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ويؤكـــد اجمللـــس احلاجـــة إىل التصـــدي هلـــذه القضـــية بشـــكل   
العـام أن يقـدم إىل اجمللـس    منتظم، ويطلب، يف هذا الصـدد، إىل األمـني   

ــه      ــه ومالحظات ــرا يتضــمن حتليل ــرة مــدهتا ســتة أشــهر تقري يف غضــون فت
ته وخصوصا ما يتعلق منها باملبـادئ العامـة واملبـادئ التوجيهيـة     اوتوصي

فضال عـن املمارسـات واخلـربات والـدروس املسـتفادة لتسـهيل مواصـلة        

يـر اهتمامـا خاصـا    اجمللس لنظره يف هـذه املسـألة. وينبغـي أن يـويل التقر    
ــاجهم يف       ــادة إدم ــال وإع ــود األطف ــزع ســالح وتســريح اجلن ملشــاكل ن

  اجملتمع.
  د نظره.يوسيبقي اجمللس هذه املسألة ق  

  البنود املتعلقة بتعزيز السلم واألمن -  ٤٢    
  

ــز الســلم واألمــن: األنشــطة اإلنســانية     -ألــف  تعزي
    املتصلة مبجلس األمن

    اإلجراءات األولية    
كانون الثاين/ينـاير   ٢١اوالت اليت أجريت يف املد  

    )٣٩٦٨(اجللسة  ١٩٩٩
كــــــــانون  ٢١، املعقــــــــودة يف ٣٩٦٨يف اجللســــــــة   

وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
إليـــه يف مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، أدرج جملـــس األمـــن يف 

طة األنشـ تعزيـز السـلم واألمـن:    ”جدول أعماله البنـد املعنـون   
ودعـا الـرئيس (الربازيـل)،    “. اإلنسانية املتصـلة مبجلـس األمـن   

مبوافقة اجمللس، وكيل األمني العام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق    
مــن  ٣٩اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، وذلــك يف إطــار املــادة 

  النظام الداخلي املؤقت للمجلس.
ورأى وكيل األمني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       

حاالت الطوارئ أن جملس األمن قـد يـود النظـر يف    اإلغاثة يف 
اختاذ إجـراءات حمـددة يف مسـاعدة الوكـاالت اإلنسـانية، مثـل       
ضمان الوصول إىل السكان احملتـاجني (يف هـذا الصـدد، أشـار     
إىل مسؤولية الدول يف إيالء الرعاية لضحايا حاالت الطوارئ 

حنــو ميكــن، علــى  الــيت تنشــأ داخــل أراضــيها). وأشــار إىل أنــه 
بينتــه التجربــة، اســتخدام عمليــات حفــظ الســالم والعمــل    مــا

ــز     ــا، وتعزيـ ــانية واحتوائهـ ــات اإلنسـ ــع األزمـ ــي يف منـ السياسـ
القــوات الوطنيــة للفصــل بــني املقــاتلني والضــحايا، والتصــدي   

حلمالت الدعاية للكراهية. وأعرب عـن اعتقـاده بـأن بإمكـان     
هلـــدف جملـــس األمـــن أيضـــا أن يســـتخدم اجلـــزاءات احملـــددة ا 

بشـــكل جيـــد لتشـــجيع احتـــرام القـــانون الـــدويل، ومكافحـــة  
اإلفالت من العقاب واملساعدة على جتنب األزمات اإلنسـانية  
أو التقليــل منــها. وفيمــا يتعلــق بكفالــة أمــن العــاملني يف جمــال   

زال  أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـا     تقدمي املساعدة اإلنسـانية،  
ملتعلقة بسالمة مـوظفي  يتعني تبني سبل توسيع نطاق االتفاقية ا

وضـمان امتثـال األطـراف الفاعلـة      ١٩٩٤األمم املتحـدة لعـام   
  .)١(هلا  من غري الدول

 أشـاروا فيهـا، بـني   وأدىل مجيع أعضاء اجمللس ببيانـات    
مجلة أمور، إىل أمهية األنشطة اإلنسانية يف سياق صون السـلم  
واألمــن الــدوليني؛ وأعربــوا عــن تقــديرهم ألعمــال مــوظفي       

عدة اإلنسانية وأمهيـة ضـمان أمنـهم وسـالمتهم. وأعـرب      املسا
عدد من املـتكلمني عـن رأي مفـاده أن جملـس األمـن جيـب أن       
يويل اهتماما خاصا ملسائل إنسـانية مثـل محايـة الالجـئني وأثـر      
الرتاعــات املســلحة علــى األطفــال. وأبــرز العديــد مــن املمــثلني 

شـددوا علـى   أمهية ضمان االمتثال للقـانون اإلنسـاين الـدويل و   
ضرورة تقدمي مجيـع منتـهكي تلـك املعـايري إىل العدالـة. وأكـد       
عدد من املتكلمني أمهيـة اإلجـراءات الوقائيـة وبنـاء السـالم يف      
مرحلة ما بعد الصراع يف سياق تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية.    
وأشــاروا إىل أنــه ينبغــي توقــع األنشــطة اإلنســانية يف عمليــات  

يف واليـة بعـض    “دجمهـا ”ضـاء،  حفظ السـالم، وحسـب االقت  
__________ 

  )١(  S/PV.3968 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
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عمليات حفظ السـالم. وأشـار عـدة ممـثلني أيضـا إىل ضـرورة       
  .)٢(ضمان نزاهة وحياد األنشطة اإلنسانية

وشدد ممثـل الواليـات املتحـدة علـى أنـه ينبغـي جمللـس          
ــا      ــكل فيهـ ــيت تشـ ــاالت الـ ــدي للحـ ــر يف التصـ ــن أن ينظـ األمـ

ن هتديــدا انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل وحقــوق اإلنســا
للسلم واألمن الدوليني، مع املراعاة التامة ألدوار ومسؤوليات 

  .)٣(اهليئات األخرى
وأشــار ممثــل الصــني إىل أن هنــاك مــيال إىل تســييس        

املســائل اإلنســانية واســتخدامها ذريعــة للتــدخل يف الشــؤون      
الداخليــة لبلــدان ذات ســيادة. وذكــر أنــه دون إيــالء االعتبــار   

ألزمـــات اإلنســـانية، لـــن يســـاعد اللجـــوء لألســـباب احملـــددة ل
اسـتخدامها علـى حـل     املتكرر إىل التهديد باستخدام القـوة أو 

يؤدي إىل جمــرد زيــادة تعقيــد جهــود حلــها.   ســاملشــاكل، بــل 
وأعــرب عــن األمــل يف أن تلتــزم البلــدان واملنظمــات املعنيــة       
التزامــا دقيقــا بأحكــام القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة  

ــ ــيادة مجيـــع البلـــدان وســـالمتها   وأن حتتـ ــا سـ ــا دقيقـ رم احترامـ
  .)٤(السياسي  اإلقليمية واستقالهلا

وأشـــار ممثـــل االحتـــاد الروســـي إىل أن جملـــس األمـــن    
ب اليوم على حنـو متزايـد بتقـدمي الـدعم السياسـي الفعـال       طالَُي

جملس األمـن مسـؤول عـن     قائال إنلعمل املنظمات اإلنسانية، 
ــدول    ــن ال ــانية   صــون الســلم واألم ــا للوكــاالت اإلنس يني، بينم

__________ 

 ١١و  ١٠، والصــفحتان ١٠إىل  ٨املرجــع نفســه، الصــفحات    )٢(  
الصـــفحتان (هولنـــدا)؛ و ١٤إىل  ١٢(البحـــرين)، والصـــفحات 

(ناميبيــــــــا)؛  ١٦و  ١٥(كنــــــــدا)؛ والصــــــــفحتان  ١٥و  ١٤
ــفحتان  ــفحتان   ١٧و  ١٦والصـــ ــلوفينيا)؛ والصـــ  ١٩و  ٨(ســـ

(غامبيــــــا)؛   ٢٠و  ١٩(اململكــــــة املتحــــــدة)؛ والصــــــفحتان   
ــفحتان  ــفحات  ٢١ و ٢٠والصــ ــا)؛ والصــ  ٢٣إىل  ٢١(ماليزيــ

 ٢٥إىل  ٢٣(غـــابون)؛ والصـــفحات  ٢٣(فرنســـا)؛ والصـــفحة 
  (الربازيل).

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣(  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  

والياهتا اخلاصة ويتعني عليها أن تتعامل مع مهام معينة ختتلـف  
عن وظـائف وحـدات حفـظ السـالم. ولـذلك، عنـدما يكـون        
إلحدى عمليات حفظ السالم عنصر إنسـاين، جيـب أن حتـدد    
املهام اإلنسانية بصورة واضحة يف الواليات؛ وجيب أن تكون 

لتحقيـق ومدعومـة بـاملوارد البشـرية واملاليـة      تلك املهام ممكنـة ا 
سـتخدم املسـاعدة   على أنـه ال ميكـن أن تُ  أيضا شدد واملناسبة. 

اإلنسانية كأداة للضغط السياسي على أي طرف مـن أطـراف   
ــاب      ــى حســ ــط علــ ــد فقــ ــب واحــ ــدعم جانــ ــراع أو لــ الصــ

  .)٥(اآلخر  اجلانب
وأعرب ممثـل الربازيـل عـن اعتقـاده بأنـه مـن املهـم أن          
أعضــاء املنظمــات، وخصوصــا أعضــاء جملــس األمــن،   يتوصــل

ــس يف اجملــال        ــهم علــى حــدود عمــل اجملل ــاهم فيمــا بين إىل تف
اإلنساين، مع احتفـاظ اجمللـس باهتمامـه وطاقاتـه للقضـايا الـيت       

بينما تعـاجل القضـايا    عل االستقرار اإلقليمي أو الدويلهتدد بالف
تمـاعي  األخرى هيئات أخرى، مثل اجمللـس االقتصـادي واالج  

وقطاعه اإلنساين املعزز. والحظ أن رئيس اجمللس االقتصـادي  
واالجتماعي أشـار إىل أنـه يعتـزم متابعـة الـدعوة الـيت وجهـت        
إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بغية معاجلة حاالت إعـادة  
التعمري وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصـراع، مبـا يف ذلـك تنفيـذ     

ر ممثـل الربازيـل إىل أن املنظمـات    مـن امليثـاق. وأشـا    ٦٥املادة 
ــوة      ــتخدام القـ ــن أن اسـ ــى مـ ــا ختشـ ــثريا مـ ــا كـ ــانية ذاهتـ اإلنسـ

إنسانية، وخاصة يف سـياق الفصـل السـابع     بأهدافالعسكرية 
أثـر   ر حبيادها ونزاهتها، وأن يكون لهضيمن امليثاق، ميكن أن 

ــراف     ــاعدة ضـــحايا مجيـــع أطـ ــدرهتا علـــى مسـ ســـليب علـــى قـ
العنـف املرتكـب ضـد مـوظفي األمـم      مـن  زيـد  يالصراع، وقـد  

مـــع عـــدم  ،املتحـــدة واملنظمـــات اإلنســـانية األخـــرى. وشـــدد
اســتبعاد إمكانيــة وجــود حــاالت قــد ال يكــون فيهــا مفــر مــن   
استخدام القوة كمالذ أخري، على أنه مـن الواضـح أن موافقـة    

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
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مـن امليثـاق تـنص     ٥١جملس األمـن ضـرورية. وأكـد أن املـادة     
دام القــوة دون إذن مســبق مــن   علــى اســتثناء وحيــد الســتخ   

اجمللــس وهــو: الــدفاع املشــروع عــن الــنفس. وإال فــإن قبــول    
العمــل العســكري مــن جانـــب واحــد يف حــاالت الطـــوارئ      
اإلنسانية يعين التسليم، بصورة مـا، بـأن دولـة أو جمموعـة مـن      
الدول ليست فقط على قدر أكرب من حيازة القوة بل وتتمتـع  

ــها أن   ــوي ميكنــ ــوق معنــ ــا بتفــ ــه يف تلــــك   أيضــ ــتفيد منــ تســ
  .)٦(احلاالت
وتدخل ممثل الواليات املتحدة مـرة ثانيـة لإلشـارة إىل      

أن حكومة بلده ترى أن هناك ظروفا ينبغي للمجتمـع الـدويل   
العمل فيها على محاية املدنيني من أعمال السلب اليت متارسـها  

  .)٧(حكوماهتم ضدهم
سـق  مث رد وكيل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومن      

أعضاء جملـس   وبياناتاإلغاثة يف حاالت الطوارئ على أسئلة 
  .)٨(األمن

  
ــاعدة     - باء ــدمي املســ ــن: تقــ ــلم واألمــ ــز الســ تعزيــ

    اإلنسانية لالجئني يف أفريقيا
    األولية اإلجراءات  
 ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٦اليت أُجريت يف داوالت امل  

    )٤٠٢٥(اجللسة 
يوليــــــه متوز/ ٢٦، املعقــــــودة يف ٤٠٢٥يف اجللســـــة    
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول     اجمللــس مشــاورات
تعزيــز الســلم واألمــن: تقــدمي املســاعدة ”أعمالــه البنــد املعنــون 

ــا  ــئني يف أفريقيـ ــانية لالجـ ــا. و“اإلنسـ ــا دعـ ــرئيس (ماليزيـ ، )الـ
__________ 

  )٦(  S/PV.3968 ٢٥إىل  ٢٣، الصفحات.  
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
  .٣١إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

ــة اجمللـــس  ــامية  ، مبوافقـ ــدة السـ ــم املتحـ ــة األمـ ــؤون  مفوضـ لشـ
ــئني،  ــادة  وذلــــــك الالجــــ ــار املــــ ــه   ٣٩يف إطــــ ــن نظامــــ مــــ

  املؤقت.  الداخلي
وقـــــــدمت مفوضـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة الســـــــامية    
ــؤون ــانية     لشـ ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــن تقـ ــة عـ ــئني إحاطـ الالجـ

تناولــــــت األوضــــــاع املتعلقــــــة بــــــالالجئني يف  أفريقيــــــا، يف
وســـــرياليون وليبرييـــــا وكـــــوت ديفـــــوار ومجهوريـــــة  غينيـــــا

قراطيــــة وروانــــدا ومجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة الدمي الكونغــــو
ــوال ــة      وأنغ ــا الوســطى ومجهوري ــة أفريقي ــدي ومجهوري وبورون

ــا.   ــو وغريهــ ــت والكونغــ ــة  تناولــ ــا احلالــ ــانية يف أيضــ اإلنســ
، والتصور املتعلق بالتباين يف املسـاعدة املقدمـة إىل   )٩(كوسوفو

النازحني مثال من كوسـوفو، مقارنـة باملسـاعدة الـيت تقـدم إىل      
  .)١٠(الالجئني األفارقة

، أعربـوا فيهـا  بيانات بوأدىل مجيع أعضاء جملس األمن   
مجلـة أمـور، عـن القلـق إزاء حالـة الالجـئني يف أفريقيـا؛        ضمن 

ورحبوا بتوقيع اتفاقي السالم يف سرياليون ومجهورية الكونغـو  
الدميقراطية؛ وشددوا على ضـرورة قيـام اجملتمـع الـدويل بـدعم      

دوا علــى دور جملـس األمـن يف مســاعدة   جهـود اإلغاثـة؛ وشـد   
الــدول األفريقيــة علــى منــع الكــوارث اإلنســانية واحتوائهــا يف  
أفريقيــا. وأشــار عــدة ممــثلني أيضــا إىل التفــاوت يف مســتويات  
ــدويل      ــاطق وناشــدوا اجملتمــع ال ــواردة إىل خمتلــف املن ــة ال املعون

عدة. االلتزام مببادئ اإلنسانية واحليـاد والرتاهـة يف تقـدمي املسـا    
وطرح أيضا عدة ممـثلني أسـئلة عـن حـاالت حمـددة يف منـاطق       

__________ 

صـر  كمخت“ كوسوفو”ألغراض هذا امللحق، ُيستخدم مصطلح   )٩(  
، بــدون “كوســوفو، مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة”يشــري إىل 

املساس باملسائل املتعلقة باملركز. ويف حاالت أخرى، أبقى قـدر  
  اإلمكان على املصطلحات املستخدمة أصال يف الوثائق الرمسية.

  )١٠(  S/PV.4025 ٧إىل  ٢، الصفحات.  
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ــا،   ــة مـــن أفريقيـ ــو   مشلـــتخمتلفـ ــة الكونغـ ســـرياليون ومجهوريـ
  .)١١(الدميقراطية ومجهورية ترتانيا املتحدة

__________ 

ــفحتان    )١١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفح  ٩و  ٨املرجـ ــا)؛ والصـ  ٩تان (ناميبيـ
(الصـني)؛ والصـفحات    ١١و  ١٠(غابون)؛ والصفحتان  ١٠ و

(البحـــــرين)؛  ١٤و  ١٣(فرنســـــا)؛ والصـــــفحتان  ١٣إىل  ١١
ــفحتان  ــفحات   ١٥و  ١٤والصـ ــل)؛ والصـ  ١٧إىل  ١٥(الربازيـ

 ١٨(غامبيـا)؛ والصـفحات    ١٨و  ١٧(سلوفينيا)؛ والصـفحتان  
)؛ (الواليـات املتحـدة   ٢٢إىل  ٢٠(كندا)؛ والصفحات  ٢٠إىل 

مث ردت مفوضـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــؤون       
  .)١٢(الالجئني على أسئلة أعضاء جملس األمن

__________ 

 ٢٤(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحتان    ٢٤إىل  ٢٢والصــفحات 
(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٢٥(هولندا)؛ والصفحة  ٢٥ و

  (ماليزيا). ٢٨و  ٢٧(األرجنتني)؛ والصفحتان  ٢٦و  ٢٥
  .٣١إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  

  الصراعات املسلحةمحاية املدنيني يف  -  ٤٣    
  األولية اإلجراءات    

  
(اجللسـة   ١٩٩٩شـباط/فرباير   ١٢ املؤرخاملقرر   

    ): بيان من الرئيس٣٩٧٨
 شـــــباط/فرباير ١٢، املعقـــــودة يف ٣٩٧٧يف اجللســـــة   
ــه يف       ١٩٩٩ ــل إليـ ــد مت التوصـ ــان قـ ــذي كـ ــاهم الـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج جملس األمن يف جدول أعماله 
مث وّجـه  “. محاية املدنيني يف الصراعات املسـلحة ”د املعنون البن

الرئيس (كنـدا) دعـوة إىل رئـيس جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة        
واملديرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)       
واملمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح،     

 النظام الداخلي املؤقت للمجلس.من  ٣٩وذلك يف إطار املادة 

جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة واملــديرة       رئــيسوأدىل  
ــين      ــام املعـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــيف واملمثـ ــة لليونيسـ التنفيذيـ
باألطفال والصراع املسلح ببيانات شددوا فيها على أمهية محاية 

  .)١(املدنيني، وال سيما األطفال، يف الصراعات املسلحة
__________ 

  )١(  S/PV.3977 رئيس جلنـة الصـليب األمحـر     ٥إىل  ٢، الصفحات)
ــفحات  الدو ــة)؛ والصـــــ ــة   ١٠إىل  ٦ليـــــ ــديرة التنفيذيـــــ (املـــــ

(املمثـل اخلـاص لألمـني     ١٣إىل  ١٠لليونيسيف)؛ والصفحات 
  العام املعين باألطفال والصراع املسلح).

عضاء جملس األمن ببيانات أشاروا فيهـا،  وأدىل مجيع أ  
مجلـــة أمـــور، إىل تزايـــد مشـــكلة اســـتهداف الســـكان   ضـــمن

ــراعات     ــوب الصـ ــع نشـ ــة منـ ــد؛ وأمهيـ ــكل متعمـ ــدنيني بشـ املـ
وضـــمان احتـــرام القـــانون الـــدويل؛ وضـــرورة تـــوفري احلمايـــة  
ــلحة      ــراعات املسـ ــال يف الصـ ــروطة لألطفـ ــري املشـ ــة وغـ الفعالـ

ــاملني   ــد العـ ــهجمات ضـ ــد للـ ــع حـ ــاعدة   ووضـ ــال املسـ يف جمـ
اإلنســــانية والوصــــول دون عوائــــق إىل الســــكان احملتــــاجني؛  
واخلطــر الــذي يشــكله صــنع األســلحة وتســويقها، وال ســيما   
ــى املــدنيني؛       ــر األلغــام األرضــية عل ــلحة الصــغرية؛ وخط األس
وحاجة بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة إىل واليـات  

عــدة مــتكلمني أيضــا ا دعــوواضــحة تتضــمن محايــة املــدنيني.  
األمــني العــام إىل إعــداد تقريــر عــن هــذه املســألة. وأكــد عــدة   

 مـن  متكلمني أمهية تقدمي مرتكيب اجلرائم ضد املـدنيني وغريهـا  
ــان إىل     ــوق اإلنسـ ــانون حقـ ــاين وقـ ــانون اإلنسـ ــهاكات القـ انتـ

الصدد، أشار أيضـا عـدد مـن املـتكلمني إىل      ذلكالعدالة. ويف 
ــدول  ــة احملكمــتني ال ــدا ويوغوســالفيا الســابقة أمهي . )٢(يتني لروان

__________ 

(اململكــــة املتحــــدة)؛  ١٦و  ١٥املرجـــع نفســــه، الصــــفحتان    )٢(  
ــفحات  ــفحتان   ٢٦إىل  ٢٤والصـــ ــتني)؛ والصـــ  ٢٦(األرجنـــ


