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2٨ - أمن عمليات األمم المتحدة

المداوالت األّولية
 المقرر المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1993 
)الجلسة 32٨3(: القرار ٨6٨ )1993(

األمن يف  بطلب وجهه جملس  يف 27 آب/أغسطس 1993، وعماًل 
البيان الرئاسي املؤرخ 31 آذار/مارس 1993 1 ، قدم األمني العام إىل 
اجمللس تقريراً عن أمن عمليات األمم املتحدة وصف فيه الرتتيبات القائمة 

حلماية قوات األمم املتحدة ومدى كفايتها 2 .
وأوضح األمني العام يف التقرير أن التطورات اليت حدثت يف العام 
املاضي كشفت عن وجود بعض الثغرات يف النظام األمين، فضاًل عن 
ضرورة تعزيزه يف بعض اجملاالت. وقد أصبحت الظروف اليت يعمل فيها 
أفراد األمم املتحدة بالغة اخلطورة، ال سيما يف املناطق اليت ال متارس فيها 
احلكومة سلطاهتا على حنو كاف. وعالوة على ذلك، ازدادت حاالت 
تعّرض األفراد للخطر بسبب ارتباطهم بعمل األمم املتحدة ذاته. ومن 
جراء ذلك، زادت اخلسائر يف األرواح من قتيل واحد كل شهر يف عام 
1992 إىل قتيل واحد كل أسبوع يف عام 1993. ومثة تطور آخر أدى 
إىل إبراز بعض الثغرات يف نظام األمن القائم، وهو االضطالع بعمليات 
متعددة األبعاد تتضمن عمليات عسكرية ومساعدة إنسانية ومساعدة 
انتخابية ورصد حلقوق اإلنسان والقيام مبشاريع إمنائية. وقد اجتهت األمم 
املتحدة إىل االعتماد، إىل حّد مل يسبق له مثيل، على أفراد غري تابعني هلا 
ولكنهم يتعرضون لنفس املخاطر اليت يتعرض هلا موظفو املنظمة، ومن مث 
فهم حباجة أيضًا إىل احلماية. ومثة معلم جديد، يف النهاية، هو استخدام 
السابع من  الفصل  له مبوجب  املمنوحة  اإلنفاذ  األمن لسلطات  جملس 
ميثاق األمم املتحدة. وهذا قد أدى إىل إنشاء عمليات لألمم املتحدة ال 

تقوم على املوافقة والتعاون، بل تواجه معارضة سافرة.
التالية من  العام اجملموعة  األمني  اقرتح  التطورات  وبالنظر إىل هذه 
التدابري: )أ( سوف يضطلع جبهد جديد من أجل حتقيق مستوى التكامل 
سوف  األمن  ومسائل  الفعالية.  لكفالة  ضروريًا  يعد  الذي  واملسؤولية 
تصبح، بصفة خاصة، جزًءا ال يتجزأ من التخطيط للعمليات اجلديدة؛ 
وتدريب  االتصاالت  وتوحيد  لتحسني  أولوية  هناك  وستكون  )ب( 
املوظفني يف جمال املسائل األمنية؛ )ج( ومثة موظفون خرباء سوف يعينون 
ملساعدة منسق األمن مبقر األمم املتحدة واملسؤولني املسمني يف امليدان؛ 
)د( وستكفل “غرفة مراقبة احلالة” اليت جيري إنشاؤها حاليًا على يد إدارة 
عمليات حفظ السالم. الوصول إىل موظفي األمن يف مجيع األوقات، 

S/25493. وانظر أيضًا الفصل الثامن، القسم 27 - ألف.  1

.S/26358  2

وسيتوىل منسق األمن مراجعة التنظيمات املعمول هبا حىت يضمن مالءمة 
التدابري السارية بالفعل إىل جانب إدخال فئات من األفراد غري املشمولني 
املنظمة واقتسامهم نفس املخاطر  بالرتتيبات احلالية رغم عملهم باسم 

اليت يتعرض هلا موظفو األمم املتحدة.
وقال األمني العام أيضًا إنه على املدى الطويل، ميكن وضع صك 
دويل جديد من أجل تدوين قانون دويل يتصل بأمن وسالمة قوات وأفراد 
القضايا  أن  إىل  وبالنظر  القانون.  هذا  تطوير  واملضي يف  املتحدة  األمم 
باملزيد  يتسم  إجراء  تتطلب  املتحدة  األمم  أفراد  وسالمة  بأمن  املتصلة 
من الفورية، فإنه ينبغي أيضًا النظر يف وضع اسرتاتيجية قصرية األجل. 
واقرتح يف هذا الصدد قيام جملس األمن، عند البت يف االضطالع بعملية 
الضرورية  الشروط  الصلة  ذي  القرار  لتضمني  االعتبار  بإيالء  جديدة، 
املتصلة باألمن والسالمة، ومن بني ما تتضمنه ما يلي: )أ( تطبيق أحكام 
التأكيد  العملية؛ )ب(  على  املتحدة وحصاناهتا  األمم  امتيازات  اتفاقية 
على أن حكومة البلد املضيف للعملية ملتزمة باختاذ كافة التدابري الالزمة 
املتحدة وموظفيها؛ )ج( أن  أمن وسالمة عملية األمم  من أجل كفالة 
تشمل ترتيبات األمن والسالمة املتخذة من قبل احلكومة املضيفة اجلهات 
املتعاقدة واملنظمات غري احلكومية وموظفيها، ممن يشاركون يف عمليات 
األمم املتحدة؛ )د( وضع جدول زمين إلجناز اتفاق بشأن مركز العملية يف 
البلد املضيف؛ )هـ( إصدار بيان يؤكد من جديد أن االعتداء على أفراد 
األمم املتحدة واستخدام القوة ضدهم سيعتربان تدخاًل يف ممارسة األمن 
وقد  املتحدة.  األمم  ميثاق  من  الصلة  ذات  األحكام  مبوجب  لسلطاته 
يتطلبان قيام اجمللس بالنظر يف اختاذ ما يراه مالئمًا من تدابري؛ )و( إصدار 
بيان يشري إىل أنه يف حالة عدم وفاء سلطات الدولة املضيفة بالتزاماهتا 
املتعلقة بسالمة وأمن عملية األمم املتحدة وموظفيها، فإن اجمللس قد ينظر 
يف اختاذ التدابري الالزمة لكفالة هذا األمن وتلك السالمة. ويف اخلتام، 
قال األمني العام إن بإمكان األمم املتحدة، ريثما يتم وضع صك دويل 
جديد، أن تصدر إعالنًا يرمي إىل توجيه االنتباه إىل األمهية احلامسة ألمن 
وسالمة قوات األمم املتحدة وأفرادها، مما يزيد الوعي وااللتزام الدوليني.

ويف اجللسة 3283، املعقودة يف 29 أيلول/سبتمرب 1993، أدرج 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
وجه الرئيس )فنزويال( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد 
اعُتمد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 3 . ووجه انتباههم أيضًا إىل 
رسالة مؤرخة 13 أيلول/سبتمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 

من ممثل نيوزيلندا 4 .
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وذكر ممثل نيوزيلندا، متحدثًا قبل التصويت، أن حكومة بلده جعلت 
فرتة  بدأت  أن  منذ  أولوية خاصة  ذات  املتحدة  األمم  أفراد  أمن  قضية 
العام أن محاية  العام. ويؤكد تقرير األمني  عضويتها يف اجمللس يف بداية 
أفراد األمم املتحدة مسألة ذات أوجه عديدة ال بد من معاجلتها على عدد 
من اجلبهات. وهي، عالوة على ذلك، تتطلب عماًل متضافراً من جانب 
اجمللس واجلمعية العامة واألمني العام. والقرار املعروض على اجمللس يؤكد 
على أن اهلجمات ضد املشاركني يف العمليات اليت يضطلع هبا اجمللس 
ستعترب مبثابة تدخل يف اضطالع اجمللس مبسؤولياته. وحيذر أيضًا من أن 
اجمللس سيتخذ التدابري املناسبة يف كل حالة، ويؤكد أنه إذا تقاعس البلد 
النحو  على  املتحدة  األمم  أفراد  على محاية  قادر  غري  أو كان  املضيف 
مع  متاشيًا  إنه  وقال  املالئمة.  اإلجراءات  سيتخذ  اجمللس  فإن  الكايف، 
مقرتحات األمني العام ومع مقرتحات نيوزيلندا اليت عرضت على اجمللس 
على  خاص  بشكل  يركز  القرار  مشروع  فإن   ،1993 آذار/مارس  يف 
املسائل اليت ينبغي للمجلس أن يتناوهلا عندما يقرر إنشاء عملية حلفظ 
السالم أو جتديدها. وينص على أنه يف كل حالة سيطلب اجمللس من البلد 
املضيف الذي يلتمس هذه العملية أن يتخذ اخلطوات املناسبة لضمان 
سالمة مجيع األفراد املشاركني يف العملية، وأن يربم دون إبطاء اتفاقًا ينص 
على إنشاء اإلطار القانوين الذي يعمل مبوجبه أفراد األمم املتحدة. ويف 
يف  أدرجت  العامة  للجمعية  السادسة  اللجنة  إن  املتحدث  قال  اخلتام 
جدول أعماهلا، بناًء على مبادرة نيوزيلندا، بنداً جديداً يتعلق باملسؤولية 
على اهلجمات على األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا والتدابري الكفيلة 
مبحاكمة املسؤولني عن هذه اهلجمات. وستقرتح حكومة بلده أيضًا أن 
تعتمد اجلمعية العامة اتفاقية دولية جديدة تقر املسؤولية اجلنائية عن هذه 
اهلجمات. ويسره أن يالحظ أن األمني العام أيد يف تقريره هذا االقرتاح 

وأن مشروع القرار يرحب مببادرة نيوزيلندا يف اجلمعية العامة 5 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه 

القرار 868 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

به  أدىل  الذي  آذار/مارس 1993  املؤرخ 31  البيان  إىل  إذ يشري 
البند  بنظر اجمللس يف  فيما يتصل  نيابة عن اجمللس  رئيس جملس األمن 
وحفظ  السلم  وصنع  الوقائية  الدبلوماسية  للسالم”:  “خطة  املعنون 

السلم”.
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 27 آب/أغسطس 1993 عن 

أمن عمليات األمم املتحدة.
باالمتيازات  املتعلقة  املتحدة  األمم  ميثاق  أحكام  إىل  يشري  وإذ 
واحلصانات، واتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا اليت تنطبق على 

عمليات األمم املتحدة واألشخاص املشرتكني يف تلك العمليات،

S/PV.3283، الصفحات 2 إىل 7.  5

وإذ يعرب عن قلقه البالغ لتزايد عدد االعتداءات واستخدام القوة 
ضد األشخاص املشرتكني يف عمليات األمم املتحدة، وإذ يدين حبزم كل 

هذه األعمال،
للنظر يف  العامة  اختاذها يف اجلمعية  باملبادرات اجلاري  وإذ يرحب 
وضع صكوك جديدة تتعلق بأمن وسالمة قوات األمم املتحدة وأفرادها، 

وإذ ينوه مبقرتحات األمني العام يف هذا الصدد،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 27 آب/أغسطس 1993   -  1

عن أمن عمليات األمم املتحدة؛
يشجع األمني العام على املضي يف تنفيذ التدابري املقرتحة يف   -  2
تقريره واليت تقع يف نطاق مسؤولياته كي يضمن، بوجه خاص، أن تكون 
املسائل املتعلقة باألمن جزًءا ال يتجزأ من التخطيط ألّي عملية وأن متتد 
يف  املشرتكني  األشخاص  لتشمل مجيع  القبيل  هذا  من  احتياطات  أّي 

العملية؛
حيث الدول واألطراف يف أّي صراع على التعاون الوثيق مع   -  3

األمم املتحدة لضمان أمن وسالمة قوات األمم املتحدة وأفرادها؛
األشخاص  ضد  القوة  واستخدام  االعتداءات  أن  يؤكد   -  4
املشرتكني يف أّي عملية لألمم املتحدة يكون جملس األمن قد أذن هبا 
سيعتربان تدخاًل يف ممارسة اجمللس ملسؤولياته مما قد يتطلب منه النظر يف 

اختاذ التدابري اليت يراها مالئمة؛
يؤكد أيضًا أنه إذا ارتأى اجمللس أن البلد املضيف عاجز عن   -  5
يتعلق بسالمة وأمن عملية  فيما  بالتزاماته أو غري مستعد لذلك  الوفاء 
األمم املتحدة واألفراد املشرتكني فيها، فإنه سينظر فيما ينبغي اختاذه من 

خطوات مناسبة للحالة؛
يقرر أنه عند النظر يف إنشاء عمليات مقبلة لألمم املتحدة   -  6

يأذن هبا اجمللس، فإنه سيشرتط، يف مجلة أمور، ما يلي:
أن يتخذ البلد املضيف مجيع اخلطوات املالئمة لضمان أمن  )أ( 

وسالمة العملية واألفراد املشرتكني فيها؛
أن متتد ترتيبات األمن والسالمة اليت يتخذها البلد املضيف  )ب( 

لتشمل مجيع األشخاص املشرتكني يف العملية؛
أن جيري التفاوض على وجه السرعة حول اتفاق بشأن مركز  )ج( 
العملية ومجيع األشخاص املشرتكني فيها بالبلد املضيف، وأن يبدأ نفاذ 

هذا االتفاق يف أقرب وقت ممكن من بدء العملية؛
عندما  القرار  هذا  أحكام  مراعاة  العام  األمني  إىل  يطلب   -  7
أو جتديد  املتحدة  لألمم  عملية  أّي  بإنشاء  األمن  بقيام جملس  يوصي 

واليتها؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  -  8
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وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت، فقال إن القرار املتخذ تواً يبني 
إرادة اجمللس يف اختاذ التدابري الالزمة لضمان أمن أّي عملية من بدايتها، 
أو التدابري الكفيلة باالستجابة للحاالت اليت تكون فيها البلدان املضيفة 
بالتزاماهتا أو غري راغبة يف ذلك. ويف احلالة  الوفاء  للعملية عاجزة عن 
األخرية، سيتوخى اجمللس التدابري اليت تستلزمها كل حالة، دون استثناء 
هذه  يف  النظر  إعادة  مثاًل  يتضمن  أن  ميكن  وهذا  منها.  ألّي  مسبق 
العملية يف سياق إمكانية سحبها أو، على العكس من ذلك التفكري يف 

تعزيزها 6 .
وقال ممثل الربازيل إن بلده يؤيد تأييداً تامًا اجلهود اليت يبذهلا كل من 
جملس األمن واجلمعية العامة لتعزيز سالمة وأمن مجيع األفراد املشاركني 
يف عمليات األمم املتحدة. ويف هذا الشأن، من األمهية البالغة أن تعمل 
اجلمعية العامة وجملس األمن واألمانة العامة يف تنسيق تام لتناول املسائل 
ذات الصلة كل يف جمال اختصاصه بأسلوب يقوم على التعزيز املتبادل. 
وأكد أيضًا على أن مهمات وعمليات األمم املتحدة ُتنشأ ليس باسم 
الربازيل  وتقدر  بأسرها.  املتحدة  األمم  باسم  وإمنا  وحده  األمن  جملس 
توجيهية  مبادئ  لتكون  تواً  القرار  يف  املوضوعة  األحكام  خاصًا  تقديراً 

لعمل اجمللس مستقباًل 7 .

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.  6

املرجع نفسه، الصفحات 14 إىل 27.  7

األمم  أفراد  أن  املقبول  من  ليس  أنه  املتحدة  اململكة  ممثل  وذكر 
املتحدة يهامجون جملرد أهنم يعملون لألمم املتحدة. وجيب حماكمة ومعاقبة 
جزًءا  يكون  أن  جيب  األمن  أن  على  وشدد  اهلجمات.  تلك   مرتكيب 
ال يتجزأ من العمليات وأن مجيع األفراد الذين يعملون حلساب املنظمة يف 
عمليات حفظ السالم يتعرضون لنفس املخاطر وينبغي بالتايل أن يتلقوا 
“ترتاخى”  أن  املقبول  من  يعد  مل  ذلك،  على  وعالوة  احلماية.  نفس 
البلدان املضيفة يف وضع ترتيبات بشأن مركز القوات. وهو يرحب أيضًا 
باملبادرة اليت طرحتها نيوزيلندا واليت ترمي إىل النظر يف وضع صك دويل 
األشخاص  يهامجون  الذين  ومقاضاة  املتحدة  األمم  أفراد  أمن  يتناول 

املشاركني يف عملياهتا 8 .
اإلجراء  األمن  جملس  اختاذ  يؤيد  بلده  وفد  إن  الصني  ممثل  وقال 
املناسب يف إطار واليته لضمان أمن وسالمة أفراد حفظ السلم. ولكن 
البلد  سيادة  أن حترتم  اإلجراء،  هذا  اختاذها  عند  املتحدة،  األمم  على 

املضيف ومتتنع عن التدخل يف شؤونه الداخلية 9 .

املرجع نفسه، الصفحات 17 إىل 21.  8

املرجع نفسه، الصفحات 22 إىل 26.  9


