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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؛
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تســتمر املمارســة احلاليــة املتمثلــة يف توجيــه الــدعوة     (هـ)  
حلضــور تلــك االجتماعــات إىل الــدول األعضــاء الــيت تقــدم مســامهات   
خاصة يف عمليات حفـظ السـالم ولكنـها ال تسـاهم بقـوات، أي تلـك       

ساهم يف الصناديق االستئمانية أو تقـدم مسـامهات يف جمـال النقـل     اليت ت
  واإلمداد أو املعدات؛

يدرج يف املشروع الشهري املتوقع املؤقـت ألعمـال     (و)  
ــزمين     ــه للــدول األعضــاء. بيــان باجلــدول ال اجمللــس، الــذي جتــري إتاحت

  املتوقع هلذه االجتماعات يف الشهر املعين؛
صصــة لغــرض معــني يف   جيــوز عقــد اجتماعــات خم    (ز)  

ــورات مل تكــن متوقعــة يف إحــدى عمليــات حفــظ        ــة حــدوث تط حال
  السالم قد تتطلب اختاذ إجراء من جانب اجمللس؛

تعقد هذه االجتماعـات باإلضـافة إىل االجتماعـات      (ح)  
ــن        ــوات م ــتمكني املســامهني بق ــة ل ــة العام ــدها وترأســها األمان ــيت تعق ال

لعـام أو بقـادة القـوات أو ملناقشـة     االجتماع باملمثلني اخلاصـني لألمـني ا  
مسائل تنفيذية تتعلق بعمليات معينة من عمليات حفـظ السـالم، والـيت    

  يدعى أعضاء اجمللس حلضورها أيضا؛
ــية      (ط)   ــات أساسـ ــيم معلومـ ــة بتعمـ ــة العامـ ــوم األمانـ تقـ

وجدول أعمال على املشاركني، وذلـك يف تـاريخ سـابق بوقـت كـاف      
فـة املشـار إليهـا أعـاله؛ وجيـوز أيضـا       لعقد كـل مـن االجتماعـات املختل   

  ألعضاء اجمللس أن يعمموا معلومات عند االقتضاء؛
يتواصـــل تـــوفري خـــدمات الترمجـــة الشـــفوية جبميـــع   (ي)  

اللغات الرمسيـة للمنظمـة؛ وتتواصـل إتاحـة خـدمات الترمجـة التحريريـة        
  للوثائق وذلك، إن أمكن، قبل انعقاد االجتماعات؛

ــان كـــ   (ك)   ــد ومكـ ــبقا، يف يعلـــن موعـ ــاع، مسـ ل اجتمـ
  ، كلما أمكن ذلك؛“يومية األمم املتحدة”

يقـــــوم اجمللـــــس بـــــإدراج معلومـــــات عـــــن هـــــذه    (ل)  
  االجتماعات يف تذييل لتقريره السنوي إىل اجلمعة العامة.

ويــذكّر اجمللــس بــأن الترتيبــات الــوارد بياهنــا أعــاله ليســت          
ا خمتلفة، حصرية. فهي ال تستبعد إجراء مشاورات ميكن أن تتخذ صيغ

مبا يف ذلك مشاورات غـري رمسيـة بـني رئـيس اجمللـس أو أعضـاء اجمللـس        
والبلدان املسامهة بقوات، أو إجراء هذه املشـاورات عنـد االقتضـاء مـع     
البلـــدان األخـــرى املتـــأثرة بصـــفة خاصـــة، مثـــل البلـــدان الواقعـــة يف        

  املعنية.  املنطقة
ل املعلومـات  وسيستمر اجمللس يف إبقاء ترتيبات التشاور وتباد  

واآلراء مــع البلــدان املســامهة، أو الــيت حيتمــل أن تســاهم بقــوات، قيــد    
ــدابري      ــد مــن الت االســتعراض، كمــا ســيظل مســتعدا للنظــر يف اختــاذ مزي

  وإنشاء آليات جديدة لزيادة تعزيز الترتيبات القائمة يف ضوء التجربة.

إزالة األلغام يف سياق عمليات األمم املتحـدة    -باء 
    سالمحلفظ ال

    اإلجراءات األولية  
 ١٩٩٦آب/أغســـــــطس  ٣٠ املـــــــؤرخاملقـــــــرر   

    ): بيان من الرئيس٣٦٩٣  (اجللسة
ــة    ــودة يف ٣٦٨٩يف اجللسـ آب/أغســـطس  ١٥، املعقـ
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
م يف سـياق عمليـات األمـم املتحـدة     إزالـة األلغـا  ”البند املعنون 
ــرار جــدول األعمــال، دعــا رئــيس   “حلفــظ الســالم . وبعــد إق

اجمللــــس (أملانيــــا) ممثلــــي األرجنــــتني وأســــتراليا وأوروغــــواي 
ــنة واهلرســـك    ــا والبوسـ ــتان وبنمـ ــدا وباكسـ ــا وأيرلنـ وأوكرانيـ
ــا      ــدا وكولومبيـ ــا وكنـ ــالمية وكرواتيـ ــران اإلسـ ــة إيـ ومجهوريـ

راغوا ونيوزيلنــدا واهلنـــد وهنغاريـــا  وماليزيــا والنـــرويج ونيكـــا 
واليابان، بناء على طلبهم، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن    
يكون هلم احلق يف التصويت. ووفقا للتفاهم الذي كان قـد مت  
التوصــل إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، وجــه الــرئيس       
الدعوة أيضا إىل املراقب الـدائم لسويسـرا، ووجـه الـدعوة إىل     

يد بيتــر كونــغ، رئــيس وفــد جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة الســ
ــادة     ــدى األمــم املتحــدة، وذلــك مبوجــب امل مــن النظــام   ٣٩ل

  الداخلي املؤقت للمجلس.  
ــالة        ــس إىل رسـ ــاء اجمللـ ــاه أعضـ ــرئيس انتبـ ــه الـ مث وجـ
موجهــة إىل األمــني العــام مــن  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٢٤مؤرخــة 

مـن سـبع نقـاط بشـأن      ممثل أملانيا، حييل هبا نص برنـامج عمـل  
األلغام املضادة لألفراد، قدمه وزير خارجية أملانيا االحتـادي يف  

  .)٣(١٩٩٦متوز/يوليه  ١٨
__________ 

  )٣(  S/1996/621.  
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وكان ممثل إيطاليا أول املتكلمني، فأبرز حاجـة األمـم     
املتحدة إىل املزيـد مـن املعـدات املتطـورة، وإىل تـدريب أفضـل       

  .)٤(يركز على كشف األلغام ومتييزها واإلبالغ عنها
وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن التــزام حكومــة     

بلــده ببــدء مفاوضــات دوليــة تفضــي إىل حظــر شــامل لأللغــام  
األرضية املضادة لألفراد، وقال إن بلـده جيـري مشـاورات مـع     
دول أخــرى بشــأن أفضــل حمفــل إلجــراء املفاوضــات. وشــدد  
املتكلم على أن الواليـات املتحـدة ملتزمـة بالقضـاء علـى هـذه       

مراعية يف ذلك مسؤولياهتا العاملية وحرصـها علـى   ”سلحة، األ
  .  )٥(“سالمة جنودها

ــام تبقــى ضــمن       ــة األلغ ــل إندونيســيا أن إزال ورأى ممث
اختصاص اجلمعية العامة مبوجـب امليثـاق، معتـربا أن مشـاركة     
قوات حفظ السـالم يف تطهـري األلغـام ال تـربر، يف حـد ذاهتـا،       

ـــ    ــال مـ ــذا اجملــ ــؤولية يف هــ ــل املســ ــة إىل  نقــ ــة العامــ ن اجلمعيــ
  .)٦(األمن  جملس

وذكر ممثل االحتاد الروسي أن إزالـة األلغـام أصـبحت      
بصــورة متزايــدة جــزءا أساســيا مــن عمليــات حفــظ الســالم،    
ورأى أنه ينبغي إدراجهـا، عنـد االقتضـاء، يف واليـة العمليـات      

  .)٧(اليت سُتنشأ يف املستقبل
الـة األلغـام   وأعرب ممثل بوتسوانا عن االعتقـاد بـأن إز    

جيــب أن ُتعطــى دائمــا األولويــة القصــوى يف كــل عمليــة مــن    
عمليـــات حفـــظ الســـالم، وقـــال إنـــه مـــن املهـــم أن يتواكـــب 
ــام      ــة األلغ ــة مــع إزال ــز املصــاحلة الوطني تســريح احملــاربني وتعزي

  .)٨(ديارهم  تسهيال للعودة املبكرة للمدنيني إىل
__________ 

  )٤(  S/PV.3689 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  
  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  
  .١٥إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

لـس  وقال ممثل فرنسا إنه جيـب النظـر إىل إجـراءات جم     
األمــن يف هــذا اجملــال علــى خلفيــة اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع   
ــام األرضـــية وعمليـــات التـــدخل    ــاء علـــى األلغـ الـــدويل للقضـ
اإلنسانية الرامية إىل التخفيف مـن حـدة الـويالت الـيت تسـببها      
تلــك األلغــام، وأكــد علــى أمهيــة إدمــاج املســائل ذات الصــلة    

د وتنفيـذ واليـات   باأللغام بشكل أفضل يف مجيع مراحـل حتديـ  
  .  )٩(بعثات حفظ السالم

وأعرب ممثل شيلي عن قلقه البالغ إزاء انتشار األلغـام    
ماليـــني مـــن  ١١٠األرضـــية املضـــادة لألفـــراد، مشـــريا إىل أن 

األلغـــام مزروعـــة يف أجـــزاء خمتلفـــة مـــن العـــامل، وأن مـــا بـــني 
ماليني لغم جديـد ُتـزرع سـنويا، وال ُيـزال منـها       ٥مليونني و 

  .)١٠(لغم ١٠٠ ٠٠٠إال 
ورأى ممثــل اململكــة املتحــدة أن األمــم املتحــدة جيــب     

عليها أن تفرق تفريقا واضحا بـني إزالـة األلغـام الـيت حتتاجهـا      
عمليــات حفــظ الســالم لضــرورات تشــغيلية، وهــي مســؤولية  
تضطلع هبا إدارة عمليات حفظ السالم، واملتطلبات اإلنسـانية  

من مســـؤولية إدارة األخـــرى إلزالـــة األلغـــام، وهـــي تقـــع ضـــ
إن الصــعوبات الــيت بــرزت يف   ”الشــؤون اإلنســانية. وقــال:   

ــة ناجعــة للتلــوث باأللغــام يف بلــدان     التوصــل إىل حلــول وطني
مثـــل أنغـــوال وكمبوديـــا كانـــت، يف جـــزء منـــها، نامجـــة عـــن 
الغمــوض الــذي يكتنــف الواليــات بــني قــوات حفــظ الســالم   

  .)١١(“والوكاالت اإلنسانية
يــا إىل حتديــد عقــالين للمســؤوليات يف ودعــا ممثــل أملان  

ــاذ    ــام ووضـــع تسلســـل إداري واضـــح الختـ ــة األلغـ جمـــال إزالـ
ــتكلم     القــرارات ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة. واســتدرك امل
ــي       ــالم ينبغـ ــظ السـ ــات حفـ ــام يف عمليـ ــة األلغـ ــائال إن إزالـ قـ

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
  .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
  .٢٢إىل  ٢٠ملرجع نفسه، الصفحات ا  )١١(  
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على شواغل موظفي البعثـات. وأضـاف    “حصرا”تقتصر  أال
ــاه الســكان احمل  ــائال إن رف ــام   ق ــهم مــن خطــر األلغ ــيني ومحايت ل

األرضية ينبغي أيضا اعتباره عنصرا حمـتمال يف الـرتاع، وبـذلك    
  .  )١٢(يكون مهمة من مهام حفظ السالم مبعناه الواسع

وأعرب ممثل كندا عن أمـل بلـده يف أن تـتمكن مجيـع       
ــة إلثبــات التزامهــا     الــدول األعضــاء مــن اختــاذ خطــوات عملي

ــى األل   ــاملي عل ــق حظــر ع ــن   بتحقي ــراد، وأعل ــام املضــادة لألف غ
اعتزام وفد بلده الـدعوة إىل عقـد مـؤمتر دويل يف أوتـاوا هدفـه      
إدمــاج اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلهــات الفاعلــة جبميــع أنواعهــا يف 

  .  )١٣(وضع هنج شامل إزاء قضية األلغام األرضية
وحتدث ممثل أيرلندا، باسم االحتـاد األورويب والبلـدان     

إليــه، فأكــد علــى ضــرورة كفالــة التحديــد  املنتســبة واملنحــازة 
ــالم وإدارة      ــظ السـ ــات حفـ ــؤوليات إدارة عمليـ ــح ملسـ الواضـ
الشؤون اإلنسـانية وأطـراف الـرتاع عـن إزالـة األلغـام، وذلـك        
عند إعـداد واليـة حفـظ السـالم. وقـال املـتكلم إنـه مـن املهـم          
أيضــا أن تؤخــذ يف احلســبان التكلفــة التقديريــة إلزالــة األلغــام   

  .)١٤(ة أي عمليةعند بداي
وقال ممثـل أوروغـواي، معربـا عـن تقـديره، إن األمـم         

املتحـــدة نفـــذت، يف إطـــار عمليـــات حفـــظ الســـالم، برناجمـــا 
ــام       ــة األلغـ ــام إزالـ ــمل مهـ ــاعدات ال يشـ ــدمي املسـ ــعا لتقـ واسـ
ــيني، ونشــر       ــراد احملل ــدريب األف ــل يشــمل أيضــا ت فحســب، ب

ــا      ــن آث ــف م ــام، وأنشــطة التخفي ــات عــن خطــر األلغ ر املعلوم
  .)١٥(األلغام

__________ 

  .٢٦إىل  ٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  
  .٢٨إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  
(بلغاريــــا وبولنـــــدا   ٣٣إىل  ٣٠املرجــــع نفســــه، الصــــفحات      )١٤(  

واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريــة سـلوفاكيا ورومانيـا وســلوفينيا     
  سلندا).وقربص وليتوانيا ومالطة وهنغاريا؛ وكذلك أي

  .٣٩و  ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  

ورأى ممثـــل باكســـتان أن الـــربط بـــني عمليـــة حفـــظ    
الســالم والربنــامج اإلنســاين لــه أمهيــة حامســة، وخلــص إىل أن   
العمليات املقبلة حلفظ السالم ينبغـي أن ُتـزود مبـوارد ُيقـام هبـا      
يف وقــت مبكــر برنــامج موحــد إلزالــة األلغــام. وأكــد املــتكلم  

أللغــام ألغــراض حفــظ  أيضــا علــى أمهيــة ربــط أنشــطة إزالــة ا  
  .)١٦(السالم ربطا وثيقا باألنشطة اإلنسانية منذ البداية

وقال ممثل مجهورية إيران اإلسـالمية إن بلـده يالحـظ      
بارتيــاح أن واليــات عمليــات عديــدة حلفــظ الســالم تتضــمن   
أحكاما تتعلق بأعمال إزالـة األلغـام. وأضـاف قـائال إن جملـس      

م إزالـة األلغـام إىل مهـام    األمن قد ينظر، عند الضرورة، يف ض
  .)١٧(عمليات حفظ السالم يف املستقبل

ــاك     ــد أن هنـ ــل اهلنـ ــد ممثـ ــة ”وأكـ ــات جوهريـ اختالفـ
بـني عمليـات حفـظ السـالم وأنشـطة بنـاء السـالم،         “وهيكلية

مشريا إىل القيود اليت تعوق قيام العسكريني بإزالة األلغام، مـن  
ال تكــرار قبيــل قلــة مــا هــو متــاح مــن الوقــت واملــوارد واحتمــ

ــام     ــر األلغ ــتكلم إن أث ــال امل جهــود الوكــاالت املتخصصــة. وق
ــادية واالجتماعيـــة للمنطقـــة    ــية علـــى األنشـــطة االقتصـ األرضـ
املتضــررة جيعــل إزالــة األلغــام جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة بنــاء   

ــن     .)١٨(السالم يف البلد بعد انتهاء الرتاع ــدد م وأعــرب ع
ــتكلمني اآلخــرين عــن إدراكهــم أن اآلثــ    ــام  امل ار الســلبية لأللغ

ــتعمري      كــثريا مــا تعــوق املصــاحلة وعمليــات الســالم وإعــادة ال
وإعــادة إدمــاج الالجــئني. وأبــدى املتكلمــون قلقهــم بوجــه       
ــل مشــكلة كــربى      خــاص مــن أن انتشــار األلغــام األرضــية ميث
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من حيث سـالمة َحفَظَـِة   

تكلمـون إهنـم يـرون أن ذلـك     السالم وحريـة تنقلـهم. وقـال امل   
هو السبب الذي جعل إزالة األلغام ُتـدرج بالفعـل يف واليـات    

__________ 

  .٤٠و  ٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  
  .٤٩و  ٤٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  
  .٥٠و  ٤٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
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الكثري من بعثات حفـظ السـالم، وأن عمليـات حفـظ السـالم      
املقبلة ينبغي هلـا، عنـد االقتضـاء، أن تضـطلع بـدور يف أنشـطة       
إزالة األلغـام، مبـا يف ذلـك بـرامج التـدريب علـى إزالـة األلغـام         

  .)١٩(طرهاوالتوعية مبخا
آب/أغســطس  ٣٠، املعقــودة يف ٣٦٩٣ويف اجللســة   
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــد      مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس نظــره يف البن
  املدرج يف جدول األعمال.

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

مسألة إزالة األلغـام يف سـياق عمليـات    جملس األمن  استعرض  
األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم وأمعــن النظــر يف اآلراء املعــرب عنــها يف    

إزالـة األلغـام يف سـياق عمليـات األمـم      ”املناقشة املفتوحة يف إطـار بنـد   
آب/  ١٥املعقـــودة يف   ٣٦٨٩يف جلســـته   “املتحـــدة حلفـــظ الســـالم  

  .١٩٩٦  أغسطس
ما يقع على عاتقه من مسؤوليات  وإذ يضع اجمللس يف اعتباره  

بشــأن عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، يالحــظ أن االســتخدام   
العشــوائي الواســع النطــاق لأللغــام املضــادة لألفــراد يف منــاطق تشــملها   
عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يضــع عوائــق خطــرية أمــام تلــك 

__________ 

إىل  ٩(الصـني)؛ والصـفحات    ٧و  ٦املرجع نفسـه، الصـفحتان     )١٩(  
ــا)؛ والصــفحتان   ١١ ــة كوري ــدوراس) ١٢و  ١١(مجهوري ؛ (هن

 ٢٠و  ١٩(مصـــــر)؛ والصـــــفحتان  ١٩إىل  ١٧والصـــــفحات 
ــا بيســاو)؛ والصــفحات   ٢٣و  ٢٢(شــيلي)؛ والصــفحتان  (غيني

(نيكــاراغوا)؛  ٣٤و  ٣٣(نيوزيلنــدا)؛ والصــفحتان  ٣٠إىل  ٢٨
ــرويج)؛ والصــفحات   ٣٨إىل  ٣٦والصــفحات   ٤٢إىل  ٤٠(الن

 ٤٣(أستراليا)؛ والصفحات  ٤٣ و ٤٢(أوكرانيا)؛ والصفحتان 
ــفحتان   ٤٥ إىل ــا)؛ والصــــ ــا)؛  ٤٦و  ٤٥(كرواتيــــ (كولومبيــــ

ــا)؛ والصــفحات   ٤٨إىل  ٤٦والصــفحات   ٥٢إىل  ٥٠(هنغاري
 ٥٣(سويسـرا)؛ والصـفحات    ٥٣و  ٥٢(ماليزيا)؛ والصفحتان 

 ٥٦و  ٥٥(جلنة الصليب األمحر الدوليـة)؛ والصـفحتان    ٥٥إىل 
(البوســـنة واهلرســـك)؛   ٥٨و  ٥٧(األرجنـــتني)؛ والصـــفحتان  

  (بنما). ٥٩ و ٥٨تان والصفح
  )٢٠(  S/PRST/1996/37.  

ــم املتحــدة وغريهــم     ــراد األم ــام ســالمة أف ــات وأم ــوظفني   العملي ــن امل م
  الدوليني. وعلى ضوء ذلك، يقرر اجمللس ما يلي:

ــام،       - ١   ــة األلغ ــة إلزال ــة التنفيذي ــي أن تكــون العملي ينبغ
حيثما كـان ذلـك مناسـبا، عنصـرا هامـا وجـزءا ال يتجـزأ مـن واليـات          
حفظ السالم. وهذا سيسهل تنفيذ تلك الواليـات وميكّـن األمـني العـام     

  ارد املالئمة من أجل حتقيق أهدافها.على حنو أفضل من ختصيص املو
كثريا ما يكون النشر املبكر لوحـدات إزالـة األلغـام      - ٢  

مهما لفعاليـة عمليـات حفـظ السـالم. ويشـجع اجمللـس اللجنـة اخلاصـة         
املعنية بعمليات حفظ السالم على دراسة اخليارات من أجل حتقيق هذا 

مــا إذا كــان  النشــر املبكــر. كمــا يشــجع الــدول األعضــاء علــى دراســة 
بإمكاهنــا تقــدمي يــد املســاعدة يف هــذا الصــدد والشــكل الــذي ميكــن أن  

  تتخذه هذه املساعدة.
إن مهـــام العمليـــة التنفيذيـــة إلزالـــة األلغـــام خـــالل    - ٣  

عمليات حفظ السالم، اليت تقـع مسـؤوليتها علـى عـاتق إدارة عمليـات      
طويــل حفــظ الســالم، مــن جهــة، وأنشــطة إزالــة األلغــام علــى املــدى ال  

لألغــراض اإلنســانية، وهــي أنشــطة تقــع مســؤوليتها علــى عــاتق إدارة     
الشؤون اإلنسانية، من جهة أخرى، مسألتان خمتلفتـان. غـري أن اجمللـس    
يدرك الروابط وأوجه التكامل القائمة بني خمتلف عناصر حل الرتاعـات  
كمـا يـدرك ضـرورة ضــمان االنتقـال السـلس مــن إزالـة األلغـام كأحــد        

ظ الســالم إىل إزالــة األلغــام كجــزء مــن بنــاء الســالم يف  مقتضــيات حفــ
  مرحلة متابعة.

ــيق       ــادة حتســـني التنسـ ــان زيـ ــرى اجمللـــس أن باإلمكـ ــذلك يـ لـ
والتحديـــد الواضـــح للمســـؤوليات بـــني اإلدارتـــني وكـــذا فيمـــا يتعلـــق  
بوكاالت األمم املتحدة األخرى املعنية بإزالة األلغـام لتفـادي ازدواجيـة    

هنـج متـرابط ومتكامـل جتـاه الطائفـة الكاملـة مـن         اجلهود وضمان اتباع
احتياجات إزالة األلغام على املدى القصري واملدى الطويل. وفيما يتعلق 

مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات   ٥١بصــفة خاصــة بــالفقرة 
، يطلــب اجمللــس إىل األمــني ١٩٩٦أيار/مــايو  ٧حفــظ الســالم املــؤرخ 

  سري يف هذا االجتاه.العام أن يكثف جهوده اليت ت
ويؤكــــد اجمللــــس أمهيــــة تنســــيق األمــــم املتحــــدة لألنشــــطة     

الصــلة بإزالــة األلغــام يف ســياق عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ         ذات
ــة، وخباصــة يف جمــايل        ــات اإلقليمي ــك أنشــطة املنظم ــا يف ذل الســالم. مب

  املعلومات والتدريب.
سـياق   تقع املسؤوليات الرئيسية عن إزالة األلغام يف  - ٤  

عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم على عاتق األطراف املسـؤولة عـن   
زرع األلغام. وجيب على أطراف الرتاع أن تكـف عـن زرع مزيـد مـن     
األلغــام مبجــرد إنشــاء عمليــة حلفــظ الســالم. كمــا يــتعني عليهــا تســهيل 
اجلهــود اإلنســانية والعســكرية إلزالــة األلغــام بتــوفري خــرائط مفصــلة        
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ــها بالفعــل     املعلومــات ذات وغريهــا مــن  الصــلة عــن األلغــام الــيت زرعت
  وباملسامهة ماليا أو على حنو آخر إلزالتها.

ينبغي أن يكثف اجملتمع الدويل جهوده، سـواء علـى     - ٥  
الصعيد املتعـدد األطـراف أو الصـعيد الثنـائي، ملسـاعدة أطـراف النــزاع        

م، والتوعيـــة الـــيت تبـــدي اســـتعدادها للتعـــاون مـــع بـــرامج إزالـــة األلغـــا
ــم املتحــدة حلفــظ       ــات األم ــام يف ســياق عملي ــدريب يف جمــال األلغ والت
السالم. ويف هذا الصدد، يرحب اجمللس بإنشـاء األمـني العـام لصـندوق     
األمم املتحدة االستئماين للتربعات إلزالة األلغـام بوصـفه آليـة ضـرورية     

  لة األلغام.ويف وقتها املناسب لتوجيه التمويل للعمليات اإلنسانية إلزا
ــذا الصــندوق        ــدول أن تســاهم يف ه ــع ال ــس مجي ويناشــد اجملل

فضال عن صناديق التربعـات األخـرى الـيت أنشـأها األمـني العـام لـبعض        
  عمليات حفظ السالم اليت تتضمن عناصر إزالة األلغام.

ينبغــــي أن تســــتعني أنشــــطة إزالــــة األلغــــام، قــــدر   - ٦  
مــة إلزالــة األلغــام واملعــدات    اإلمكــان، بالتكنولوجيــات احلديثــة املالئ  

املتخصصة وأن تركز على خلق وتعزيز القدرات احملليـة إلزالـة األلغـام؛    
وينبغي أن تويل برامج التدريب أمهيـة خاصـة هلـذا اجلانـب. وحيـث إن      
ذلك سيعود بالفائدة على الفعالية التنفيذيـة ألي عمليـة حلفـظ السـالم،     

عمليــات حفــظ الســالم  ينبغــي أيضــا النظــر يف إدراج نــص يف واليــات 
  يتعلق بتدريب قدرة حملية على إزالة األلغام.

ونظرا ملسؤوليات اجمللس عن إجراء اسـتعراض شـامل لكامـل      
ــة        ــة اخلاصــة باملعني ــه يشــجع اللجن ــات حفــظ الســالم، فإن مســألة عملي
ــب        ــتها للجوان ــف دراس ــى مواصــلة وتكثي ــظ الســالم عل ــات حف بعملي

يـات حفـظ السـالم. وميكـن أن تتضـمن      التنفيذية إلزالـة األلغـام يف عمل  
هذه الدراسات حتليال للخربة املكتسبة يف جمال إزالة األلغام يف عمليات 

  حفظ السالم السابقة.
ويرى اجمللس أن العناصر املوجزة يف هذا البيان غـري حصـرية.     

وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيـد االسـتعراض يف سـياق إنشـاء عمليـات      
  يف واليات حمددة.حلفظ السالم والنظر 

  
    الشرطة املدنية يف عمليات حفظ السالم -جيم 

    اإلجراءات األولية  
(اجللســـة  ١٩٩٧متوز/يوليــه   ١٤ املــؤرخ املقــرر    

  ): بيان من الرئيسة٣٨٠١
متوز/يوليــــــه  ١٤، املعقــــــودة يف ٣٨٠١يف اجللســـــة    
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه  مشــاورات اجمللــس الســا  بقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
  .“الشرطة املدنية يف عمليات حفظ السالم”البند املعنون 

ويف اجللسة نفسها، أدلت الرئيسة بالبيان التايل باسـم    
    :)٢١(اجمللس

جملـس األمـن عـددا متزايـدا مـن عمليـات حفـظ السـالم         أنشأ   
ا. اليت تضم عناصر مدنيـة وعسـكرية علـى حـد سـواء، أو أذن بإنشـائه      

وحيــيط اجمللــس علمــا، علــى وجــه اخلصــوص، بالــدور املتعــاظم واملهــام   
  اخلاصة اليت تؤديها الشرطة املدنية يف هذه العمليات.

ويالحــظ اجمللــس اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلمعيــة العامــة وجلنتــها     
اخلاصة املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم مـن أجـل االضـطالع مبهمتـهما         

حفـظ السـالم مـن مجيـع جوانبـها، مبـا يف       املتمثلة يف استعراض عمليات 
ذلـك تعزيــز قـدرة منظومــة األمــم املتحـدة علــى الوفـاء بالطلــب املتزايــد     
ــة يف عمليــات حفــظ الســالم. ويــثين كــذلك علــى     علــى الشــرطة املدني
اجلهود اليت يبذهلا األمني العام يف هـذا الصـدد. ويشـجع اجمللـس الـدول      

الــيت ميكــن هبــا إنشــاء  علــى البحــث عــن وســائل أخــرى لتعزيــز الســبل   
  عناصر الشرطة املدنية يف عمليات حفظ السالم ودعمها.

ويــرى اجمللــس أن الشــرطة املدنيــة تضــطلع، يف العمليــات الــيت   
يأذن هبا جملـس األمـن أو اجلمعيـة العامـة، مبهـام ال غـىن عنـها يف رصـد         
قوات الشرطة املدنية وتدريبها، وأنـه ميكنـها أن تـؤدي دورا رئيسـيا يف     

ادة النظـام املـدين ودعـم سـيادة القـانون وتعزيـز املصـاحلة املدنيـة مـن          إعـ 
ــس أن        ــرى اجملل ــة. وي ــوات الشــرطة احمللي ــدمي املســاعدة إىل ق خــالل تق
الشرطة املدنية تستطيع أداء دور متزايد األمهية ينطوي، يف مجلـة أمـور،   
علـى اإلســهام يف بنــاء الثقـة واألمــن بــني األطـراف وفيمــا بــني الســكان    

لــيني بغيــة منــع نشــوب الــرتاع أو احتــواء الــرتاع أو بنــاء الســالم يف    احمل
  أعقاب وقوع الرتاع.

ويشجع اجمللس الدول على أن توفر لألمم املتحدة يف غضـون    
مهلــة قصــرية شــرطة مدنيــة مدربــة تــدريبا مناســبا، مــن خــالل ترتيبــات  
ــدور     ــة، إن أمكــن ذلــك. ويرحــب اجمللــس بال األمــم املتحــدة االحتياطي

ي تضـــطلع بـــه يف هـــذا الصـــدد أفرقـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة  الـــذ
  االنتقاء.  على

ويؤكــد اجمللــس أمهيــة تعــيني شــرطة مدنيــة مؤهلــة مــن أوســع     
نطاق جغرايف ممكن للخدمة يف عمليات األمـم املتحـدة. ويعـرب أيضـا     

  عن أمهية تعيني عناصر شرطة من اإلناث يف عمليات األمم املتحدة.
ــد    ــجع اجمللـــس الـ ــوفري   ويشـ ــى تـ ــة، علـ ــرادى أو جمتمعـ ول، فـ

التــدريب املناســب للشــرطة املدنيــة ألغــراض اخلدمــة الدوليــة. ويشــجع  
__________ 

  )٢١(  S/PRST/1997/38.  
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اجمللس األمني العام على تقـدمي املسـاعدة واملشـورة إىل الـدول األعضـاء      
  من أجل األخذ بنهج موحد لتدريب وتعيني الشرطة املدنية.

ة لألمـم  ويؤكد اجمللس ضرورة حصـول الشـرطة املدنيـة التابعـ      
املتحــدة، وفقــا لواليتــها، علــى التــدريب الــالزم للقيــام، يف مجلــة أمــور، 
ــها      ــة وتدريب ــادة تنظــيم الشــرطة الوطني ــدعم يف إع بتقــدمي املســاعدة وال
ورصــــدها، والعمــــل علــــى ختفيــــف التــــوتر يف املنــــاطق مــــن خــــالل   
املفاوضات. كما يرى اجمللس أن من األمهيـة مبكـان أن تتمتـع وحـدات     

  دنية التابعة لألمم املتحدة خبربة قانونية مناسبة.الشرطة امل
ويؤكد اجمللس ضرورة وجود تنسيق وثيق بني الشرطة املدنيـة    

ــم      ــات األم ــة األخــرى يف عملي والعناصــر العســكرية واإلنســانية واملدني
املتحــدة. ويشــجع اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء لتنظــيم تــدريب  

ية املعينـة لعمليـات األمـم املتحـدة بغيـة      مشترك للعناصر املدنية والعسكر
  حتسني التنسيق واألمن لألفراد يف امليدان.

ويعرب اجمللس عن امتنانه للبلدان اليت تربعت بالشرطة املدنية   
  لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.

  
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: ميدالية   -دال 

    داغ مهرشولد
    اإلجراءات األولية  
(اجللســـة  ١٩٩٧متوز/يوليــه   ٢٢املقــرر املــؤرخ     

  )١٩٩٧( ١١٢١): القرار ٣٨٠٢
متوز/يوليــــــه  ٢٢، املعقــــــودة يف ٣٨٠٢يف اجللســـــة    
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
م: ميداليـة  عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـال    ”البند املعنون 
. مث وجهــت الرئيســة (الســويد) انتبــاه اجمللــس “داغ مهرشــولد

ــرار  ــد  إىل مشــروع ق ــان ق ــس     ك ــد خــالل مشــاورات اجملل أُع
  .)٢٢(السابقة

__________ 

  )٢٢(  S/1997/569.  

ــوفر وســيلة        ــرار ي ــام إن مشــروع الق ــال األمــني الع وق
واضــحة لتكــرمي ذكــرى أولئــك النســاء والرجــال، العســكريني 

املتحدة، الذين فقدوا  منهم واملدنيني، مبن فيهم متطوعو األمم
ــاء عملــهم يف عمليــات     أرواحهــم يف خدمــة قضــية الســالم أثن

  .)٢٣(األمم املتحدة حلفظ السالم
مث أدلت الرئيسة ببيـان باسـم اجمللـس أعربـت فيـه عـن         

االمتنان ألولئك الذين خدموا األمم املتحدة يف سبيل السـالم،  
 بعــد ذلــك. و)٢٤(وعــن تكــرمي أولئــك الــذين فقــدوا أرواحهــم 

ــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه      ــرح مشــروع الق طُ
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٧( ١١٢١القرار 

  ،إن جملس األمن  
إىل أن صــون الســلم واألمــن الــدوليني أحــد مقاصــد  إذ يشــري  

  األمم املتحدة على النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة،
حلفــظ الــدور األساســي لعمليـات األمــم املتحــدة   وإذ يالحـظ   

  السالم يف صون السلم واألمن الدوليني،
إىل  ١٩٨٨إىل تقـدمي جـائزة نوبـل للسـالم يف عـام       وإذ يشري  

  قوات األمم املتحدة حلفظ السالم،
ــأرواحهم يف    وإذ يعتــرف   ــذين جــادوا ب بتضــحيات أولئــك ال

  خدمة عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم،
ــراد الــذين جتــاوز عــددهم   وإذ يتــذكر   فــرد مــن  ١ ٥٠٠األف

  بلدا الذين قضوا حنبهم يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، ٨٥
ــا   يقــــرر  - ١   أن ينشــــئ ميداليــــة داغ مهرشــــولد تكرميــ

لتضحيات أولئك الـذين جـادوا بـأرواحهم نتيجـة للخدمـة يف عمليـات       
  حفظ السالم حتت القيادة التنفيذية لألمم املتحدة وسلطتها؛

م أن يقـــوم، بالتشـــاور مـــع إىل األمـــني العـــا يطلـــب  - ٢  
  جملس األمن، بوضع معايري وإجراءات منح هذه امليدالية وتسليمها؛

ــاون، حســـب   يطلـــب  - ٣   ــاء أن تتعـ إىل الـــدول األعضـ
  االقتضاء، يف تقدمي هذه امليدالية.

__________ 

  )٢٣(  S/PV.3802 ٢، الصفحة.  
  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  

  


