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القتراح األمني العام إيفـاد بعثـات لتقصـي احلقـائق إىل منـاطق      
الرتاع احملتملة، هبدف التوصل إىل وضـع اسـتراتيجيات شـاملة    

  للوقاية.
آب/أغســطس  ٣٠، املعقــودة يف ٤٣٦٠ويف اجللســة   
تمام اجمللـس إىل مشـروع   ، وجه الرئيس (كولومبيا) اه٢٠٠١
؛ ومت طرحـــه للتصـــويت واعُتِمـــد باإلمجـــاع بوصـــفه  )١٧(قـــرار
قــام اجمللــس بــأمور، مــن بينــها   وبــه)؛ ٢٠٠١( ١٣٦٦ القــرار

  أنه:
ب جبميــع الــدول األعضــاء أن تكفــل القيــام يف الوقــت      اهــأ  

تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة ملنـع االجتـار غـري        باملناسب وبصـورة دقيقـة   
لحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه املشروع باألس

ــه   ــع جوانب ــن مجي ــد يف  ،م ــه  ٢٠املعتم ــع  ٢٠٠١متوز/يولي ــاذ مجي ، واخت
التدابري الضرورية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمـي والعـاملي ملنـع    
ومكافحة التدفق غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة إىل  

  مناطق الصراعات؛
__________ 

  )١٧(  S/2001/828. 

قرر النظر يف أن ُيدرج، حسب االقتضاء، عنصرا يتعلق بـرتع    
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج يف واليــات بعثــات األمــم املتحــدة 
حلفــظ الســالم وعمليــات بنــاء الســالم مــع إيــالء اهتمــام خــاص إلعــادة 

  تأهيل اجلنود األطفال؛
يـــد الـــدعوة الـــيت وجههـــا األمـــني العـــام لتقـــدمي الـــدعم إىل   أ  
ــات ــا املســتوى الثالــث      عملي ـــان الرفيع ــيت اســتهلها االجتماعـ ــة ال املتابع

والرابع املعقودان بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف جمـايل منـع      
ــة        ــوارد لتنمي ــن امل ــد م ــوفري مزي ــاء الســالم، ولت نشــوب الصــراعات وبن

  القدرات اإلقليمية يف هذين اجملالني؛
ليميـة، خاصـة يف أفريقيـا،    إىل تعزيـز قـدرة املنظمـات اإلق    ادع  

على منع نشوب الصراعات، وذلك بتقدمي املساعدة الدولية إىل هيئات 
من بينها منظمة الوحدة األفريقيـة واملنظمـة الـيت سـتخلفها، مـن خـالل       
آليتها ملنع نشوب الصراعات وإدارهتا وتسويتها، وكـذلك إىل اجلماعـة   

ب الصـراعات وإدارهتـا   االقتصادية لدول غرب أفريقيا وآليتها ملنع نشـو 
  .وتسويتها وحفظ السالم واألمن

  ا هبني رتبطامل فرادواأل محاية موظفي األمم املتحدة - ٤٤
  اعصريف مناطق ال اإلنسانية ةاملساعد جمالوالعاملني يف 

اإلجراءات األولية
 ٢٠٠٠شــــباط/فرباير  ٩املقــــرر املــــؤرخ    

  ): بيان من الرئيس٤١٠٠(اجللسة 
ــة    ــودة يف ٤١٠٠يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٩، املعقـــ شـــ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ٢٠٠٠

موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبـا والعـاملني    محاية’’
ــاطق ال  جمــال املســاعدة يف  واســتمع ‘‘. اعصــراإلنســانية يف من

 ةاجمللس إىل إحاطات إعالمية قدمتها نائبة األمني العام واملـدير 

ــ ةلربنـــامج األغذيـــة العـــاملي واملراقبـــ  ةتنفيذيـــال للجنـــة  ةالدائمـ
لــدى األمــم املتحــدة. وأدىل مجيــع    الصــليب األمحــر الدوليــة   

أعضاء اجمللس ببيانات خالل اجللسـة، وكـذلك ممثلـو اسـتراليا     
وأوروغواي والربازيل والربتغال وبـيالروس ومجهوريـة كوريـا    

ــر     ــنغافورة ومصـ ــلوفينيا وسـ ــا وسـ ــوب أفريقيـ ــرويج وجنـ والنـ
  ونيوزيلندا واليابان.

وأمجلت نائبة األمني العام عددا من اخلطوات العمليـة    
ــدا      ــة أفضــل ألمــن مــوظفي األمــم املتحــدة، وحتدي ــوفري محاي لت
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ــب    ــدرة مكت ــز ق ــم املتحــدة لشــؤون ا  ألمنســق التعزي ــنألم  ؛م
ــة بالعــدد الكــايف مــن     و ــات امليداني ــداد البعث ــراد األضــمان إم ف

. كمـــا أكـــدت مـــنألتـــدريب علـــى اال وتشـــجيع، واملعـــدات
ــى حنــو  تنســيقضــرورة ال ــع عناصــر ا   عل ــني مجي ــم ألأفضــل ب م
الــيت توجــد يف واملنظمــات اإلنسـانية األخــرى  لــة فاعاملتحـدة ال 
. وحتقيقا لتلك األهداف، أبرزت ضرورة التمويـل  وقعذات امل

وطالبــت باالســتجابة للنــداءات املوحــدة     وثــوقاملناســب وامل
ــام  املشــتركة بــني الوكــاال  ــيت أطِلقــت لع وتقــدمي  ٢٠٠٠ت ال

. التربعات للصندوق االستئماين ألمـن مـوظفي األمـم املتحـدة    
عمـل املزيـد، واقترحـت أن تبـادر     ودعت الدول األعضـاء إىل  

اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة      الدول إىل التوقيع علـى  
كــانون األول/ديســمرب  ٩ الصــادرة يف واألفــراد املــرتبطني هبــا 

ــد فعلــت ذلــك بعــد؛    وال ١٩٩٤ تصــديق عليهــا إن مل تكــن ق
ــات      ــمل فئـ ــة لتشـ ــاق االتفاقيـ ــد نطـ ــر يف متديـ ــا، أن تنظـ وثانيـ

؛ ثالثـا، أن  املنصوص عليه حلمايةاخارج نظام  ةاملوظفني الواقع
ــى النظــام األساســي       ــل بالتصــديق عل تتخــذ اخلطــوات للتعجي
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة؛ رابعــا، أن تســاعد يف التحقيــق يف  

مــال العنــف املرتكبــة ضــد مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد  أع
  .)١(املرتبطني هبا وتقدمي مرتكبيها للعدالة

واســترعت املــديرة التنفيذيــة لربنــامج األغذيــة العــاملي    
االهتمــــام إىل األعــــداد املتزايــــدة مــــن املــــوظفني املــــدنيني يف 
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة الـذين سـقطوا ضـحايا للعنـف     

. وأشارت إىل أن االستخدام املتزايـد للجـوع   ١٩٩٢ذ عام من
كسالح من أسلحة احلرب يـؤدي لتفـاقم احلالـة، األمـر الـذي      
يـنجم عنــه شــن االعتــداءات علـى العــاملني يف اجملــال اإلنســاين   
ــة. وطالبــت بتــوفري التــدريب     ــة الغذائي القــائمني بإيصــال املعون

ب إلـيهم العمـل   طلاألمين جلميع موظفي األمم املتحدة الذين ي
يف أجواء غري آمنة، وتعزيز الدور الذي يقـوم بـه منسـق األمـم     

__________ 

  )١(  S/PV.4100،  ٥-٢الصفحات. 

املتحـــدة لشـــؤون األمـــن وإنشـــاء مقاصـــة لتبـــادل املعلومـــات  
ــادئ      ــة احملافظــة علــى املب ــاألمن. وشــددت علــى أمهي املتعلقــة ب
اإلنسانية املتمثلة يف الرتاهة يف مجيع األزمـات، وحثـت اجمللـس    

بعـة لألمـم املتحـدة علـى أن ينظـر يف      باسم مجيع الوكاالت التا
أمر سـالمة االعـاملني يف تقـدمي املعونـات اإلنسـانية لـدى اختـاذ        

 .)٢(قراراته

وأكدت املراقبة الدائمة للجنة الصليب األمحر الدوليـة    
ــن       ــدد مـ ــة بعـ ــاين مرتبطـ ــال اإلنسـ ــاملني يف اجملـ ــة العـ أن محايـ

الكــبري مــن األدوات القانونيــة والتنفيذيــة. فباإلضــافة إىل الكــم 
القــانون الــدويل ذي الصــلة هبــذه احلمايــة وتنفيــذ هــذا القــانون 
واحترامه، أبرزت أن طرائـق العمـل اإلنسـاين ميكـن أن يكـون      

ثري حاسم على أمن العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين. وقالـت     أهلا ت
إن العمل اإلنسـاين، بصـفة خاصـة، ال بـد مـن القيـام بـه علـى         

ستقالل، بغية تعزيز عالقـات الثقـة   حنو من احليدة والرتاهة واال
مع أطراف الرتاع بوصـفها عـامال رئيسـيا يف أمـن العـاملني يف      
اجملال اإلنسـاين، وهـو هنـج دفـع اللجنـة إىل أن متـارس احلكمـة        
إىل أقصــــى حــــد يف االضــــطالع بتــــدابري احلمايــــة املســــلحة  

جلنــة الصــليب األمحــر   أن ألفرادهــا. وأعــادت التأكيــد علــى    
ب التمييــز بوضــوح بــني بوجــولــت مقتنعــة متامــا الدوليــة مــا زا
  .)٣(واستعمال القوة العمل اإلنساين

ــتنادا إىلو   ــحايا    اسـ ــدد الضـ ــة بعـ ــاءات املتعلقـ اإلحصـ
مــوظفي األمــم  الــذين ســقطوا واالعتــداءات الــيت وقعــت علــى

ــرتبطني هبــا، أدان   ــراد امل ــا  املتحــدة واألف ــتكلمني تقريب ــع امل  مجي
االقتراحــات األربعــة  ورددواأعمــال العنــف املرتكبــة ضــدهم. 

 ،وأكـدوا  األمني العام على الـدول األعضـاء   اليت طرحتها نائبة
أنـه ال بـد    ،بصفة خاصة فيما يتعلق باقتراحيها الثالـث والرابـع  

من وضع حـد لثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب، وأبـرزوا ضـرورة        
__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢(  

  )٣(  S/PV.4100 (Resumption 1)،  ٣-٢الصفحتان. 
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تعزيــز اآلليــات القانونيــة الدوليــة. كمــا أعربــوا عــن اهتمــامهم  
لقي تقرير املتابعة املتوخى مـن األمـني العـام يف شـهر     الشديد بت

أيار/مــايو، ومــا يتضــمنه مــن حتليــل ومقترحــات ملعاجلــة نطــاق 
  احلماية القانونية مبوجب االتفاقية.

ووجه بعض املتكلمني االهتمـام إىل اإلضـافات اهلامـة      
ــ جمموعــةإىل  ــة  انوالق ــة حلماي مــوظفي األمــم املتحــدة  ني الدولي

ال اإلغاثــة. ومــن التطــورات الرئيســية الــيت     والعــاملني يف جمــ 
ــة     اســلطو عليهــا الضــوء يف هــذا الصــدد عنصــرا دخــول اتفاقي

 اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا  
ءات علــى مــوظفي األمــم املتحــدة حيــز النفــاذ وإدراج االعتــدا

املرتبطني هبا كفئة مـن فئـات جـرائم احلـرب مبوجـب       فرادواأل
  .)٤(ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظ

وشدد ممثل فرنسا على اهتمام اجمللس املتزايـد بعناصـر     
املوضــوعة للبعثــات الــيت تتــيح هلــا  الواليــات وقواعــد االشــتباك

الفعالية يف محاية أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني  
  .)٥(هبا وحرية تنقلهم

ملـتكلمني إىل أن املسـؤولية عـن    وبينما أشار كثري من ا  
ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا وأمنــهم 

البلــد املضــيف، شــدد ممثــل الصــني،   تقــع علــى عــاتق حكومــة 
أنــه ينبغــي أن يتقيــد أولئــك  ه ممثــل ناميبيــا، علــى حــذو حــذاو

ن بالقــانون الــدويل ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة،      املوظفــو
__________ 

  )٤(  S/PV.4100 االحتـــــاد  ١٢(كنـــــدا)؛ والصـــــفحة  ٩، الصـــــفحة)
(مــايل)؛  ١٧(جامايكــا)؛ والصــفحة   ١٥الروســي)؛ والصــفحة  

 ٢١(ناميبيا)؛ والصفحة  ٢٠(ماليزيا)؛ والصفحة  ١٨والصفحة 
ــفحة   ــونس)؛ والصـــــ ــفحة   ٢٣(تـــــ ــا)؛ والصـــــ  ٢٤(أوكرانيـــــ

 ٢٨(بـــــيالروس)؛ والصـــــفحة  ٢٦(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة 
(الربتغال بالنيابة عن االحتاد األورويب)؛  ٣٣(اليابان)؛ والصفحة 

S/PV.4100(Resumption 1)،  يا)؛ والصــفحة (اســترال ٧الصــفحة
ــفحة   ٩ ــلوفينيا)؛ والصــ ــفحة   ١٠(ســ ــدا)؛ والصــ  ١١(نيوزيلنــ

 (النرويج).

  )٥(  S/PV.4100،  ١١الصفحة. 

. ومـن نفـس املنطلـق، أكـد     )٦(لبلـد املضـيف  فضال عن قوانني ا
ممثل مصر أنه ينبغي هلؤالء املـوظفني أيضـا أن حيترمـوا التقاليـد     

  .)٧(احمللية لدى اضطالعهم بواجباهتم والثقافة
باســم  )٨(وبعــد ذلــك أدىل الــرئيس (األرجنــتني) ببيــان  
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه اجمللس، 
لقلــق الســتمرار اهلجمــات علــى  ســاور جملــس األمــن شــديد ا   

مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد املـــرتبطني هبـــا، ومـــوظفي املســـاعدة 
اإلنسانية، اليت تشكل انتهاكا للقانون الدويل، مبا فيـه القـانون اإلنسـاين    

  ؛الدويل
ى اجمللــس أن حتســني أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد أر  

دة اإلنسانية قـد يتطلـب، يف مجلـة    املرتبطني هبا والعاملني يف جمال املساع
أمور، تطوير وتعزيز مجيع جوانب نظام السـالمة واألمـن القـائم حاليـا،     
فضال عـن اعتمـاد إجـراءات فعالـة ملعاجلـة مسـألة إفـالت َمـن يرتكبـون          

  ؛جرائم ضد أولئك املوظفني من العقاب
ــات مركــز           ــاق مــن اتفاق ــى أمهيــة تضــمني كــل اتف شــدد عل

ــات حالــ   ــوات واتفاق ــى أســاس     الق ــة، عل ــدابري حمــددة عملي ــات ت ة البعث
أحكـــام االتفاقيـــة املتعلقـــة بســـالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد   

  .املرتبطني هبا

 ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٦املقــرر املــؤرخ    
 ١٥٠٢): القــــــــــرار ٤٨١٤(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
ــة    ــودة يف ٤٨١٤يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٦، املعقـ
ة الســورية) اهتمــام ، وجــه الــرئيس (اجلمهوريــة العربيــ ٢٠٠٣

__________ 

 (ناميبيا). ٢٠(الصني)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

  )٨(  S/PRST/2000/4. 
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. وأدىل األمــــني العــــام وممــــثال )٩(اجمللــــس إىل مشــــروع قــــرار
  .)١٠(الواليات املتحدة واملكسيك ببيانات خالل تلك اجللسة

ورغم إعراب األمني العام عن تأييده القـوي ملشـروع     
القرار، فإنه أشار إىل االعتداء البشع علـى مقـر األمـم املتحـدة     

احد الذي نقل املسألة قيد النظـر  يف بغداد قبل ذلك بأسبوع و
إىل مقدمــة أولويــات األمــم املتحــدة. وحــث الــدول األعضــاء   

كبت هجمات على موظفي األمم املتحدة يف أراضـيها  اليت ارُت
اكمـة  على أن تتخذ خطوات عملية وفعالـة للتحقيـق فيهـا وحم   

ىل إاملســؤولني عنــها، وحــث الــدول األعضــاء علــى االنضــمام  
في األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني هبـا إن    اتفاقية سالمة موظ

مل تكن قد فعلت ذلك بعـد. وقـال إن اختـاذ القـرار مـن شـأنه       
برسالة ال غموض فيها إىل كل الـذين يؤمنـون خطـأ    أن يبعث 

بأن بوسعهم الدفع بقضيتهم قـدما، يف عـامل اليـوم املضـطرب،     
  .)١١(استهداف الذين خيدمون اإلنسانيةب

وع القـرار للتصـويت، واعُتمـد    وبعد ذلك طُرح مشر  
قــام اجمللــس  وبــه)، ٢٠٠٣( ١٥٠٢باإلمجــاع بوصــفه القــرار  

  بأمور، من بينها أنه:
عرب عن إدانته الشديدة جلميع أشكال العنف، مبـا يف ذلـك   أ  

أشكال منها القتل واالغتصاب واالعتداء اجلنسـي، والترويـع، والسـطو    
بغــرض االبتــزاز  املســلح، واالختطــاف، وأخــذ الرهــائن واالختطــاف     

__________ 

  )٩(  S/2003/581. 

  )١٠(  S/PV.4814،  ٤-٢الصفحات. 

 .٢الصفحة  املرجع نفسه،  )١١(  

واملضايقة، واالعتقال واالحتجاز بصورة غري قانونية اليت يتزايـد تعـرض   
املشــاركني يف العمليــات اإلنســانية هلــا، وكــذلك للــهجمات الــيت تشــن 

  .على القوافل اإلنسانية وإتالف ممتلكاهتا وهنبها

وبعــد التصــويت، أدىل ممثــل الواليــات املتحــدة ببيــان     
يـــة العـــاملني يف اجملـــال اإلنســـاين ســـلط فيـــه الضـــوء علـــى أمه

ــا وضـــرورة    ــرتبطني هبـ ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد املـ
محايتهم. وأشار إىل أن القرار يركز علـى منـع شـن اهلجمـات     
علــى هـــؤالء املــوظفني وعلـــى قابليـــة مقتــريف هـــذه األعمـــال    
للمساءلة. وأضاف مالحظـا أن القـرار ال ينشـئ أي التزامـات     

بــدال مــن ذلــك يؤكــد جمــددا التزامــات  دوليــة جديــدة، ولكنــه
أطــــراف الــــرتاع القائمــــة باالمتثــــال الكامــــل للقواعــــد ذات 

  .)١٢(الصلة
وقال ممثل املكسيك إن القصد مـن القـرار هـو توجيـه       
واضحة وقاطعة مفادها أن جملس األمن واألمم املتحـدة  رسالة 

بأســرها ملتزمــان باالضــطالع بأعمــال حمــددة ثابتــة تــؤدي إىل 
. ار أفضـل حلمايـة العـاملني يف جمـال املعونـة اإلنسـانية      إجياد إطـ 

وأعرب عن أسفه ألن النص ال يذكر احملكمة اجلنائيـة الدوليـة   
نظرا للهدف العـام   ونظام روما األساسي، ولكنه أشار إىل أنه

للقرار واألمهية احليويـة العتمـاده باإلمجـاع، فـإن مقدميـه رأوا      
ت الصـعبة الـيت مت اختاذهـا    أن هناك ما يربر التوصل إىل القرارا

  .)١٣(خالل عملية املفاوضات
__________ 

 .٤-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  


