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أي عضــو مــن أعضــاء اجمللــس اســتعدادا لقبــول ذلــك   يبــِد ومل
ــه ال  فــرق كــبري إذن يف كــون   الشــرط. وخلــص املمثــل إىل أن

مـــن  ٢٧ افـــق اآلراء. وأضـــاف أن املـــادةُيعتمـــد بتو القـــرار مل
ــس مل      ــاذ اجملل ــة اخت ــم املتحــدة تصــف كيفي ــاق األم ــه، ميث قررات

علـى أن كـل دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة        ٢٥ املـادة تنص و
امليثـاق يضـفي   قال إن وتنفيذها. وتلك املقررات ملزمة بقبول 

درجــــة أعلــــى مــــن الشــــرعية علــــى القــــرار املتخــــذ بتوافــــق 
  .)٢٠٩(اآلراء

فأيـد بقـوة مفهـوم تعليـق      م ممثل اململكة املتحـدة وتكل  
اجلزاءات واعتربه خطـوة قّيمـة حنـو رفـع اجلـزاءات. وذكـر أن       

__________ 

  .٢٩إىل  ٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٩(

معــايري التعليــق واضــحة وتــرتبط ارتباطــا راســخا بالتزامــات       
ــا     ــو م ــة، وه ــرارات القائم ــراق مبوجــب الق ــع   الع يعطــي اجملتم

العـراق  حيدث إال إذا بدأ  الدويل التأكيد الالزم بأن التعليق لن
أن أشــار إىل أخــريا التصــرف وفقــا لقواعــد القــانون الــدويل. و

ــرار كــان ينبغــي أن يوضــع علــى حنــو       ــأن الق ــبعض جــادل ب ال
كان يعين التخلـي عـن   قائـال إن ذلك ه، ـيضمن قبول العراق ل

هنجـــا للمجلـــس يفتقـــر إىل ويـُـعــــّد مجيـــع القـــرارات الســـابقة 
ــرار     ــال املمثــل إن الق ، صــراحة، اجمللــس  اختــذهاملصــداقية. وق

ككل اعترافا منه بأن ختفيف اجلزاءات وحتقيـق تقـدم يف جمـال    
  .)٢١٠(نزع السالح أمران ال بديل عن ربط أحدمها باآلخر

__________ 

  .٣٠ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٠(

  املسائل املواضيعية    
  توفري األمن لعمليات األمم املتحدة -  ٣٣    

  
ــؤرخ     ــرر املــــــ ــارس  ١٢املقــــــ  ١٩٩٧آذار/مــــــ

  )١٩٩٨( ١١٨٩): القرار ٣٧٥٠  (اجللسة
آذار/مـــــارس  ١٢، املعقـــــودة يف ٣٧٥٠ اجللســـــة يف  
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدىل الرئيس (بولندا) بالبيـان التـايل   
  :)١(باسم اجمللس

ــراره      ) ويعــرب عــن  ١٩٩٣( ٨٦٨يشــري جملــس األمــن إىل ق
تعمال القــوة ضــد   قلقــه البــالغ للزيــادة األخــرية يف اهلجمــات ويف اســ      

ــم ا  ــوظفي األم ــرتبطني   م ــراد اآلخــرين امل ــم  ملتحــدة واألف ــات األم  بعملي
املتحــدة فضــال عــن مــوظفي املنظمــات اإلنســانية الدوليــة، مبــا يف ذلــك   
القتــل والتهديــدات البدنيــة والنفســية واحتجــاز الرهــائن وإطــالق النــار   

مــال علـى املركبـات والطـائرات وزرع األلغـام وهنـب املمتلكـات واألع      
العدائيـــة األخـــرى. ويشـــعر اجمللـــس بقلـــق بـــالغ أيضـــا إزاء اهلجمـــات   
واالنتهاكات املوجهة ضد أماكن العمل التابعة لألمـم املتحـدة. ويشـعر    

__________ 

  )١(  S/PRST/1997/13.  

اجمللــس بــالقلق ألن هــذه اهلجمــات واســتعمال القــوة تنفّــذ يف بعــض        
ــاوض        ــات التف ــاج عملي ــد إزع ــة تتعم ــات معين احلــاالت بواســطة مجاع

  الدولية وإعاقة تنفيذ العمليات اإلنسانية. وأنشطة حفظ السالم
ــدم       ويكــرر   ــال. ويؤكــد ع ــذه األعم ــه هل ــد إدانت ــس تأكي اجملل

مقبولية أي أعمال هتـدد سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد        
املــرتبطني هبــا فضــال عــن مــوظفي املنظمــات اإلنســانية الدوليــة. وحيــث   

املعنيــة علــى منــع مجيــع اجمللـس مجيــع الــدول األعضــاء وســائر األطـراف   
ــه ينبغــي أن يتحمــل        ــى أن ــا. ويشــدد عل هــذه األعمــال ووضــع حــد هل

  مرتكبو تلك األعمال املسؤولية عن أعماهلم وال بد من حماكمتهم.
ويؤكد اجمللس جمددا أمهية كفالة سالمة وأمـن مـوظفي األمـم      

ــراد املــرتبطني هبــا وكــذلك حرمــة أمــاكن العمــل التابعــة      املتحــدة واألف
املتحدة اليت تعترب مسألة جوهرية الستمرار وجناح تنفيذ عمليات  ملألم

األمــم املتحــدة. ويف هــذا الســياق يؤكــد أنــه يــتعني علــى البلــد املضــيف 
واألطراف املعنية األخرى اختاذ مجيع اخلطـوات املناسـبة لكفالـة سـالمة     
وأمن موظفي األمم املتحدة وأماكن العمـل التابعـة هلـا. ويكـرر اجمللـس      

يد أن تعاون مجيع الـدول األعضـاء واألطـراف املعنيـة األخـرى أمـر       تأك
غــىن عنــه لتنفيــذ واليــات عمليــات األمــم املتحــدة ويطلــب إليهــا أن    ال
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ــراد     ــدة واألفــ ــم املتحــ ــوظفي األمــ ــز مــ ــامال مركــ ــا كــ ــرم احترامــ حتتــ
  هبا.  املرتبطني

ويؤيد اجمللس مجيع اجلهود الرامية يف الواقع إىل تعزيـز ومحايـة     
وأمن مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا. ويف هـذا         وسالمة

السياق يشري اجمللس إىل االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمـم املتحـدة   
ــة يف    ــة العامـ ــدهتا اجلمعيـ ــا الـــيت اعتمـ ــرتبطني هبـ ــراد املـ ــانون  ٩واألفـ كـ

  .١٩٩٤األول/ديسمرب 

ــد         ــن امل ــم املتحــدة م ــوظفي األم ــع م ــس جبمي نيني ويشــيد اجملل
ــرتبطني    ــرين املـ ــاألفراد اآلخـ ــراد الشـــرطة وبـ ــراد العســـكريني وأفـ واألفـ
بعمليات األمم املتحدة فضال عـن مـوظفي املنظمـات اإلنسـانية الدوليـة      
جلهودهم الشجاعة لتحقيق السالم وختفيف معاناة الشعوب اليت تعـيش  

  يف مناطق النـزاع.

  البنود املتعلقة بعمليات حفظ السالم -  ٣٤    
  

  خطة للسالم: حفظ السالم -ف أل
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٢٨املق (اجللســة  ١٩٩٦آذار/م

  ): بيان من الرئيس٣٦٤٥
 آذار/ ٢٨، املعقـــــــــــــودة يف ٣٦٤٥يف اجللســـــــــــــة   
وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل إليـه يف     ١٩٩٦ مارس

ــاه     ــرئيس (بوتســوانا) انتب مشــاورات اجمللــس الســابقة، وجــه ال
 ١٩٩٦آذار/مـــارس  ٢٧مؤرخـــة  أعضـــاء اجمللـــس إىل رســـالة

يكـرر فيهـا    )١(موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل شـيلي    
تأكيد موقف بلده الذي يرى أنه حيق للبلدان املسامهة بقـوات  
أن يســتمع إليهــا جملــس األمــن، ويقــول إن شــيلي ستنضــم إىل  
توافــق اآلراء مــن أجــل اعتمــاد البيــان الرئاســي الــذي يــبني         

املشـاورات وتبـادل املعلومـات بـني البلـدان      الترتيبات املتعلقـة ب 
  املسامهة بقوات واألمانة العامة وأعضاء جملس األمن.

ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
  :  )٢(اجمللس  باسم

األمن ترتيبات التشاور وتبادل املعلومات مـع   استعرض جملس  
ان مـن رئيسـه   البلدان املسـامهة بقـوات، الـيت سـبق حتديـدها مبوجـب بيـ       

. وقـــد أوىل ١٩٩٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٤صـــدر باســـم اجمللـــس يف  
اجمللس عناية فائقة لآلراء املعرب عنها يف هذا الشـأن أثنـاء مناقشـاته يف    

 ٣٦١١يف جلسـته   “خطـة للسـالم: حفـظ السـالم    ”إطار البند املعنون 
__________ 

  )١(  S/1996/224.  
  )٢(  S/PRST/1996/13.  

، وكــذلك لــآلراء الــيت ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املعقــودة يف 
  يت أثناء املناقشات يف اجلمعية العامة.أبد

والحــظ اجمللــس الرغبــة الــيت أُبــديت أثنــاء هــذه املناقشــات يف    
حتســـني الترتيبـــات املتصـــلة بالتشـــاور وتبـــادل املعلومـــات مـــع البلـــدان  
املســامهة بقــوات. واجمللــس يشــارك يف هــذه الرغبــة. وهــو يــرى أن مــن  

إبداء آرائهـا. ويالحـظ    األساسي أن تتمكن البلدان املسامهة بقوات من
ــه     ــان الــذي أدىل ب ــواردة يف البي اجمللــس أن التنفيــذ الكامــل للترتيبــات ال

من شأنه أن يـرد علـى الكـثري     ١٩٩٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٤رئيسه يف 
من الشواغل املعرب عنها. ويـرى اجمللـس أيضـا أنـه ميكـن زيـادة تعزيـز        

  هذه الترتيبات على النحو املبني فيما يلي:
ــ   ــة    ومــ ــراءات التاليــ ــع اإلجــ ــإن اجمللــــس ســــوف يتبــ ن مث، فــ

  املستقبل:  يف
ــاء اجمللـــس      (أ)   ــني أعضـ ــالطبع بـ ــات بـ ــد االجتماعـ تعقـ

والبلــدان املســامهة بقــوات واألمانــة العامــة، هبــدف التشــاور وتبــادل        
املعلومات واآلراء؛ وترأس هذه االجتماعـات رئاسـة اجمللـس بـدعم مـن      

  ممثل لألمانة العامة؛
الجتماعات يف أقـرب وقـت مسـتطاع عمليـا     تعقد ا  (ب)  

ويف موعد يسبق، بوقت كاف، قيام اجمللس باختاذ قرارات بشأن متديـد  
ــة مــن عمليــات حفــظ الســالم أو إهنائهــا أو إدخــال      ــة معين ــة عملي والي

  تعديالت هامة عليها؛
حــني ينظــر اجمللــس يف إنشـــاء عمليــة جديــدة مـــن        (ج)  

املسامهني احملـتملني بقـوات    عمليات حفظ السالم، تعقد اجتماعات مع
ــد       ــذين أوضــحوا أهنــم ق ــة بالفعــل وال ــة العام ــذين اتصــلت هبــم األمان ال
يرغبــون يف املســامهة يف هــذه العمليــة، وذلــك مــا مل يتعــذر عقــد تلــك    

  االجتماعات عمليا؛
يقوم رئيس اجمللس، أثناء املشاورات غري الرمسية مع   (د)  

ها مـن قبـل املشـاركني يف كـل     أعضاء اجمللس، بإبالغ اآلراء املعـرب عنـ  
  اجتماع مع البلدان املسامهة أو اليت حيتمل أن تساهم بقوات؛


