
ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1210 09-25531 
 

  التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة -  ٣٦    
  بليندابا)  قيا (معاهدةالنووية يف أفري

  اإلجراءات األولية    
(اجللســة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٢املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٥١
ــة    ــودة يف ٣٦٥١يف اجللســـــ ــان/ ١٢، املعقـــــ  نيســـــ
وفقا للتفاهم الذي كـان قـد مت التوصـل إليـه يف      ١٩٩٦ أبريل

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
التوقيـع علـى معاهـدة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن        ”د املعنـون  البن

. مث وجـــه “األســـلحة النوويـــة يف أفريقيـــا (معاهـــدة بلينـــدابا) 
الــــــرئيس (شــــــيلي) انتبــــــاه اجمللــــــس إىل رســــــالة مؤرخــــــة  

موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل   ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٢
حييــل هبــا نــص إعــالن القــاهرة الــذي اعتمــده مبناســبة   )١(مصــر
وقيع على معاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة     الت

يف أفريقيا (معاهـدة بلينـدابا) وزراء اخلارجيـة ورؤسـاء الوفـود      
الذين حضروا حفل توقيـع املعاهـدة الـذي أُقـيم يف القـاهرة يف      

  .١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١
ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
  :  )٢(اجمللس  باسم

__________ 

  )١(  S/1996/276.  
  )٢(  S/PRST/1996/17.  

ظ جملس األمن مع االرتياح البـالغ التوقيـع علـى معاهـدة     يالح  
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا (معاهدة بلينـدابا) يف  

، يف القاهرة، ويالحظ كـذلك اعتمـاد إعـالن    ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١
  القاهرة الصادر هبذه املناسبة.

بع ويتحقـــق هبـــذا احلـــدث التـــارخيي النجـــاح يف إضـــفاء الطـــا  
الرمســي علــى التعهــد امللتــزم بــه منــذ اثــنني وثالثــني عامــا، عنــدما اختــذ    

، يف القاهرة، القـرار الرائـد الصـادر    ١٩٦٤زعماء أفريقيا يف متوز/يوليه 
ــة    عـــن الـــدورة العاديـــة األوىل ملـــؤمتر رؤســـاء دول وحكومـــات منظمـ

  الوحدة األفريقية، الذي أعلن اعتبار أفريقيا منطقة ال نووية.
جمللـس أن توقيـع معاهـدة بلينـدابا مـن جانـب مـا يزيـد         ويرى ا  

علــى أربعــني مــن البلــدان األفريقيــة، فضــال عــن توقيــع الربوتوكــوالت    
املتصلة هبذه املعاهدة من جانب أغلبية الدول احلائزة لألسلحة النوويـة،  
يشكالن خطوتني هامتني حنو التنفيذ الفعال واملبكر للمعاهدة. وحتقيقـا  

كد اجمللس على أمهية التصديق املبكر على املعاهدة بغيـة  لتلك الغاية، يؤ
  ضمان دخوهلا حيز النفاذ بسرعة.

واجمللس، إذ يؤكد جمـددا البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه بالنيابـة         
عن أعضـاء اجمللـس يف االجتمـاع املعقـود علـى مسـتوى رؤسـاء الـدول         

مجيـع   ومؤداه أن انتشار ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٣١واحلكومات يف 
أسلحة الدمار الشامل يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني. فإنـه يـرى   
أن التوقيع على معاهدة بليندابا يشكل مسامهة هامة من جانب البلـدان  

  األفريقية يف صون السلم واألمن الدوليني.
ويغتــنم اجمللــس هــذه الفرصــة كــي يشــجع علــى بــذل جهــود     

االســتعداد لــدعم أي جهــود  إقليميــة مــن هــذا القبيــل، وهــو علــى أهبــة 
تبذل على الصعيدين الـدويل واإلقليمـي هبـدف حتقيـق عامليـة نظـام منـع        

  االنتشار النووي.

  توفري احلماية للمساعدة اإلنسانية املقدمة لالجئني -  ٣٧    
  نزاع  ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت

  اإلجراءات األولية    
 ١٩٩٧أيار/مــايو  ٢١املــداوالت الــيت أُجريــت يف   

  )٣٧٧٨ (اجللسة
ــة    ــودة يف ٣٧٧٨يف اجللســــ ــايو  ٢١، املعقــــ أيار/مــــ
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
تــوفري احلمايــة للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة     ”البنــد املعنــون  

. وبعــد “اعلالجــئني ولغريهــم ممــن يتواجــدون يف حــاالت نــز 
إقـــرار جـــدول األعمـــال، دعـــا الـــرئيس (مجهوريـــة كوريـــا)،  
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أذربيجـان واألرجنـتني وأرمينيـا وألبانيـا     مبوافقة اجمللـس، ممثلـي   
ــا وباكســتان   ــا وإيطالي ــا وأوكراني والربازيــل وبورونــدي   وأملاني

والبوســـنة واهلرســـك وجـــزر ســـليمان وروانـــدا وزمبـــابوي      
زيــا والنــرويج واهلنــد والعــراق وكنــدا وكوبــا ومالي. وســلوفينيا
، بناء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشـة بـدون أن   وهولندا

يكون هلم احلق يف التصويت. ووجه اجمللـس الـدعوة أيضـا إىل    
مدير مكتـب االتصـال التـابع ملفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون        
ــدة     ــم املتحـ ــة األمـ ــدير التنفيـــذي ملنظمـ ــئني، ونائـــب املـ الالجـ

ــة (اليونيســيف  ــة الصــليب األمحــر    للطفول ــد جلن ــيس وف )، ورئ
الدوليـــة، ووكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنســـانية ومنســـق 
عمليــــات اإلغاثــــة يف حــــاالت الطــــوارئ، وذلــــك مبوجــــب 

  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. ٣٩  املادة
ــن املواضــيع        ــددا م ــاهتم ع ــاول املشــاركون يف بيان وتن

الطــابع املــتغري   العامــة، منــها، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر،     
للرتاعـــات املســـلحة، والســـالم الـــدويل، والقـــانون اإلنســـاين،  
وحقــوق اإلنســان؛ والتــرابط بــني العمــل السياســي والعمــل       
اإلنســاين. وشــدد معظــم الوفــود علــى أن األزمــات اإلنســانية   

ــية      ال ــات السياسـ ــا األزمـ ــت أيضـ ــها إال إذا عوجلـ ــن حلـ ميكـ
تزايد للرتاعات فيمـا بـني   الكامنة وراءها. وأشاروا إىل العدد امل

ـــ   ــذي خيلّ ــر الـ ــدول، األمـ ــئني   الـ ــن الالجـ ــبرية مـ ــدادا كـ ف أعـ
واملشـــاكل اإلنســـانية الـــيت كـــثريا مـــا تكـــون نتيجـــة ألعمـــال  
متعمــدة. وشــدد املتكلمــون كــذلك علــى أمهيــة التنســيق بــني    
ــدخل يف أي    األوجــه السياســية والعســكرية واإلنســانية ألي ت

ختلفـة. وأشـارت عـدة وفـود     أزمة وبـني الوكـاالت الدوليـة امل   
إىل أن اجمللس ينبغي له أن يلح على االمتثال الصارم للصكوك 
القانونيــة الدوليــة الــيت تــنظم قضــايا حقــوق اإلنســان والقــانون 
اإلنساين الدويل. وقـالوا إن اجمللـس ينبغـي لـه أيضـا أن يضـمن       
حتمُّل األطراف اليت يثبـت انتـهاكها لاللتزامـات املترتبـة عليهـا      

ــا. ويف     مبوجــ ــل املســؤولية عــن أعماهل ب تلــك الصــكوك كام
السياق، أشار كثري من املتكلمني إىل أن عمليـات األمـم   ذلك 

املتحــدة حلفــظ الســالم الــيت قــد ُيطلــب منــها محايــة املســاعدة   

ــة واضــحة ومناســبة يف     ــديها والي ــتعني أن تكــون ل اإلنســانية ي
ورة، إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة، عنـد الضـر   

ــة      ــك الوالي ــاء بتل ــة للوف ــة الالزم ــوارد الكافي  .)١(إضــافة إىل امل
وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن اعتقــادهم بــأن اتفاقيــة عــام   

لسالمة موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا       ١٩٩٤
ينبغــي توســيع نطاقهــا حــىت تشــمل مجيــع العــاملني يف جمــال        

حتقيقـا  دوليـة إضـافية   اإلغاثة، وإال فإنه ينبغي اعتمـاد صـكوك   
  .)٢(الغايةلتلك 

__________ 

  )١(  S/PV.3778 ١٣(مصــر)؛ والصــفحات  ١٣إىل  ١١، الصــفحات 
(اململكــة املتحــدة)؛   ١٧و  ١٦(فرنســا)؛ والصــفحتان   ١٦إىل 

ــدا)؛ و ٢٠إىل  ١٨والصــفحات  ، (االســتئناف S/PV.3778 (بولن
ــال)؛ والصــفحات   ٨إىل  ٦، الصــفحات Corr.1 ) و١  ٨(الربتغ

  (النرويج). ١٣إىل  ١١(أوكرانيا)؛ والصفحات  ١٠إىل 
  )٢(  S/PV.3778 وكيــل األمــني العــام للشــؤون  ٥إىل  ٣، الصــفحات)

(مـــدير مكتـــب االتصـــال يف  ٧إىل  ٥اإلنســـانية)؛ والصـــفحات 
 ١٠إىل  ٧نيويــورك ملفوضــية شــؤون الالجــئني)؛ والصــفحات     

 ١٣إىل  ١١ذي لليونيســيف)؛ والصــفحات (نائــب املــدير التنفيــ
ــا)؛ والصــفحتان   ١٦إىل  ١٣(مصــر)؛ والصــفحات    ١٧(فرنس

(الســويد)؛  ٢٢إىل  ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحات  ١٨ و
إىل  ٢٣(مجهورية كوريا)؛ والصـفحات   ٢٣و  ٢٢والصفحتان 

(اليابــــــــــان)؛  ٣١إىل  ٢٨(شــــــــــيلي)؛ والصــــــــــفحات   ٢٥
 ٤إىل  ٢، الصـــفحات Corr.1) و ١، (االســـتئناف S/PV.3778 و

(أرمينيــــــــــا)؛   ١١و  ١٠(كوســــــــــتاريكا)؛ والصــــــــــفحتان  
 ١٨إىل  ١٥(كنــــدا)؛ والصــــفحات  ١٥إىل  ١٣ والصــــفحات

(هولنــدا)؛ والصـــفحات   ٢٠إىل  ١٨(ســلوفينيا)؛ والصــفحات   
(باكســـــتان)؛  ٢٤و  ٢٣(أملانيـــــا)؛ والصـــــفحتان  ٢٣إىل  ٢٠

ــفحتان  ٢٨إىل  ٢٦والصــــفحات  ــا)؛ والصــ  ٢٩و  ٢٨(ماليزيــ
ــفحات   ــا)؛ والصــ ــك)؛   ٣٢إىل  ٢٩(إيطاليــ ــنة واهلرســ (البوســ

 ٤١إىل  ٣٩(األرجنــتني)؛ والصــفحات  ٣٦و  ٣٥والصــفحتان 
ــفحتان   ــدا)؛ والصـــــ ــليمان)؛   ٤٢و  ٤١(روانـــــ ــزر ســـــ (جـــــ

 ٤٤و  ٤٣(ألبانيــــــا)؛ والصــــــفحتان  ٤٣و  ٤٢ والصــــــفحتان
  (أذربيجان). ٤٦إىل  ٤٤(زمبابوي)؛ والصفحات 
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وأشـــارت عـــدة وفـــود إىل أن االحتجـــاج بالفصـــل       
السابع أو اسـتخدام القـوات املسـلحة كـثريا مـا جيعـل احلفـاظ        

  .)٣(على احلياد السياسي وعدم التحيز أمرا بالغ الصعوبة
وأكـــدت عـــدة وفـــود أن اجلـــزاءات، بينمـــا ال ختفـــى   

ىل إهنـاء الرتاعـات وأن ُتنسَّـق    أمهيتها، ينبغي أن هتـدف جبـالء إ  
  .)٤(تنسيقا حسنا، وأن ُتحترم وُتراقب

اإلذن  ممثــل الصــني أن إثــارة الفصــل الســابع أو  ورأى  
ــدا املشــاكل       ــب أن يعق ــن شــأهنما يف الغال ــوة م باســتخدام الق
القائمــة يف جمــال حفــظ الســالم وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية.     

عنــه أيضــا،  وأعــرب أيضــا عــن رأي، كــررت كوبــا اإلعــراب
مفاده أن جملس األمن ينبغـي لـه يف األسـاس أن ُيعـىن باملسـائل      
ــارج      ــع خـ ــانية تقـ ــات اإلنسـ ــة، وأن العمليـ ــية واألمنيـ السياسـ

  .)٥(اختصاصه
  

(اجللسـة   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٩املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٧٩٠

ــة    ــودة يف ٣٧٩٠يف اجللسـ ــه  ١٩، املعقـ حزيران/يونيـ
ــا للت ١٩٩٧ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ فـ

ــرئيس (االحتــاد الروســي)     مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدىل ال
  :)٦(بالبيان التايل باسم اجمللس

__________ 

  )٣(  S/PV.3778رئــيس وفــد جلنــة الصــليب   ١١و  ١٠ن ، الصــفحتا)
(اململكـــة املتحـــدة)؛  ١٧و  ١٦األمحـــر الدوليـــة)؛ والصـــفحتان 

 S/PV.3778(الواليــــات املتحــــدة)؛ و    ٣١و  ٣٠والصــــفحتان  
  (الربازيل). ٣٥إىل  ٣٣، الصفحات Corr.1) و ١(االستئناف 

ــا)؛ و  ٢٨إىل  ٢٦املرجــع نفســه، الصــفحات    )٤(    S/PV.3778(كيني
(العــــراق)؛  ٣٣و  ٣٢، الصــــفحتان Corr.1) و ١ف (االســــتئنا

  (اهلند). ٣٨و  ٣٧والصفحتان 
  )٥(  S/PV.3778 (الصــــــني)؛ و  ٢٦و  ٢٥، الصــــــفحتانS/PV.3778 

 ٢٦إىل  ٢٤، الصــفحات Corr.2و و  Corr.1) و ١(االســتئناف 
  (كوبا).

  )٦(  S/PRST/1997/34.  

نظر جملس األمن يف مسألة توفري احلماية للمسـاعدة اإلنسـانية     
لالجئني ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت نزاع. وأمعن النظـر  املقدمة 

 ٣٧٧٨ب عنها يف مناقشة املسألة الـيت دارت يف جلسـته   يف اآلراء املعر
  .١٩٩٧أيار/مايو  ٢١املعقودة يف 
ويالحظ اجمللس أن تشريد أعداد غفرية مـن السـكان املـدنيني      

ممن يتواجدون يف حاالت الرتاع قد يشكل حتديا خطريا للسلم واألمـن  
دة الــدوليني. ويؤكــد اجمللــس، يف إطــار الســعي لتــوفري احلمايــة للمســاع  

اإلنســانية املقدمــة لالجــئني ولغريهــم ممــن يتواجــدون يف حــاالت نــزاع، 
أمهية اتباع هنج منسق وشامل وفقا للمقاصد واملبادئ املنصـوص عليهـا   

  يف ميثاق األمم املتحدة.
ــرية يف       ــادة األخـ ــالغ إزاء الزيـ ــه البـ ــن قلقـ ــرب اجمللـــس عـ ويعـ

لالجــئني االعتــداءات أو يف اســتعمال القــوة يف حــاالت الــرتاع ضــد ا     
ــدويل ذات الصــلة،       ــانون ال ــهاكا لقواعــد الق ــدنيني، انت ــن امل وغريهــم م

فيهـا قواعـد القـانون اإلنسـاين الـدويل، ويكـرر اجمللـس تأكيـد إدانتـه           مبا
هلذه األعمال، ويهيب مرة أخرى جبميع األطراف املعنية االمتثـال بدقـة   

، الصــلة. ويهيــب اجمللــس، بصــفة خاصــة  لقواعــد القــانون الــدويل ذات 
جبميع األطـراف املعنيـة أن تكفـل سـالمة الالجـئني واملشـردين وغريهـم        
مـن املــدنيني، وأن تضــمن وصــول مــوظفي األمــم املتحــدة وغريهــم مــن  
مــوظفي املســاعدة اإلنســانية، دون عوائــق وبأمــان، إىل مــن هــم حباجــة  

  إليها.
ويعــرب اجمللــس أيضــا عــن بــالغ قلقــه إزاء مجيــع االعتــداءات     

ــراد    اســتعمال القــو  أو ة ضــد مــوظفي األمــم املتحــدة وغريهــم مــن األف
املرتبطني بعمليات األمم املتحدة وضد العاملني يف املنظمات اإلنسـانية،  

الصــلة، مبــا فيهــا قواعــد القــانون   انتــهاكا لقواعــد القــانون الــدويل ذات 
ــراره     ــياق إىل قـ ــذا السـ ــري اجمللـــس يف هـ ــدويل، ويشـ ــاين الـ  ٨٦٨اإلنسـ

. ويشري اجمللـس  ١٩٩٧آذار/مارس  ١٢رخ ) وبيان رئيسه املؤ١٩٩٣(
ــراد     ــدة واألفـ ــم املتحـ ــأن ســـالمة مـــوظفي األمـ ــة بشـ ــا إىل االتفاقيـ أيضـ

كـانون األول/ديسـمرب    ٩املرتبطني هبا، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف   
ــة أن تكفــل     ١٩٩٤ ــع األطــراف املعني . ويف هــذا الســياق، يهيــب جبمي

راد املنظمــات اإلنســانية، ســالمة وأمــن هــؤالء املــوظفني، فضــال عــن أفــ 
ويشجع اجمللس مجيع الدول علـى النظـر يف سـبل ووسـائل تعزيـز محايـة       

  هؤالء األفراد.
ويـــذكّر اجمللـــس مجيـــع الـــدول وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة   

بضرورة تقدمي األشخاص الذين ينتهكون القـانون اإلنسـاين الـدويل إىل    
تعلق بإنشاء حمكمـة جنائيـة   العدالة. ويف هذا السياق، يشري إىل القرار امل
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٧دوليـــة، الـــذي اختذتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف 

١٩٩٦.  
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ويؤيد اجمللـس مواصـلة استكشـاف السـبل والوسـائل الـيت قـد          
تتــيح للمجتمــع الــدويل تعزيــز امتثــال األطــراف املعنيــة لقواعــد القــانون  

  الدويل. الصلة، مبا فيها قواعد القانون اإلنساين  الدويل ذات
ويشـــجع اجمللـــس الـــدول علـــى أن تنظـــر يف االنضـــمام إىل        

  الصلة املوضوعة ملعاجلة مشاكل الالجئني. االتفاقيات الدولية ذات
ويؤكد اجمللس أمهية كفالـة وجـود واليـات واضـحة ومالئمـة        

ــة لعمليــات حفــظ     ــة تنفــذ بطريقــة حمايــدة وكــذلك مــوارد كافي وواقعي
املتحـدة، ويف هـذا السـياق، فـإن اجمللـس      السالم اليت تضـطلع هبـا األمـم    

عند إنشائه أو إذنه بعمليـة حلمايـة املسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة لالجـئني       
وغريهــم ممــن يتواجــدون يف حــاالت نــزاع إمنــا يؤكــد مبــادئ االحتــرام  
الكامــل لســيادة الــدول املعنيــة واســتقالهلا وســالمتها اإلقليميــة. ويؤكــد 

الع بالواليات املسندة لعمليات حفـظ  اجمللس أيضا أمهية ضمان االضط
  السالم على حنو مالئم.

ويؤكـد اجمللــس أمهيــة كفالـة وجــود تنســيق أوثـق بــني أجهــزة      
األمم املتحدة املختصة وغريها من الوكاالت الدوليـة، الـيت هلـا والياهتـا     
ــا املســـتقل، وذلـــك بغيـــة تـــوخي الفعاليـــة يف تقـــدمي    اخلاصـــة ومركزهـ

من هـم حباجـة إليهـا أو تـأمني احلمايـة هلـا. ويف        املساعدة اإلنسانية اليت
هذا السياق، يشجع اجمللس املمـثلني اخلاصـني لألمـني العـام علـى تعزيـز       

  دورهم يف جمال التنسيق حتقيقا هلذه الغاية.
ويشــدد اجمللــس علــى أمهيــة أنشــطة هيئــات ووكــاالت األمــم     

على ضرورة املتحدة املختصة وغريها من املنظمات اإلنسانية الدولية، و
أن يتواصل إجناز هذه األنشطة وفقا للمبـادئ اإلنسـانية ومبـدأي احليـاد     

  وعدم التحيز يف تقدمي املساعدة اإلنسانية.
ويشــدد اجمللــس أيضــا علــى أمهيــة درء األزمــات، مبــا يف ذلــك   

معاجلة األسباب اجلذرية لتلك األزمات، ولذا، فهو يشجع األمني العام 
يف السبل العمليـة الكفيلـة بتعزيـز طاقـة وقـدرة      ومجيع الدول على النظر 

  األمم املتحدة يف هذا الصدد.
ويشجع اجمللس األمني العام علـى متابعـة دراسـة كيفيـة تعزيـز        

احلماية للمساعدة اإلنسانية املقدمة لالجئني ولغريهم ممن يتواجـدون يف  
  حاالت نزاع.

  
(اجللسـة   ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ٢٩املقرر املؤرخ   

  : بيان من الرئيس)٣٩٣٣
، قــــدم األمــــني العــــام ١٩٩٨أيلول/ســــبتمرب  ٢٢يف   

تقريــرا عــن تــوفري احلمايــة للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة إىل       

، استجابة )٧(الالجئني وغريهم ممن يوجدون يف حاالت الرتاع
ــرئيس يف    ــه ال ــان الــذي أدىل ب ــه  ١٩للبي . ١٩٩٧حزيران/يوني

عــن االنضـــمام إىل   وقــدم األمــني العـــام يف تقريــره توصـــيات   
الصكوك القانونيـة الدوليـة، ونشـر املبـادئ اإلنسـانية والـدعوة       
هلا، وآليات كفالة االمتثال للقانون الدويل، والتضـامن الـدويل   
وتقــدمي الــدعم للــدول املضــيفة، وتــدابري حتســني األمــن وســبل  
ــوظفي املســاعدة اإلنســانية، ومشــاركة      الوصــول، وســالمة م

  الفعال.جملس األمن، والتنسيق 
ــودة يف ٣٩٣٢ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ٢٩، املعق
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال

ــان واألرج    ــي أذربيجـ ــس، ممثلـ ــة اجمللـ ــويد)، مبوافقـ ــتني (السـ نـ
وإندونيســيا وباكســتان ومجهوريــة كوريــا وكنــدا والنــرويج      
والنمسا، بناء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشـة بـدون أن   
يكون هلم احلق يف التصويت. ووجه اجمللـس الـدعوة أيضـا إىل    
نائب املـدير التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومـدير        

ــية األمـــ    ــابع ملفوضـ ــال التـ ــب االتصـ ــؤون  مكتـ ــدة لشـ م املتحـ
الالجئني، ورئيسة وفـد جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة، وذلـك       

  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. ٣٩مبوجب املادة 
األمـني  وهـي تعـرض تقريـر    وقالت نائبة األمني العام،   

العــام، إن ظـــاهرة االســتهداف املباشـــر للمــدنيني واســـتخدام    
ة، ولكــن نطــاق أســاليب األرض احملروقــة لــيس ظــاهرة جديــد 

ــاة اإلنســانية بلغــا   تلــك  االعتــداءات والقــدر الفظيــع مــن املعان
وهــي تشــري إىل حــاالت   أوضــحت مســتوى غــري مســبوق. و  

ــة أن    )٨(أفغانســتان وكوســوفو  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ومجهوري
__________ 

  )٧(  S/1998/883.  
اختصـارا   “كوسـوفو ”طلح ، ُيسـتخدم مصـ  امللحقألغراض هذا   )٨(  

، بـدون املسـاس   “كوسوفو، مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة   ” لـ
  باملسائل املتعلقة باملركز. 
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فعاليــــة العمــــل اإلنســــاين تــــتقلص إىل حــــدها األدىن حينمــــا 
دة اإلنســانية. ُيســتهدف املــدنيون وُيمنــع الوصــول إىل املســاع  

ــة األمــني العــام يف    ــاك حاجــة   ذلــكوقالــت نائب الصــدد إن هن
ماســة إلعــادة الــتفكري يف مــا يعنيــه العمــل اإلنســاين يف منــاطق 

مطلـوب حلمايـة   مفهـوم مـا هـو    القتال اليوم، وإلعـادة صـياغة   
رفاه املدنيني. وأضافت املتكلمة قائلـة إن مـن مسـؤولية جملـس     

عنــدما  “وملتزمــا ومصــمما موقفــا صــلبا  ”األمــن أن يتخــذ  
األزمات. وقالت إن أفضل دعم ميكن أن يقدمـه  تلك تواجهه 

ــدوره يف      جملــس األمــن للوكــاالت اإلنســانية هــو اضــطالعه ب
نــه ال بــديل عــن إهنــاء الــرتاع ومنــع      ألإقامــة الســالم، ذلــك   

املمارسات املؤذية وهتيئـة الظـروف الضـرورية للسـالم الـدائم.      
ــة   ــة قائلـ ــتطردت املتكلمـ ــانية  واسـ ــراف اإلنسـ ــل األعـ إن جتاهـ

األساسية جيلب خمـاطر إضـافية للعـاملني يف اإلغاثـة. ووجهـت      
االنتباه إىل توصيتني مـن التوصـيات املقترحـة يف تقريـر األمـني      
العام لتعزيز محايـة الالجـئني والعـاملني يف جمـال اإلغاثـة، ومهـا       
حماســبة مــرتكيب اجلــرائم ضــد اإلنســانية، والتعجيــل يف هــذا       

بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية؛ وحتميل املتقاتلني التبعـة   الصدد
املالية عنـدما ُيسـتهدف املـدنيون عمـدا بالعـدوان، وذلـك مـن        

  .)٩(خالل صندوق استئماين ُينشأ هلذا الغرض
وأدىل عدد من املتكلمني ببيانـات تؤيـد بصـورة عامـة       

توصــيات األمــني العــام. وأكــد معظــم املــتكلمني أمهيــة احتــرام 
مجيــع األطــراف للقــانون اإلنســاين الــدويل واحلاجــة إىل تيســري  
مهام تقدمي املساعدة اإلنسانية وضمان سالمة السـاهرين علـى   
تقــدميها. ويف مــا خيــص قــوات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم،  
أكــد كــثري مــن املــتكلمني أنــه مــن الضــروري حتديــد واليتــها    

ب تزويـد أي  حتديدا واضـحا ومالئمـا للحالـة املعنيـة، وأنـه جيـ      
عمليــة مبــا يلــزم مــن املــوارد كــي تنجــز مهمتــها. وأكــد عــدة    

__________ 

  )٩(  S/PV.3932 ٤إىل  ١، الصفحات.  

ممـــثلني أيضـــا أمهيـــة حتســـني التنســـيق بـــني صـــكوك األمـــم        
  .)١٠(املتحدة

مـن امليثـاق    ٦٥وحث ممثل الربازيل على تطبيق املادة   
ــة بــني اجمللــس االقتصــادي      الــيت تضــع األســاس لتنشــيط العالق

  .)١١(واالجتماعي وجملس األمن
ــودة يف ٣٩٣٣اجللســة ويف    أيلول/ســبتمرب  ٢٩، املعق
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس مــرة أخــرى تقريــر   
ــه   ــدول أعمالـ ــام يف جـ ــدول  )١٢(األمـــني العـ ــرار جـ ــد إقـ . وبعـ

األعمـــال، دعـــا الـــرئيس (الســـويد)، مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي   
تني وإندونيســـيا وباكســـتان ومجهوريـــة   أذربيجـــان واألرجنـــ 

كوريـــا وكنـــدا والنـــرويج والنمســـا، بنـــاء علـــى طلبـــهم، إىل   
  املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت.

__________ 

ــفحة     )١٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحات   ٥املرجـ ــني)؛ والصـ  ٧إىل  ٥(الصـ
(الربتغــــــال)؛   ١٠و  ٩(االحتــــــاد الروســــــي)؛ والصــــــفحتان   

 ١٣و  ١٢(ســـلوفينيا)؛ والصـــفحتان  ١٢إىل  ١٠والصـــفحات 
ــفحتان   ــدة)؛ والصـــــ ــة املتحـــــ ــا)؛  ١٤و  ١٣(اململكـــــ (كينيـــــ

ــفحتان ــفحات   ١٥و  ١٤ والصــ ــا)؛ والصــ  ١٧إىل  ١٥(غامبيــ
(اليابـــــــــان)؛  ١٩إىل  ١٧(كوســـــــــتاريكا)؛ والصـــــــــفحات  

ــفحات ــفحتان   ٢١إىل  ١٩ والصــ ــا)؛ والصــ  ٢٢و  ٢١(فرنســ
 ٢٣و  ٢٢(البحــرين)؛ والصــفحتان   ٢٢(غــابون)؛ والصــفحة  

(مجهوريــــــة كوريــــــا)؛  ٢٥و  ٢٤(الســــــويد)؛ والصــــــفحتان 
 ٢٩و  ٢٨(النمســــا)؛ والصــــفحتان  ٢٨إىل  ٢٥والصــــفحات 

(كنــــــــــــدا)؛  ٣١إىل  ٢٩(األرجنــــــــــــتني)؛ والصــــــــــــفحات 
 ٣٤ و ٣٣(باكســـتان)؛ والصـــفحتان   ٣٢و  ٣١ والصـــفحتان

إىل  ٣٥(النـــرويج)؛ والصـــفحات  ٣٤(إندونيســـيا)؛ والصـــفحة 
إىل  ٣٧يــذي لليونيســيف)؛ والصــفحات (نائــب املــدير التنف ٣٧
 ٣٩ (رئيسة وفد جلنة الصليب األمحر الدولية)؛ والصفحات ٣٩
  (مدير مكتب االتصال التابع ملفوضية شؤون الالجئني). ٤١إىل 

  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )١١(  
  )١٢(  S/1998/883.  
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ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٣(اجمللس

جملـــس األمـــن إىل البيـــان الـــذي أدىل بـــه رئيســـه يف      يشـــري   
ــه حزي ١٩ ــة للمســاعدة اإلنســانية     ١٩٩٧ران/يوني ــوفري احلماي بشــأن ت

  املقدمة لالجئني ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت نزاع.
ويرحـــب اجمللـــس بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تـــوفري احلمايـــة     

ــة لالجـــئني ولغريهـــم ممـــن يتواجـــدون يف    ــانية املقدمـ ــاعدة اإلنسـ للمسـ
  التقرير. حاالت نزاع ويالحظ التوصيات الواردة يف ذلك

ويالحــظ اجمللــس أن عــدة توصــيات واردة يف التقريــر تتطــابق    
أســباب الــرتاع يف أفريقيــا  ”مــع التوصــيات الــواردة يف التقريــر املعنــون  
  “.وتعزيز السلم الدائم والتنمية املستدامة فيها

ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد أمهيــة اتبــاع هنــج منســق وشــامل،    
تحـدة ومبـادئ وأحكـام القـانون     وفقا ألهداف ومبادئ ميثـاق األمـم امل  

ــة لالجــئني       ــة املســاعدة اإلنســانية املقدم ــدويل، يف جمــال حتســني محاي ال
  ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت نزاع.

ويــدين اجمللــس شــن اهلجمــات أو اســتخدام القــوة يف حــاالت   
الــرتاع ضــد الالجــئني وغريهــم مــن املــدنيني، انتــهاكا لقواعــد القــانون    

  ، مبا فيها قواعد القانون اإلنساين الدويل.الصلة  الدويل ذات
ويدين اجمللـس أيضـا مجيـع اهلجمـات أو اسـتخدام القـوة ضـد          

ــم        ــات األم ــرتبطني بعملي ــراد اآلخــرين امل ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم م
املتحدة فضـال عـن أفـراد املنظمـات اإلنسـانية انتـهاكا للقـانون الـدويل،         

ويف هذا الصدد، يشـري اجمللـس إىل   يف ذلك القانون اإلنساين الدويل.  مبا
فضــال عــن    ١٩٩٧آذار/مــارس   ١٢البيــان الــذي أدىل بــه رئيســه يف    

ــات واملقــررات األخــرى ذات  ــة    البيان الصــلة. ويشــري أيضــا إىل االتفاقي
بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبـا الـيت اعتمـدهتا    

  .١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٩اجلمعية العامة يف 
ويؤكـــد اجمللـــس اعتزامـــه القيـــام باســـتعراض شـــامل وفـــوري   

لتوصيات األمني العـام هبـدف اختـاذ خطـوات تتناسـب مـع مسـؤوليات        
اجمللس مبوجب امليثاق، ويالحظ يف هذا الصدد اآلراء اليت أعـرب عنـها   

املعقـودة يف   ٣٩٣٢يف املناقشة اليت جرت بشأن هذه املسألة يف اجللسة 
  .١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٩
  
  
  __________ 

  )١٣(  S/PRST/1998/30.  

ــيت أُجريـــــــت يف     ــداوالت الـــــ ــرين  ١٠املـــــ تشـــــ
  )٣٩٤٢(اجللسة  ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

تشــــــــرين  ١٠، املعقــــــــودة يف ٣٩٤٢يف اجللســــــــة   
وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، وجــه الــرئيس (الواليــات  
تحــدة الســامية لشــؤون املتحــدة) الــدعوة إىل مفوضــة األمــم امل

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٣٩الالجـــئني، وذلـــك مبوجـــب املـــادة 
  املؤقت للمجلس.

وأبــرزت املفوضــة الســامية لشــؤون الالجــئني أمهيــة        
 إبداء الدعم السياسي للعمل اإلنساين. وقالـت عـن أفريقيـا إن   

بـالنظر إىل الطـابع املعقـد واملتـرابط     البحث عـن حلـول جيـب،    
هنــج إقليمــي قــوي وأن يعــاجل   يســتند إىل، أن فيهــاللمشــاكل 

مســألة حتركــات الســكان القســرية. ويف معــرض كالمهــا عــن 
اجملاالت اليت ميكن أن تركز عليها اجلهـود املشـتركة الـيت ُتعـىن     
بتســوية الرتاعــات والعمــل اإلنســاين، أكــدت أنــه ينبغــي عــدم  
ــه مــن الضــروري     التغاضــي عــن عامــل التشــريد البشــري، وأن

ز علـى العالقـة بـني املشـاكل األمنيـة واحلـاالت       مواصلة التركيـ 
اإلنسانية، وأنه يتعني إيالء املزيد من االهتمام حلاالت مـا بعـد   

  .)١٤(الرتاع
تفيد أُديل هبا بيانات مثة وقال ممثل االحتاد الروسي إن   

بــأن األزمــة اإلنســانية يف أي بلــد تكفــي حبــد ذاهتــا بالفعــل        
ومـع تأكيـده   واحـد.   مسوغا كافيا للتدخل املسلح من جانب

ــك أن  ــى اإلطــالق    ”ذل ــول عل ــري مقب ــج غ ــه ، “هن ــاءل فإن تس
بالنسبة للحالة اإلنسـانية  ذلك النهج عسى أن تكون آثار  عما

  .)١٥(ولعمليات الوكاالت اإلنسانية
__________ 

  )١٤(  S/PV.3942 ٧إىل  ٢، الصفحات.  
  .٨و  ٧ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )١٥(  
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وأكد ممثل الصني ضرورة احلرص علـى عـدم تسـييس      
  .  )١٦(مسألة الالجئني، وإال أدى ذلك إىل إعاقة تسويتها

عضــاء آخــرون مــن اجمللــس ببيانــات وطرحــوا   وأدىل أ  
سد الفجـوة  أسئلة، ومنها، على سبيل املثال، أسئلة عن كيفية 

ــؤولية       ــؤون الالجــئني ومس ــة ملفوضــية ش ــة التقليدي ــني الوالي ب
ــاك        ــت هن ــا إذا كان ــن، وعم ــن الســالم واألم ــن ع ــس األم جمل
ــانية وهـــي تقـــدم    ضـــمانات كافيـــة حلمايـــة الوكـــاالت اإلنسـ

نية إىل الالجئني، وعن التدابري املتخذة لضـمان  املساعدة اإلنسا
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

ــيهم     اســتفادة الالجــئني احلقيقــيني مــن املســاعدات املوجهــة إل
  .)١٧(أن تستفيد منها العناصر املسلحة  منبدال

مث ردت مفوضـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــؤون       
  .)١٨(الالجئني على أسئلة أعضاء اجمللس وتعليقاهتم

__________ 

 ٩(الربازيــل)؛ والصــفحتان   ٩و  ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٧(  
(الربتغـــــــال)؛  ١٢إىل  ١٠(الســـــــويد)؛ والصـــــــفحات  ١٠ و

ــفحتان  ١٢والصــــــــــفحة   ١٣و  ١٢(البحــــــــــرين)؛ والصــــــــ
 ١٥و  ١٤(غامبيا)؛ والصـفحتان   ١٤(كوستاريكا)؛ والصفحة 

 ١٥(سـلوفينيا)؛ والصـفحتان    ١٥لكة املتحدة)؛ والصـفحة  (املم
ــا)؛ والصــفحتان  ١٦و  (فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٧و  ١٦(كيني
  (غابون). ١٨ و ١٧

  .٢٢إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

  من عن صون السلم واألمن الدولينيمسؤولية جملس األ -  ٣٨    
  اإلجراءات األولية    

(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ١٤املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٨١

 ١٩٩٨أيار/مـايو   ١٤، املعقـودة يف  ٣٨٨١يف اجللسة   
ــه يف      ــد مت التوصــل إلي ــذي كــان ق ــاهم ال ــا للتف مشــاورات  وفق
البنــد املعنــون  اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه

  .“مسؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني”
ويف اجللســـة نفســـها، أدىل الـــرئيس (كينيـــا)، بالبيـــان   

  :)١(التايل باسم اجمللس
يعرب جملس األمن بشـدة عـن اسـتيائه مـن التجـارب النوويـة         

، والتجـربتني  ١٩٩٨أيار/مـايو   ١١اجلوفية الثالث اليت أجرهتا اهلنـد يف  
على الرغم من القلـق   ١٩٩٨أيار/مايو  ١٣ألخريني اللتني أجرهتما يف ا

واالحتجــاج اللــذين مت اإلعــراب عنــهما بصــورة ســاحقة علــى الصــعيد  
الدويل. وحيث اجمللس اهلند بقوة علـى االمتنـاع عـن إجـراء أيـة جتـارب       

الوقــف  أخــرى. وهــو يــرى أن التجــارب مــن هــذا القبيــل تتعــارض مــع
__________ 

  )١(   S/PRST/1998/12.  

األجهــزة  جتربــة األســلحة النوويــة أو غريهــا مــن الفعلــي املفــروض علــى
املتفجرة النووية، ومع اجلهود العامليـة اهلادفـة إىل منـع االنتشـار النـووي      
ونــزع الســالح النــووي. كمــا يعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء آثــار هــذا   

  التطور على السلم واالستقرار يف املنطقة.
شـار األسـلحة   ويؤكد اجمللس األمهية احلامسـة ملعاهـدة عـدم انت     

ــد إىل        ــيت مل تنضــم بع ــدول ال ــائر ال ــد وس ــس اهلن ــة. ويناشــد اجملل النووي
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجـارب  
ــا يشــجع       ــة شــروط. كم ــأخري ودون أي ــك دون ت ــل ذل ــة أن تفع النووي
اجمللـــس اهلنـــد علـــى االشـــتراك، بـــروح إجيابيـــة، مـــع الـــدول األخـــرى   

وضات املقترح إجراؤها واهلادفة إىل إبرام معاهـدة لوقـف إنتـاج    املفا يف
  املواد االنشطارية يف جنيف، هبدف التوصل إىل اتفاق مبكر.

وبغية احليلولة دون حدوث تصعيد يف سباق التسلح، وخباصـة    
فيما يتعلق باألسـلحة النوويـة ومنظومـات إيصـاهلا، وبغيـة احملافظـة علـى        

لس الدول على ممارسة أقصى قدر مـن ضـبط   السلم يف املنطقة، حيث اجمل
التــوتر يف جنــوب آســيا ينبغــي الــنفس. ويشــدد اجمللــس علــى أن مصــادر 

  .ُتزال عن طريق احلوار فقط، وليس من خالل التعزيز العسكري  أن
ــاير  كــانون ١٢ويؤكــد اجمللــس بيــان رئيســه املــؤرخ      الثاين/ين
افــة أســلحة الــذي أعلــن فيــه، بــني أمــور أخــرى، أن انتشــار ك   ١٩٩٢

  الدمار الشامل يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.
  


