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  صون السالم واألمن: اجلوانب اإلنسانية  - جيم 
  لمسائل املعروضة على جملس األمنل

  اإلجراءات األولية
ــؤرخ     ــرر املـــ ــارس  ٩املقـــ  ٢٠٠٠آذار/مـــ

  ئيس): بيان من الر٤١١٠(اجللسة 
آذار/مــــــارس  ٩، املعقــــــودة يف ٤١٠٩يف اجللســــــة   
صـون  ’’، أدرج اجمللس يف جدول أعماله البند املعنـون  ٢٠٠٠

لمســائل املعروضــة علــى لالســالم واألمــن: اجلوانــب اإلنســانية 
األمـني العـام،   ببيانـات  ويف تلك اجللسـة، أدىل  ‘‘. جملس األمن

والربتغـال،  ومجيع أعضاء اجمللس، وممثلو باكستان، والربازيـل،  
ــاد األورويب  ــا، وبـــيالروس، )٢٨((بالنيابـــة عـــن االحتـ )، وبلغاريـ

ــا،      ــا، وكولومبي ــوب أفريقي ــران اإلســالمية، وجن ــة إي ومجهوري
ــرويج ــرئيس احلــايل ملنظمــة    ،ومصــر، والن والنمســا (بوصــفه ال

ــا)،    ــاون يف أوروبــ ــن والتعــ ــدائم   األمــ ــب الــ ــد، واملراقــ واهلنــ
  .لسويسرا
نه االستهاليل إىل أن جتـارب  وأشار األمني العام يف بيا  

العقد السابق، من أفريقيا إىل البلقان وإىل آسيا، قـد اسـترعت   
تبشـر خبـري أكـرب وتنـذر خبطـر      اإلنسـانية   ةلبعثااالهتمام إىل أن 

أكــرب مــن معظــم األجــزاء األخــرى مــن عمــل األمــم املتحــدة.  
ووجه االهتمام إىل الكيفية الـيت ميكـن هبـا للعمـل اإلنسـاين أن      

االرواح وإىل الكيفيـــة الـــيت ميكـــن هبـــا يف الوقـــت ذاتـــه   ينقـــذ
اســتغالله واإلســاءة إليــه مــن جانــب األطــراف الــيت تــرفض        
االنصياع للمبادئ اإلنسانية ومن مث خترب هـذا العمـل خلدمـة    
سياساهتا الوحشية. وأكـد علـى ثـالث مسـائل رئيسـية تواجـه       

اما العمل اإلنساين: (أ) كيف ميكن هلذا العمل أن يسـهم إسـه  
إجيابيا يف اجلهود الرامية إىل استعادة السلم واألمـن وصـوهنما؛   

__________ 

أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية      )٢٨(  
ــا وليختنشــتاين     ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص والتفي وروماني

 عن تأييدها للبيان. وليتوانيا ومالطة وهنغاريا

لعناصـــر ا(ب) كيـــف ميكـــن مواصـــلة إحـــراز تقـــدم يف دمـــج 
العسـكرية يف عمليـات السـالم؛    -اإلنسانية والعناصر السياسـية 

(ج) كيــف ميكــن ضــمان احتــرام األســاس القــانوين واملبــدئي    
نظــر املبكــر يف وشــدد علــى أمهيــة الللعمــل اإلنســاين وتعزيــزه. 

الشــواغل اإلنســانية عنــدما جيــري التفــاوض بشــأن اتفاقــات       
الســالم الشــامل، وكــذلك يف بعثــات حفــظ الســالم، لضــمان  

ــاين      ــأن اجلانـــب اإلنسـ ــاٍف بشـ ــبق كـ ــيط مسـ ــود ختطـ يف وجـ
عمليات اليت ُيضطلع هبـا لتنفيـذ اتفـاق مـن اتفاقـات السـالم.       ال

ز دعمـه  وذكر ثالث طرق ميكن من خالهلـا للمجلـس أن يعـز   
أوال، ميكن للمجلس أن ميارس الضغط علـى   للعمل اإلنساين.

الدول األعضاء لكي تلتزم التزاما كامال بتقـدمي الـدعم املـادي    
الضروري للـربامج اإلنسـانية. ثانيـا، ميكـن للمجلـس أن ينظـر       
يف إدراج أحكام يف واليات بعثات حفـظ السـالم تـنص علـى     

عمليــة إعــادة الــتعمري    تــوفري التمويــل يف املراحــل األوىل مــن   
واستعادة حكم القانون. ثالثا، يتعني علـى اجمللـس أن يتصـدى    

أن أنشـطة بنـاء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء         واقع مفـاده ل
الرتاع يعوقها بصورة روتينية انقطاع تدفق املـوارد، ممـا يـؤدي    
إىل إجياد هوة بني تقدمي املساعدة اإلنسـانية املباشـرة واسـتعادة    

ت التعمري والتنميـة الطويلـة األجـل. ويف اخلتـام، أعـرب      عمليا
الشـواغل اإلنسـانية بشـكل كامـل      عن أملـه يف أن يـتم إدمـاج   

    .)٢٩(يف جهود اجمللس لتعزيز السالم واألمن
ــام يف         ــني الع ــع األم ــة م ــون بصــفة عام ــق املتكلم واتف

تصــدى اجمللــس لألزمــات  فيمــا يتعلــق بمالحظاتــه، وال ســيما 
قيــت حســن لتفــادي مزيــد مــن التعقيــدات يف   اإلنســانية يف تو

إجياد احللول لتلك املشـاكل. ودعـا بعـض املمـثلني إىل اعتمـاد      
ُنُهــج شــاملة ومرنــة للــدمج بــني األبعــاد السياســية واإلنســانية    
ــوع      ــباب وقـ ــل أسـ ــة حلـ ــان واإلمنائيـ ــوق اإلنسـ ــة حبقـ واملتعلقـ
األزمـــات. وأشـــار ممثلـــون آخـــرون إىل أن معاجلـــة اجلوانـــب  

__________ 

  )٢٩(  S/PV.4109،  ٥-٣الصفحات. 
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بديال عن العمـل السياسـي وأكـدوا     تة لألزمات ليساإلنساني
أمهية استخدام التدابري الوقائية يف التصـدي لآلسـباب اجلذريـة    

  للرتاعات.
لـس  أن يضـمن اجمل ني علـى أمهيـة   كلموأكد معظـم املـت    

الوصول اآلمن ودون عوائـق للمسـاعدة اإلنسـانية إىل املـدنيني     
احلركــة   والســالمة واألمــن وحريــة   ،املتضــررين مــن احلــرب  

ــراد أل ــرتبط  ف ــم املتحــدة وامل ــا  نيألم ــن هب ــاملني يف اجملــال  م الع
عدد من املمثلني أمهية تعـاون مجيـع األطـراف     برزاإلنساين. وأ

يف نزاع معني، وكذلك احلاجة إىل ضـمان موافقـة حكومـات    
ــوارئ اإلنســانية.       ــدان املتضــررة يف التصــدي حلــاالت الط البل

علـى حنـو   لبعد اإلنسـاين  ضرورة إدماج ابت بعض الوفود وأقر
بكـرة يف صـياغة واليـات    يف مرحلـة م  ستمرارواضح وقابل لال
احلــرص علــى  إىل ضــرورة تــوخيوا نبــها كمــ، حفــظ الســالم

ــاء ــح بـــني ح   اإلبقـ ــز واضـ ــى متييـ ــطة  علـ ــالم واألنشـ ــظ السـ فـ
لـس  اجملىل ضـرورة قيـام   إون آخـرون  كلمـ مت أشـار اإلنسانية. و
يف األمــم املتحــدة  تنســيق مــع اهليئــات ذات الصــلة ال بتحســني

ــتعز مــن شــأنه  األمــر الــذي ووكاالهتــا املتخصصــة،  األخــذ ز ي
هـا  التخفيف مـن املصـاعب الـيت يعاني   نهج شامل ومتكامل يف ب

  أثناء األزمات اإلنسانية.يف املدنيون 
ــه ميكــن لألزمــات     اإلنســانية أن  ورأى ممثــل فرنســا أن

إال  تبلغ درجة خطـرية، إىل درجـة أن االسـتجابة هلـا ال تكـون     
سياسية، وقد يتطلب األمـر يف ظـل بعـض الظـروف اسـتعمال      

ن والقوة أيضا لوضع حـد النتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـان     
تلـك  . وأضـاف أن  اإلنساين الدويل املرتكبة على نطاق واسـع 

االنتهاكات هي يف حد ذاهتـا هتديـد للسـلم واألمـن الـدوليني.      
فقــــا ختــــاذ هــــذا اإلجــــراء، وال كامــــلربر مــــوهــــي بالتــــايل 

وأيد ممثـل الربتغـال وجهـة النظـر هـذه، فقـال إنـه         .)٣٠(ميثاقلل
ــاين     ــانون اإلنسـ ــة للقـ ــارخة واملنتظمـ ــهاكات الصـ ــن لالنتـ ميكـ

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  

ــدا للســالم      ــانون حقــوق اإلنســان أن تشــكل هتدي ــدويل ولق ال
قـد  ويف حالة االنتهاكات الواسعة النطـاق واملسـتمرة   واألمن، 

ــن اجمللــس   ــر م ــدابري االنظــر يف  يقتضــي األم ــاذ املناســبة،  ت إلنف
  .)٣١(استنادا إىل معايري واضحة وحمددة

 وعلى عكس ذلك، الحظ ممثل النـرويج أنـه رغـم أن     
وجود حالة إنسانية صعبة قد ميثل جـزءا مـن تقيـيم اجمللـس ملـا      
إذا كانت تلك احلالة تشكل هتديدا للسالم واألمـن الـدوليني،   

عمال فــإن ذلــك يف حــد ذاتــه لــيس أساســا قانونيــا كافيــا الســت
. وأكـد ممثـل االحتـاد الروسـي     )٣٢(القوة أو التهديـد باسـتعماهلا  

نون اإلنسـاين الـدويل بتـدابري    اال ميكـن إهنـاء انتـهاكات القـ     هنأ
يف ذلــك  وحــذا حــذوههــي نفســها تنتــهك امليثــاق. وأضــاف، 

ــفية      ــكرية التعسـ ــدابري العسـ ــتان، أن التـ ــني وباكسـ ــثال الصـ ممـ
يها اليت تتخذ بذريعـة منـع   املتخذة يف جتاوز جمللس األمن، مبا ف

وقــوع الكــوارث اإلنســانية، غــري مقبولــه ولــن تعمــل إال علــى  
زيادة األزمات سوءا.وأشار إىل أن بلده يرحب بفكرة العمـل  
على وضع معايري وأطر عمل قانونية ألنشـطة اجملتمـع الـدويل،    

 .)٣٣(ت اإلنسـانية املفرطـة  مبا يف ذلك أنشـطة اإلنفـاذ يف احلـاال   
أوضـح ممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أن      ك، وعلى غرار ذلـ 

اجملتمــــع الــــدويل قــــد يلجــــأ، يف عمليــــة النــــهوض بالقضــــايا 
اإلنسانية، إىل اختاذ تدابري قسرية، مبا يف ذلـك اسـتخدام القـوة    
العسكرية، ولكـن ال ميكـن القيـام بـذلك إىل يف امتثـال صـارم       
للميثاق وعمال بقرار من جملـس األمـن. وأعـرب عـن اعتقـاده      

ن إجراءات اإلنفـاذ بـدون إذن مـن اجمللـس ومبـا يتعـارض مـع        أ
ــراهن   ــدويل ال . وشــدد ممثــل  )٣٤(امليثــاق تقــوض نظــام األمــن ال

__________ 

  )٣١(  S/PV.4109 (Resumption 1)،  ٣الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

  ٣٣()  S/PV.4109 ١٧(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١٧، الصـــفحة 
 ١٠الصــــفحة  ،S/PV.4109 (Resumption 1) (الصــــني)؛ و
 ).(باكستان

  )٣٤(  S/PV.4109 (Resumption 1)،  ٢١الصفحة. 
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يفتقـر إىل  ‘‘ التدخل اإلنساين’’بيالروس أيضا على أن مفهوم 
  .)٣٥(املنطقية وتكتنفه أخطار ال ميكن التنبؤ هبا

وعلق ممثل مصـر علـى صـياغة بنـد جـدول األعمـال،         
للمناقشـة، جيعـل مـن    واسـعا  فضفاضـا   اه يشكل إطـار فذكر أن

التحدث فيـه أو   إحكامالصعب على كثري من الدول األعضاء 
والحـظ أن اصـطالح    بـالكثري مـن التحديـد أو احلسـم.     تناوله

ميكـن أن يسـتخدم لطـرح موضـوعات     ‘‘ اجلوانب اإلنسـانية ’’
وأفكـــار خمتلفــــة وجيمــــل بــــني طياتــــه الكــــثري مــــن املفــــاهيم  

ــراءا ــل مــن الصــعب تنــاول       واإلج ــر الــذي جيع ت، وهــو األم
 .)٣٦(خمتلف أبعاد املسـألة أو عناصـرها بقـدر معقـول مـن الثقـة      
ـــ     ــد إىل أن عــدم متكــن أعضــاء اجمللــس ال  ١٥ وأشــار ممثــل اهلن

ــد جــدول       ــى صــياغة بن ــاق حــىت عل بشــكل واضــح مــن االتف
ــذي وراءه.      ــوم ال ــبني مــدى الطــابع اخلــاليف للمفه األعمــال ي

لعــدم وجــود إطــار قــانوين مقــارن لإلغاثــة   وأوضــح أنــه نظــرا
ألي دولـة  اإلنسانية، فإهنـا قـد تبـدو منطقـة غـري حمـددة، لكـن        

ــاج إىل مســاعدة    يف ســيادي حــق  ــا إذا كانــت حتت ــرر م أن تق
إنسانية أم ال، وبالتايل فإن استخدام القـوة مـن جانـب اجمللـس     

مــن  ٧ســيكون خطــأ مــن الناحيــة القانونيــة وانتــهاكا للفقــرة   
  ..)٣٧(٢ املادة

ــة    ــودة يف ٤١١٠ويف اجللســـ ــارس  ٩، املعقـــ آذار/مـــ
، أدىل الرئيس (بنغالديش) ببيان باسم اجمللس، قام فيـه  ٢٠٠٠
  ، يف مجلة أمور، مبا يلي:)٣٨(اجمللس

ــم     اشــأ   ــاق األم ــس إىل مســؤوليته الرئيســية مبوجــب ميث ر اجملل
  ؛املتحدة عن صون السلم واألمن الدويل

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4109،  ٢٥الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

  )٣٧(  S/PV.4109 (Resumption 1)،  ١٥-١٤الصفحتان. 

  )٣٨(  S/PRST/2000/7. 

ضايا اإلنسانية يف الوقـت املناسـب   أن النظر يف القاجمللس  أكد  
من شأنه أن يسهم يف منع تصعيد الصراعات ويف صون السـلم واألمـن   

  ؛الدوليني
تأكيد اهتمامه برفاه املدنيني املتأثرين باحلروب، أعاد اجمللس و  

وحبقـــوقهم، وكـــرر دعوتـــه إىل مجيـــع األطـــراف يف أي نـــزاع ضـــمان  
ــان ودو    ــوظفي املســاعدة اإلنســانية بأم ــق إىل هــؤالء  وصــول م ــا عوائ من

  ؛املدنيني
ــأو   ــر    اشـ ــه للعناصـ ــل ويف حينـ ــدعم الكامـ ــس إىل أن الـ ر اجمللـ

اإلنسانية ميكن أن يشكل عنصرا حامسا يف ضمان وحتسني اسـتدامة أي  
  ؛اتفاق للسالم وبناء السالم بعد انتهاء الصراع

والحظ اجمللس أيضا أن إدماج العناصر اإلنسانية يف عمليـات    
شأنه، يف بعض احلاالت، أن يسـهم مسـامهة فعالـة يف     حفظ السالم من

ويف هذا الصـدد، الحـظ اجمللـس     ،تنفيذ هذه العناصر للوالية املنوطة هبا
أيضا أمهية توفري التدريب املالئم ألفراد حفـظ السـالم يف جمـال القـانون     

  ؛اإلنساين الدويل، وحقوق اإلنسان
ــد   ــني أج    وشـ ــال بـ ــيق الفعـ ــة التنسـ ــى أمهيـ ــس علـ ــزة د اجمللـ هـ

ووكــاالت األمــم املتحــدة واهليئــات اإلقليميــة ذات الصــلة وغريهــا مــن  
  ؛اجلهات الفاعلة اإلنسانية يف امليدان

عتــرف اجمللــس بالــدور الــذي تقــوم بــه املنظمــات اإلنســانية  او  
الدوليــــة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة يف تــــوفري املســــاعدة اإلنســــانية  

  ؛والتخفيف من أثر األزمات اإلنسانية
ــايل الكــايف      الحــظو   ــدعم امل ــوفر ال ــق عــدم ت ــع القل  اجمللــس م

  ؛إىل توفري التمويل الكايف ادعلألنشطة اإلنسانية، و
ــة       ــلة إدراج احلالـ ــام علـــى مواصـ وشـــجع اجمللـــس األمـــني العـ

اإلنسانية يف بيانات اإلحاطة اليت يقدمها إىل اجمللس بصورة منتظمة عن 
ويــل نــداءات األمــم البلــدان قيــد االســتعراض، مبــا يف ذلــك عــن حالــة مت

  .املتحدة املوحدة، عند االقتضاء


