول هنا أيضا القضايا الرئيس      
ويف أعقابه، مبا يف ذلك القدرات الالزمة إلنفاذ السالم وحفظ السالم وبناء السالم ومحايـة               
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، ومن املواضيع احملورية املتكررة ضرورة أن يكون لدى مجيع أعضاء اجملتمع الـدويل            . املدنيني
لتوفري املوارد العسكرية اليت ميكـن      أكرب  داد   املتقدمة النمو والنامية على السواء، استع      بدوله

: دار إعالنات ال تعـين أي شـيء       ومن السهل جدا إص   . نشرها ولتوفري الدعم لتلك املوارد    
 .ؤ واملنصف فيتطلب التزاما حقيقيانظام األمن اجلماعي الفعال والكف أما
  

  القواعد واملبادئ التوجيهية الستعمال القوة -تاسعا  
 هتـدد  الـيت  األسباب منع” لـ تلزم قد القوة بأن املتحدة األمم ميثاق عوواض سلم -١٨٣
 القوة وتشكل. “بالسلم اإلخالل وجوه من وغريها العدوان أعمال ولقمع وإلزالتها، السلم

 لألمـن  عملـي  نظام ألي حيويا عنصرا ومناسبة، قانونية بصورة استخدمت إذا العسكرية،
غري أن هناك قلة قليلة     . نفضله الذي األوسع مبعناه أو الضيق التقليدي مبدلوله سواء اجلماعي،

من املسائل املعاصرة املتصلة بالسياسة العامة تنطوي على صعوبات أو أخطار أكرب مما تنطوي              
 .عليه املبادئ املتعلقة باستعمال القوة وتطبيقها يف احلاالت الفردية

 – مشترك عاملي فهم توافر هو مهم أمر على العامل يف واألمن السالم صون ويتوقف -١٨٤
واستيفاء أحد  . معا آن يف ومشروعا قانونيا القوة استعمال فيها يكون اليت للمرحلة - وقبول

هذين العنصرين دون اآلخر سيؤدي دوما إىل إضعاف النظام القانوين الدويل، ومن مث تعريض              
 .خلطرملزيد من اأمن الدول والبشر كليهما 

 
 يةنونالقامسألة  -ألف  

 اسـتعمال  صراحةاألعضاء   الدول على منه ٤-٢ املادة يف املتحدة األمم ميثاق حيظر -١٨٥
الدفاع عـن   :فقط حالتني ذلك من مستثنيا األخرى، الدول ضد باستعماهلا التهديد أو القوة

 والتدابري العسكرية اليت يأذن هبا جملس األمن مبوجب الفصل السابع           ٥١النفس مبوجب املادة    
أي هتديد للسلم أو اإلخالل     ”ردا على   ) التبعية املنظمات اإلقليمية مبوجب الفصل الثامن     وب(

 .“به أو وقوع العدوان

 كانـت  ما كثريا املتحدة، األمم عمرمن   األوىل واألربعني األربع السنوات وخالل -١٨٦
 كـان و فعـال،  املرات مئات العسكرية القوة وتستخدم القواعد هذه تنتهك األعضاء الدول
 السـابع  الفصل مبوجب القرارات من جدا قليال عددا إال يتخذ مل حيث مشلوال األمن جملس
 نظـام  إىل التوق أن بيد. النادر القليل يف إال باملوثوقية حيظى غطاء توفر ٥١ املادة تكن ومل
مل يعد يوجد دليـل يـذكر       و. الباردة احلرب هناية منذ ينمو أخذ القانون سيادة حتكمه دويل
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للفكرة اليت مؤداها أن أفضل سبيل حلفظ األمن هو توازن القـوى أو أن              ى القبول الدويل    عل
 .عظمى وحيدة، حىت لو كانت دوافعها محيدةدولة تتوىل حفظه أية 

 إىل السـعي  عند العملي الواقع يف تنشأ الصعوبة شديدة مسائل ثالث هناك أن غري -١٨٧
 توجيـه  يف احلـق  لنفسها الدول من دولة تدعي اعندم ،أوال :للميثاق الصرحية اللغة تطبيق
 من دولة أن يبدو عندما وثانيا، وشيكا؛ ليس هتديد على ردا النفس عن دفاعا وقائية ضربات
 ولكن حدودها، خارجسكان  ل أو أخرى لدول حمتمال أو فعليا خارجيا هتديدا تشكل الدول
وثالثا، عنـدما    التهديد؛ اهذ حيال التصرف كيفية على األمن جملس يف خالف هناك يكون

 .يكون التهديد داخليا يف األساس وموجها ضد شعب الدولة ذاته
 

 النفس عن والدفاع املتحدة األمممن ميثاق  ٥١ املادة - ١ 
 امليثـاق  هـذا  يف لـيس ” :، إذ تنص على أنهتقييدية صياغة املادة هذه صيغت لقد -١٨٨
 إذا أنفسـها  عـن  الدفاع يف مجاعات، أو فرادى للدول، الطبيعي احلق ينتقص أو يضعف ما

 التـدابري  األمن جملس يتخذ أن إىل وذلك املتحدة األمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت
 القـانون  ألحكام وفقا املهدَّدة، الدولة بإمكان أن إال. “الدويل واألمن السلم حلفظ الالزمة
 بـه  املهـدَّد  االعتـداء  دام ما عسكرية إجراءات تتخذ أن طويل، وقت من املستقرة الدويل
 صـفة  اإلجـراءات  تلك يف تتوافر دامت وما لدرئه، أخرى وسيلة أي توجد وال ،وشيكا
 أنـه  ُيـدعى  َيظل ذلك ومع وشيكا، التهديد هذا يكون ال عندما تنشأ واملشكلة. التناسب
 .وانيةومن ذلك مثال، حيازة القدرة على صنع أسلحة نووية بنّية ُيدَّعى أهنا عد :حقيقي

 الرجـوع  ودون الظروف هذه ظل يف لنفسها، تدعي أن الدول من لدولة ميكن فهل -١٨٩
 ولـيس  النفس، عن االحتياطي الدفاع سبيل على إجراءات، اختاذ يف احلق ،األمن جملس إىل
 غـري  هتديـد  ضد أي (وقائيا بل ،)قريب أو وشيك هتديد ضد (فحسب االستباق باب من

من جييبون باإلثبات على هذا السؤال إىل أن الضـرر احملتمـل   يذهب  ؟)قريب وغري وشيك
هو من الضـخامة    ) أي كما يف حالة اإلرهابيني املسلحني بسالح نووي       (لبعض التهديدات   

حبيث ال ميكن للمرء أن خياطر باالنتظار حىت تصبح تلك التهديدات وشـيكة، وأن الضـرر                
لتجنـب حـدوث    على سبيل املثال،    (احملتمل أن حيدثه التصرف يف وقت أسبق سيكون أقل          

 .)تبادل نووي أو تسرب إشعاعي ناجم عن تدمري أحد املفاعالت

 الوقائي العسكري العمل تربر وجيهة حجج هناك كانت إذا أنه هو املختصر اجلواب -١٩٠
 إذا العمـل  هبـذا  يأذن أن ميكنه الذي األمن جملس على طرحها فينبغي جيدة، أدلة تدعمها
ذا مل خيتر ذلك، فسيكون هنـاك، حبكـم التعريـف، وقـت السـتخدام               فإ. ذلك اختار
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استراتيجيات أخرى، منها اإلقناع والتفاوض والردع واالحتواء، مث النظر مـرة أخـرى يف              
 .اخليار العسكري

 منـه  بد ال الذي اجلواب فإن االستجابة، هذه على صربا يطيقون ال للذين وبالنسبة -١٩١
 النظـام  يهدد الذي اخلطر فإن املتصورة، احملتملة بالتهديدات يعج الذي اليوم عامل يف أنه هو

 قبـول  ميكن ال حبيث الضخامة من هو عليه، يقوم يزال ال الذي التدخل عدم ومبدأ العاملي
السماح لفرد  ف. مجاعي بتأييد حيظى الذي العمل يغاير الذي االنفرادي، الوقائي العمل يةقانون

 .للجميعبالقيام بذلك معناه السماح 

 . أو إعادة تفسريها٥١وحنن ال نؤيد إعادة صياغة املادة  -١٩٢
 

 اخلارجية والتهديدات املتحدة األمممن ميثاق  السابع الفصل - ٢ 
 خـارج  يوجـدون  لسـكان  أو أخرى لدول هتديدا الدول من دولة تشكل عندما -١٩٣

يف  تتسـم لفصل السابع   ا يف املستخدمة الصياغة فإن أعم، بشكل الدويل للنظام أو حدودها
 اختاذ على باملوافقة األمن جمللس للسماح كافية بعمومية - تفسريها وجرى -طابعها األصيل 

 ذلـك رأى   إذا دولـة  أي ضد العسكرية، اإلجراءات فيها مبا كانت، قسرية إجراءات أي
اآلن، واحلالة هكذا سواء حدث التهديد      . “الدوليني واألمن السالم استعادة أو حلفظ الزما”

أو يف املستقبل الوشيك، أو يف املستقبل األبعد، أو سواء كان ينطوي على أعمال تقوم هبـا                 
الدولة ذاهتا أو أعمال تقوم هبا أطراف فاعلة من غري الدول تؤويها تلك الدولة أو تـدعمها؛                 
 أو سواء اختذ شكل فعل أو امتناع عن فعل، أو كان عمال فعليا أو حمتمال من أعمال العنف،                 

 .أو كان جمرد حتٍد لسلطة اجمللس

 للقـوة  الوقـائي  االستعمالقانونية   بشأن أبديناها اليت الشواغل أن على نشدد وحنن -١٩٤
 اإلجـراءات  حالـة  يف تسـري  ال ٥١ املادة مبوجب النفس عن الدفاع حالة يف العسكرية
 القـرن  عـامل  يف الدويل اجملتمع على يتعني وال. السابع الفصل مبوجب هبا املأذون اجلماعية
 بالسيناريوهات وشيك، هتديد إىل كامن هتديد يتحول أن قبل ينشغل، أن والعشرين احلادي
 ذلـك  وغـري  املسؤولة، غري والدول الشامل الدمار وأسلحة اإلرهابيني بني جتمع اليت املرعبة
 علـى  بل الفعل رد سبيل على فقط ليس القوة، استعمال مفهوم، هو كما يربر، قد مما كثري،
فمـن   :اإلجـراءات  هذه اختاذ املمكن من كان إذا فيما املسألة تكمن وال. أيضا وقائي حنو

املمكن أن يتخذها جملس األمن بوصفه الصوت املعرب عن األمن اجلماعي للمجتمع الـدويل،              
 فعـال  األمن جملس حيتاج وقد. يف أي وقت يرى فيه أن هناك هتديدا للسالم واألمن الدوليني          

 يتخـذ  حبيـث  املسائل، هذه معاجلة يف بكثري استباقا أكثر يصبح ألن مستعدا يكون أن إىل
 . املاضي يف احلال عليه كان مما أسبق وقت يف حسما أكثر قرارات
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 أو باحلصـافة،  تتصـل  مسـائل  رافستث ا،بجان بالقانونية املتعلقة املسائل حنينا وإذا -١٩٥
 أدلـة  هنـاك  كانت إذا ماأمهها  : الوقائي جراءاإل اختاذ ينبغي كان إذا ما بشأن املشروعية،
 ،)احملددة والنية القدرة من كل توافر مراعاة مع (حقيقيا النظر حمل التهديد كون على موثوقة
وسنعاجل هـذه   . الظروف هذه ظل يف املعقول الوحيد اخليار هو العسكري الرد كان إذا وما

 .املسائل يف موضع متأخر مما يلي

 لديها وأن مواطنيها جتاه التزاما عليها بأن دائم إحساس الدول بعض دىل يكون وقد -١٩٦
 اجلمـاعي  العمل بقيود مقيدة تكون أن دون فعله، إىل حتتاج شيء أي تفعل أن على القدرة
ما يف سنوات احلرب الباردة، اليت      إال أنه ومهما كان هذا النهج متفهَّ      . األمن جملس خالل من

هلا تعمل، كما كان واضحا، كنظام فعال لألمن اجلماعي، فقـد           مل تكن األمم املتحدة خال    
 .تغري العامل اآلن وأصبحت توقعات االمتثال للقانون أعلى بكثري

 نوعيـة  يف الثقـة  انعدام األمن جملس جتاوز إىل الدول تدعو قد اليت األسباب ومن -١٩٧
 على والقدرة االتساق ىلإ تفتقر اجمللس قرارات كانت ما فكثريا. للقرارات اختاذه وموضوعية
 احلل ولكن. والبشر الدول أمن جمايل يف متاما حقيقية الحتياجات الكاملة واالستجابة اإلقناع

إمنا احلل هو العمل     :له أمهية وال عاجزا معه يصبح الذي احلد إىل اجمللس اختزال يف يكمن ال
 .قريرمن داخله إلصالحه، بسبل من بينها تلك اليت نقترحها يف هذا الت

 يف املتحـدة    األمـم من ميثاق    السابع الفصل مبوجب متاما مفوض األمن وجملس -١٩٨
واملنشود ليس هـو إجيـاد      . الدول هبا تنشغل اليت األمنية التهديدات نطاق كامل معاجلة

 .بدائل جمللس األمن بوصفه مصدرا للسلطة، بل جعل اجمللس يعمل بشكل أفضل مما كان
 

 احلماية ومسؤولية الداخلية التهديداتو املتحدة األممميثاق  من السابع الفصل - ٣ 
 األمر يتصل عندما عليه يكون أن ميكن الذي بالوضوح املتحدة األمم ميثاق يتسم ال -١٩٩
 يؤكـد ” فهـو . مجاعية فظائع خالهلا تشهد حاالت تعيش اليت البلدان داخل األرواح بإنقاذ
 ٧-٢ املـادة  حتظر كما حلمايتها، الكثري يفعل ال هولكن “لإلنسان األساسية باحلقوق اإلميان
وكان من نتيجـة ذلـك أن       . “ما دولة سلطان صميم من تكون اليت الشؤون” يف التدخل

 يف  “حق التدخل ”حدث جدال طويل األمد يف اجملتمع الدويل بني هؤالء الذين يصرون على             
لس األمن حمظـور عليـه،      الكوارث اليت من صنع اإلنسان، وأولئك الذي يذهبون إىل أن جم          

، “حفظ األمن الدويل أو اسـتعادته     ”رغم كل ما له من سلطات مبوجب الفصل السابع لـ           
 .أي إجراء قسري ضد الدول ذات السيادة أيا كان ما حيدث داخل حدودهاباختاذ أن يأذن 



 

76 04-60229 
 

A/59/565

 اتفاقية(اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها         مبوجب الدول، وافقت وقد -٢٠٠
 أوقـات  أو السـالم  أوقـات  يف ارتكبت سواء اجلماعية، اإلبادة أن على ،)اجلماعية اإلبادة
. عليهـا  واملعاقبة مبنعها عهدا نفسها على وقطعت الدويل القانون مبوجب جرمية هي احلرب،
 اجلميع ألمن هتديدا ارتكبت، أينما تشكل، اجلماعية اإلبادة أن احلني ذلك منذ مفهوما وظل
وال ميكن أن ُيستخدم مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليـة           . معها التسامح أبدا ينبغي الو

حلماية أعمال اإلبادة اجلماعية أو غريها من األعمال الوحشية مثـل االنتـهاكات الواسـعة      
الدويل أو التطهري العرقي الواسع النطاق، وهو ما ميكن اعتباره عـن            اإلنساين  النطاق للقانون   

 .إجراء من جملس األمنيستوجب ديدا لألمن الدويل وعلى هذا فهو حق هت

 وروانـدا واهلرسـك    والبوسـنة  الصومال يف املتعاقبة اإلنسانية الكوارث أدت وقد -٢٠١
 احلكومـات  حصانات على ليس االهتمام تركيز إىل، بالسودان،   دارفور يف واآلن وكوسوفو

. األوسـع  الدويل اجملتمع جتاه أو ذاهتم واطنيهام جتاه سواء مسؤولياهتا، على بل السيادة ذات
 هـي  بـل  دولة، أي جانب من “التدخل حق” هي ليست املسألة بأن متزايد اعتراف ومثة
 مـن  السـكان  مبعاناة األمر يتصل عندما دولة كل عاتق على تقع اليت “احلماية مسؤولية”

 طريـق  عـن  العرقي طهريوالت اجلماعي، واالغتصاب اجلماعي كالقتل تفاديها، ميكن كارثة
 لوجـوب  متزايد قبول ومثة. لألمراض والتعريض املتعمد، والتجويع والترويع، باإلكراه الطرد
 غـري  أو قادرة غري السيادة ذات احلكومات تكون عندما األوسع، الدويل اجملتمع يتحمل أن

 ملسـؤولية ا تتحمـل  اليت هي أهنا رغم النوع، هذا من ارثوك من مواطنيها محاية يف راغبة
 يشـمل من الوسائل    متصال نطاقا ذلك يف مستخدما املسؤولية، تلك محايتهم، عن الرئيسية
 التركيـز  ينصب أن وينبغي. املمزقة اجملتمعات بناء وإعادة اللزوم، عند العنف ومواجهة املنع،

 ومحايـة  األدوات، مـن  وغريها الوساطة طريق عن العنف وقف يف املساعدة على األساسي
أمـا  . والشرطة اإلنسان حقوق وبعثات اإلنسانية البعثات إيفاد مثل تدابري باستخدام نالسكا

 .استعمال القوة فينبغي أن يكون املالذ األخري إذا دعت احلاجة إليه

 أو االتسـاق  من كبرية بدرجة احلاالت هذه مع اآلن حىت األمن جملسال يتعامل   و -٢٠٢
 على يتصرف ال أو احلد يفوق بتردد أو األوان فوات بعد يتصرف كان ما كثريا إذ الفعالية،
غري أن اجمللس واجملتمع الدويل األوسع أصبحا يقبالن شيئا فشيئا أن تكون لـدى              . اإلطالق

 مبوجب الفصل السابع ويف إطار السعي إلعمال املبدأ املسـتجد املتمثـل يف              ،اجمللس القدرة 
 يأذن دائما باختاذ إجراء عسكري لتصـحيح        املسؤولية الدولية اجلماعية عن احلماية، على أن      

هتديدا للسـالم  ”أخطاء داخلية مؤدية إىل كوارث إذا كان مستعدا إلعالن أن احلالة تشكل    
 .، وهو أمر ليس صعبا خصوصا إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الدويل“واألمن الدوليني
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عـن احلمايـة    ية مجاعية   وحنن نؤيد املبدأ املستجد املتمثل يف وجود مسؤولية دول         -٢٠٣
بالتدخل العسكري كمالذ أخري، عند حدوث إبادة مجاعية        بأن يأذن   ميارسها جملس األمن    

تطهري عرقي أو انتـهاكات جسـيمة       حدوث   أو   ،أو عمليات قتل أخرى واسعة النطاق     
للقانون اإلنساين الدويل، ثبت أن احلكومات ذات السيادة عاجزة عن منعها أو غري راغبة              

 .هايف منع
 

 مسألة املشروعية -باء  
إن فعالية نظام األمن اجلماعي العاملي، شأنه يف ذلك شأن أي نظام قـانوين آخـر،                 -٢٠٤

تتوقف يف هناية املطاف ليس على قانونية القرارات فحسـب، بـل علـى إدراك مشـترك                 
ب ملشروعيتها، أي أن تكون قائمة على أسس متينة من األدلة، وأن تكون قد اختذت ألسـبا               

 .صحيحة، أخالقيا وقانونيا على السواء

 الرئيسية اهليئة بوصفه به، يتمتع أن جيب الذي االحترام األمن جملس يكتسب ولكي -٢٠٥
 أهـم  وإبـالغ  وتربير اختاذ أفضل بشكل يتم أن للغاية املهم فمن اجلماعي، األمن نظام يف

وينبغي . املوت أو احلياة حيث من النطاق واسعة آثار هلا اليت تلك أي تأثريا، وأكثرها قراراته
للمجلس على وجه اخلصوص، عندما يقرر اإلذن باستعمال القوة أو عـدم اإلذن بـه، أن                
يعتمد ويتناول بشكل منهجي جمموعة من املبادئ التوجيهية املتفق عليها، متطرقـا بشـكل              

، ينبغـي  كـان    قانونا استعمال القوة، بل إىل ما إذا       املمكنمن  مباشر ليس إىل ما إذا كان       
 . أمر يرضى عنه الضمري ويقره حسن اإلدراكل، باعتبار أن هذا االستعمااستعماهلا

ميكن التنبؤ هبا    عليها متفق استنتاجاتإىل   نقترحها اليت التوجيهية املبادئتؤدي   ولن -٢٠٦
 مـن  النتائج ألفضل دائما الغلبة تكون أن ضمان هو اعتمادها من القصدوليس  . ببساطة آلية 

راء داخل جملس األمن على     يف اآل باألحرى تعظيم إمكانية حتقيق توافق      بل  . املوضوعية لناحيةا
الوقت الذي يكون أو ال يكون فيه من املناسب استعمال إجراءات قسرية، مبا فيهـا القـوة                 
العسكرية؛ وتعظيم التأييد الدويل ألي اجتاه يقرره اجمللس؛ واحلد إىل أقصى درجة من إمكانية              

 .ز دول أعضاء فرادى جمللس األمنجتاو

العسـكرية  وينبغي جمللس األمن، عند النظر فيما إذا كان سيأذن باستعمال القوة             -٢٠٧
،  على األقل  معايري املشروعية اخلمسة األساسية التالية    دائما  أو سيقر استعماهلا، أن يعاجل      

 :أيا كانت االعتبارات األخرى اليت قد يأخذها يف حسبانه

هل التهديد بإحلاق ضرر بأمن الدول أو البشـر مـن    :رة التهديدخطو )أ( 
النوع وبالوضوح واخلطورة الكافيتني لتربير استعمال القوة العسكرية، على أساس مـن            



 

78 04-60229 
 

A/59/565

ويف حالة التهديدات الداخلية، هل ينطوي األمر على إبادة مجاعية وغريها  ؟اليقني الكامل
 عرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين       من عمليات القتل الواسعة النطاق أو تطهري      

 الدويل، سواء كانت فعلية أو ُيخشى حدوثها قريبا جدا؟
هل من الواضح أن الغرض الرئيسي للعمل العسـكري   :السليمالغرض  )ب( 

 املقترح هو وقف أو تفادي التهديد حمل النظر، أيا كانت األغراض أو الدوافع األخرى؟
 جرى استكشاف كل خيار غري عسكري آخر ملواجهة هل :املالذ األخري )ج( 

تكلـل  التهديد حمل النظر، وتوافرت أسباب معقولة لالعتقاد بأن التدابري األخرى لـن             
 النجاح؟ب

هل ميثل نطاق العمل العسكري املقترح ومدته وقوتـه   :الوسائل املتناسبة )د( 
 احلد األدىن الالزم ملواجهة التهديد حمل النظر؟

هل تتوافر فرصة معقولة لنجاح العمـل العسـكري يف    :ن النتائجتواز )هـ( 
مواجهة التهديد حمل النظر، حبيث ال يكون من املرجح أن تترتب على العمل نتائج أسوأ               

 من نتائج عدم اختاذ أي إجراء؟
لإلذن باستعمال القوة يف قـرارات هلـا   املتقدمة املبادئ التوجيهية  وينبغي جتسيد    -٢٠٨

 . جمللس األمن واجلمعية العامةطابع اإلعالن

ونعتقد أيضا أن سيكون من املفيد أن حتظى هذه املبادئ التوجيهية بتأييـد فـرادى                -٢٠٩
 . مل تكنوالدول األعضاء سواء كانت أعضاء يف جملس األمن أ

 
 حفظهإنفاذ السالم والقدرة على  -عاشرا  

 مسـائل  هنـاك  تظل القوة، الباستعم اإلذن من بد ال أنه األمن جملس يقرر عندما -٢١٠
 األكـرب  الشطر تنفيذ آل األخرية، السنوات ويف. القرار هذا لتنفيذ قدرات من لديه مبا تتصل
 متعـددة  قوات إىل السالم إنفاذ لغرض العسكرية القوة باستعمال باإلذن اجمللس قرارات من

مـم املتحـدة     اخلوذ الزرقاء، مرتـدين زي األ      يحفظة السالم ذو   نشر   وازداد. اجلنسيات
مبوافقة أطراف الصـراع، للمسـاعدة يف       بنشر قوات   وخاضعني لقيادهتا املباشرة، عند اإلذن      

 .طالق النار بعد انتهاء القتالمراقبة خطوط وقف إتنفيذ اتفاق سالم أو 

 على السالم حفظ بعثات إىل اإلشارة إىل امليلُ الالزمة القدرات مناقشة على وَشوَّش -٢١١
 تنفذ عمليات” أهنا على السالم إنفاذ وبعثات “السادس الفصل مبوجب تنفذ عمليات” أهنا

 حالـة  ويف التراضـي،  على قائمة أهنا األوىل حالة يف يعين ما وهو ،“السابع الفصل مبوجب
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وكثريا ما جيري أيضا استخدام هذه الصيغ املختزلة للتفرقة بـني           . القسر على قائمة أهنا الثانية
تخدم القوة الفتاكة لغري أغراض الدفاع عـن الـنفس، والبعثـات الـيت              البعثات اليت ال تس   

 .تستخدمها

 فرق بني العمليات اليت يشـكل فيهـا         هناكنعم  . ما حد إىل مضلل الوصفني وكال -٢١٢
ومن ذلك مثال الـرد علـى       (االستعمال الشديد للقوة جزءا ال يتجزأ من املهمة منذ بدايتها           

 حيث أصبحت املمارسة تتجه يف      ، أو مواجهة اندالع العنف    الغارات اليت حتدث عرب احلدود    
، والعمليات اليت تنطوي علـى      )اآلونة األخرية إىل إصدار تفويض لقوات متعددة اجلنسيات       

ومن أمثلتها بعثات حفظ السالم التقليدية      (توقع معقول لعدم احلاجة إىل القوة على اإلطالق         
قق منه، أو البعثات اليت تساعد يف تنفيـذ اتفاقـات     وقف إطالق النار والتح   مبراقبة  اليت تقوم   

 .) ال يزال استخدام أصحاب اخلوذ الزرقاء هو القاعدة، حيثسالم

 جانبـا  حنينا إذا (األمن جملس من إذن إىل حيتاج العمليات من النوعني كال أن على -٢١٣
 مبوجـب  يضتفو منح اآلن املعتاد من وأصبح ،)٥١ املادة مبوجب النفس عن الدفاع حاالت
 الرغم على حىت (السواء على السالم إنفاذ وحاالت السالم حفظ حاالت يف السابع الفصل
والسبب يف ذلك هو أنـه      . )احلاالت كل يف بذلك بقوات املسامهة الدول ترحيب عدم من

حىت أكثر البيئات خلوا من األخطار ميكن أن تتحول إىل بيئات خطرة، وذلك عندما يهـب                
ض اتفاق سالم وتعريض حياة املدنيني للخطر، وأن من املستصوب أن يكون            لتقوياملخربون  

 مـن  فـإن  أخرى،ناحية   ومن. هناك يقني كامل من قدرة البعثة على الرد بالقوة عن اللزوم          
 املمنـوح  والتفويض السادس الفصل مبوجب املمنوح التفويض بني التفرقة يف املبالغة املمكن
يف أن بعثات حفظ السالم العاملة مبوجـب        يذكر  ك شك   فليس هنا  :السابع الفصل مبوجب

لديها احلق يف اسـتعمال القـوة       ) وبالتايل فهي تعمل دون صالحيات إنفاذ     (الفصل السادس   
 .“الدفاع عن البعثة”دفاعا عن النفس، وهو حق مفهوم على نطاق واسع أنه يتسع ليشمل 

ا أو دورها، هو ضـمان أن       والتحدي احلقيقي، عند نشر أي قوات أيا كان تشكيله         -٢١٤
تفويض مناسب وواضح ومفهوم جيدا يسـري علـى مجيـع           ) أ(يكون لدى تلك القوات     

مجيع املـوارد الالزمـة لتنفيـذ       و) ب(الظروف املتغرية اليت ميكن توقعها على حنو معقول،         
 .التفويض بالكامل

الكاملـة   السـالم  حفـظ  وبعثات السالم إنفاذ لبعثات أفراد على الطلب يزال وال -٢١٥
 حفظـة  عـدد  كان ،٢٠٠٤ عام هناية ففي. بسهولة منهم يتوافر أن ميكن مما أكربالنطاق  
 اجلهود استمرت وإذا. فرد ٦٠ ٠٠٠ على يزيد أمجع العامل يف بعثة ١٦ يف املنتشرين السالم
 املطلوبني السالم حفظة أعداد فإن أفريقيا، يف أمدها طال حروب عدة هناءإل املبذولة الدولية
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ويف غيبة زيادة مماثلة يف األعداد املتوافرة من األفراد، فـإن           . كبرية زيادات قريبا عليها ستطرأ
 من احملتمل أن يصادف حفظ السالم بعضا من أسوأ اإلخفاقات اليت شـهدها يف تسـعينات               

 .القرن املاضي

 البلـدان  من كثري استمرار مها أمران حاليا يقيده األفراد منعامليا   املتاح الكلي والعدد-٢١٦
 نسبة تقل حيث الباردة، احلرب لفترة مناسبة كانت واجبات ألداء املسلحة قواهتا تشكيل يف

 كافيـة  إمكانيات وجود وعدم املائة، يف ١٠ عن وقت أي يف الفعلي للنشر املتاحني اجملندين
 ولكي. لدولا من قليلة قلة لدى إال وإمدادهم املتاحني األفراد لنقل والسوقيات النقل جمال يف
 لألمـن  ومقبولـة  فعالة أداة يشكل السالم، إنفاذ استثنائية حاالت ويف السالم، حفظ يظل

وعلى الدول املتقدمة النمـو     . السالم حفظة من املتاح العدد يزداد أن من بد فال اجلماعي
مسؤوليات خاصة يف هذا الصدد، وينبغي هلا أن تفعل املزيد لتحويل قواهتـا احلاليـة إىل                

 .ات مناسبة لعمليات السالموحد

 للنشـر  عليهـا  يعول قدرات توافر وفعالية بسرعة اليوم لتحديات التصدي ويتطلب -٢١٧
وينبغي للدول الـيت لـديها      . القانون وإنفاذ السالم حفظ أجل من واملعدات لألفراد السريع

تحدة، سـواء   قدرات عاملية أو إقليمية للنقل اجلوي أو البحري إتاحة هذه القدرات لألمم امل            
دون مقابل أو على أساس هيكل أجور متفاوض عليه لسداد التكاليف اإلضـافية املرتبطـة               

 .باستعمال األمم املتحدة هلذه القدرات

وينبغي للدول األعضاء أن تدعم بقوة اجلهود اليت تبذهلا إدارة عمليات حفـظ              -٢١٨
األمـم  مل املهم الذي قام به فريق        للع ، تكملةً  التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة     السالم

، لتحسـني اسـتعماهلا     A/55/305-S/2000/809)انظـر   (املعين بعمليات السـالم     املتحدة  
ملخزونات االنتشار االستراتيجية والترتيبات االحتياطية والصناديق االستئمانية وغري ذلك         

 .من اآلليات، للوفاء باآلجال الزمنية األضيق الالزمة لالنتشار الفعال

 األمم آليات خالل من سريعة إجراءات اختاذ على الطلب تلبية احملتمل غري من أن إال -٢١٩
 عاليـة  احتياطيـة  كتائـب  إنشاء األورويب االحتاد بقرار نرحب فإننا وهلذا. وحدها املتحدة

وينبغـي تشـجيع    . املتحدة األمم بعثات تعزيز يف استخدامها ميكن ذاتيا ومكتفية االستعداد
بأحجام تصـل إىل    قدرات مماثلة   إنشاء  ى ذات قدرات عسكرية متطورة على       دول أخر 

 .حتت تصرف األمم املتحدةووضعها مستوى اللواء 
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 اإلقليمي التعاون  
 بعثـات  من متنوعة جمموعة نشر حنو اجتاهالقرن املاضي    تسعينات منتصف منذ ساد -٢٢٠
 قدرة بتكوين االجتاه هذا ويعد. يمياإلقل ودون اإلقليمي الصعيدين على املنشأة السالم حفظ
 قـدرة  من ينتقص وال يعزز أنومن املفروض    السالم، حفظة أعداد يف النقص لعالج إقليمية
 حتـديا  ذلك ويطرح. الزرقاء اخلوذ أصحاب من العون ُيطلب عندما الرد على املتحدة األمم
 تتعاضـد وأن   قليميةاإل املنظمات مع كثب عنأن يعمل    ضرورة يف تمثلي األمن جملس أمام

 اإلنسـان  حقـوق  ملعايري اإلقليمية العمليات احترام وكفالة السالم حفظمن أجل    جهودمها
 . أدناهيف اجلزء الرابعتلك املسألة وسنعاجل . عامليا املقبولة

 
 بناء السالم بعد انتهاء الصراع -حادي عشر 

 السالم حفظة دور  -ألف  
 حياولون الذين الناس لعامة األمن وتوفرياخلصوم السابقني    نيب الثقة بناء لزمي ما كثريا -٢٢١
 التفـاق  النـاجح  والتنفيذ الوساطة وتثري. الصراع انتهاء بعد وجمتمعاهتم حياهتم بناء إعادة
 مـن  كـثري  مضاجع وتقض أمدها طال اليت العنف دوامات كسر يف باألمل الشعور السالم
ارد املنفقة على تنفيذ اتفاقات السالم وعلى بناء االسـالم          املو ُتعدُّو. باحلروب املنكوبة البلدان

من أفضل االستثمارات اليت ميكن توظيفها من أجل منع الصراعات، فالدول الـيت عاشـت               
 .حربا أهلية يرجح جدا أن تشهدها مرة أخرى

. السـالم  حفظة أمام فريدة حتديات أهلية حروب إلهناء سالم اتفاقات تنفيذ ويطرح -٢٢٢
اخلـروج مـن     يتطلب الدول، بني احلروب عكس على األهلية، احلرب يف السالم إحاللف

 ملصلحتها عدوا السالم اتفاق تعترب فصائل وهم ،املخربون ويلجأ. الصعوبة بالغة أمنية مآزق
 ويصادف. هبا لإلطاحة أو التسوية لتقويض العنف استخدام إىل أيديولوجيتها، أو سلطتها أو

 ملواجهـة  يكفي الذي باملستوى واالستراتيجيات املوارد تكون ال ماعند السالم حفظ الفشل
 يفالقـرن املاضـي      تسعينات يف مرارا حدث كما ،يشكله هؤالء املخربون   الذي التحدي
 من بد فال سالم، اتفاقات لتنفيذ السالم حفظ عملياتُتنشر   وعندما. مثال وسرياليون رواندا
 املعارضة على للرد الطوارئ خطط تكون أن ينبغيو. املخربني هجمات لصد مهيأة تكون أن

 البعثـات  لـدى  قـوات  وجـود  عدمأن   ذلك البعثات؛ تصميم من يتجزأ ال جزءااملعادية  
 السـالم  اتفاقـات  ومعارضة. العدوان هذا سيشجع العدوان ملقاومة يكفي الذي باملستوى

 السـالم  فاتفاقات :سالدر نعي أن وعلينا. أساسية بل السياقات بعض يف تكتيكية تكون ال
 اإلنسـان  حلقوق مجاعية انتهاكات ترتكب اليتمن   مترد مجاعات أو حكومات تعقدها اليت
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 السـالم  حلفـظ  مناسبة ليست السياقات وهذه. تنفيذها ميكن وال قيمة هلا ليس تشجعها أو
 وينبغي أن يوصي  . متضافرة إجراءات باستخدام معها التعامل جيب بل التراضي؛ على القائم

املعاديـة وصـدها وأن يـأذن بـه         األمني العام بقوام من القوات يكفي لردع الفصائل         
 .األمن جملس
 مهـام  مـن  وغريها الشرطة مبهمة القيام أيضا السالم حفظ حاالتمعظم   وتتطلب -٢٢٣
وينبغـي أن   . متعاقبة عمليات الشرطة وحدات نشر بطء أفسد وقد والنظام، القانون إحالل

من كبار  )  فرد ١٠٠ و   ٥٠مكونة مما يتراوح بني     (ملتحدة فرقة صغرية    يكون لدى األمم ا   
ضباط ومديري الشرطة القادرين على إجراء تقييمات للبعثات وتنظيم إجـراءات بـدء             
نشر عنصر الشرطة يف عمليات السالم، كما ينبغي للجمعية العامة أن تأذن بتوفري هـذه               

 .القدرة
 

 األكرب السالم حفظ مهمة -باء  
 إهنـاء  يف ضـروريا  السـالم  حلفـظ  وقـوات  السالم إلنفاذ قوات نشر يكون قد -٢٢٤

وهناك حاجة ماسة إليالء عنايـة      . األجل الطويل لإلنعاش كافية ليست ولكنها الصراعات،
لعملية بناء السالم الطويلة األجل بكل ما هلا من أبعاد متعددة؛ ذلك أن عدم توجيـه                جدية  

 .م يزيد من احتمال عودة البلد إىل الصراعاستثمارات كافية إىل حفظ السال

 الدوليـة،  املالية املؤسسات فيه مبا األوسع، الدويل اجملتمع أو املتحدة األمم وليست -٢٢٥
 أو األهلية احلرب اندالع تسبق اليت الفترة يف سواء هلما، يتيح التنظيم من جيد مستوى على
 وعنـدما . السـالم  بناء حتاول اليت البلدان دةمساع احلرب، النتهاء التالية االنتقال مرحلة يف

 أن حـني  ويف. األمن جملس رادار شاشة من خيتفي فإنه البلدان، من بلدا السالم حفظة يغادر
 حمـددة،  قضايا معاجلة أجل من خمصصة جلان عدة أنشأ قد واالجتماعي االقتصادي اجمللس
 توليـد  يف تفلـح  مل بأهنا يقرون اللجان هذه أنصار إن بل مرضية كلها تكن مل النتائج فإن
 هيئـة  هـو  واملطلـوب . اهلشة االنتقال عمليات ملساعدة عنه غىن ال الذي باملستوى موارد

 للخطـر  املعرضة البلدان رصد سلطة هلا وختول السالم حلفظ تكرس وحيدة دولية حكومية
 والوكـاالت  املاحنة اجلهات جانب من منسقة إجراءات اختاذ وتضمن ،مناسبة عناية وإيالئها
وسنعاجل تلـك   . الدائم السالم إلحالل املالية املوارد بتعبئة وتقوم املالية، واملؤسسات والربامج

 . أدناهاحلاجة يف اجلزء الرابع

 الـدويل  واجملتمع املتحدة األمم ملنظومة خمتلفة عديدة عناصر فإن املنوال، نفس وعلى -٢٢٦
 عملـها  ولكـن  السالم، حفظ أشكال من ما شكل يف امليداين، الصعيد على تعمل، األوسع
 أن وينبغـي . عنه غىن ال أمر الفعال والتنسيق. الكايف التنسيق إىل ويفتقر الشديد البطء يعتريه
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 األمـم  وجـود  من الدعم تتلقى وأن التنسيقي، اجلهد هذا قلب يف الوطنية السلطات تكون
 بـني  للتنسيق القوية اآلليات فائدة تثبت وقد. امليدان يف املتماسكني الدويل والوجود املتحدة
ـ ال املاحنـة  واجلهـات  احلكومـات  تشمل اليت امليداين، الصعيد على املاحنة اجلهات  ،ةثنائي

) املقيم املنسق أو العام لألمني اخلاص املمثل (املتحدة األمم ومنسق الدولية، املالية واملؤسسات
وينبغي . السالم حفظ فعالية ضمان يف ا،ووكاالهت وبراجمها املتحدة األمم صناديق ميثل الذي

املعنية حان هلم العمل مع األطراف      ين يت اأن توفر للممثلني اخلاصني السلطة والتوجيه اللذ      
املوارد اليت متكنهم من أداء مهام التنسيق بفعالية، مبـا   أن يزودوا ب  إلنشاء هذه اآلليات، و   

أنشطتها متسقا مع األولويات    يف ذلك ضمان أن يكون تسلسل تقييمات األمم املتحدة و         
 .احلكومية

 فـإن  املـوارد،  يف نقصمواجهة   كثرية سالم عمليات تتوقع أنإمكانية   إىل وبالنظر -٢٢٧
 جنـاح  مبفرده حيدد عامل أهم هو املقاتلني وتسريح. األمهية بالغ أمر بكفاءة املوارد استخدام
 تذكر فرصة تتوافر وال األهلية بللحرو هناية وضع ميكن ال التسريح، فبغري. السالم عمليات
 كمـا  الواقع أن بيد. والتنمية والعدالة الدميقراطية كإرساء أخرى، أهداف حتقيق يف للنجاح
 وعند. األولويات من التسريح تعترب ال لألموال املاحنة اجلهات أن هو األخرى تلو احلالة تثبته
 ونـزع  املقـاتلني  بتسـريح  للقيـام  الكافية باملوارد تزويدها من بد ال السالم عمليات نشر

 املهام هذه متويل يكون وينبغي. بنجاح السالم إحالل يف باألولوية حيظى أمر فهو سالحهم؛
وينبغـي أن   . البعثـة  رئيس سلطة حتت السالم، حفظ لعمليات املقررة امليزانيات من جزءا

زانيات املقررة  أن متول برامج نزع السالح والتسريح من املي       تفويضا ب جملس األمن   يصدر  
 .وأن تأذن بذلك اجلمعية العامة

. والتأهيل اإلدماج إلعادةاملوارد   توافرت إذا إال فعالة تكون لن الربامج هذه أن غري -٢٢٨
 منـو  وسـيغذي  الشـباب  أوسـاط  يف بطالة عن سيسفر الربامج هلذه الناجح التنفيذ فعدم

وينبغي إنشاء صـندوق    . املطاف ايةهن يف الصراع إىل والعودة والعنف اإلجرامية العصابات
 مليون دوالر لكـي يسـتخدم يف متويـل          ٢٥٠دائم لبناء السالم ال تقل أرصدته عن        

 الوليدة إىل جانب الربامج احليوية اليت تنفذها الوكـاالت يف           ةالنفقات املتكررة للحكوم  
 .جمايل التأهيل وإعادة اإلدماج

 حكومية مؤسسات بناء هي األمن، إرساء بجان إىل السالم، حلفظ الرئيسية واملهمة -٢٢٩
 اآلراء توافق إىل يستند إطارا املدين، اجملتمع مع املفاوضات خالل من تؤسس، أن ميكن فعالة

 من املدنيني، أمن يف نسبيا التكلفة القليل االستثمار وحىت. القانون سيادة على القائم للحكم
 جمايل يف احمللية القدرات وبناء القانون وسيادة والقضاء الشرطة يشمل الذي اإلصالح خالل
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 أن ميكـن  العام، القطاع خدمات تقدمي على احمللية القدرة وبناء واملصاحلة، اإلنسان حقوق
وينبغي أن يتجسد ذلـك يف سياسـات        . األجل الطويل السالم بناء على كبرية بفائدة يعود

 وأن تعطى له أولوية يف السياسات       لألمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة،      
 .الطويلة األجل والتمويل على املدى الطويل

 رؤسـاء  فـيهم  مبن (امليدان يف املتحدة األمم ممثلو حيتاج املهمة، هبذه ولالضطالع -٢٣٠
 السـالم،  حفـظ  السـتراتيجية  األوسع اجلوانب يف خملص دعم إىل) السالم حفظ عمليات
 اجلزء الرابـع  انظر   (السالمبناء  وسيليب إنشاء مكتب لدعم     . القانون سيادة جمال يف وخباصة
 . هذه احلاجة)أدناه

 
 محاية املدنيني -ثاين عشر 

يستهدف املقاتلون يف كثري من احلروب األهلية املدنيني والعاملني يف جمال اإلغاثـة              -٢٣١
 إىل العامـة،  ةالصح واهنيار واألمراض اجملاعات عن النامجة والوفيات. عقابيطاهلم  دون أن   
 ماليـني  ويتشـرد . والقنابل بالرصاص رميا القتلى أعداد كثريا تفوق املباشر، العنف جانب
 اجلنسـني  بـني  والعنـف  اإلنسان حقوق انتهاكات أن كما. احلدود عرب أو داخليا آخرون
 .جدا متفشيان

 يقررهـا  كمـا  تقع، احلرب أثناء املعاناة من املدنيني محاية عن الرئيسية واملسؤولية -٢٣٢
ويوفر القانون اإلنسـاين    . دول غري أو دوال كانوا سواء املتحاربني عاتق على الدويل، القانون

الدويل حدا أدىن من احلماية وال بد من احترام املعايري اليت تسري على أكثر الفئات عرضـة                 
 .لألذى يف حاالت الصراع املسلح، ومنها النساء واألطفال والالجئون

وينبغي جلميع الـدول    . جنيف اتفاقيات بأحكام التقيد كافة املقاتلني لىع وجيب -٢٣٣
األعضاء التوقيع والتصديق على مجيع املعاهدات املتصلة حبماية املدنيني وتنفيذها، مثـل            
اتفاقية اإلبادة اجلماعية واتفاقيات جنيف ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية           

 .ة بالالجئنيومجيع االتفاقيات املتعلق

. املسؤولية هبذه القيام يف احلكومات ملساعدة حيوية أداة اإلنسانية املساعدة وتشكل -٢٣٤
 احلياة قيد على وإبقائهم حد أدىن إىل معاناهتم وتقليل املدنيني محاية هو هلا الرئيسي والغرض

 وتوفري. املمزقة محياهت بناء إلعادة الفرصة احلرب انتهاء عند هلم تتاح حىت الصراع أوقات يف
وجيب على اجلهات املاحنة توفري متويل كاف وعادل        . اجلهد هذا يف الزم عنصر هو املساعدة

 .لعمليات احلماية واملساعدة اإلنسانية
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 أوقـات  يف املـدنيني  حلماية نقاط ١٠ من يتألف عملمنهاج   العام األمني أعد وقد -٢٣٥
 السـامي  املتحدة األمم مفوض به قام الذي عملال إىل جزئيا ذلك يف مستندا املسلح، الصراع
. الـدعوة  جمال يف احلكومية غري املنظمات هبا قامت اليت القوية اجلهود وإىل الالجئني لشؤون

وينبغي جلميع األطراف الفاعلة، دوال كانت أم منظمات غري حكومية أم منظمات دولية، أن              
حلمايـة املـدنيني يف أوقـات       يف ما تبذلـه مـن جهـود         منهاج ا لعمل املذكور     تراعي  

 .املسلح صراعال

 الـذي  املدنيني إىل الوصول ملسألة خاصة عناية إيالء ينبغي املنهاج، هذاإىل   واستنادا -٢٣٦
. األحيان أغلب يف سافرة صورة يتخذوكان هذا الرفض     به السماح رفض على العادة جرت
 األمـم  وممثلو املتحدة، لألمم تابعونال امليدانيون اإلنسانية املساعدة موظفو يكون أن وينبغي
 للتفاوض جيد بشكل ومدعومني مدربني السالم، حفظ جمال يف وممثلوها السياسيون املتحدة
 للمبادرات أفضل تنسيقا أيضا اجلهود هذه وتتطلب. املدنيني إىل الوصول إمكانية إتاحة على
غريها من التـدابري الدبلوماسـية      وميكن جمللس األمن أن يستخدم البعثات امليدانية و       . الثنائية

 .لتعزيز إمكانية الوصول إىل املدنيني ومحايتهم

 اجلماعـات  تسـلح  عندما حتدث اليت تلك مثل جدا، الشنيعة االنتهاكات وتتطلب -٢٣٧
 مبوجب متصرفا األمن جملس فيه مبا الدويل، اجملتمع من حازما ردا الالجئني، خميمات املسلحة
 التسـليح  هـذا  بـأن  أقر قد األمن جملس أن ورغم.  املتحدة األمم  من ميثاق  السابع الفصل
. املشكلة ملواجهة الالزمة اإلرادة يظهر أو القدرة يكوِّن مل فإنه واألمن، للسالم هتديدا يشكل

يف أوقـات   املتعلق حبماية املدنيني    ) ١٩٩٩( ١٢٦٥وينبغي جمللس األمن أن ينفذ القرار       
 .تنفيذا كامالالصراع املسلح 

. للصـراع  كسالح اجلنسي العنف استخدام خاصة بصورة للقلق املثرية األمور ومن -٢٣٨
ـ  مالسـال  حفظ عمليات يف اإلنسان حبقوق املتعلقة العناصر منح وينبغي  اواضـح  اتفويض
 جملس قرار ويوفر. عنها واإلبالغ للمرأة اإلنسان حقوق انتهاكات يف للتحقيق كافية وموارد
 بـه  املـرتبط  املستقلني اخلرباء وتقييم واألمن والسالم باملرأة تعلقامل) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن

وينبغي جمللس األمن ووكاالت األمم املتحدة والدول       . املرأة حلماية مهمةإضافية   توصيات
 .األعضاء تنفيذ توصياته تنفيذا كامال

 
 املتحدة األمم موظفي أمن  

 ارتباطـا  الصـراع  إهناء يف واملساعدة املدنيني محاية على املتحدة األمم قدرة ترتبط -٢٣٩
 ولكـي .  القرن املاضـي   تسعينات منذ يتآكل بدأ الذي املتحدة األمم موظفي بأمن مباشرا
 فإهنـا  فعالة، وبصورة آمن جو يف العمل ومن بوجودها االحتفاظ من املتحدة األمم تتمكن
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 تـدخل  وعـدم  كاملة؛ ورةبص إليها املوكولة املهام أداء على القدرة :مورأ أربعة إىل حتتاج
 بعدم املتعلقة املتحدة األمم قواعد املوظفون حيترم وأن مربر؛ دون عملياهتا يف األعضاء الدول
 الـدول  لدى مما االستفادة على وقادرة فنيا مؤهلة أمن خدمة وتوافر كامال؛ احتراما التحيز
 هـذه  بإنشاء العام األمني أوصى وقد. لألخطار وتقييمات استخبارية معلومات من األعضاء
 إدارة األمن املقترحـة     موينبغي للدول األعضاء أن تدع    . مباشرة يتبعه مدير برئاسة اخلدمة

وأن متوهلا بالكامل، وأن تعري أولوية ملساعدة األمني العام يف تنفيذ نظام جديـد ألمـن                
 .٢٠٠٥املوظفني يف عام 
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 اجلزء الرابع
  احلادي والعشرينزيادة فعالية األمم املتحدة يف القرن  

 موجز 
بل كان القصد منـها     . عملية مثالية  املتحدة   األمممل ُيقصد على اإلطالق أن تكون        

أقـوى الـدول     املتحدة   األممفقد زوَّد ميثاق    . أن توفر نظاما لألمن اجلماعي قابال للتطبيق      
 قوهتـا   وباملقابل، كان يتوقع منـها اسـتعمال      . بعضوية دائمة يف جملس األمن وحبق النقض      

وكما الحظ هـاري ترومـان، رئـيس        . للصاحل العام ولتعزيز القانون الدويل واالمتثال له      
 األمـم الواليات املتحدة يف ذلك احلني، يف كلمته أمام الدورة اخلتامية ملؤمتر تأسيس منظمة              

ما كانت قوتنا عظيمة، فيجب     علينا مجيعا أن نعترف بأنه مه     ”املعقود بكامل هيئته،    املتحدة  
 .“ال نسمح ألنفسنا بالعمل دائما حسبما يروق لناأ

، فإن من األمور اليت تساوي أمهيتها اليوم         املتحدة األممولدى تناول مسألة إصالح      
والتوصيات اليت تتجاهل واقع القوة سيكون      .  أن تقترن القوة باملبادئ    ١٩٤٥أمهيتها يف عام    

ما التوصيات اليت تعكس التوزيـع الفـج        حمكوما عليها بالفشل أو انعدام الصلة باملشاكل، أ       
تبذل أي جهد لدعم املبادئ الدولية من غري املرجح أن حتظى بالتمسك هبا علـى                للقوة وال 

 .زم إلحداث حتول يف السلوك الدويلنطاق واسع، وهو األمر الال
فمن املرجح أن يسـري     . وينبغي أن تواجه احتياجات العامل الفعلية التغيريات املقترحة        

لتغيري من أجل التغيري يف نفس املسار املطروق ملناقشات اإلصالح اليت ال هناية هلـا والـيت                 ا
هل ميكن ألي تغيري مقتـرح أن يسـاعد         : أما االختبار احلاسم فهو   . جرت يف العقد املاضي   

 على مواجهة التحدي الذي يشكله هتديد خطري؟
 أوجه الضـعف املؤسسـية يف       وطوال الفترة اليت استغرقتها أعمال الفريق حبثنا عن        

 :والنقاط التالية يف أمس حاجة إىل اإلصالح. االستجابات احلالية للتهديدات
فقدت اجلمعية العامة حيويتها وهي تفشل يف كثري مـن األحيـان يف التركيـز                • 

 .بصورة فعالة على أكثر القضايا املعاصرة إحلاحا
ولكي . بصورة متزايدة يف املستقبل   سيحتاج جملس األمن إىل اتباع هنج استباقي         • 

حيدث هذا ينبغي للذين يسامهون أكرب مسامهة يف املنظمة من الناحيـة املاليـة              
والعسكرية والدبلوماسية أن يزيدوا مشاركتهم يف اختاذ قرارات اجمللس، كمـا            
ينبغي ألولئك الذين يشاركون يف اختاذ قرارات اجمللس أن يسامهوا مسامهة أكرب            
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لتمثيـل  وجملس األمن يف حاجة إىل مزيد من املصداقية والشرعية وا         . يف املنظمة 
 .كي يقوم بكل ما نطلبه منه

توجد فجوة مؤسسية كبرية يف التعامل مع البلدان اليت متـر بأوقـات عصـيبة                • 
فكثريا ما تعاين تلك البلدان من قصور فيما        . والبلدان اخلارجة من أتون الصراع    

 .لسياسات وما يقدم هلا من املواردجيهات املتعلقة باتلقاه من االهتمام والتو
نظمات اإلقليمية  مل يستغل جملس األمن إىل أقصى حد املزايا احملتملة للعمل مع امل            • 

 .ودون اإلقليمية
ال بد من وضع ترتيبات مؤسسية جديـدة ملواجهـة التهديـدات االقتصـادية        • 

 .واالجتماعية اليت يتعرض هلا األمن الدويل
تعاين جلنة حقوق اإلنسان من نقص يف الشرعية، يلقي بظالل من الشك علـى               • 

 .عموما املتحدة األمممسعة 
ار املهين وتتسـم بتنظـيم أفضـل        توجد حاجة إىل أمانة عامة يزداد فيها االقتد        • 

 .جيعلها أكثر قدرة على العمل املتضافر مما
يف حالة عدم   و.  املتحدة األممعالية  ولن تزيد اإلصالحات اليت نقترحها مبفردها من ف        

توصل الدول األعضاء إىل اتفاق على توافق اآلراء املتعلق باألمن الوارد يف هذا التقرير، فـإن                
بـالقوة   املتحدة   األمموال تتسم مؤسسات    . ستقصر عن حتقيق املطلوب منها     املتحدة   األمم
 .واهتمام لتلك املؤسسات تكرس الدول األعضاء وقادهتا من طاقة وموارد بقدر ما إال
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 اجلمعية العامة -ثالث عشر 
. تقريبـا  العـامل  دول كل متثل عاملية هيئة شيء، كل وقبل أوال يه العامة، اجلمعية -٢٤٠
بشأن  اآلراء يف عاملي توافق إىل بنا الوصول يف فريدة شرعية من به تتميز ما استخدام وجيب
 تقدير يف املبالغة أبدا ميكن وال. احلاضر الوقت يف قصوى أمهية هلا اليت العامة السياسة مسائل
 حيويـة  فرصة وتتيح حكومة، كل نظر وجهة فيها ُتعرض سنة كل عامة مناقشة إجراء أمهية
وينبغـي  . اآلراء توافق لتشكيل فريدا حمفال العامة اجلمعية وتوفر. الدويل اجملتمع نبض لقياس

متر قمة استعراض األلفية الذي سيعقد يف عـام         لألعضاء اغتنام الفرصة اليت سيتيحها مؤ     
 . أمن مجاعي أوسع نطاقا وأكثر فعاليةبشأن  للتوصل إىل توافق جديد يف اآلراء ٢٠٠٥

 فكـثريا . املناسب واهليكل التركيز حسن هو العامة اجلمعية دور تعزيز إىل والسبيل -٢٤١
 أحـداث  جتاوزهتا ملواضيع أووية  ثان لتفاصيل مناقشات يف املعايري وضع على قدرهتا تتبدد ما

 أمهيـة  مـن  ينال للمسائل خامتة إىل الوصول على العامة اجلمعية قدرة وعدم. احلقيقي العامل
 ورغـم . متكـررة  مناقشـات  إجراء إىلاملثقل والثابت    أعماهلا جدول يؤدي كما. دورها
األمـم   وإعالن ١٩٤٨ لعام اإلنسان قوقالعاملي حل  عالناإل مثل القرارات، بعض به تتسم ما

 تتسـم كـثرية    أخرى قرارات هناك فإن كبرية، أمهية من ،٢٠٠٠ لعام األلفيةبشأن  املتحدة  
 إدخـال  أن غـري . اهليئة مصداقية من يقلل مما للتطبيق، القابلية عدم أو الغموض أو بالتكرار

. اآلن عليـه  هـي  ممـا  فعالية أكثر أداة العامة اجلمعية جيعل لن تفصيلية إجرائية تصحيحات
فالسبيل الوحيد إىل ذلك هو أن يظهر األعضاء تصميما متواصال على الكف متاما عن انتهاج               

 .النهج الذي دأبوا على اتباعه حىت اآلن

 القيـام  مـن  العامـة  اجلمعية لتمكني جمدَّدة جهود بذل األعضاء للدول وينبغي -٢٤٢
 أفضـل  تصـورا  ذلك ويتطلب .املتحدة لألمم الرئيسية التداولية اهليئة بوصفها مبهمتها
. الـدويل  اجملتمـع  تواجه اليت املعاصرةالتحديات   يعكس مبا واختصاره، أعماهلا جلدول

القرارات اليت  تبسيط وحتسني   واللجان األقل حجما واألكثر تركيزا ميكن أن تساعد يف          
 .بكامل هيئتهاالعامة تعرض على اجلمعية 

 معـارف  تـوفري  احلكوميـة  غـري  واملنظمات املدين اجملتمع بإمكان أن نعتقد وحنن -٢٤٣
فريق الشخصيات البـارزة    وإننا نؤيد توصية تقرير     . العاملية املسائل بشأن قيِّمة ومنظورات

بأن تنشـئ    (A/58/817)الصادر مؤخرا   واجملتمع املدين    املتحدة   األمماملعين بالعالقات بني    
 . منظمات اجملتمع املديناجلمعية العامة آلية أفضل إلتاحة التفاعل املنهجي مع 
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 جملس األمن -رابع عشر 
 واألمـن  السالم صون عن رئيسية مسؤولية األمن جملس املتحدة األمم مؤسسو محَّل -٢٤٤

 ملنـع  حبـزم  التصـرف  من العاملية اهليئة متكني هو اجمللس إنشاء من الغرض وكان. الدوليني
 القـدرة  لديها هيئة فحسب، متثيلية ال مسؤولة، هيئة ليكون أنشئ وقد. وإزالتها التهديدات

 كـان  ولكـن النقض   حق الدائمون اخلمسةاألعضاء   نحُم وقد. حامسة إجراءات اختاذ على
 من ميثـاق    ٢٣وقد نصت املادة    . العاملي األمن تعزيز يف إضايف عبء حتمل أيضا منهم يتوقع

حيا ليس بالتوازن اجلغرايف    على أن العضوية يف اجمللس بكامله مرتبطة ارتباطا صر        األمم املتحدة   
 .حفظ السالم واألمن أيضايف فحسب، بل باإلسهام 

 تشـكيل  منذ الدوليني واألمن السالم تواجه اليت والتحديات التهديدات تغريت وقد -٢٤٥
 والقرارات. بطيئا تغريه كان األمن جملس أن غري. األعضاء بني القوة توزيع تغري كما اجمللس،

 وماليـة  عسـكرية  مشاركة تتطلب ولكنها وحدهم، األمن جملس ضاءبأع تنفيذها ميكن ال
 والتفويضـات  املتخـذة  القرارات كانت ما وكثريا. أخرى دول جانب من كبرية وسياسية
 السياسي والتصميم الكافية، واملوارد الواقعية، يف املتمثلة األساسية العناصر إىل تفتقر املمنوحة
كما أن  . األمن جملس قرارات لتنفيذ االستجداء إىل العام نياألم يلجأ ما وكثريا. تنفيذها على

 .الدعم لقرارات اجمللستقدمي ندرة التمثيل من القاعدة الواسعة لألعضاء حتد كثريا من 

 للتصـرف؛  استعداده حتسن كما الباردة، احلرب هناية منذ اجمللس فعالية حتسنت وقد -٢٤٦
 يف الفعاليـة  أو باالتساق إجراءاتهتتسم   مل كذلك إجراءاته، يف منصفا دائما يكن مل أنه غري

. مبصـداقيته  كـثريا  هذا أضر وقد. الوحشية األعمال من غريها أو اجلماعية اإلبادة مواجهة
 متواضـعة  املتحـدة  األمم يف الدائمني اخلمسة األعضاء لبعض والعسكرية املالية واملسامهات

 تقـدمي  عـن  اجمللـس  يف الـدائمني  غري األعضاء عجزي ما وكثريا اخلاص، مبركزها مقارنة
كما زاد من تقويض    . امليثاق يف عليه منصوص هو كما املنظمة أعمال يف الالزمة املسامهات

اخلمسة الدائمني، حىت خارج نطاق اسـتخدام حـق         األعضاء  الثقة يف أعمال اجمللس قدرة      
ول أعمـال   الرمسي، على إبقاء قضايا حيوية متصلة بالسالم واألمـن خـارج جـد            النقض  
 األمن جملس

ومع ذلك فقد أظهرت التجربة األخرية أن جملس األمن هو أقـدر هيئـات األمـم                 -٢٤٧
 . املتحدة على تنظيم العمل واملواجهة السريعة للتهديدات اجلديدة

 األمـن  جملـس  فعاليـة  زيـادة  هو إصالح أي يواجه الذي التحدي فإن ،مث ومن -٢٤٨
 التهديـدات،  مواجهـة  يف التصـرف  على قدرته عزيزتاألهم من ذلك كله     و ومصداقيته،

 يف أكـرب  مشاركةًالذين يسامهون أكرب مسامهة      يشارك أن ذلك ويتطلب. واستعداده لذلك 
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 اختـاذ  يف خاصـة  سلطة هلم الذين مسامهات تزداد وأن ؛ األمن جملس داخل القرارات اختاذ
كما يتطلب التوصـل إىل     . رارتهق تنفيذ عليهم يتعني الذين مع التشاور يزداد وأن القرارات؛

طابع هتديدات اليوم وعلى االلتزامات جتاه األمن اجلماعي املوسع،          علىتوافق قوي يف اآلراء     
وعلى ضرورة املنع، وعلى الوقت الذي ينبغي للمجلس فيه أن يأذن باستعمال القوة، وكـذا               

 .على سبب هذا اإلذن

  : يفي باملبادئ التاليةحنن نعتقد أن إصالح جملس األمن ينبغي أن -٢٤٩

 هـذا  على يترتب أن ، املتحدة األمم ميثاق من ٢٣ للمادة تنفيذا ينبغي، )أ( 
 ماليـا  املتحدة، األمم يف املسامهات أكرب يقدمون من القرار اختاذ يف يشارك أن اإلصالح
 لألمـم  املقـررة  امليزانيـات  يف املسامهات حيث من وخصوصا ودبلوماسيا، وعسكريا
 األنشـطة  يف واملسـامهات  تكليف، هبا الصادر السالم عمليات يف واملشاركة املتحدة،
 الدبلوماسـية  واألنشطة والتنمية، األمن جمايل يف املتحدة األمم هبا تضطلع اليت التطوعية
وينبغي فيما يتعلق بالبلدان املتقدمـة      . ووالياهتا املتحدة األمم ألهداف دعما هبا املضطلع

املتفق عليه دوليا الذي جيب بلوغ املستوى  املعايري املهمة للمسامهة النمو أن يكون من بني
  يف املائة من الناتج الوطين اإلمجايل٧ ٠أن تبلغه املسامهة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية وهو  

 ؛هذا املستوىبلوغ أو إحراز تقدم كبري صوب 
وسع من األعضاء،   البلدان األكثر متثيال للقاعدة األ    مشاركة  أن يؤدي إىل     )ب( 

 ؛، يف عملية اختاذ القراروخاصة من العامل النامي
 أال يؤدي إىل إضعاف فعالية جملس األمن؛ )ج( 

خضـوعا  أن يزيد من الطابع الدميقراطي للمجلس وأن جيعلـه أكثـر             )د( 
 .للمساءلة

 يري،املعا هذه يليب الذي النحو على اجمللس، بتوسيع قرار اختاذ أن الفريق ويعتقد -٢٥٠
ومن املفروض أن يساعد طرح بديلني حمـددين بشـكل          . ضروريا أمرا اآلن أضحى قد

واضح، من النوع الذي يرد وصفه أدناه يف النموذجني ألف وباء، يف إلقاء الضوء علـى                
مناقشة مل حترز تقدما يذكر خالل السنوات االثنيت عشرة األخرية، ورمبا ساعد أيضـا يف               

 . حلالوصول هبذه املناقشة إىل

 إقليميـة  منـاطق  أربع بني املقاعد بتوزيع يقضيان كالمها وباء ألف فالنموذجان -٢٥١
 ،“أوروبا”و ،“اهلادئ احمليط ومنطقة آسيا” و “أفريقيا”: التايل النحو على حنددها رئيسية

 جملس تكوين بشأن أحكام إىل الوصول يف مفيدا الوصف هذا نعترب وحنن. “األمريكتان”و
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 احلالية اإلقليمية اجملموعات تشكيل تغيري بشأن توصية أية نقدم ال ولكننا ها،وتنفيذ األمن
وقد أبدى بعـض أعضـاء      . املتحدة األمم أغراض من غريها أو عامة انتخابية ألغراض

الفريق، وخباصة زمالؤنا من أمريكا الالتينية، تفضيال الرتكاز أي توزيع للمقاعد علـى             
 . اجملموعات اإلقليمية احلالية

النقض، وثالثة  يقضي النموذج ألف بإنشاء ستة مقاعد دائمة جديدة ليس هلا حق             -٢٥٢
ملدة سنتني، مع تقسيم تلك املقاعد علـى املنـاطق اإلقليميـة            مقاعد غري دائمة جديدة     

 :الرئيسية كما يلي

 

 املنطقة اإلقليمية
ــدد  عـ

 الدول
 املقاعد الدائمة

 )املستمرة(
املقاعد الدائمة  

ترحةاملقاجلديدة 

املقاعد اجلديدة  
ملـدة  املقترحة  
غــري (ســنتني 

 اجملموع)القابلة للتجديد

 ٦ ٤ ٢ ٠ ٥٣ أفريقيـــا

 ٦ ٣ ٢ ١ ٥٦ آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

 ٦ ٢ ١ ٣ ٤٧ أوروبا

 ٦ ٤ ١ ١ ٣٥ األمريكتان

 ٢٤ ١٣ ٦ ٥ ١٩١ جماميع النموذج ألف
 

 فئـة  بإنشـاء  ولكن جديدة، دائمة اعدمق أي إنشاء بعدم باء النموذج ويقضي -٢٥٣
ومقعد جديد غري دائم مدته سنتان       سنوات ٤ مدهتا للتجديد قابلة مقاعدمثاين   من جديدة

 :تقسيم هذه املقاعد على املناطق اإلقليمية الرئيسية كما يليمع ، )وغري قابل للتجديد(
 

 املنطقة اإلقليمية
ــدد  عـ

 الدول
 املقاعد الدائمة

 )املستمرة(

ــة املقا ــد املقترح ع
القابلة للتجديد اليت   

  سنوات٤مدهتا 

املقاعد اجلديدة  
غري (ملدة سنتني   

 اجملموع)القابلة للتجديد

 ٦ ٤ ٢ صفر ٥٣  أفريقيـــا

آسيا ومنطقة احملـيط     
 ٦ ٣ ٢ ١ ٥٦  اهلادئ

 ٦ ١ ٢ ٣ ٤٧  أوروبا

 ٦ ٣ ٢ ١ ٣٥  األمريكتان

 ٢٤ ١١ ٨ ٥ ١٩١ جماميع النموذج باء
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، فـإن مـن      املتحدة األمم من ميثاق    ٢٣ويف كال النموذجني، ومراعاةً للمادة       -٢٥٤
الدول األعضاء على زيادة مسـامهتها يف السـالم         حث  األساليب اليت ميكن اتباعها يف      

واألمن الدوليني تشجيع اجلمعية العامة على أن تنتخب، آخذة يف اعتبارها املمارسـات             
إلقليمي، أعضاء جملس األمن على أساس إعطاء أفضلية عند         املستقرة املتبعة يف التشاور ا    

للدول الثالث األكثـر إسـهاما مـن        األطول أجال   انتخاب أعضاء للمقاعد الدائمة أو      
يف منطقتها  الناحية املالية يف امليزانية العادية داخل منطقتها اإلقليمية، أو ألكثر ثالث دول             

اإلقليمية إسهاما بقـوات يف     منطقتها  دول يف   تقدميا لتربعات، أو ألكرب ثالث       اإلقليمية
 .بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم

 دائمـا  األمن جملس تكوين يف تغيري أي ُيعترب أن ينبغي ال أنه بقوة يرى الفريق وكان -٢٥٥
وهلذا ينبغي أن يعاد النظر يف تكوين جملس األمن يف عـام            . مستقبال فيه للطعن قابل غري أو

)  أعـاله  ٢٤٩حسب تعريفه يف الفقـرة      (إعادة النظر يف اإلسهام      لك، مبا يف ذ   ٢٠٢٠
غري الدائمني من زاوية فعالية اجمللس عند اختاذ إجـراءات          الدائمني و املقدم من األعضاء    

 .مجاعية ملنع وإزالة التهديدات اجلديدة والقدمية للسالم واألمن الدوليني

 يتصل امليثاق يف تعديل بأي أو لنقضا حلق توسيع بأي النموذجني من أي يقضي وال -٢٥٦
 أقـوى  طمأنة يف مهم دور له كان النقض حق أن ندرك حننو. احلالية األمن جملس بسلطات
 لتغـيري  عمليـة  وسيلة نرى ولسنا. مصونة ستكون مصاحلهم أن على املتحدة األمم أعضاء
 كمؤسسـة،  ،النقض حق فإن ذلك، ومع احلاليني الدائمني لألعضاء املخولة النقض سلطات
 فيه األخذ يتزايد عصر يف املؤسسة يالئم وال الراهن للعصر مناسب غري بطابع مجلته يف يتسم

 احليوية املصاحل فيها تكون اليت املسائلعلى   استخدامهيقتصر   أن على وسنحث ،بالدميقراطية
 طعـوا يق أن الفردية، بصفتهم الدائمني، األعضاء إىل أيضا نطلب وإننا .حقيقي خلطر عرضة
 اجلماعيـة  اإلبـادة  حـاالت  يفالـنقض    حـق  استعمال عن باالمتناع عهدا أنفسهم على

ونوصي بأال يشمل أي اقتـراح لإلصـالح        . النطاق الواسعة اإلنسان حقوق وانتهاكات
 . توسيع حق النقض

 األمـن  جملس ألعضاء ميكن" اإلرشادي التصويت "لـ نظام استحداث ونقترح -٢٥٧
 التصـويت  هـذا  ومبوجب. مقترح إجراء بشأن علنا املواقف إبداء إىل الدعوة خالله من

 للعـدد  يكـون  لن كما النقض، حلق الذي التأثري" ال "بـ للتصويت يكون لن اإلرشادي،
 وفقـا  قـرار  أي على الثاين الرمسي التصويت وسيجري. قانونية قوة أي لألصوات النهائي

ممارسة انكشاف حقائق   ادنا، إىل زيادة    وسيؤدي ذلك، يف اعتق   . للمجلس احلالية لإلجراءات
 . حق النقض
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وانكشاف  شفافية على عديدة رمسية غري حتسينات األخرية السنوات يف أدخلت وقد -٢٥٨
 األمـن  جملـس  نذكر وإننا. القرارات واختاذ التداول يف اجمللس يتبعها اليت اإلجراءاتحقائق  
 التشـاور  جيري أن يف امليثاق من ٤٤ ةاملاد مبوجب حقوقا بقوات املسامهة للدول بأن أيضا
ونوصي بتضـمني   . اجمللس هبا يأذن اليت العمليات يف القوات نشر بشأن كامل بشكل معها

علـى  النظام الداخلي للمجلس طرقا لتحسني الشفافية واملساءلة وإضفاء الصفة الرمسية           
 .تلك الطرق

 عسـكرية  مشـورة  لـى ع احلصول األمن جملس يف الوفود من العديد بوسع وليس -٢٥٩
. النطـاق  واسعة عسكرية آثار هلا قرارات اختاذ منهم يطلب ما كثريا ذلك، ومع. متخصصة

وهلذا فإننا نوصى بأن يكون املستشار العسكري لألمني العام واملوظفون التابعون له متـاحني              
 .ةبناء على طلب جملس األمن لتقدمي املشورة التقنية والفنية بشأن اخليارات العسكري

 .وحنن نرحب بزيادة مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال جملس األمن -٢٦٠
 
 السالملبناء إنشاء جلنة  -خامس عشر 

 منظومـة  يف يوجـد  فال. كربى مؤسسية فجوة وجود أجريناه الذي التحليل أظهر -٢٦١
 أو احلـرب،  إىل واالنـزالق  الدول اهنيار لتفادي صريح بشكل مصمم مكان املتحدة األمم

األمم املتحدة   ميثاق يف ذلك إدراج وعدم. السالم إىل احلرب من انتقاهلا يف البلدان ملساعدة
 بالعمل ما حد إىل العهد حديثة املتحدة األمم أن اعتبارنا يف أخذنا إذا املستغرب باألمر ليس
ومع ذلك، فقد استجد اليوم، يف عصر أصبحت فيه عشـرات           . داخلي معظمها صراعات يف

، التزام دويل واضح مبسـاعدة      اتالصراعتتعاىف فيها من    ر بفترات عصيبة أو بفترات      الدول مت 
 .يةسؤولبشعور باملالدول على تطوير قدرهتا على أداء مهامها السيادية بفعالية و

والدور الفريد لألمم املتحدة يف هذا اجملال نابع مـن شـرعيتها الدوليـة؛ وحيـاد                 -٢٦٢
نة مبوظفني يتمتعون بفهم ثقايف واسع وخربة مبجموعة كـبرية          موظفيها؛ وقدرهتا على االستعا   

ومتنوعة من النظم اإلدارية، منها النظم اإلدارية يف العامل النامي؛ واخلربة اليت اكتسبتها مؤخرا              
 .يف تنظيم عمليات إلدارات وسلطات انتقالية

 مـن  انيـه مع بأوسـع  السالمبناء   على املتحدة األمم قدرة تعزيز يكون أن وجيب -٢٦٣
 يف وفعال متساوق بشكل العمل على قادرة تكون أن املتحدة األمم ويلزم. املنظمة أولويات

 الصـراع  انتهاء بعد السالم ببناء وينتهي املبكر باإلنذار يبدأ الذي املتصل النطاق مراحل كل
 من  ٢٩وحنن نوصي بأن ينشئ جملس األمن، متصرفا مبوجب املادة          . الوقائي بالعمل مرورا

 .السالملبناء وبعد التشاور مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، جلنة األمم املتحدة ميثاق 



 

04-60229 95 
 

A/59/565  

السالم يف حتديد البلدان الـيت متـر        بناء  وينبغي أن تتمثل املهام الرئيسية للجنة        -٢٦٤
؛ والقيام، باالشتراك مع    اهنيار بناء الدولة فيها   بفترات عصيبة وتواجه خطر االنزالق إىل       

 الوطنية، بتنظيم مساعدة سباقة يف منع هذا اخلطر من االقتراب؛ واملسـاعدة يف              احلكومة
ختطيط عمليات االنتقال بني الصراع وبناء السالم بعد انتهاء الصراع؛ والقيام على وجه             

السالم بعد انتهاء الصراع واإلبقـاء   لمشاركة يف بناء    لخاص حبشد جهود اجملتمع الدويل      
 .ة تدعو إليها احلاجةعلى هذه اجلهود أطول مد

السـالم ونظامهـا الـداخلي    بنـاء  وينبغي أن تراعى يف التكوين الدقيق للجنة       -٢٦٥
 :وتسلسلها اإلداري، وهي أمور سيلزم البت فيها، املبادئ التوجيهية التالية

 السالم صغرية احلجم بشكل معقول؛بناء أن تكون جلنة  )أ( 

يف مسائل السياسة العامـة وكـذا يف        أن جتتمع يف أشكال خمتلفة، للنظر        )ب( 
 استراتيجيات كل بلد على حدة؛

أن يرأسها ملدة ال تقل عن عام ورمبا أكثر من عام عضو يوافـق عليـه                 )ج( 
 جملس األمن؛

 ؛ن، اجمللس االقتصادي واالجتماعيأن ميثَّل فيها، إىل جانب جملس األم )د( 
 بلد حمل النظر؛أن يدعى إىل احلضور فيها ممثلون وطنيون لل )هـ( 

أن ميثَّل يف اجتماعاهتا املديُر العام لصندوق النقد الدويل ورئيس البنـك             )و( 
 الدويل، وعند االقتضاء، رؤساء مصارف التنمية اإلقليمية، مبسؤولني كبار مناسبني؛

أن يدعى إىل املشاركة يف مداوالهتا ممثلو البلدان املاحنة الرئيسية، وكذلك            )ز( 
 ن الرئيسية املسامهة بقوات عندما تكون مشاركتهم مناسبة؛ممثلو البلدا

أن يدعى إىل املشاركة يف مداوالهتا ممثلـو املنظمـات اإلقليميـة ودون              )ح( 
 .اإلقليمية عندما تكون هذه املنظمات ذات نشاط فعلي يف البلد املعين

 
 مكتب دعم بناء السالم  

مانة العامة ليمد جلنة بنـاء السـالم        ينبغي إنشاء مكتب لدعم بناء السالم يف األ        -٢٦٦
بالدعم املناسب من األمانة العامة وليضمن متكُّن األمني العام مـن إدخـال سياسـات               
واستراتيجيات على نطاق املنظومة يف جمال بناء السالم، وإعداد جمموعـة مـن أفضـل               

 .املمارسات، وتقدمي دعم متماسك للعمليات امليدانية
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 يفمتنوعة   خلفيات إىل ينتمون ممن أكثر أو موظفا ٢٠ من ملكتبا يتألف أن وينبغي -٢٦٧
 املكتب، وبإمكان. السالم بناء وعمليات استراتيجية يف خربة هلم وممن املتحدة األمم منظومة
 املسـاعدة  الطلـب،  عنـد  أيضا، يقدم أن السالم،بناء   وجلنة العام لألمني دعمه جانب إىل

 إىل أو املتحـدة،  لألمـم  املقـيمني  املنسـقني  إىل أو ،السالم عمليات رؤساء إىل واملشورة
 السياسـية  للترتيبات استراتيجيات وضع مثال بينها من جماالت يف وذلك البلدان، حكومات
يف جمـال   وينبغي أن يقدم املكتـب حتلـيالت        . جديدة حكومية مؤسسات بناء أو االنتقالية

 .اأعماهلم ملساعدهتا يف تنظيم السالبناء إلنذار املبكر مرتني يف السنة إىل جلنة ا

وائم خبـرباء وطنـيني ودولـيني،       كما ينبغي ملكتب دعم بناء السالم أن حيتفظ بق         -٢٦٨
 .ن هلم خربة يف حاالت ما بعد انتهاء الصراعممسيما  وال
وينبغي أن يكون للمكتب جملس استشاري مشترك بني الوكاالت، يرأسـه رئـيس              -٢٦٩

يتوىل ضمان أن يؤدي املكتب عمله بالتعاون الفعـال مـع           وائية،  جمموعة األمم املتحدة اإلمن   
 .العناصر األخرى باملنظومة اليت تقدم دعما ذا صلة

 
 املنظمات اإلقليمية -سادس عشر 

ستتعزز قدرة جملس األمن على أن يصبح سبَّاقا بدرجة أكرب يف منـع التهديـدات                -٢٧٠
اسـتعماال أكمـل    األمم املتحدة    من ميثاق    والتصدي هلا إذا اسُتعملت أحكام الفصل الثامن      

 .وأكثر جدوى مما كان جيري حىت اآلن

 األمـم  إنشـاء  منـذ  اإلقليمية ودون اإلقليمية اجملموعات من كبري عدد أنشئ وقد -٢٧١
 وبـدأ  وازدهـارهم،  أعضائها استقرار يف كبري إسهام اجملموعات هذه لبعض وكان. املتحدة
وحنن نعتقد أنه ينبغي لألمـم      . واألمن بالسالم احملدقة ديداتللته املباشر التصدي يف بعضها

ع على إنشاء هذه اجملموعات، وخباصة يف األجزاء املهددة بشدة من العـامل             املتحدة أن تشجِّ  
 .منظمات فعالة لألمنحاليا اليت ال توجد هبا 

 من يوياح جزءا تكون أن ميكن اإلقليمية املنظمات أن األخرية التجارب أظهرت وقد -٢٧٢
 تعفي أو املتحدة، األمم جهود مع تتعارض أال جيب جهودها أن إال. األطراف املتعدد النظام
 العمـل  تنظيم هو األساسي فاألمر. واألمن السالم عن الرئيسية مسؤولياهتا من املتحدة األمم

 ظمـة من وأي املتحدة، األمم قيام وضمان ومقاصدها، املتحدة األمم ميثاق إطار يف اإلقليمي
ويتطلب ذلـك   . اآلن حىت حيدث كان مما تكامال أكثر حنو على بذلك معها، عاملة إقليمية
  :يلي ما
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أن جيري يف كل احلاالت طلب إذن جملس األمن على عمليات السـالم              )أ( 
، مع مراعاة أنه قد يتم يف بعض احلاالت املستعجلة، طلب ذلك اإلذن بعد بدء تلك                اإلقليمية
 العمليات؛

 التشاور والتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية،        وسع نطاقُ ين  أ )ب( 
وميكن إضفاء صفة رمسية على هذا التشاور وذلك التعاون يف اتفاق يغطي مسـائل مـن        
قبيل اجتماعات رؤساء املنظمات، وزيادة تواتر تبادل املعلومـات واإلنـذار املبكـر،             

لعسكريني، وتبادل األفـراد داخـل عمليـات        والتدريب املشترك للموظفني املدنيني وا    
 السالم؛

أن تلتزم البلدان املاحنة، يف حالة القدرات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة             )ج( 
سنوات، ضمن اإلطار االستراتيجي     ١٠األفريقية، بعملية دعم متواصل لبناء السالم متتد        

 لالحتاد األفريقي؛

ا قدرات يف جمال منـع الصـراع        أن تدرج املنظمات اإلقليمية اليت لديه      )د( 
 وحفظ السالم هذه القدرات يف إطار نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطية؛

أن توافق الدول األعضاء على أن يكون الدعم املتصل باملعدات الـذي             )هـ( 
تقدمه األمم املتحدة إىل العمليات اإلقليمية والذي تستمده من املصادر اململوكـة هلـا،              

 اجة؛حسب احل

أن تعدَّل القواعد املنظمة مليزانية حفظ السالم يف األمم املتحـدة حبيـث            )و( 
توفِّر للمنظمة خيار متويل العمليات اإلقليمية اليت يأذن هبا جملس األمـن مـن األنصـبة            

 .املقررة، حسب كل حالة على حدة

 حلف مةمنظ مثل التحالف على قائمة منظمات األخرية السنوات يف اضطلعت وقد -٢٧٣
 يف املقصـود  بـاملعىن  اإلقليمية منظمة اعتبارها عدمعلى   العادة جرتاليت   (األطلسي مشال
 املنـاطق  خارج السالم حلفظ بعمليات ،)امساهت بعض هلا كانت وإن امليثاق من الثامن الفصل
 األمـن  جملـس  من بإذن تتم العمليات هذه دامت ما بذلك نرحب وحنن. بواليتها املشمولة
أيضـا  ويف حالة منظمة حلف مشال األطلسي، قد يكون لتلك املنظمة           . أمامه عنها لوُيساء

دور بنَّاء يف املساعدة يف توفري التدريب واملعدات للمنظمات اإلقليمية والدول ذات املـوارد              
 .األقل
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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي -سابع عشر 
 السـالم  بـني  تنفصـم  ال صلة كهنا أن يدركون املتحدة األمم ميثاق واضعو كان -٢٧٤
 اآلن نواجهها اليت املؤسسية واملشكلة. أخرى ناحية من االقتصادية والتنمية ناحية من واألمن
 اجملـالني  يف وخباصـة  الدولية، االقتصادية املسائل بشأن القرارات اختاذ أن أوهلما :وجهان هلا

 إىل سـبيل  والقت طويـل    منذ و  املتحدة األمم عمل نطاق عن خرج قد والتجاري، املايل
 وكـاالت  إنشاء أجاز قد امليثاق أن وثانيهما املؤسسي؛ اإلصالح قدر كان مهماإليه   إعادته

 االقتصادي اجمللس دور بذلك فاختزل املتحدة، لألمم الرئيسية اهليئات عن مستقلة متخصصة
 جمهـا وبرا املتحـدة  األمـم  صناديق تشتت ويؤدي. تنسيقي دور جمرد ليصبح واالجتماعي
 سيكون من الـواقعي أن      ،ومع ذلك . األوقات أفضل يف صعبا أمرا ذلك جعل إىل ووكاالهتا

ننشد حتول اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل مركز الختاذ القرارات يف العامل بشأن مسائل             
 .التجارة والتمويل، أو لتوجيه برامج الوكاالت املتخصصة أو املؤسسات املالية الدولية

 التنميـة  مسـائل  معاجلة من متكنها اليت اإلمكانيات فعال لديها املتحدة األمم أن إال -٢٧٥
 معاجلـة  فيـه  ميكن الذي الوحيد املكان هي املتحدة األمم فأوال،. واالجتماعية االقتصادية
 قـدرة  املتحـدة  األمم لدى وثانيا،. العاملي الصعيد على معا والتنمية واألمن السالم مسائل

 العامـة  اجلمعيـة  إليـه  اسـتنادا  توصلت أساسا كانت االجتماعات، تنظيم على ُتبارى ال
 اآلراء يف توافـق  إىل املاضية الثالثة العقود يف هانظمت اليتالرئيسية   القمة ومؤمترات واملؤمترات

 أهنـا  املتحدة األمم تظهر وثالثا،. االجتماعي امليدان يف وخباصة دوليا، مقبولة أهدافبشأن  
وهنـاك  . لصـاحلها  العـامل  الـرأي  تعبئة ميكنها وبالتايل ألهدافها قوي شعيب بدعم حتظى

استراتيجيات ثالث ميكن أن تساعد يف أن يعزز اجمللس االقتصادي واالجتماعي أمهيتـه             
، على النحو املـبني     وإسهامه يف األمن اجلماعي، استنادا إىل املزايا النسبية لألمم املتحدة         

 :أدناه

 وضـع  جمايل يف قيادي بدور القيام واالجتماعي االقتصادي سللمجل ميكن أوال، -٢٧٦
 الـيت  الكثرية التهديدات أسباب حول النقاش فيه يكثر وقت يف والتحليل التنظيمية القواعد
 :ولتحقيق هذه الغاية. روابط من التهديدات تلك بني وما نواجهها

اجلوانـب  نوصي بأن ينشئ اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلنة معنية ب         )أ( 
، وأن يستخدم سلطاته للتكليف بإجراء حبـوث        االجتماعية واالقتصادية للتهديدات األمنية   

فهم أفضل للتهديدات االقتصادية واالجتماعية للسالم، وللجوانب االقتصادية        توالتوصل إىل   
 واالجتماعية لتهديدات أخرى مثل اإلرهاب واجلرمية املنظمة؛
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خرا على تبادل املعلومـات بـني اجمللـس         نرحب بالتحسن الذي طرأ مؤ     )ب( 
االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن، عن طريق االجتماعات املنتظمة بني رئيسـيه مـثال،             

 .ونشجع كلتا اهليئتني على إضفاء الصفة الرمسية على هذا التبادل

وثانيا، ميكن للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يوفر ساحة تقيس فيها الدول            -٢٧٧
 .تزامها بتحقيق األهداف اإلمنائية الرئيسية بطريقة منفتحة وشفافةمدى ال

 أعلـى  على اإلمنائية الدوائر حلشد منتظما مكانا يوفر أن للمجلس ميكن وثالثا، -٢٧٨
 :ذلكلتحقيق و “اإلمنائي للتعاون منتدى” إىل الواقع يف يتحول حبيث املستويات،

،  االقتصادي واالجتماعي  جمللسينبغي اتباع هنج جديد يف جدول أعمال ا        )أ( 
ُيستعاض فيه عن تركيزه احلايل على املسائل اإلدارية وتنسيق الربامج جبدول أعمال أكثر             

 األلفية؛بشأن عالن اإلتركيزا يدور حول املواضيع الرئيسية الواردة يف 

ينبغي إنشاء جلنة تنفيذية صغرية تتألف من أعضاء كل جمموعة إقليميـة             )ب( 
 وجيه واإلرشاد لعمله وتفاعله مع األجهزة والوكاالت والربامج الرئيسية؛لتوفري الت

االقتصـادي  ينبغي االستفادة من االجتماعات السـنوية بـني اجمللـس            )ج( 
ومؤسسات بريتون وودز لتشجيع اختاذ إجراءات مجاعية لدعم األهـداف          واالجتماعي  

 اإلمنائية لأللفية وتوافق آراء مونتريي؛

أن يقـوم،   االقتصادي واالجتمـاعي     يكون من أهداف اجمللس      ينبغي أن  )د( 
وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، توفري التوجيه بشـأن        أمانته  اعتمادا على إسهامات من     

 التعاون اإلمنائي جملالس إدارات صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا؛

 األمني العام وجمموعة األمم     ينبغي أن يدعم اجمللس بقوة اجلهود اليت يبذهلا        )هـ( 
تساق عمل األمم املتحدة على الصعيد امليـداين وتنسـيقه مـع            ااملتحدة اإلمنائية لتعزيز    

 .مؤسسات بريتون وودز واجلهات املاحنة على أساس ثنائي
 املتحدة األمم وكاالت متويل طريقة يف النظر إلعادة حان قد الوقت أن نعتقد وحنن -٢٧٩

يف هذا  مؤخرا مبادرات جديدة     تاسُتكشفوقد  . التمويل هذا كمية ويف هاوبراجم وصناديقها
 .جديرة بأن يويل هلا اجملتمع الدويل عناية خاصةالصدد 

 
 السياسات تساقا حتقيق  

 اجمللـس  أداء حتسـني  يف أمهية من أعاله املذكورة االستراتيجيات به تتسم ما رغم -٢٨٠
 النظـام  إدارة علـى  طرأت اليت التارخيية التطورات أن ندرك فإننا واالجتماعي، االقتصادي
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 بالتجارة املتعلقة الدولية السياسات يف التأثري على اجمللس قدرة من حدت قد األطراف املتعدد
 النمو املتقدمة الرئيسية البلدان بني جتمع هيئة إىل حاجة هناك تزال وال. واالستثمار والتمويل
 التصـدي  وطريقـة  والبيئـة،  والتمويل التجارة بني حلامسةا الروابط معاجلة أجل من والنامية
ولكي تكون هذه اهليئـة فعالـة،       . واالجتماعية االقتصادية التنمية وحتقيق الوبائية لألمراض

 .بد هلا من العمل على مستوى قادة الدول فال

 رؤسـاء  مسـتوى  على تعقد اليت الثماين جملموعة السنوية االجتماعات أن حني ويف -٢٨١
 الالزمـة  السياسات تساقا لزيادة املطلوبة اخلصائص بعض فيها تتوافر احلكومات أو دولال

 رؤسـاء  بـني  جيمـع  أكرب حمفل يتوافر أن املفيد من فسيكون الدفع، قوة من مزيدا ومنحها
 حتويـل  ذلـك  إىل املؤدية السبل بني من يكون وقد. والنامية النمو املتقدمة البلدان كربيات
 سـكاهنا  ميثل دول بني حاليا جتمع إهنا حيث قادة، جمموعة إىل املالية لوزراء العشرين جمموعة
 النشـاط  مـن  يف املائـة     ٩٠جمتمعـة    حصتها ومتثل العامل سكان من املائة يف ٨٠ جمتمعني

 التجـارة  ومنظمة الدويل والبنك الدويل النقد صندوق بانتظام وحيضرها العاملي، االقتصادي
، كأعضـاء يف تلـك      ونوصي بأن يشارك يف هذه االجتماعـات      . رويباألو واالحتاد العاملية

 األمني العام لألمم املتحدة ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي لضـمان قـوة             اجملموعة،
 .برامج ومبادرات األمم املتحدةإىل الدعم املقدم 

 
  جلنة حقوق اإلنسان-ثامن عشر 

 تأكيـدها  أعاد مهمة وهي اإلنسان، حقوق ةمحاي املتحدة لألمم الرئيسية املهام من -٢٨٢
وقد ُعهد إىل جلنة حقوق اإلنسان بتشجيع احترام حقـوق اإلنسـان            . األلفيةاإلعالن بشأن   

على الصعيد العاملي، وتعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، والرد على االنتهاكات             
 .راهتا يف جمال حقوق اإلنساناليت حتدث يف بلدان معينة، ومساعدة البلدان على بناء قد

 مهامها أداء على قدرهتا تقويض إىل املهنية وكفاءهتا اللجنة مصداقيةتآكل   أدى وقد -٢٨٣
 ومحايتـها  اإلنسـان  حقوق بتعزيز ثابت التزام لديها ليس اليت والدول. األخرية السنوات يف
 يف طلبـت  قد دوال أن لقناق تثري اليت األمور ومن. احلقوق تلك لتعزيز معايري وضع ميكنها ال

 من نفسها حلماية بل اإلنسان حقوق لتعزيز ال اللجنة عضوية إىل االنضمام األخرية السنوات
وال ميكن أن تكون اللجنة ذات مصداقية إذا كانت يف نظر النـاس             . آخرين النتقاد أو النقد

 .تكيل مبكيالني يف التصدي للشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان

 بصـورة  يسري اإلنسان حقوق نظام جلعل ضروري أمر اهليئة هذه إصالح فإن وهلذا -٢٨٤
 الـيت  اجلهـود  نؤيد وحنن. أفضل بصورة إليه املوكولة واملهام بالواليات قيامه ولضمان فعالة
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 حقوق دمج لضمان مؤخرا اإلنسان حلقوق السامياألمم املتحدة    ومفوض العام األمني بذهلا
 اإلنسان، حلقوق قوية داخلية مؤسسات إنشاء ودعم املتحدة، مماأل أعمال مجيع يف اإلنسان
وينبغـي للـدول    . اإلرهـاب  حماربة سياق ويف الصراعات من اخلارجة البلدان يف وخباصة

 .وديف هذه اجلهاألعضاء توفري الدعم الكامل لألمني العام واملفوض السامي 

 حقـوق  بلجنـة  املتصـلة  املسائل أصعب عديدة، وجوه من هي، العضوية ومسألة -٢٨٥
 دول أي انتخـاب  مسـألة  األخرية السنوات يف أصبحت وقد. حساسية وأكثرها اإلنسان
 له وكان اإلنسان حقوق على إجيابية آثار له يكن مل حمموم، دويل توتر مصدر اللجنة لعضوية
 املتعلقـة  املقترحـات  تؤدي ألن تذكر فرصة هناك وليست. اللجنة أعمال على سليب تأثري
. املسـألة  تسـييس  زيادة خطر على تنطوي إهنا بل الديناميات هذه تغيري إىل العضوية عايريمب

 عضـوية  ذاتلتصـبح    اإلنسان حقوق جلنةبزيادة أعضاء    نوصي فإننا ذلك، من وبدال
ومن شأن ذلك أن يؤكد أن مجيع األعضاء ملتزمون مبوجب امليثاق بتعزيـز حقـوق               . عاملية

عودة إىل تركيز االنتباه على املسائل اجلوهرية بدال من التركيز على           اإلنسان، وقد يساعد يف ال    
 .من ينبغي له مناقشتها والتصويت عليها

 أطرافا كانوا   وفود رؤساء من تتألف تارخيها من األول النصف يف اللجنة كانت وقد -٢٨٦
 الالزمـة  ةواخلـرب  املهنية باملؤهالت يتمتعون وكانوا اإلنسان حقوق ميدان يف رئيسية فاعلة
ونعتقـد أنـه    . احلني ذلك منذ املمارسة هذه انتكست وقد. اإلنسان حقوق جمال يف للعمل

حقـوق اإلنسـان    ونقترح أن يكلف مجيع أعضاء جلنة       ينبغي العودة هبا إىل سابق عهدها؛       
 .شخصيات بارزة وخبرية يف جمال حقوق اإلنسان بترؤس وفودها

 فريـق  أو جملـس  من الدعم عملها يف نساناإل حقوق جلنة تتلقى أن نقترح كما -٢٨٧
 املسـتقلني  اخلرباء من تقريبا عضوا ١٥ من الفريق أو اجمللس هذه يتألف أن على. استشاري

 مـرة  للتجديـد  قابلة سنوات ثالث ملدة مهاراهتم بسبب يعينون ،)مثال منطقة كل من ٣(
. السـامي  واملفوض العام األمني من مشترك اقتراح على بناء بتعيينهم اللجنة وتقوم. واحدة

وإىل جانب تقدمي املشورة بشأن املسائل اخلاصة بكل بلد على حدة، ميكـن للمجلـس أو                
الفريق إسداء املشورة بشأن ترشيد بعض الواليات املواضيعية وميكنه أن يقـوم هـو نفسـه                

 .ببعض الواليات احلالية املتصلة بالبحوث ووضع املعايري والتعاريف

 حقـوق  حالـة  عن سنوي تقرير إعداد السامي املفوض إىل ُيطلب بأن ونوصي -٢٨٨
. اللجنة مع وافية ملناقشة أساسا حينئذ التقرير هذا يشكل أن وميكن. أمجع العامل يف اإلنسان

حقوق اإلنسان يف مجيـع البلـدان اسـتنادا إىل          مجيع  وينبغي أن يركز التقرير على إعمال       
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نشأة مبوجب معاهدات، واآلليـات اخلاصـة، وأي        املعلومات املستمدة من عمل اهليئات امل     
 .مصادر أخرى يعتربها املفوض السامي مناسبة

 مبـا  مداوالته، يف أنشط حنو على السامي املفوض يشرك أن األمن جمللس ينبغي كما -٢٨٩
 األمـن  جملـس  أخـذ  اليت بالدعوة أيضا ونرحب. السالم عمليات بواليات يتصل ما فيها

وينبغي، . معينة ببلدان خاصة حاالت على إلطالعه السامي املفوض إىل دمتزاي بتواتر يوجهها
السـالم  بناء  وأن يطلب جملس األمن وجلنة      يف اعتقادنا، أن يكون ذلك هو القاعدة العامة         

إىل املفوض السامي أن يقدم إليهما بانتظام تقريرا عن تنفيذ مجيع األحكام املتصلة حبقوق              
 .من، مما ميكِّن من رصد هذه األحكام بطريقة مركزة وفعالةاإلنسان يف قرارات جملس األ

. اإلنسـان  حقوق مفوضية متويل حبالة يتعلق فيما العمل من باملزيد القيامأيضا   يلزمو -٢٩٠
 الـذي  وااللتزام للمفوضية املائة يف ٢ العادية امليزانية ختصيص بني واضحا تعارضا نرى وحنن
 الرئيسـية  األهـداف  من ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز لجبعاألمم املتحدة    ميثاق به يقضي
 حقـوق  جمـال  يف القـدرات  لبناء املتاح التمويل قلة عالجإىل   أيضا حاجة ومثة. للمنظمة
وينبغي أن تعيد الدول األعضاء النظر بشكل جـدي يف عـدم كفايـة التمويـل                . اإلنسان

 .للمفوضية وأنشطتها

نظر الدول األعضاء يف رفع مستوى اللجنة لتصـبح         وعلى املدى األطول، ينبغي أن ت      -٢٩١
، فال تكون بعد ذلك من اهليئات الفرعية للمجلـس االقتصـادي            “جملسا حلقوق اإلنسان  ”

واالجتماعي بل هيئة من هيئات امليثاق تقف جنبا إىل جنب معه ومع جملس األمن، وذلـك                
إىل جانـب القضـايا األمنيـة       ديباجة امليثاق حلقوق اإلنسان     األمهية اليت توليها    مبا يعكس   
 .واالقتصادية

 
 ألمانة العامة ا-تاسع عشر 

من العناصر األساسية ألي نظام فعال لألمن اجلماعي يف القرن احلادي والعشرين أن              -٢٩٢
يكون هناك أمني عام يتمتع بالقوة على رأس أمانة عامة تتسم بدرجة أكرب من الكفاءة املهنية                

 .وُحسن التنظيم
 

 العام األمني إىل املقدم الدعم تعزيز -ألف  
 األمم عمل تساقا زيادة على ١٩٩٦ عام يف العام األمني نائب منصب إنشاء ساعد -٢٩٣
. اإلداري اإلصـالح  مسائل ويف واإلمنائية واالجتماعية االقتصادية اجملاالت يفكثريا   املتحدة
 كاهـل  علـى  أُلقي الذي واألمن السالم جمال يف العمل عبء يف اهلائلة الزيادة إىل وبالنظر
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لشؤون  العام األمني لنائب ثان منصب إنشاء سيكفل ، القرن املاضي  تسعينات يف العام األمني
 املستوى نفس على دعما اجملال هذا يف العام األمني يبذهلا اليت اجلهود تتلقى أن واألمن لسالما

 لنائب األمني العام يكـون      وملساعدة األمني العام، ينبغي إنشاء منصب إضايف      . اجلودة من
 .شاغله مسؤوال عن السالم واألمن

 التنميـة  جمـال  يف املتحـدة  األمم عمل على بالتركيز العام لألمني نائٍب قيام ومع -٢٩٤
 املراقبـة  يف العام األمني وموظفوهالثاين   العام األمني نائب سيساعد واالجتماعية، االقتصادية
 اسـتراتيجيات  صـياغة  هبدف واألمن، السالم جمال يف تحدةامل األمم منظومة لعمل املنهجية
 يكـرر  لن أنه كما تنفيذيا املكتب هذا يكون أن يلزم وال. األعمال تنسيق وضمان متكاملة
 إسهامات على عمله يف وسيعتمد. فعاليتها من ويزيد سريشدها بل القائمة البريوقراطية املهام
 االسـتراتيجيات  مـن  وخيارات املبكر لإلنذار تقارير وسيعد والوكاالت اإلدارات شىت من
 القـدرة  لـديهم  فنيا موظفا ١٥ من يقرب مما يتألف أن وينبغي. العام األمني فيها يبت لكي
كما جيب أن يوفر لألمني العـام       . والتنسيق والتخطيط االستراتيجي التحليل مبهام القيام على

 ومن ذلك مثال تزويـده باملشـورة        لتصدي للتهديدات اجلديدة،  من أجل ا  خربة فنية جديدة    
 .العلمية الالزمة ملعاجلة مسائل األمن البيئي والبيولوجي

 
 املهين واالقتدار الكفاءة صفيت العامة األمانة إكساب -باء  

 الوقـت  يف واملشورة بالتحليل وتزويدها األعضاء الدول قرارات تنفيذ عبء يقع ال -٢٩٥
 تكـون  ولكي. بأكملها العامة األمانة عاتق علىبل   ه،وحد العام األمني كاهل على املناسب
 مهاراهتـا  طُوعت جيدا ومدربة مهنيا مقتدرة عامة أمانة إىل حباجة فإهنا فعالة، املتحدة األمم

 توسعا األخرية عشرة اخلمس السنوات شهدت وقد .املنوطة هبا حاليا   املهام لتناسب وخرباهتا
 السـالم  اتفاقـات  على وبالتفاوض السالم؛ وحفظ اتالصراع باتقاء املتصل العمل يف كبريا

 قـل  فقـد  الباردة، احلرب هناية منذ الطلب زيادة ورغم ذلك ومع. السالم وببناء وتنفيذها؛
 نطـاق  كامـل  عن املسؤولية يتوىل وال ،١٩٩٠ عام منذ العامة األمانة وظفيالكلي مل  عددال

 جملـس  إىل الدعم وتقدمي وإدارهتا، مالسال حفظ عمليات وتنظيم بالوساطة، املتصلة املسائل
 األمانـة  موظفي من املائة يف ستة إال واجلزاءات، االنتخايب، والدعم السالح، ونزع األمن،
 كمـا  ميـداين،  تدريب أو ميدانية خربة املقر يف املوجودين من كثري لدى يوجد وال. العامة
وفضال عن ذلك، ال    . لتدريبا ذلك أو اخلربة هذه على حصوهلمدون  القائمة   القواعدحتول  

توجد خربة مبعاجلة كثري من التهديدات اجلديدة أو الناشئة اليت يتناوهلا هـذا التقريـر، وإن                
 .وجدت فهي ضئيلة
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 الوجـه  علـى مهام منصبه    ألداء موارد من حيتاجه مبا العام األمني تزويد وينبغي -٢٩٦
 يراه وجه أفضل على املوارد من وغريهم موظفيه إدارة من متكنه اليت وبالسلطة املناسب
 :وللوفاء باحلاجات احملددة يف هذا التقرير، نوصي مبا يلي. مناسبا

األمـم    مـن ميثـاق    ١٠١ و   ١٠٠أن تلتزم الدول األعضاء باملادتني       )أ( 
 ؛املتحدة

أن تعيد الدول األعضاء النظر يف الصلة بني اجلمعية العامة واألمانة العامة             )ب( 
ونة املمنوحة لألمني العام يف إدارة موظفيه زيادة كبرية، رهنا على الدوام            هبدف زيادة املر  

  العامة؛مبسؤوليته أمام اجلمعية

أن تنفذ اآلن ودون مزيد من التأخري مقترحات األمني العـام املتعلقـة              )ج( 
 ؛ تنفيذا كامال٢٠٠٢ و ١٩٩٧بإصالح املوارد البشرية لعامي 

 استعراض للموظفني واستبداهلم، بسـبل       عملية ، مرة واحدة  ،أن جتري  )د( 
منها التقاعد املبكر، لضمان اعتماد األمانة العامة على أشخاص مناسـبني ألداء املهـام              
املسندة إليها، مبا فيها مهام الوساطة ودعم بناء السالم، ومهام مكتب نائب األمني العـام       

 هلذا االستبدال بوصفه     توفر الدول األعضاء التمويل    أن وينبغي. لسالم واألمن لشؤون ا 
 ؛استثمارا طويل األجل جمديا من حيث التكلفة

 يف املائة مـن     ١ وظيفة، أي أقل من      ٦٠أن ُتوفَّر لألمني العام على الفور        )هـ( 
جمموع وظائف األمانة العامة، لغرض إنشاء كامل القدرة اإلضافية لألمانة العامة املقترحة            

 .يف هذا التقرير
 

 ألمم املتحدةميثاق ا -ن يعشر
 األمـم   ميثـاق  من ٢٣ املادة تعديل األمن جملس بإصالح املتعلقة توصياتنا ستتطلب -٢٩٧
 :ونقترح، فضال عن ذلك، إدخال التعديالت املتواضعة التالية يف امليثاق. املتحدة

 وينبغـي  بالتقـادم ) األعداء دول إىل إشاراهتما يف (١٠٧ و ٥٣ املادتان تتسم -٢٩٨
هلاتني  القانونية األحكام   تقويض لتفادي مناسبة بطريقة أن تصاغ التنقيحات     على ،تنقيحهما
 .١٩٤٥فامليثاق ينبغي أن يعرب عن آمال وتطلعات اليوم، ال خماوف عام . رجعي بأثراملادتني 

 الوصـاية  جملس أدى فقد. )“الوصاية جملس”(الفصل الثالث عشر     حذف ينبغي -٢٩٩
 ويف االسـتعمارية  احلقبة من اخلروج على العامل مساعدة يف امهم دورا املتحدة لألمم التابع
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وينبغي لألمم املتحدة أن تدير ظهرهـا ألي        . الناجحة االستعمار إهناء حاالت من كثري إدارة
 .حماولة للعودة إىل عقليات االستعمار وأشكاله

 يف اهليئـة  هـذه  إىل إشارة وكل ،")احلرب أركان جلنة ("٤٧ املادة حذف ينبغي -٣٠٠
 اخلمسة لألعضاء املشتركة األركان هيئة متارس أن مناسبا يعد فلم. ٤٦ و ٤٥ و ٢٦ املواد

إىل أعاله   ٢٥٨وقد تطرقنا يف الفقرة     . ١٩٤٥ عام يف هلامتصورا   كان الذي الدور الدائمني
 .حاجة جملس األمن إىل تزويده مبشورة عسكرية أفضل

 لتنظيم متينا وتوجيهيا قانونيا أساسا مجلته يف كليش يزال ال امليثاق أن نعتقد أننا بيد -٣٠١
 القـدمي  واألمن، بالسالم احملدقة التهديدات مواجهة من األمن جملس ومتكني اجلماعي األمن
كما كان امليثاق يتحلى ببعد النظر عنـدما        . فعالة وبطريقة املناسب الوقت يف واجلديد، منها

 .لتنمية االقتصادية واالجتماعيةسلم باعتماد السالم واألمن الدوليني على ا

 وبتنفيـذها  ومبادئه امليثاق مبقاصد جمددا تلتزم أن األعضاء الدول جلميع وينبغي -٣٠٢
والقيادة املخلصـة   . موارد من يلزم ما السياسية اإلرادة جانب إىل توفر وأن ثابت، بعزم

ل للقرن احلـادي    داخل الدول وبينها هي السبيل الوحيد إىل حتقيق األمن اجلماعي الفعا          
 .يف آن معاآمن والعشرين وصوغ مستقبل مضمون و
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 املرفق األول
 موجز التوصيات  

 يشري الرقم الوارد بني قوسني بعد كل توصية موجزة إىل الفقرة اليت تتضمن النص               :مالحظة
 .الكامل للتوصية يف التقرير الرئيسي

 احملتويات
الصفحةالتوصيات 

 اجلزء الثاين  
١٠٨ ألمن اجلماعي وحتدي املنعا  
.الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٠٨-١
.الصراع بني الدول وداخلها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١٠٩-١٢
.األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية   . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١١٠-٢١
.اإلرهاب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٤٤١١٢-٣٨
.اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩١١٤-٤٥
.جلزاءاتدور ا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٢١١٥-٥٠
 اجلزء الثالث  
١١٦ األمن اجلماعي واستعمال القوة  
.القواعد واملبادئ التوجيهية :القوة استعمال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧١١٦-٥٣
.وحفظهإنفاذ السالم القدرة على    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢١١٧-٥٨
.بناء السالم بعد انتهاء الصراع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥١١٨-٦٣
.محاية املدنيني   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٦٩١١٨-٦٦
 الرابعاجلزء   
١١٩ زيادة فعالية األمم املتحدة يف القرن احلادي والعشرين  
.اجلمعية العامة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٧٢١١٩-٧٠
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.جملس األمن   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨١١١٩-٧٣
.جلنة لبناء السالم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٥١٢١-٨٢
.املنظمات اإلقليمية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٨٦١٢٢
.اجمللس االقتصادي واالجتماعي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩١٢٣-٨٧
.جلنة حقوق اإلنسان   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٩٤١٢٤-٩٠
.األمانة العامة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٩٦١٢٤-٩٥
. املتحدة األممميثاق    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٠١١٢٥-٩٧
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 اجلزء الثاين
 األمن اجلماعي وحتدي املنع  

 
 الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة  

وجيب على مجيع الدول أن ُتلزم نفسها جمددا بأهداف القضاء على الفقـر وحتقيـق                - ١
 )٥٩. (زيز التنمية املستدامةالنمو االقتصادي املستدام وتع

املستهدف وهـو   ينبغي للبلدان املاحنة الكثرية اليت تقصر حاليا عن رقم األمم املتحدة             - ٢
 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية أن تضع جـدوال زمنيـا                ٠,٧

 )٦٠. (لبلوغ ذلك اهلدف
ية أن يسعوا إىل اختتام جولة الدوحـة اإلمنائيـة          ينبغي ألعضاء منظمة التجارة العامل     - ٣

 )٦٢. ( على أقصى تقدير٢٠٠٦للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف عام 
ينبغي أن تزود احلكومات واملؤسسات املالية الدولية املقرضة البلدان الفقرية املثقلـة             - ٤

ل  لفترات أطول وحتسني وصو    بالديون مبزيد من اإلعفاءات من الديون وإعادة جدولة الديون        
 )٦٣ (. إىل األسواق العامليةتلك البلدان

بالرغم من ازدياد املوارد الدولية املكرسة ملواجهة حتدي فـريوس نقـص املناعـة                - ٥
 مليـون دوالر    ٢,٨ إىل حوايل    ١٩٩٦ مليون دوالر يف عام      ٢٥٠اإليدز من حوايل    /البشرية
 )٦٤. (ني دوالر سنويا لوقف هذه اجلائحة بالي١٠، فإنه يلزم أكثر من ٢٠٠٢يف عام 

اإليدز حشد املوارد وااللتزام    /قادة البلدان املتضررة بفريوس نقص املناعة البشرية      على   - ٦
 )٦٥. (باألموال وإشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف اجلهود املبذولة ملكافحة املرض

املشـترك املعـين     املتحدة   األمم ينبغي جمللس األمن، وهو يعمل عن كثب مع برنامج         - ٧
اإليدز، أن يستضيف جلسة استثنائية ثانية معنية بفريوس نقص         /بفريوس نقص املناعة البشرية   

اإليدز بوصفه هتديدا للسالم واألمن الدوليني بغية استكشاف اآلثـار املقبلـة            /املناعة البشرية 
الوقوف علـى اخلطـوات     للمرض على الدول واجملتمعات ولتوليد البحوث بشأن املشكلة و        

 )٦٧. (احلامسة املتخذة من أجل وضع استراتيجية طويلة األجل للحد من هذا التهديد
ينبغي للجهات املاحنة الدولية، باالشتراك مع السلطات الوطنية ومنظمـات اجملتمـع             - ٨

لية والوطنية  املدين احمللية، اختاذ مبادرة عاملية جديدة رئيسية إلعادة بناء نظم الصحة العامة احمل            
 )٦٨. (يف سائر أحناء العامل النامي
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ينبغي ألعضاء مجعية الصحة العاملية توفري املزيد من املوارد للشبكة العامليـة لإلنـذار              - ٩
بتفشي األوبئة والتصدي هلا التابعة ملنظمة الصحة العاملية من أجل زيادة قدرهتا على التصدي              

 )٦٩. (الحتماالت تفشي األمراض
بغي للدول أن تقدم حوافز ملواصلة تطوير مصادر طاقة متجددة وأن تبدأ يف اإللغاء              ين - ١٠

. التدرجيي لإلعانات الضارة بيئيا، خاصة تلك اليت تقدم الستعمال وتطوير الوقود األحفوري           
)٧١( 

حيث الفريق الدول األعضاء على أن متعن النظر يف الفجوة بني ما يعد به بروتوكول                - ١١
ئه وأن تعاود االشتراك يف التفكري يف مشكلة االحترار العاملي وأن تبدأ مفاوضات             كيوتو وأدا 

جديدة إلنتاج استراتيجية طويلة األجل جديدة للحد من االحترار العاملي فيما بعد الفترة اليت              
 )٧٢). (٢٠١٢عام (يغطيها الربوتوكول 

 الصراع بني الدول وداخلها  
 على أهبة االستعداد الستخدام السـلطة املخولـة لـه           ينبغي جمللس األمن أن يكون     - ١٢

مبوجب نظام روما األساسي إلحالة قضايا جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنسـانية              
 )٩٠. (املشتبه فيها إىل احملكمة اجلنائية الدولية

ينبغي لألمم املتحدة أن تعمل مع السلطات الوطنية واملؤسسـات املاليـة الدوليـة               - ١٣
ظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص على وضع قواعد تنظم إدارة املوارد الطبيعية للبلدان             ومن

 )٩٢ (.اخلارجة من الصراع أو املعرضة خلطر نشوبه
ينبغي لألمم املتحدة أن تستفيد من خربة املنظمات اإلقليمية يف وضع أُطـر عمـل                - ١٤

 )٩٤ (.ا من االنقالبات غري الدستوريةحلقوق األقليات ومحاية احلكومات املنتخبة دميقراطي
ينبغي للدول األعضاء أن تعّجل وختتتم املفاوضات املتعلقة باالتفاقات امللزمة قانونـا             - ١٥

بشأن وسم وتتبُّع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة فضال عن عمليات الوسـاطة والنقـل              
 )٩٦ (.املتصلة هبا

 األمـم لغ بالكامل وبدقة عن مجيع عناصر سجل        ينبغي جلميع الدول األعضاء أن تب      - ١٦
لألسلحة التقليدية وينبغي أن ُيطلب إىل األمني العام أن ُيبلغ اجلمعية العامة وجملـس              املتحدة  

 )٩٧ (.األمن سنويا بأي أوجه قصور يف اإلبالغ
إنشاء مرفق لتدريب وتقدمي إحاطات للممثلني اخلاصني لألمني العام وغريهـم           ينبغي   - ١٧
 )١٠١. (اجلدد أو احملتملني املتحدة األمموسطاء من 
ينبغي تزويد إدارة الشؤون السياسية مبوارد إضافية وينبغي إعادة تنظيمها كي تـوفر              - ١٨

 )١٠٢ (.املزيد من الدعم املطرد واملهين يف جمال الوساطة
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عـام  يف حني ينبغي أن ُتترك تفاصيل إعادة تشكيل هيكل من هذا القبيل لألمني ال              - ١٩
 :إىل ما يلي املتحدة األممفينبغي أن ُيراعي فيه حاجة 

قدرة مكرسة وميدانية املنحى على دعم الوساطة، تتألف من فريق صغري من             )أ( 
ذوي االقتدار املهين الذين تتوافر لديهم اخلربة املباشرة واخلربة الفنية ذات الصـلة، علـى أن                

 تحدة؛تتاح جلميع القائمني بالوساطة يف األمم امل
الكفاءة املتعلقة باملسائل املواضيعية اليت تتكرر يف مفاوضات السالم من قبيل            )ب( 

تتابع خطوات التنفيذ وتصميم ترتيبات الرصد وتتابع الترتيبات االنتقالية وتصـميم آليـات             
 املصاحلة الوطنية؛

 تفاعل متزايد مع الوسطاء الوطنيني واملنظمات اإلقليمية واملنظمـات غـري           )ج( 
 احلكومية املشتركة يف تسوية الصراعات؛

زيادة التشاور مع أصحاب اآلراء اهلامة من اجملتمع املـدين وإشـراكهم يف              )د( 
 )١٠٣. (عمليات السالم، ال سيما املرأة، اليت كثريا ما تتجاهل يف أثناء املفاوضات

ة من خيار النشر    ن واألطراف يف الصراع استفادة بناء     والقادة الوطني ينبغي أن يستفيد     - ٢٠
 )١٠٤. (الوقائي حلفظة السالم

 
 األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية  

جيب أن تتخذ الدول احلائزة لألسلحة النووية عدة خطوات إلعادة بـدء نـزع               - ٢١
 :السالح

جيب عليها أن حتترم التزاماهتا مبوجب املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار             )أ( 
ألسلحة النووية وأن تتجه صوب نزع السالح وتعلن استعدادها الختاذ تدابري حمـددة وفـاء    ا

 بتلك االلتزامات؛
ينبغي هلا أن تؤكد جمددا التزاماهتا السابقة بعدم استعمال األسلحة النوويـة             )ب( 

 )١٢٠. ( هلاضد الدول غري احلائزة
 األخرى احلائزة لألسلحة النووية     ينبغي للواليات املتحدة واالحتاد الروسي والدول      - ٢٢

والدول غري األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أن تلتزم باختاذ تدابري عمليـة               
للحد من خطر احلرب النووية العرضية جبملة وسائل منها، حيثما يكون ذلك مناسبا، وضع               

 )١٢١. (درجيياجدول زمين إللغاء حالة التأهب ألسلحتها النووية االستراتيجية ت
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ينبغي أن يتعهد جملس األمن صراحة باختاذ إجراءات مجاعية استجابة ألي هجـوم           - ٢٣
 )١٢٢. (نووي أو هتديد هبجوم من هذا القبيل على دولة غري حائزة لألسلحة النووية

أن تشمل املفاوضات الرامية إىل تسوية الصراعات اإلقليمية تدابري لبناء الثقة           ينبغي   - ٢٤
 )١٢٣. (ت حنو نزع السالحوخطوا
ينبغي للدول غري األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة أن تتعهـد               - ٢٥

بااللتزام بعدم االنتشار ونزع السالح وأن تربهن على التزامها بالتصديق على معاهدة احلظـر         
النشـطارية  الشامل للتجارب النووية وتأييد املفاوضات من أجل معاهدة وقف إنتاج املواد ا           
ونوصـي  . وكلتامها مفتوحتان أمام الدول احلائزة وغري احلائزة لألسلحة النووية على السواء          

بأن تشرع اجلهود املبذولة من أجل السالم يف الشرق األوسط وجنوب آسـيا يف حمادثـات                
لرتع السالح النووي ميكن أن تؤدي إىل إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية يف هـاتني                

نطقتني مماثلة لتلك املنشأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيـا وجنـوب              امل
 )١٢٤. (احمليط اهلادئ وجنوب شرقي آسيا

ينبغي جلميع الدول احلائزة لألسلحة الكيميائية أن تعجل بالتدمري املقـرر جلميـع              - ٢٦
 وهـو عـام     ،هدف املتفق عليـه   خمزونات األسلحة الكيميائية املوجودة حبلول التاريخ املست      

١٢٥. (٢٠١٢( 
ينبغي للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية والتوكسينية أن تعـود دون             - ٢٧

تأخري إىل التفاوض على بروتوكول حتقق ذي مصداقية وأن تـدعو إىل املشـاركة النشـطة                
 )١٢٦. (يةويحللصناعة التكنولوجيا ا

ة الدولية للطاقة الذرية االعتراف بالربوتوكول اإلضايف       ينبغي جمللس حمافظي الوكال    - ٢٨
النموذجي بوصفه املعيار املعاصر لضمانات الوكالة، وينبغي جمللس األمن أن يكـون علـى              
استعداد للتصرف يف حاالت القلق الشديد بشأن عدم االمتثال لعـدم االنتشـار ومعـايري               

 )١٢٩. (الضمانات
ت دون إبطاء واملضي فيها قُُدما من أجل اختتامهـا يف  ينبغي االشتراك يف املفاوضا  - ٢٩

وقت مبكر للتوصل إىل ترتيب استنادا إىل األحكام القائمة للمادتني الثالثة والتاسـعة مـن               
النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت متكن الوكالة من أن تتصـرف كضـامن               

 )١٣٠. (باملواد االنشطاريةإلمداد مستعملي املواد النووية من املدنيني 
 دون أن   ،يف الوقت الذي جيري فيه التفاوض على ذلك الترتيب، ينبغـي للـدول             - ٣٠

تتنازل عن حقها مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف تشييد مرافـق لتخصـيب               
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فـق  اليورانيوم وإعادة املعاجلة، أن تبدأ طوعا يف وقف اختياري حمدد املدة إلنشـاء أي مرا              
إضافية من هذا القبيل، وأن يقترن االلتزام بالوقف االختياري بضمان توريد املوردين احلاليني             

 )١٣١. (للمواد االنشطارية بأسعار السوق
ينبغي تشجيع مجيع الدول على االنضمام إىل املبادرة األمنية الطوعيـة ملكافحـة              - ٣١

 )١٣٢. (االنتشار
باالنسحاب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية       ينبغي أن يدفع إخطار دولة ما        - ٣٢

. إىل القيام بالتحقق الفوري من التزامها باملعاهدة، بتكليف من جملس األمـن عنـد اللـزوم               
وينبغي جمللس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقرر سحب مجيع أنـواع املسـاعدة               

 )١٣٤. (املقدمة من الوكالة يف حالة حدوث انتهاكات
ويل مفاعالت اليورانيوم العايل التخصـيب      حينبغي ختفيض اإلطار الزمين املقترح لت      - ٣٣

واحلد من خمزوناته، يف إطار مبادرة احلد من التهديدات العاملية، إىل النصف أي مـن عشـر                 
 )١٣٥. (سنوات إىل مخس سنوات

ة أن تتفاوض أيضا    ينبغي للدول األطراف يف معاهدة األسلحة البيولوجية والتوكيسني        - ٣٤
على بروتوكول جديد لألمن البيولوجي من أجل تصنيف العوامل البيولوجية اخلطرة ووضـع             

 )١٣٧. (معايري دولية ملزمة لتصدير العوامل من هذا القبيل
ينبغي ملؤمتر نزع السالح أن يشرع دون مزيد من اإلبطاء يف التفاوض على معاهـدة            - ٣٥

ة ميكن التحقق منها، من شأهنا أن تنهي يف موعد حمدد إنتـاج             لوقف إنتاج املواد االنشطاري   
 )١٣٨. (اليورانيوم العايل التخصيب لألغراض املتعلقة باألسلحة وغري املتعلقة هبا على السواء

ينبغي أن يوجه جملس األمن الدعوة إىل املديرين العامني للوكالة الدولية للطاقة الذرية              - ٣٦
يائية كي يقدما إليه تقارير مرتني سنويا بشأن حالـة عمليـات            ومنظمة حظر األسلحة الكيم   

الضمانات والتحقق، فضال عن أي شواغل خطرية قد توجد لديهما وال ترقى إىل مسـتوى               
 )١٤٠. (انتهاك فعلي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية

العام ملنظمة الصحة العامليـة بغيـة وضـع         ينبغي جمللس األمن أن يتشاور مع املدير         - ٣٧
 )١٤٤. (اإلجراءات الالزمة للعمل معا يف حالة تفشي مرض معٍد بصورة مريبة أو شديدة

 
 اإلرهاب  

ينبغي لألمم املتحدة، وعلى رأسها األمني العام، التشجيع على وضـع اسـتراتيجية              - ٣٨
 :شاملة ملكافحة اإلرهاب تتضمن ما يلي
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والعمل على عالج أسباب اإلرهاب أو العوامل امليسرة لـه،          ناع  واإلقاملنع   )أ( 
بسبل من بينها تعزيز احلقوق االجتماعية والسياسية، وسيادة القانون، واإلصالح الدميقراطي؛           
والعمل على إهناء حاالت االحتالل ومعاجلة املظامل السياسية الرئيسية؛ ومكافحـة اجلرميـة             

 لة؛ ووقف تدهور الدول؛املنظمة؛ واحلد من الفقر والبطا

بذل جهود ملكافحة التطرف والتعصب، بسبل منها التثقيف وتعزيز املناقشة           )ب( 
 ؛العامة

استحداث أدوات أفضل للتعاون يف جمال املكافحة العاملية لإلرهاب، علـى            )ج( 
أال خترج مجيع هذه األدوات عن اإلطار القانوين الذي حيترم احلريـات املدنيـة وحقـوق                

حيثمـا أمكـن،   االستخبارات معلومات إنفاذ القانون، وتبادل وخاصة يف جماالت   ان؛  اإلنس
 واملنع واحلظر عند اللزوم؛ والضوابط املالية؛

 نع جتنيد اإلرهابيني وعملياهتم؛بناء قدرات الدول على م )د( 

 )١٤٨(. مراقبة املواد اخلطرة ومحاية الصحة العامة )هـ( 
ليت مل توقع وتصدق بعد على مجيع االتفاقيات الدولية االثنيت          ينبغي للدول األعضاء ا    - ٣٩

اإلرهاب ومل تعتمد بعد التوصيات اخلاصة الثماين املتعلقة بتمويل اإلرهـاب           ملكافحة  عشرة  
اليت تدعمها منظمـة    املتعلقة بغسل األموال    اليت أصدرهتا فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية        

دان االقتصادي والتدابري املوصى هبا يف شىت ورقاهتا املتعلقـة بأفضـل            التعاون والتنمية يف املي   
 )١٥٠. (املمارسات، ينبغي هلا أن تنظر باهتمام يف القيام بذلك

ينبغي للجنة املعنية باجلزاءات املفروضة على القاعدة والطالبان بدء العمل بـإجراءات     - ٤٠
عم أهنا أُدرجت خطأً يف قوائمها املتعلقـة        إلعادة النظر يف حاالت األفراد واملؤسسات اليت تز       

 )١٥٢. (باألفراد والكيانات اخلاضعة للمراقبة أو أنه جرى خطأً إبقاؤها يف هذه القوائم

ينبغي جمللس األمن، بعد التشاور مع الدول املتأثرة، أن يوسع سلطة اإلدارة التنفيذية              - ٤١
 املساعدة فيما بني الدول يف اجملال       عمل كمركز لتبادل  تتمكن من ال   لكي   ،ملكافحة اإلرهاب 

العسكري وجمايل الشرطة ومراقبة احلدود من أجل تنمية القدرات احملليـة علـى مكافحـة               
 )١٥٤. (اإلرهاب

ساعدة الدول األعضاء على االمتثال اللتزاماهتا يف جمال مكافحة اإلرهاب، ينبغـي            مل - ٤٢
كافحـة  ملقدرات تابعا لـإلدارة التنفيذيـة       لألمم املتحدة أن تنشئ صندوقا استئمانيا لبناء ال       

 )١٥٥. (اإلرهاب
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 ينبغي جمللس األمن أن يضع قائمة جبزاءات حمددة سلفا لعدم امتثال الدول لقرارات              - ٤٣
 )١٥٦. (اجمللس املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

ن ينبغي للجمعية العامة أن تسرع بإجناز املفاوضات املتعلقة بوضع اتفاقية شاملة بشأ            - ٤٤
  :اإلرهاب، تتضمن تعريفا يشمل العناصر التالية

لقوة ضـد املـدنيني تنظمـه      الدولة ل االعتراف، يف الديباجة، بأن استعمال       )أ( 
على نطاق كاف، جرمية حرب     تطبيقه  اتفاقيات جنيف وصكوك أخرى، وأنه يشكل، إذا مت         

 ضد اإلنسانية؛مرتكبة من جانب األشخاص املعنيني أو جرمية 

ار النص على أن األعمال املشمولة باتفاقيات مكافحة اإلرهاب االثـنيت           تكر )ب( 
عشرة املتقدمة تشكل إرهابا، وإعالن أهنا جرمية مبوجب القانون الدويل؛ وتكرار النص على             
 أن اإلرهاب يف أوقات الصراع املسلح حتظره اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن امللحقان هبا؛

لعـام  متويل اإلرهاب   قمع  الدولية ل تفاقية  الالواردة يف ا  اإلشارة إىل التعاريف     )ج( 
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٦٦ وقرار جملس األمن ١٩٩٩

أي عمل، إىل جانب األعمال احملددة فعـال يف         ”وصف اإلرهاب على أنه      )د( 
 ١٥٦٦االتفاقيات القائمة بشأن جوانب اإلرهاب، واتفاقيات جنيف، وقرار جملس األمـن            

خطرية  وفاة مدنيني أو غري حماربني أو إحلاق إصابات جسمانية           ، يراد به التسبب يف    )٢٠٠٤(
جمموعة سـكانية   ترويع  هبم، عندما يكون الغرض من هذا العمل، حبكم طابعه أو سياقه، هو             
 )١٦٤ و ١٦٣. (“أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عنه

 
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  

كافحـة  ملاألمم املتحـدة    بغي للدول األعضاء اليت مل توقع أو تصدق على اتفاقية           ين - ٤٥
كافحة ملاألمم املتحدة    وبروتوكوالهتا الثالثة واتفاقية     ٢٠٠٠اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام      

لدول األعضـاء أن    او توفر املوارد هلا أن تفعل ذلك، كما ينبغي جلميع           أ ٢٠٠٣الفساد لعام   
. اجملـال  األمم املتحدة املعين باملخدرات اجلرمية يف ما يقوم به من عمل يف هذا               تدعم مكتب 

)١٧٢( 

ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ هيئة مركزية لتيسري تبادل األدلـة بـني السـلطات            - ٤٦
طلبـات  ال وتنفيذ   ، وتبادل املساعدة القانونية بني سلطات املالحقة القضائية       ،القضائية الوطنية 

 )١٧٣. (تسليم املطلوبنيباملتعلقة 
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يلزم التوصل عن طريق التفاوض إىل اتفاقية دولية شاملة بشأن غسل األموال تعـاجل               - ٤٧
 )١٧٤. (وأن تقرها اجلمعية العامةمنو املالذات املالية، السرية املصرفية ومسأليت 

منـع وقمـع االجتـار      ينبغي للدول األعضاء التوقيع والتصديق على بروتوكـول          - ٤٨
لألطراف يف الربوتوكول اختاذ    ينبغي  وألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليها،       با

 )١٧٥. (مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذه بصورة فعالة

 تقدمي املسـاعدة يف جمـال       ة على  أن تنشئ آلية قوية لبناء القدر      ينبغي لألمم املتحدة   - ٤٩
 )١٧٧. (سيادة القانون

 
 دور اجلزاءات  

 :ال بد جمللس األمن أن يضمن تنفيذ اجلزاءات وإنفاذها بصورة فعالة - ٥٠

توريـد   حظـر  ذلـك  يف مبا للجزاءات، نظاما األمن جملس يفرض عندما )أ( 
 بالسـلطة  وتزويـدها  للرصـد  آليات إنشاء إىل دوري بشكل يبادر أن عليه فإن األسلحة،
ويتعني توفري اعتمادات مالية كافية     . ةالنوعي عالية متعمقة حتقيقات إلجراء الالزمتني والقدرة
 ؛هذه اآللياتلتشغيل 

ينبغي تفويض جلان اجلزاءات التابعة جمللس األمن سـلطة وضـع مبـادئ              )ب( 
 وحتسـني   ،توجيهية حمسنة وإجراءات لتقدمي التقارير ملساعدة الدول يف تنفيـذ اجلـزاءات           

 ؛ة للجزاءات املوجهةإجراءات االحتفاظ بقوائم صحيحة لألفراد والكيانات اخلاضع

 الـدعم  موارد من يكفي ما لديه كبريا مسؤوال يعني أن العام لألمني ينبغي )ج( 
 هدفها إىل اجلزاءات لتوجيه السبل ألفضل بتحليل األمن جملس تزويد من العام األمني لتمكني

ن أجل  وسيقدم هذا املسؤول أيضا املساعدة للجهود املبذولة م       . تنفيذها تنسيق يف واملساعدة
االمتثال للجزاءات؛ وسيحدد احتياجات املساعدة التقنية وينسق هـذه املسـاعدة؛ ويقـدم             

 ؛توصيات بشأن أي تعديالت يلزم إدخاهلا لتعزيز فعالية اجلزاءات

 الـدول  قـدرة  لتعزيـز  املوارد من زيدامل ختصص أن املاحنة للجهات ينبغي )د( 
. احلـدود  ومراقبة الشرطة وجمايل واإلداري قانوينال اجملالني يف اجلزاءات، تنفيذ على األعضاء

وجيب أن تتضمن تدابري بناء القدرات هذه جهودا لتحسني حظر احلركة اجلوية يف منـاطق               
 ؛الصراع

ينبغي جمللس األمن، يف حاالت االنتهاكات املزمنة املتحقق منـها، فـرض             )هـ( 
 ؛جزاءات ثانوية ضد الضالعني يف انتهاك اجلزاءات
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بغي لألمني العام أن يضمن، بالتشاور مع جملس األمن، وجود آلية تـدقيق             ين )و( 
 )١٨٠. (مناسبة ملراقبة الطريقة اليت تدار هبا اجلزاءات

 وأن إنسـانية  لدواعي االستثناءات منح إجراءات من حتسن أن اجلزاءات جلان على - ٥١
س األمن أن يواصل السعي     وينبغي جملل . للجزاءات اإلنسانية لآلثار تقييما دوري بشكل جتري

 )١٨١. (جبد لتخفيف اآلثار اإلنسانية الضارة للجزاءات

كيانات، ينبغي للجان اجلـزاءات أن تضـع         وأعندما تشمل اجلزاءات قوائم بأفراد       - ٥٢
األشخاص الذين يزعمون أهنم أدرجوا خطـأً       الكيانات أو   إجراءات إلعادة النظر يف حاالت      

 )١٨٢. ( إبقاؤهم فيهاالقوائم أو جرى خطأهذه يف 
 

 اجلزء الثالث  
 األمن اجلماعي واستعمال القوة  

 
 القواعد واملبادئ التوجيهية :القوة استعمال  

مم املتحـدة أو أعـادة تفسـريها،         من ميثاق األ   ٥١صياغة املادة   عدم إعادة   ينبغي   - ٥٣
يف مواجهة هتديدات غري    ليتيح اختاذ تدابري وقائية     (لتوسيع نطاقها املستقر منذ وقت طويل        ال

. )حبيث جيعلها تنطبق فقط علـى االعتـداءات الفعليـة         (وال لتضييق هذا النطاق     ) وشيكة
)١٩٢( 

 معاجلـة  يف املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب متاما مفوض األمن جملس - ٥٤
بدائل جمللـس   واملنشود ليس هو إجياد     . الدول هبا تنشغل اليت األمنية التهديدات نطاق كامل

 )١٩٨ (.األمن بوصفه مصدرا للسلطة، بل جعل اجمللس يعمل بشكل أفضل مما كان

يؤيد الفريق املبدأ املستجد املتمثل يف وجود مسؤولية دولية مجاعيـة عـن احلمايـة                - ٥٥
التدخل العسكري كمالذ أخري، عند حدوث إبادة مجاعية أو         بأن يأذن ب  ميارسها جملس األمن    

تطهري عرقي أو انتهاكات جسيمة للقـانون       حدوث   أو   ،رى واسعة النطاق  عمليات قتل أخ  
 )٢٠٣ (.اإلنساين، ثبت أن احلكومات ذات السيادة عاجزة عن منعها أو غري راغبة يف منعها

أو العسـكرية   ينبغي جمللس األمن، عند النظر فيما إذا كان سيأذن باستعمال القـوة              - ٥٦
، أيـا    على األقـل   عايري املشروعية اخلمسة األساسية التالية    مدائما  سيقر استعماهلا، أن يعاجل     

 :كانت االعتبارات األخرى اليت قد يأخذها يف حسبانه
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 النـوع  من البشر أو الدول بأمن ضرر بإحلاق التهديد هل :التهديد خطورة )أ( 
 الـيقني  مـن  أسـاس  على العسكرية، القوة استعمال لتربير الكافيتني واخلطورة وبالوضوح

ويف حالة التهديدات الداخلية، هل ينطوي األمر على إبادة مجاعيـة وغريهـا مـن      ؛املالك
عمليات القتل الواسعة النطاق أو تطهري عرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل،             

 سواء كانت فعلية أو ُيخشى حدوثها قريبا جدا؟
مـل العسـكري   هل من الواضح أن الغرض الرئيسـي للع  :السليم الغرض )ب( 

 املقترح هو وقف أو تفادي التهديد حمل النظر، أيا كانت األغراض أو الدوافع األخرى؟
هل جرى استكشاف كل خيار غري عسكري آخر ملواجهـة   :األخري املالذ )ج( 

ـ التهديد حمل النظر، وتوافرت أسباب معقولة لالعتقاد بـأن التـدابري األخ            رى لـن   ــ
 النجاح؟ب تكلل

هل ميثل نطاق العمل العسكري املقترح ومدته وقوته احلد  :املتناسبةالوسائل  )د( 
 األدىن الالزم ملواجهة التهديد حمل النظر؟

هل تتوافر فرصة معقولة لنجاح العمل العسكري يف مواجهة  :النتائج توازن )هـ( 
ج التهديد حمل النظر، حبيث ال يكون من املرجح أن تترتب على العمل نتائج أسوأ من نتـائ                

 )٢٠٧ ( عدم اختاذ أي إجراء؟
لإلذن باستعمال القوة يف قرارات هلا طـابع        املتقدمة  املبادئ التوجيهية   ينبغي جتسيد    - ٥٧

 )٢٠٨ (.اإلعالن جمللس األمن واجلمعية العامة
 

 وحفظهإنفاذ السالم القدرة على   
ة إىل وحدات مناسـبة     لدول املتقدمة النمو أن تفعل املزيد لتحويل قواهتا احلالي        ينبغي ل  - ٥٨

 )٢١٦(. لعمليات السالم
ينبغي للدول األعضاء أن تدعم بقوة اجلهود اليت تبذهلا إدارة األمم املتحدة لعمليات              - ٥٩

األمم  للعمل املهم الذي قام به فريق        ، تكملة  التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة     حفظ السالم 
لتحسـني اسـتعماهلا ملخزونـات      ،  (A/55/305-S/2000/809)املعين بعمليات السالم    املتحدة  

االنتشار االستراتيجية والترتيبات االحتياطية والصناديق االستئمانية وغري ذلك من اآلليـات،           
 )٢١٨(. للوفاء باآلجال الزمنية األضيق الالزمة لالنتشار الفعال
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ـ              - ٦٠ ب ينبغي تشجيع الدول ذات القدرات العسكرية املتطورة علـى أن تنشـئ كتائ
مستوى اللواء ميكن استخدامها يف     بأحجام تصل إىل    احتياطية عالية االستعداد ومكتفية ذاتيا      

 )٢١٩(. حتت تصرف األمم املتحدةتضعها تعزيز بعثات األمم املتحدة وأن 
ينبغي أن يوصي األمني العام بقوام من القوات لبعثات حفظ السالم يكفـي لـردع                - ٦١

 )٢٢٢(. يأذن به جملس األمنالفصائل املعادية وصدها وأن 
 ١٠٠ و   ٥٠مكونة مما يتراوح بني     (ينبغي أن يكون لدى األمم املتحدة فرقة صغرية          - ٦٢
من كبار ضباط ومديري الشرطة القادرين على إجراء تقييمـات للبعثـات وتنظـيم              ) فرد

ن إجراءات بدء نشر عنصر الشرطة يف عمليات السالم، كما ينبغي للجمعية العامة أن تـأذ              
 )٢٢٣(. بتوفري هذه القدرة

 
 بناء السالم بعد انتهاء الصراع  

ن يتيحـان هلـم     اينبغي أن توفر للممثلني اخلاصني لألمني العام السلطة والتوجيه اللذ          - ٦٣
املوارد أن يزودوا ب  إلنشاء آليات قوية للتنسيق بني اجلهات املاحنة، و       املعنية  العمل مع األطراف    

ام التنسيق بفعالية، مبا يف ذلك ضمان أن يكون تسلسـل تقييمـات             اليت متكنهم من أداء مه    
 )٢٢٦(. األمم املتحدة وأنشطتها متسقا مع األولويات احلكومية

أن متول برامج نزع السالح والتسـريح مـن         تفويضا ب ر جملس األمن    صدينبغي أن ي   - ٦٤
. أذن بذلك اجلمعية العامة   امليزانيات املقررة لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وأن ت         

)٢٢٧( 
 مليـون دوالر    ٢٥٠ينبغي إنشاء صندوق دائم لبناء السالم ال تقل أرصـدته عـن              - ٦٥

 الوليدة إىل جانب الربامج احليوية الـيت    ةالنفقات املتكررة للحكوم  وميكن استخدامه يف متويل     
 )٢٢٨(. تنفذها الوكاالت يف جمايل التأهيل وإعادة اإلدماج

 
 املدنينيمحاية   

ينبغي جلميع الـدول األعضـاء      و. جنيف باتفاقيات التقيد كافة املقاتلني على جيب - ٦٦
التوقيع والتصديق على مجيع املعاهدات املتصلة حبماية املدنيني وتنفيذها، مثل اتفاقية اإلبـادة             

اقيات اجلماعية واتفاقيات جنيف ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومجيع االتف          
 )٢٢٣(. املتعلقة بالالجئني

يف أوقات  املتعلق حبماية املدنيني    ) ١٩٩٩( ١٢٦٥ينبغي جمللس األمن أن ينفذ القرار        - ٦٧
 )٢٣٧(. تنفيذا كامالالصراع املسلح 
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 ١٣٢٥ينبغي جمللس األمن ووكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء تنفيذ القـرار             - ٦٨
 )٢٣٨(.  تنفيذا كامال،ألمنبشأن املرأة والسالم وا) ٢٠٠٠(

ينبغي للدول األعضاء أن تدعم إدارة األمن املقترحة وأن متوهلا بالكامل، وأن تعـري               - ٦٩
 )٢٣٩. (٢٠٠٥أولوية ملساعدة األمني العام يف تنفيذ نظام جديد ألمن املوظفني يف عام 

 
 اجلزء الرابع  
 ينزيادة فعالية األمم املتحدة يف القرن احلادي والعشر  

 
 اجلمعية العامة  

ينبغي ألعضاء اجلمعية العامة اغتنام الفرصة اليت سيتيحها مؤمتر قمة استعراض األلفية             - ٧٠
أمن مجـاعي أوسـع     بشأن   للتوصل إىل توافق جديد يف اآلراء        ٢٠٠٥الذي سيعقد يف عام     
 )٢٤٠(. نطاقا وأكثر فعالية

 مبهمتـها  القيـام  من العامة اجلمعية لتمكني جمدَّدة جهود بذل األعضاء للدول ينبغي - ٧١
 أعماهلـا  جلدول أفضل تصورا ذلك ويتطلب. املتحدة لألمم الرئيسية التداولية اهليئة بوصفها

واللجان األقل حجمـا    . الدويل اجملتمع تواجه اليت املعاصرةالتحديات   يعكس مبا واختصاره،
العامـة  يت تعرض على اجلمعيـة      واألكثر تركيزا ميكن أن تساعد يف زيادة تركيز القرارات ال         

 )٢٤٢(. بكامل هيئتها ويف حتسني تلك القرارات أيضا
 األمم املتحـدة  فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني        تنفيذا لتوصية تقرير     - ٧٢

، ينبغي أن تنشئ اجلمعية العامة آلية أفضل إلتاحة التفاعـل           A/58/817)انظر  (واجملتمع املدين   
 )٢٤٣(. منظمات اجملتمع املديناملنهجي مع 

 
 جملس األمن  

  :ينبغي أن يفي إصالح جملس األمن باملبادئ التالية - ٧٣

 هـذا  علـى  يترتب أن ، املتحدة األمم ميثاق من ٢٣ للمادة تنفيذا ينبغي، )أ( 
 ماليـا  املتحـدة،  األمم يف املسامهات أكرب يقدمون من القرار اختاذ يف يشارك أن اإلصالح
 املتحـدة،  لألمم املقررة امليزانيات يف املسامهات حيث من وخصوصا ودبلوماسيا، وعسكريا
 الـيت  التطوعيـة  األنشطة يف واملسامهات تكليف، هبا الصادر السالم عمليات يف واملشاركة
 دعمـا  هبا املضطلع الدبلوماسية واألنشطة والتنمية، األمن جمايل يف املتحدة األمم هبا تضطلع
ينبغي فيما يتعلق بالبلدان املتقدمة النمو أن يكون من بني          و. ووالياهتا ملتحدةا األمم ألهداف
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املتفق عليه دوليا الذي جيـب أن تبلغـه املسـامهة يف            بلوغ املستوى   املعايري املهمة للمسامهة    
 أو إحراز تقدم كـبري       يف املائة من الناتج الوطين اإلمجايل      ٧ ٠املساعدة اإلمنائية الرمسية وهو     

 ؛هذا املستوىلوغ بصوب 

البلدان األكثر متثيال للقاعدة األوسع من األعضـاء،        مشاركة  أن يؤدي إىل     )ب( 
 ؛، يف عمليات اختاذ القراروخاصة من العامل النامي

 أال يؤدي إىل إضعاف فعالية جملس األمن؛ )ج( 

. للمساءلةخضوعا  أن يزيد من الطابع الدميقراطي للمجلس وأن جيعله أكثر           )د( 
)٢٤٩( 

 أمـرا  املعـايري،  هذه يليب الذي النحو على اجمللس، بتوسيع قرار اختاذ اآلن أضحى - ٧٤
من املفروض أن يساعد طرح بديلني حمددين بشكل واضح، من النوع الذي يـرد         و. ضروريا

وصفه أدناه يف النموذجني ألف وباء، يف إلقاء الضوء على مناقشة مل حترز تقدما يذكر خالل                
 )٢٥٠(. يت عشرة األخرية، ورمبا ساعد أيضا يف الوصول هبذه املناقشة إىل حلالسنوات االثن

 رئيسـية  إقليمية مناطق أربع بني املقاعد بتوزيع كالمها وباء ألف النموذجان يقضي - ٧٥
 ،“أوروبـا ” و ،“اهلـادئ  احملـيط  ومنطقة آسيا” و “أفريقيا”: التايل النحو على حنددها

 جملس تكوين بشأن أحكام إىل الوصول يف مفيدا الوصف هذا نعترب وحنن. “األمريكتان” و
 احلاليـة  اإلقليميـة  اجملموعات تشكيل تغيري بشأن توصية أية نقدم ال ولكننا وتنفيذها، األمن

وقد أبدى بعض أعضاء الفريـق،      . املتحدة األمم أغراض من غريها أو عامة انتخابية ألغراض
تفضيال الرتكاز أي توزيع للمقاعد علـى اجملموعـات         وخباصة زمالؤنا من أمريكا الالتينية،      

 )٢٥١(. اإلقليمية احلالية
النقض، وثالثـة    حق هلا ليس جديدة دائمة مقاعد ستة بإنشاء ألف النموذج يقضي - ٧٦

. الرئيسية اإلقليمية املناطق على املقاعد تلك تقسيم مع سنتني، ملدةمقاعد غري دائمة جديدة     
مثاين  من جديدة فئة بإنشاء ولكن جديدة، دائمة مقاعد أي إنشاء بعدم باء النموذج ويقضي
وغـري قابـل    (ومقعد جديد غري دائم مدته سـنتان         سنوات ٤ مدهتا للتجديد قابلة مقاعد
 )٢٥٣ و ٢٥٢(. تقسيم هذه املقاعد على املناطق اإلقليمية الرئيسيةمع ، )للتجديد
، فإن من األساليب الـيت ميكـن        امليثاق من   ٢٣يف كال النموذجني، ومراعاةً للمادة       - ٧٧

الدول األعضاء على زيادة مسامهتها يف السالم واألمن الـدوليني تشـجيع            حث  اتباعها يف   
اجلمعية العامة على أن تنتخب، آخذة يف اعتبارها املمارسات املستقرة املتبعـة يف التشـاور               

ب أعضاء للمقاعد الدائمة    اإلقليمي، أعضاء جملس األمن على أساس إعطاء أفضلية عند انتخا         
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للدول الثالث األكثر إسهاما من الناحية املالية يف امليزانية العاديـة داخـل             األطول أجال   أو  
منطقتها اإلقليمية، أو ألكثر ثالث دول يف منطقتها اإلقليمية تقدميا لتربعات، أو ألكرب ثالث              

 )٢٥٤(. حدة حلفظ السالماإلقليمية إسهاما بقوات يف بعثات األمم املتمنطقتها دول يف 
، مبا يف ذلـك ويف هـذا        ٢٠٢٠ينبغي أن يعاد النظر يف تكوين جملس األمن يف عام            - ٧٨

) من التقرير الرئيسـي    ٢٤٩حسب تعريفه يف الفقرة     (السياق ذاته، إعادة النظر يف اإلسهام       
إجراءات مجاعية  املقدم من األعضاء الدائمني وغري الدائمني من زاوية فعالية اجمللس عند اختاذ             

 )٢٥٥(. ملنع وإزالة التهديدات اجلديدة والقدمية للسالم واألمن الدوليني
 )٢٥٦(. يوصي الفريق بأال يشمل أي اقتراح لإلصالح توسيع حق النقض - ٧٩
 ميكن ألعضاء جملس األمن مـن       “التصويت اإلرشادي ”ينبغي استحداث نظام لـ      - ٨٠

 )٢٥٧(. نا بشأن إجراء مقترحخالله الدعوة إىل إبداء املواقف عل
وكشـف  النظام الداخلي جمللس األمن طرقا لتحسـني الشـفافية          أن يتضمن   ينبغي   - ٨١

 )٢٥٨(. وإضفاء الصفة الرمسية على تلك الطرقاحلقائق 
 

 السالملبناء جلنة   
األمم املتحـدة    من ميثاق    ٢٩ ينبغي أن ينشئ جملس األمن، متصرفا مبوجب املادة          - ٨٢

 )٢٦٣(. السالملبناء تشاور مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، جلنة وبعد ال
السالم يف حتديد البلدان اليت متر بفتـرات        بناء  ينبغي أن تتمثل املهام الرئيسية للجنة        - ٨٣

؛ والقيام، باالشتراك مـع احلكومـة        فيها الدولةبناء  عصيبة وتواجه خطر االنزالق إىل اهنيار       
ة سباقة يف منع هذا اخلطر من االقتـراب؛ واملسـاعدة يف ختطـيط              الوطنية، بتنظيم مساعد  

عمليات االنتقال بني الصراع وبناء السالم بعد انتهاء الصراع؛ والقيام على وجـه خـاص               
اإلبقاء على هـذه    بالسالم بعد انتهاء الصراع و    بناء  يف  للمشاركة  حبشد جهود اجملتمع الدويل     

 )٢٦٤(. اجلهود أطول مدة تدعو إليها احلاجة
السالم ونظامها الداخلي وتسلسـلها     بناء  ينبغي أن تراعى يف التكوين الدقيق للجنة         - ٨٤

  :اإلداري، وهي أمور سيلزم البت فيها، املبادئ التوجيهية التالية

 السالم صغرية احلجم بشكل معقول؛بناء أن تكون جلنة  )أ( 

ـ          )ب(  ة العامـة وكـذا يف      أن جتتمع يف أشكال خمتلفة، للنظر يف مسائل السياس
 استراتيجيات كل بلد على حدة؛
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أن يرأسها ملدة ال تقل عن عام ورمبا أكثر من عام عضو يوافق عليه جملـس                 )ج( 
 األمن؛

 أن ميثَّل فيها، إىل جانب جملس األمن، اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ )د( 

 أن يدعى إىل احلضور فيها ممثلون وطنيون للبلد حمل النظر؛ )هـ( 

أن ميثَّل يف اجتماعاهتا املديُر العام لصندوق النقد الـدويل ورئـيس البنـك               )و( 
 الدويل، وعند االقتضاء، رؤساء مصارف التنمية اإلقليمية، مبسؤولني كبار مناسبني؛

أن يدعى إىل املشاركة يف مداوالهتا ممثلو البلدان املاحنة الرئيسية، وكـذلك             )ز( 
 امهة بقوات عندما تكون مشاركتهم مناسبة؛ممثلو البلدان الرئيسية املس

أن يدعى إىل املشاركة يف مداوالهتا ممثلو املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية            )ح( 
 )٢٦٥ (.عندما تكون هذه املنظمات ذات نشاط فعلي يف البلد املعين

م بالدعم  ينبغي إنشاء مكتب لدعم بناء السالم يف األمانة العامة ليمد جلنة بناء السال             - ٨٥
املناسب من األمانة العامة وليضمن متكُّن األمني العام من إدخال سياسـات واسـتراتيجيات              
على نطاق املنظومة يف جمال بناء السالم، وإعداد جمموعة من أفضل املمارسات، وتقدمي دعم              

 )٢٦٦(. متماسك للعمليات امليدانية
 

 املنظمات اإلقليمية  
 :نظمات اإلقليميةينبغي، يف ما يتعلق بامل - ٨٦

أن جيري يف كل احلاالت طلب إذن جملس األمن على عمليـات السـالم               )أ( 
 اإلقليمية؛

أن يتم توسيع نطاق التشاور والتعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات               )ب( 
اإلقليمية، وميكن إضفاء صفة رمسية على هذا التشاور وذلك التعاون يف اتفاق يغطي مسـائل               

عات رؤساء املنظمات، وزيادة تواتر تبادل املعلومـات واإلنـذار املبكـر،            من قبيل اجتما  
 والتدريب املشترك للموظفني املدنيني والعسكريني، وتبادل األفراد داخل عمليات السالم؛

أن تلتزم البلدان املاحنة، يف حالة القدرات اإلقليمية ودون اإلقليمية األفريقية،            )ج( 
سنوات، ضمن اإلطـار االسـتراتيجي لالحتـاد         ١٠لسالم متتد   بعملية دعم متواصل لبناء ا    

 األفريقي؛



 

04-60229 123 
 

A/59/565  

أن تدرج املنظمات اإلقليمية اليت لديها قدرات يف جمال منع الصراع وحفظ             )د( 
 السالم هذه القدرات يف إطار نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطية؛

 باملعدات الذي تقدمه    أن توافق الدول األعضاء على أن يكون الدعم املتصل         )هـ( 
األمم املتحدة إىل العمليات اإلقليمية والذي تستمده من املصادر اململوكـة هلـا، حسـب               

 احلاجة؛

أن تعدَّل القواعد املنظمة مليزانية حفظ السالم يف األمم املتحدة حبيث تـوفِّر              )و( 
نصبة املقررة، حسب   للمنظمة خيار متويل العمليات اإلقليمية اليت يأذن هبا جملس األمن من األ           

 )٢٧٢(. كل حالة على حدة
 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
 القواعـد  وضع جمايل يف قيادي بدور القيام واالجتماعي االقتصادي للمجلس ينبغي - ٨٧

 نواجههـا  اليت الكثرية التهديدات أسباب حول النقاش فيه يكثر وقت يف والتحليل التنظيمية
ينبغي أن ينشئ اجمللس االقتصـادي       وحتقيقا هلذه الغاية  . روابط من التهديدات تلك بني وما

 )٢٧٦(. واالجتماعي جلنة معنية باجلوانب االجتماعية واالقتصادية للتهديدات األمنية
ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يوفر ساحة تقيس فيها الـدول مـدى              - ٨٨

 )٢٧٧(. طريقة منفتحة وشفافةالتزامها بتحقيق األهداف اإلمنائية الرئيسية ب
 اإلمنائية الدوائر حلشد منتظما مكانا يوفر أن واالجتماعي االقتصادي للمجلس ينبغي - ٨٩
ولتحقيق هذه  . “اإلمنائي للتعاون منتدى” إىل الواقع يف يتحول حبيث املستويات، أعلى على
 :الغاية

، ي واالجتمـاعي   االقتصاد ينبغي اتباع هنج جديد يف جدول أعمال اجمللس        )أ( 
ُيستعاض فيه عن تركيزه احلايل على املسائل اإلدارية وتنسيق الربامج جبدول أعمـال أكثـر               

 األلفية؛بشأن عالن اإلتركيزا يدور حول املواضيع الرئيسية الواردة يف 

ية لتوفري  ينبغي إنشاء جلنة تنفيذية صغرية تتألف من أعضاء كل جمموعة إقليم           )ب( 
 وتفاعله مع األجهـزة والوكـاالت        اجمللس االقتصادي واالجتماعي   لعملالتوجيه واإلرشاد   
 والربامج الرئيسية؛

االقتصـادي  ينبغي االستفادة من االجتماعـات السـنوية بـني اجمللـس             )ج( 
ومؤسسات بريتون وودز لتشجيع اختاذ إجراءات مجاعيـة لـدعم األهـداف            واالجتماعي  

 اإلمنائية لأللفية وتوافق آراء مونتريي؛
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أن يقـوم،   االقتصـادي واالجتمـاعي     ينبغي أن يكون من أهداف اجمللس        )د( 
وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، توفري التوجيه بشأن التعاون        أمانته  اعتمادا على إسهامات من     

 اإلمنائي جملالس إدارات صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا؛

د اليت يبذهلا األمني العام وجمموعة األمـم        ينبغي أن يدعم اجمللس بقوة اجلهو      )هـ( 
تساق عمل األمم املتحدة على الصعيد امليداين وتنسيقه مع مؤسسات          ااملتحدة اإلمنائية لتعزيز    

 )٢٧٨(. بريتون وودز واجلهات املاحنة على أساس ثنائي
 

 جلنة حقوق اإلنسان  
 )٢٨٥(. جلنة حقوق اإلنسان ذات عضوية عامليةتكون ينبغي أن  - ٩٠
شخصيات بارزة وخبرية يف جمال     حقوق اإلنسان   ينبغي أن يكلف مجيع أعضاء جلنة        - ٩١

 )٢٨٦(. حقوق اإلنسان بترؤس وفودها
. ينبغي أن تتلقى جلنة حقوق اإلنسان يف عملها الدعم من جملس أو فريق استشـاري        - ٩٢

)٢٨٧( 
إعـداد تقريـر    نسـان   حلقوق اإل السامي  األمم املتحدة   ينبغي أن ُيطلب إىل مفوض       - ٩٣

 )٢٨٨(. سنوي عن حالة حقوق اإلنسان يف العامل أمجع
حلقوق اإلنسـان   السالم إىل املفوض السامي     بناء  ينبغي أن يطلب جملس األمن وجلنة        - ٩٤

أن يقدم إليهما بانتظام تقريرا عن تنفيذ مجيع األحكام املتصلة حبقوق اإلنسـان يف قـرارات                
 )٢٨٩(. صد هذه األحكام بطريقة مركزة وفعالةجملس األمن، مما ميكِّن من ر

 
 األمانة العامة  

ملساعدة األمني العام، ينبغي إنشاء منصب إضايف لنائب األمني العام يكون شـاغله              - ٩٥
 )٢٩٣(. السالم واألمنشؤون مسؤوال عن 

 ناسبامل الوجه علىمهام منصبه    ألداء موارد من حيتاجه مبا العام األمني تزويد ينبغي - ٩٦
للوفاء . مناسبا يراه وجه أفضل على املوارد من وغريهم موظفيه إدارة من متكنه اليت وبالسلطة

  :باحلاجات احملددة يف هذا التقرير، يوصي الفريق مبا يلي

  ؛ املتحدةاألمم  من ميثاق١٠١ و ١٠٠أن تلتزم الدول األعضاء باملادتني  )أ( 
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الصلة بني اجلمعية العامة واألمانة العامـة       أن تعيد الدول األعضاء النظر يف        )ب( 
هبدف زيادة املرونة املمنوحة لألمني العام يف إدارة موظفيه زيادة كبرية، رهنا علـى الـدوام                

  العامة؛مبسؤوليته أمام اجلمعية

أن تنفذ اآلن ودون مزيد من التأخري مقترحات األمني العام املتعلقة بإصالح             )ج( 
 ؛ تنفيذا كامال٢٠٠٢ و ١٩٩٧املوارد البشرية لعامي 

 عملية استعراض للموظفني واستبداهلم، بسبل منـها        ، مرة واحدة  ،أن جتري  )د( 
التقاعد املبكر، لضمان اعتماد األمانة العامة على أشخاص مناسبني ألداء املهام املسندة إليها،             

لسـالم  شـؤون ا  لمبا فيها مهام الوساطة ودعم بناء السالم، ومهام مكتب نائب األمني العام             
أن توفر الدول األعضاء التمويل هلذا االستبدال بوصفه استثمارا طويل األجل           وينبغي  . واألمن

 ؛جمديا من حيث التكلفة

 يف املائـة مـن      ١ وظيفة، أي أقل من      ٦٠أن ُتوفَّر لألمني العام على الفور        )هـ( 
ألمانة العامة املقترحة يف    جمموع وظائف األمانة العامة، لغرض إنشاء كامل القدرة اإلضافية ل         

 )٢٩٦(. هذا التقرير
 

 ميثاق األمم املتحدة  
يتطلبه اإلصالح املقتـرح    األمم املتحدة    من ميثاق    ٢٣إىل جانب أي تعديل للمادة       - ٩٧

 :إدخال التعديالت املتواضعة التالية يف امليثاقجمللس األمن، يوصي الفريق ب

بالتقـادم وينبغـي    ) هتما إىل دول األعـداء    يف إشـارا   (١٠٧ و   ٥٣تتسم املادتان    - ٩٨
 )٢٩٨(. تنقيحهما

 )٢٩٩(). “جملس الوصاية”(الفصل الثالث عشر ينبغي حذف  - ٩٩
، وكل إشارة إىل هـذه اهليئـة يف         )“جلنة أركان احلرب  ” (٤٧ينبغي حذف املادة     -١٠٠
 )٣٠٠. (٤٦ و ٤٥ و ٢٦املواد 
 بعـزم  وبتنفيذها ومبادئه امليثاق مبقاصد اجمدد تلتزم أن األعضاء الدول جلميع ينبغي -١٠١
والقيادة املخلصـة داخـل     . موارد من يلزم ما السياسية اإلرادة جانب إىل توفر وأن ثابت،

الدول وبينها هي السبيل الوحيد إىل حتقيق األمن اجلماعي الفعال للقرن احلادي والعشـرين              
 )٣٠٢(. يف آن معاوآمن وصوغ مستقبل مضمون 
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 لثايناملرفق ا
 واختصاصاتهالفريق أعضاء   

 
  :الرئيس

 رئيس الوزراء السابق لتايلند )رئيسا ()تايلند (أناند بنياراتشون
 عضو جملس الشيوخ الفرنسي ووزير العدل السابق يف فرنسا )فرنسا (روبري بادنتري

خوانيو كليمنتـه باينـا سـواريس       
 )الربازيل(

األمني العام للربازيل واألمني العام السابق لوزارة اخلارجية 
 السابق ملنظمة الدول األمريكية

 ملنظمة  السابقرئيس الوزراء السابق للنرويج واملدير العام )النرويج (غرو هارليم برونتلند
 الصحة العاملية

ونائبة ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للتخطيط اإلمنائي يف غانا )غانا ( هيس-ماري تشينريي 
 سابق ملنظمة العمل الدوليةاملدير العام ال

 رئيس فريق األزمات الدولية ووزير اخلارجية السابق ألستراليا )أستراليا (غاريث إيفرت
ة لربيطانيا  اململكة املتحد  (ديفيد هاناي 

 )ةالعظمى وأيرلندا الشمالي
املمثل الدائم السابق للمملكة املتحدة لدى األمم املتحدة 

 كة املتحدة لدى قربصللمملالسابق واملبعوث اخلاص 
 ووزير اخلارجية السابق رئيس مصرف التنمية للبلدان األمريكية )أوروغواي (نريكه إيغليسياسإ

 ألوروغواي
  ووزير اخلارجية السابق ملصراألمني العام جلامعة الدول العربية )مصر (عمرو موسى
قائد قوة األمم ضابط سابق برتبة فريق يف اجليش اهلندي و )اهلند (ساتيش نامبيار

 املتحدة للحماية
مفوضة األمم املتحدة رئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدويل و )اليابان (ساداكو أوغاتا

 السامية السابقة لشؤون الالجئني
 رئيس الوزراء السابق لالحتاد الروسي )االحتاد الروسي (إيفجيين برمياكوف
  السابق ووزير خارجية الصنينائب رئيس الوزراء )الصني (تشيان تشيتشن
املبعوثة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة لفريوس نقص املناعة  )باكستان (نفيس صادق

املديرة التنفيذية السابقة لصندوق األمم اإليدز يف آسيا و/البشرية
 املتحدة للسكان
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األمني العام ية ترتانيا املتحدة ورئيس الوزراء السابق جلمهور)مجهورية ترتانيا املتحدة (سامل أمحد سامل
 السابق ملنظمة الوحدة األفريقية

الواليات املتحدة   (برينت سكوكروفت 
 )األمريكية

ضابط سابق برتبة فريق يف القوات اجلوية للواليات املتحدة 
 ومستشار سابق لألمن الوطين بالواليات املتحدة

  
  اختصاصات الفريق  

دعائم األمن اجلماعي وقوضت من الثقة يف إمكانية التصدي         لقد هزت السنة املاضية      - ١
وأبرزت إىل السطح انقسامات عميقة يف الرأي       . يف إطار مجاعي ملشاكلنا وحتدياتنا املشتركة     

 .حول مدى وطبيعة التحديات اليت تواجهنا وما ُيرجح أن يواجهنا منها يف املستقبل
هديدات والتحديات والتغيري إىل التوصـية      ويهدف الفريق الرفيع املستوى املعين بالت      - ٢

بتدابري واضحة وعملية من أجل ضمان العمل اجلماعي الفعال بنـاء علـى حتليـل دقيـق                 
للتهديدات املقبلة للسالم واألمن وتقييم للمسامهات اليت ميكن للعمل اجلمـاعي أن يوفرهـا              

هـزة الرئيسـية يف األمـم       وتقدير وافِِ للنهج واألدوات واآلليات القائمة، مبا يف ذلك األج         
 .املتحدة

وليس من املطلوب من الفريق أن يضع سياسات بشأن مسائل حمددة وال بشأن دور               - ٣
األمم املتحدة يف أماكن حمددة، بل املطلوب منه أن يقدم تقييما جديدا للتحديات املاثلة على               

ـ            دي هلـذه التحـديات     الطريق والتوصية جبوانب التغيري اليت ستلزم إذا كان من املقدر التص
 .بصورة فعالة يف إطار من العمل اجلماعي

 :وسيقوم الفريق على وجه اخلصوص باملهام التالية - ٤
حتليل للتهديـدات الـيت     تقدمي  دراسة التهديدات اليت حيفل هبا العامل اليوم و        )أ( 

ائمـا يف   ولئن كان من املمكن أن يظل التبـاين ق        . حيملها املستقبل للسالم واألمن الدوليني    
 أعضاء معينة على أساس فردي، من       تصورات األمهية النسبية لشىت األخطار اليت تواجه دوال       

كما أن من املهم فهم الصالت      . املهم إجياد توازن مناسب على الصعيد العاملي يف هذا الشأن         
 بني التهديدات املختلفة؛

ا يف معاجلـة    توضيح جوانب املسامهة اليت ميكن للعمل اجلماعي أن يقـدمه          )ب( 
 هذه التحديات؛

التوصية بإجراء التغيريات الالزمة لضمان اختاذ إجراء مجاعي فعال، يتضمن،           )ج( 
 . إجراء استعراض للهيئات الرئيسية لألمم املتحدة،وال يقتصر على
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 أي أن عليـه أن      .وينحصر جمال عمل الفريق يف ميدان السالم واألمن مبعناه الواسع          - ٥
 وتوصياته إىل مسائل ومؤسسات أخرى، من بينها مسـائل ومؤسسـات            يتطرق بتحليالته 

اجتماعية واقتصادية، على أال يتعدى ذلك ما ميس منها بصورة مباشرة التهديدات املستقبلية             
 .للسالم واألمن
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 املرفق الثالث
 أمانة الفريق  

 ، مدير البحوثستيدمانستيفن 
  الفريقأمينة سر،  مارتن-ريكاردلورين 
 ، نائب مدير البحوثونزجبروس 

 
 أمنيحممد زيشان 

 تشابراتارون 
 إينسيديلسيباستيان غراف فون 

 إيرفينغإجنيال 
 ميتالندغراهام 
 مالكإجنيليكا 

  يو-مينت ثانت 
 زاروويماريا 
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 املرفق الرابع
  ومشاوراته اإلقليمية وحلقات عمله املتعلقة باملسائلاجتماعات الفريق  

 
 ريقاجتماعات الف -ألف  

 املكان املوعد

 برينستون، الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٧ – ٥
 مونت بيلريان، سويسرا ٢٠٠٤فرباير / شباط١٥ – ١٣
 أديس أبابا ٢٠٠٤مايو / أيار٢ -أبريل / نيسان٣٠
 بادن، النمسا ٢٠٠٤يوليه / متوز١٨ – ١٦
 ، الواليات املتحدة األمريكيةتاري تاون ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٦ – ٢٤
 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ – ٣

  
 املسائلاملتعلقة باملشاورات اإلقليمية، وحلقات العمل  -باء  

 
 اجلهة املنظمة املكان املوضوع/االجتماع )٢٠٠٤(املوعد 

ــانون ١٤ و ١٣  كــ
 يناير/الثاين

فيع املسـتوى التـابع     الفريق الر ”
تعظيم احتمـاالت    :لألمني العام 

 “النجاح

هارميان، الواليات املتحدة   
 األمريكية

 مؤسسة ستانلي

 إحاطة للمنظمات غري احلكوميـة     يناير/ كانون الثاين٢٩
مبادرات إصـالح األمـم     بشأن  

املتحــدة ودور الفريــق الرفيــع 
 املستوى

التابعة إدارة شؤون اإلعالم،     نيويورك
 ألمم املتحدةانة العامة للألم

اجتماع الفريق الرفيع املستوى مع      فرباير/ شباط١٦
 اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا

اجلمعية الربملانيـة جمللـس      باريس
 أوروبا

التصدي للتهديـدات األمنيـة     ” فرباير/ شباط٢٥ – ٢٣
ألمـم  مـا هـو دور ا   :املعاصرة
 املتحدة؟

 ويست ساسيكس،
 اململكة املتحدة

 لتون باركوي

نيوهافن، الواليات املتحدة    "إصالح جملس األمن" فرباير/ شباط٢٧
 األمريكية

 مركز يال لدراسة العوملة

ــات   "االنتشار النووي" مارس/ذارآ ١ ــتانفورد، الوالي س
 املتحدة األمريكية

مركز جامعـة سـتانفورد     
 لألمن والتعاون الدوليني

مؤسسة ستانلي ومؤسسـة     نهارميا “استعمال القوة” مارس/ آذار٢ و ١
 األمم املتحدة

مؤسسة ستانلي ومؤسسـة     هارميان “التدخل يف األزمات اإلنسانية” مارس/ آذار ٣ و ٢
 األمم املتحدة
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 اجلهة املنظمة املكان املوضوع/االجتماع )٢٠٠٤(املوعد 

من اإلرهاب واألطراف الفاعلة    ” مارس/ذارآ ٤
 “غري ا لدول

مؤسسة ستانلي ومؤسسـة     نيويورك
األمم املتحدة ومعهد رالف    

 بنش للدراسات الدولية
مستقبل النظم املتعلقة بأسـلحة     ” مارس/ذارآ ٥

 “الدمار الشامل
حكومة نيوزيلندا وأكادميية    نيويورك

 السالم الدولية
مؤسسة فيفا ريو ومركـز      ريو دي جانريو، الربازيل قليميةإمشاورات  مارس/ آذار٨ و ٧

جامعة نيويـورك للتعـاون     
 الدويل

 مارس/ آذار-١٤ - ١٢
 مارس/ آذار٢٧ و ٢٦

املمثلني الدائمني وأعضاء   معتكف  
الفريق ملناقشة عمل الفريق الرفيع     

 املستوى

ــات   ــيت، الوالي ماهناس
 املتحدة األمريكية

حكومـــات أســـتراليا 
واملكســيك وهولنــدا  
وسنغافورة وجنوب أفريقيا،   

 وأكادميية السالم الدولية
املعهد النروجيي للشـؤون     أوسلو قليميةإمشاورات  مارس/ آذار٢٠ - ١٨

ة ومركـز جامعـة     الدولي
 نيويورك للتعاون الدويل

 ٥١حلقة عمل بشـأن املـادة        مارس/ آذار٣٠ - ٢٨
والتهديدات املسـتقبلية لألمـن     

 الدويل

 حكومة سويسرا جنيف

األسلحة الصـغرية واألسـلحة     ” مارس/ آذار٣٠ و ٢٩
 “اخلفيفة

مؤسسة ستانلي ومؤسسـة     هارميان
 األمم املتحدة

آلسيوية الرفيعة املسـتوى    الندوة ا  أبريل/ نيسان٤ – ٢
بشأن التهديـدات والتحـديات     

 والتغيري

 حكومة الصني هانغزاو، الصني

ــة  ” أبريل/ نيسان٥ ــلحة النووي ــد األس حتدي
 “وانتشاُرها

ــات  ــدج، الوالي كامربي
 املتحدة األمريكية

مركز بيلفري التابع جلامعـة     
هارفارد للعلوم والشـؤون    
الدولية، واملبادرة املتعلقـة    

د النووي، ومؤسسة   بالتهدي
 األمم املتحدة

الوصــول إىل املنظمــات غــري  أبريل/ نيسان٨
احلكومية اإلنسانية واملعنية حبقوق    

 اإلنسان

مؤسسة فريدريك إيـربت     نيويورك
ستيفتنغ ومؤسسـة األمـم     

 املتحدة
معهد ستانفورد للدراسات    ستانفورد احلُكم والسيادة أبريل/ نيسان١٧ و ١٦

 الدولية
 يف  كادمييات وطنية للعلوم  أ واشنطن العاصمة "األمن البيولوجي" أبريل/ نيسان١٩

، واملبادرة  الواليات املتحدة 
املتعلقة بالتهديد النـووي،    

 ومؤسسة األمم املتحدة
 :حوار بشأن األمن يف آسـيا ” أبريل/نيسان ٢٤ - ٢١

املفاهيم والتهديدات والضمانات   
 “سبتمرب/أيلول ١١بعد 

فورة للشـؤون   معهد سنغا  سنغافورة
الدولية ومركـز جامعـة     

 نيويورك للتعاون الدويل
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اجتماع بشأن عمل الفريق الرفيع      أبريل/نيسان ٢٧ - ٢٥
املستوى يف الدورة الستني للجنة     
االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا     

 واحمليط اهلادئ

ــادية  شانغهاي، الصني ــة االقتصـ اللجنـ
واالجتماعية آلسيا واحملـيط   

 اهلادئ

فريق البلـدان األفريقيـة      أديس أبابا قليميةإمشاورات  أبريل/نيسان ٢٩ - ٢٧
ومركز جامعـة نيويـورك     

 للتعاون الدويل
االجتماع الرفيع املستوى مع جلنة      أبريل/ نيسان٣٠

 االحتاد األفريقي
أمانة الفريق الرفيع املستوى     أديس أبابا

ومكتب رئـيس االحتـاد     
 األفريقي

ات اجملتمع املدين   اجتماع مع منظم   مايو/ أيار٢
 األفريقية

 أمانة الفريق الرفيع املستوى أديس أبابا

ــدين  مايو/ أيار٦ ــع امل ــول إىل اجملتم الوص
واملنظمات غري احلكومية املعنيـة     
 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

 إيـربت   كمؤسسة فريدري  نيويورك
ستيفتنغ ومؤسسـة األمـم     

 املتحدة
وارينتون، الواليات املتحدة    “لفقر واألمنالتنمية وا” مايو/ أيار١١ و ١٠

 األمريكية
مؤسسة ستانلي ومؤسسـة    

 األمم املتحدة
معهد جامعة جون هوبكرت     واشنطن العاصمة تغيري جملس األمن مؤمتر بشأن مايو/ أيار١٤ و ١٣

 للعالقات عرب األطلسية
اإلدارة والدميقراطية واألسـواق    ” مايو/ أيار١٩-١٧

 “احلرة
املعهد التكنولوجي املستقل    ومكسيكمدينة 

ــة  ــيك، ومؤسس للمكس
فريدريك ايربت سـتيفتنغ    

 ومؤسسة األمم املتحدة
األمــم املتحــدة واملنظمــات ” مايو/ أيار٢٣-٢١

اإلقليمية والتهديدات املسـتقبلية    
 “لألمن يف أفريقيا

 الصـراعات   تسويةمركز   كيب تاون، جنوب أفريقيا
ومؤسسة فريدريك إيـربت    

ـ   ة األمـم   ستيفتنغ ومؤسس
 املتحدة

هتديدات جديدة واسـتجابات    " مايو/ أيار٢٥ و ٢٤
 "جديدة

 حكومة بولندا وارسو

األمــم املتحــدة والتهديــدات " مايو/ أيار٢٩-٢٧
 "إعادة النظر يف األمن :اجلديدة

معهد الشـؤون الدوليـة،      روما
ومعهد أسـبني اإليطـايل،     
واملعهد اإليطايل ألفريقيـا    
والشرق، ومؤسسة األمـم    

ملتحدة، ومعهـد األمـم     ا
املتحدة األقاليمي لبحـوث    

 اجلرمية والعدالة
ــون  واشنطن العاصمة “البيئة واألمن” يونيه/ حزيران٢ ــز وودرو ويلس مرك

الدويل للباحثني ومؤسسـة    
 األمم املتحدة

تعزيز قدرة األمم املتحدة علـى      " يونيه/ حزيران٩ و ٨
 "إدارة األزمات

 حكومة الدامنرك كوبنهاغن
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املؤمتر التاسع والثالثـون املعـين       يونيه/ حزيران١٦-١١
 باألمم املتحدة يف العقد املقبل

بروتس نيـك، الواليـات     
 املتحدة األمريكية

 مؤسسة ستانلي

 والعلوم  كلية لندن لالقتصاد   لندن “هنج متكامل :الفقر واألمن” يونيه/ حزيران١٨ و ١٧
لتنميـة  ا، وإدارة   السياسية
، تحـدة ، اململكة امل  الدولية

 ومؤسسة األمم املتحدة
ــة   “توفري األمن للبليون حمروم” يونيه/ حزيران٢٩ و ٢٨ ــفورد، اململك أوكس

 املتحدة
جامعة أوكسفورد ومعهـد    
ستانفورد للدراسات الدولية

األمم املتحـدة والتهديـدات     ” يوليه/ متوز٣ - ١
 “إعادة النظر يف األمن :اجلديدة

معهد دراسـات السـالم      نيودهلي
راع ومؤسسة األمـم    والص
 املتحدة

ــداخلي هت” يوليه/ متوز٧ و ٦ ديــدات العنــف ال
 “وحتدياته وتغيريه

 حكومة اليابان كيوتو، اليابان

التهديـــدات والتحـــديات ” سبتمرب/ أيلول١٢ و ١١
ــن يف  :واإلصــالح ــاء األم بن

منطقــة البحــر األبـيض    
 “"املتوسط واخلليج

املصـري للشـؤون    اجمللس   القاهرة
ية، ومركز األهـرام    اخلارج

ــية   ــات السياس للدراس
االستراتيجية، ومؤسسـة   و

األمم املتحدة، ومؤسسـة    
فريدريك إيربت سـتيفتنغ،    
واملعهد اإليطايل للشـؤون    

 الدولية
 

 


