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  سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبااملتعلقة بتفاقية اال    

    
  أرسنجاين . بقلم ماهنوش هـ

سالمة موظفي األمـم    املتعلقة ب تفاقية  االنائبة أمني اللجنة املخصصة لنطاق احلماية القانونية مبوجب         
  املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وأمينة فريقها العامل اجلامع

  
متعلقة بسالمة وأمن مـوظفي األمـم املتحـدة          ينة مساعدة للجنة املخصصة لوضع اتفاقية دولية        أم
  واألفراد املرتبطني هبا 

  
منذ املراحل األوىل إلنشاء األمم املتحدة واضطالعها بأنشطتها تقريبا تبدد حيادهـا              

يـة وحيترماهنـا    الفكرة اليت تفيد بأن كل دولة وشعبها سيقبالن هذه املنظمة العامل          تبددت  و
، بتعرض  1948فمنذ عام   . ويؤمنان بأهنا تعمل على حتقيق السالم وخدمة صاحل كل إنسان         

حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف فلسطني للقتل الذي بلغ ذروته باغتيـال الكونـت               
 S/1005انظر الوثيقة   (برنادوت، الوسيط املعين بفلسطني، ومساعده، العقيد سريو، يف القدس          

، أصـبح واضـحا أن األمـم        )1948سبتمرب  / أيلول 17من وثائق األمم املتحدة املؤرخة      
  . املتحدة ال تلقى الترحيب دائما من مجيع األطراف املشتركة يف نزاع ما

التالية، مل يكن التهديد املتقطع الذي تعرض له        عاما  إال أنه خالل اخلمسة واألربعني        
 امليدان خطريا مبا يكفي العتباره عائقا أمـام أداء مهمـة            موظفو األمم املتحدة العاملون يف    

وكان من املقبول أن يتعرض موظفو األمم املتحدة لتهديـدات مـا بـني الفينـة                . املنظمة
نظر إىل التهديدات البسيطة وغري املتواترة على أهنا كامنة يف البيئـة الـيت              وكان يُ . واألخرى

تمثل يف التعرض للدغة بعوضة املالريا أو اإلصـابة         املوكاخلطر املتواصل   . تعمل املنظمة فيها  
 األمم املتحـدة    و موظف  من املسلَّم به أن يتعرض     رب ببساطة أن  بالكولريا يف بعض املناطق، اعتُ    

  . للسطو بل وللقتل إذا وجدوا يف املكان غري املناسب يف الوقت غري املناسب

ـ  طابع التهديدات وتواترها     بدأ 1992لكن منذ عام    و   وكـان التهديـد    . انريتغي
تعرض له موظفو األمم املتحدة موجها بشكل صريح لإلعراب عن عدم املوافقة علـى               الذي

.  يف امليثاق واالعتراض على تلك القـرارات       احملددةاهتا  اختصاصقرارات املنظمة فيما يتعلق ب    
 . يستهدفون حتديدا ألهنم يعملـون مـن أجـل املنظمـة    اآلنموظفو األمم املتحدة   وأصبح

 استياء زيادةوباإلضافة إىل ذلك، أدت عمليات األمم املتحدة يف املناطق الفقرية من العامل إىل              
. عتربون أن موظفي األمم املتحدة ميثلون طبقة اقتصادية أمسـى         يالسكان احملليني الذي كانوا     
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مهامجة وأدى هذا إىل توليد عداء ضد موظفي األمم املتحدة يربر، يف اعتقاد السكان احملليني،               
  . موظفي األمم املتحدة وممتلكاهتا

. ، أصبح واضحا أنه ينبغي للمنظمة أن تتخذ بعض اإلجـراءات        1992وحبلول عام     
األمني العام لألمم املتحدة وقتئـذ،  علق ) A/47/277 – S/24111 ("مال للسطةخ"وثيقة الففي 

ظمـة يف الدبلوماسـية     بطرس بطرس غايل، بقوله إن األثر الذي ال مفر منه لزيـادة دور املن             
الوقائية وصنع السالم وعمليات حفظ السالم هو على ما يبدو تصاعد املخاطر الـيت هتـدد                

. حياة وأجساد موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا إىل مـستوى ال ميكـن حتملـه               
ـ    ] من أفراد األمم املتحدة   [عدد الذين لقوا حتفهم     زاد  ” هواعترف بأن   “ةزيادة غـري معقول

األخذ بتدابري ابتكارية للتصدي لألخطـار الـيت تواجـه          ] سيتطلب[األمر  ”وأشار إىل أن    
 واستجابة للـشواغل    من الوقائع  هذه اخللفية    ويف ظل ). 66الفقرة   (“موظفي األمم املتحدة  

 صـياغة اتفاقيـة     1993يف عام   ونيوزيلندا   أوكرانيا   اقترحت ،اليت أعرب عنها األمني العام    
 األمم املتحدة أفضت إىل اعتماد اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد            حلماية موظفي 

  ). 49/59قرار اجلمعية العامة  (1994ديسمرب / كانون األول9املرتبطني هبا يف 

 مـن   اهناك عدد علما بأن    ،االتفاقية حماولة سريعة لسد فراغ قانوين     هذه  كانت  قد  و  
حلها عن طريق   ال ميكن   ت ضد موظفي األمم املتحدة      وراء تصاعد اهلجما  الكامنة  األسباب  

منع اهلجمات ضد موظفي األمم املتحدة يتطلب اختاذ تـدابري          ف. صك من الصكوك القانونية   
وتفرض االتفاقية التزاما على الدولة املضيفة لعمليـة        . ا باإلجراءات القانونية  هلتنفيذية ال صلة    

وبالنظر إىل أن   .  ملوظفي األمم املتحدة وممتلكاهتا    من عمليات األمم املتحدة بأن توفر احلماية      
عـادة  العديد من عمليات األمم املتحدة جترى يف دول مفككة أو دول ال متلك حكوماهتـا                

تطلعات واقعية  أال توجد   من الواضح   إن   أراضيها، ف  الشرطة بالكامل يف  سلطة  إمكانية فرض   
ن أثر االتفاقية على منع اهلجمات ضـد        أيف   شككن هناك   يومل  . توفري هذه احلماية  بالنسبة ل 
فهدف االتفاقية هـو    .  األمم املتحدة أو احلد منها سيكون ضئيال يف أحسن األحوال          موظفي

 إفالهتم  أو احلد من  من العقاب   يهامجون موظفي األمم املتحدة أو ممتلكاهتا       الذين  منع إفالت   
ائي آخر، كـان    زانوين ج وكما هو الشأن بالنسبة ألي صك ق      . على أقل تقدير  من العقاب   
احلـد  من حيث   باشر  امل هذه االتفاقية يأملون يف أن ختلف بعض األثر غري           بشأناملتفاوضون  

إال أنه منذ اعتماد هذه االتفاقية وبـدء        . من اهلجمات ضد موظفي األمم املتحدة وممتلكاهتا      
  . الت بل وتصاعدت يف بعض احلا،نفاذها، تواصلت اهلجمات ضد موظفي األمم املتحدة

 القانون  وهي صك من صكوك   . االتفاقية خالل سنة واحدة   بشأن  وقد جرى التفاوض      
اجلنائي يعتمد على هنج قائم على مبدأ احملاكمة أو التسليم شبيه بنهج االتفاقيات األخـرى،               
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 مبن فيهم املوظفـون     ،مثل اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية         
.  واملعاقبة عليها واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن اللتني اعتمدتا سـابقا           ،سيونالدبلوما

. وهلا هدف متواضع يتمثل يف جترمي بعض املخالفات املرتكبة ضد موظفي األمـم املتحـدة              
يكن القصد من االتفاقية أن تنطبق على مجيع العمليات وال على مجيع مـوظفي األمـم                 ومل

. القصد أن تنطبق على عمليات حمددة وعلى فئات معينة مـن املـوظفني            املتحدة، بل كان    
، علـى   ن تتناوالن التعاريف ونطـاق التطبيـق      ا اللت ، من االتفاقية  2 و   1املادتان  وتنطوي  

  .  معظم وقت التفاوضا على وقد استحوذت،لالتفاقيةاألحكام الرئيسية 

املـادة   (“راد املرتبطني هبـا   األف ” و “موظفي األمم املتحدة  ”وتنطبق االتفاقية على      
 هم األفراد الذين يستخدمهم األمني العام لألمم        “موظفو األمم املتحدة  ” و)). ب((و  ) أ( 1

بوصفهم أفرادا يف العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنـصر           هم  نشريقوم ب املتحدة أو   
. ون املوفدون يف بعثـات    املدين لعملية تضطلع هبا األمم املتحدة، أو املوظفون واخلرباء اآلخر         

وفدين يف بعثات لألمم املتحـدة ووكاالهتـا        أيضا املوظفني واخلرباء اآلخرين امل    املادة  وتشمل  
املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملوجودين بـصفة رمسيـة يف منطقـة جيـري                

راد قـد نـشرت     ورمبا ال تكون هذه اجملموعة من األف      . االضطالع فيها بعملية لألمم املتحدة    
 وجدوا صدفة يف مكان اخلطر وبذلك ميكن أن         همعملية معينة مشمولة باالتفاقية، لكن    بصدد  

مثال على ذلك موظفو مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون           خري  و. يصبحوا هدفا للهجمات  
فهـؤالء  . الالجئني العاملون يف نفس املنطقة اليت جتري فيها عملية من عمليات حفظ السالم            

معرضون لنفس اخلطر الذي يتعرض له موظفو األمم املتحدة املـشاركون يف عمليـة              األفراد  
  .حفظ السالم اجلارية يف نفس املنطقة

األمني العـام   يكلفهم   األفراد اآلخرين الذين     “األفراد املرتبطون هبا  ”وتشمل عبارة     
خـتص يف   مـع اجلهـاز امل    باالتفـاق   وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية         أو

كما تشمل هذه اجملموعة مـن      . املتحدة دعما لتنفيذ عملية من عمليات األمم املتحدة        األمم
حكومة أو هيئة حكومية دولية باالتفاق مع اجلهاز املختص         تكلفهم  األفراد األشخاص الذين    

مبوجب اتفاق مـع    غري حكومية   أو وكاالت إنسانية    منظمات  يف األمم املتحدة أو تنشرهم      
هـام  وكالة متخصصة، من أجل االضطالع بأنـشطة دعمـا لتنفيـذ امل           مع  العام أو   األمني  

وقد أدرجت هذه اجملموعة من األفـراد       . بإحدى عمليات األمم املتحدة     املنوطة واملسئوليات
األمـم املتحـدة   اعترافا بالتعقيدات اليت تنطوي عليها عمليات األمم املتحدة واعتماد منظمة  

ت املنظمـة، ال    اختـصاصا ومية يف تنفيذ بعض اجلوانب املهمة من        املنظمات غري احلك   على
وكان التفاوض بشأن من سيندرج ضـمن فئـة األفـراد           . سيما عمليات اإلغاثة اإلنسانية   

. املنظمات غـري احلكوميـة حتديـدا      تطرق إىل    هباألمم املتحدة تفاوضا صعبا ألن     املرتبطني
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دول من البلدان النامية، بشأن املنظمات      الالشكوك تراود عددا من الدول، وال سيما         وكانت
  . غري احلكومية ومل ترغب هذه الدول يف حتمل أي مسؤولية خاصة عن محايتها

واتفق العديد من املتفاوضني على أنه ينبغي أال تنطبق االتفاقية على مجيع عمليـات                
لى الـدول   وكان يف رأيهم أن ما يربر فرض بعض االلتزامات بشكل خاص ع           . األمم املتحدة 

وهكذا، جيـب أن يكـون      . هو اخلطر اخلاص الكامن يف بعض أنواع عمليات األمم املتحدة         
وتـشمل االتفاقيـة    . عامل اخلطر واضحا يف عمليات األمم املتحدة لتفعيل انطباق االتفاقية         

ـ  ‘ 2’ها اجلهاز املختص يف األمم املتحدة،       ئاليت ينش ‘ 1’: التاليةالعمليات   ضطلع هبـا   واليت ُي
 فئـة مـن فئـتني حمـددتني         واليت تندرج ضـمن    ‘3’ت سلطة ومراقبة األمم املتحدة،      حت
لفئة األوىل، ينبغي أن يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة            فبالنسبة ل )). ج( 1 املادة(

وتشمل الفئة الثانية أي عمليـة      . سالمالوهذه عمليات حفظ    . إحالل السلم واألمن الدوليني   
 أن هناك خطرا غري عادي      ، ألغراض االتفاقية  ،لس األمن أو اجلمعية العامة    أخرى يعلن فيها جم   

ورمبا يفسر شرط االضـطالع بالعمليـة حتـت         . يهدد سالمة األفراد املشتركني يف العملية     
 األمم املتحدة على حنو أوسع نطاقا ليشمل أيضا العمليات اليت يـأذن هبـا           “سلطة ومراقبة ”

ويتسق هذا  .  لكنها تكون حتت قيادة وحتكم دوليني أو وطنيني        جملس األمن أو اجلمعية العامة    
] بعمليات األمـم املتحـدة    [ُيضطلع  ”التفسري أيضا مع هدف االتفاقية ومقصدها؛ أي أنه         

 وأن  “حتقيقا للمصلحة املشتركة للمجتمع الدويل ووفقا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده          
 “ األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا غـري كافيـة         التدابري املوجودة حاليا حلماية موظفي    ”
  ). من الديباجة6  و3الفقرتان (

 من ميثاق األمم املتحدة، يضطلع جملس األمن باملـسؤولية عـن            24ومبوجب املادة     
حفظ السلم واألمن الدوليني، وبالتايل من املعقول افتراض أن مجيع العمليات اليت يأذن هبـا               

، لكن كان مـن     “عملية”وال تعرف االتفاقية كلمة     .  نطاق االتفاقية  جملس األمن تندرج يف   
حفـظ  ”على أنشطة من قبيل     تنطبق  هذه الكلمة   أن  الواضح خالل املفاوضات أن املقصود      

ولذلك من املعقول االفتراض أن مجيع العمليات اليت يـضطلع          . “إنفاذ السالم ” أو   “السالم
رى، ستندرج يف نطاق االتفاقية ما مل تكن مستثناة         هبا جملس األمن، مع انطباق العوامل األخ      

وباملثل ستندرج يف نطاق االتفاقيـة      ). انظر أدناه ( من االتفاقية    2 من املادة    2مبوجب الفقرة   
العمليات اليت تأذن هبا اجلمعية العامة من أجل صون السالم واألمن الـدوليني عـن طريـق                

وبالنسبة للعمليـات األخـرى،     . “أجل السالم االحتاد من   ”قرارات من قبيل القرار املعنون      
ومل تكن األمانة العامـة     . هناك شرط إعالن جملس األمن أو اجلمعية العامة عن وجود خطر          

أنـه ألسـباب    وقد شعرت   . وبعض الدول مرتاحة لفرض هذا القيد على العمليات األخرى        
ول املـسامهة بقـوات،    ، ولن توافق الد   ذلكاجلمعية العامة   أو  جملس األمن   لن يعلن   سياسية،  
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املنظمة على املـأل أهنـا      تعلن  ألسباب سياسية داخلية، على إيفاد قواهتا إىل مواقع وعمليات          
وثبتت صحة هذا الشاغل السياسي وكان أحد األسـباب الكامنـة وراء            . حمفوفة باملخاطر 

  . )سيناقش أدناه(توسيع نطاق االتفاقية عن طريق بروتوكول جرت يف وقت الحق لحماولة 

 انطباق االتفاقية على عمليات األمم املتحدة اليت يأذن         2 من املادة    2وتستثين الفقرة     
يثاق ويشارك فيها   املجراء من إجراءات اإلنفاذ مبوجب الفصل السابع من         إهبا جملس األمن ك   

 وينطبق عليها قانون املنازعات املـسلحة  ،أي من األفراد كمقاتلني ضد قوات مسلحة منظمة    
وكان القصد هو استثناء انطباق االتفاقية يف احلاالت اليت يكـون فيهـا القـانون               . الدولية

 2 مـن املـادة      2القصد من شرط االستثناء الوارد يف الفقرة        أن  إال  . اإلنساين الدويل ساريا  
االتفاقيـة  بـشأن   واضح متاما وقابل لتأويالت رمبا مل جير توقعها يف أثنـاء التفـاوض               غري

 ,Mahnoush H. Arsanjani) محاية موظفي األمم املتحـدة : ن اخلوذ الزرقالدفاع ع( :انظر(

“Defending the Blue Helmets: Protection of United Nations Personnel” , The United 

Nations and International Humanitarian Law, pp. 115, 132-145) .  

فو األمم املتحـدة واألفـراد       بعض الوفود أن حيمل موظ     توخالل املفاوضات، طلب    
وهذا إلثبـات أن    .  هويتهم كي يكون من املمكن التعرف عليهم بسهولة        وثائقاملرتبطون هبا   

قبل هـذا   ومل يُ . املعتدي اختار استهداف موظفي األمم املتحدة أو ممتلكاهتا عن سابق معرفة          
أحيانـا إىل حفـز     محل عالمات هوية مميزة لألمم املتحدة سيؤدي يف الواقـع           ألن  االقتراح  

 تشترط أن حيمل أفراد العنصر العسكري       3املادة  فإن  وهلذا السبب،   . اهلجمات ضد املوظفني  
مركباهتم وسفنهم وطائراهتم عالمـات     كذلك   و ،وعنصر الشرطة يف عمليات األمم املتحدة     

 العام  ما مل يقرر األمني   ”: بإيراد استثناء نصه  تسمح  لكنها  مميزة إلثبات هوية األمم املتحدة،      
وباملثل، ال يطلب من موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني         . “لألمم املتحدة خالف ذلك   

وهذا يوفر درجـة مـن املرونـة والـسلطة        .  وثائق مناسبة إلثبات اهلوية    “محل”هبا سوى   
  . التقديرية من حيث وقت ومدى إظهار وثائق إثبات هوية األمم املتحدة

ي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبـا احتـرام قـوانني           وتطلب االتفاقية من موظف     
، بينما جيب على الدول املضيفة ضمان سالمة وأمن موظفي          )6املادة  (وأنظمة الدول املضيفة    

  ). 7املادة (األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا 

األمم املتحدة   إىل معاجلة املمارسة املتكررة املتمثلة يف احتجاز أفراد          8وهتدف املادة     
 ما هو منصوص عليه بشكل آخر يف اتفـاق واجـب            باستثناءوتشترط،  . أو أخذهم رهائن  

احتجز أي موظف أو فرد من مـوظفي األمـم          أُسر أو   التطبيق بشأن مركز القوات، أنه إذا       
تعريـضهم  املتحدة أو األفراد املرتبطني هبا أثناء أدائهم لواجباهتم ومت إثبات هويتهم، ال جيوز              
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عادون إىل األمم املتحدة أو إىل السلطات املختصة        يالستجواب ويطلق سراحهم على الفور و     ل
ومبوجب هذه املادة، يعامل موظفو األمم املتحدة أو األفراد املرتبطون هبا، ريثمـا             . األخرى

يطلق سراحهم، وفقا ملعايري حقوق اإلنسان املعترف هبا عامليا وملبادئ وروح اتفاقيات جنيف             
 يف حـني أن     8ومن الغريب إىل حد ما اإلشارة إىل اتفاقيات جنيف يف املادة            . 1949لعام  

 من االتفاقية تستثين حتديدا انطباقها على العمليات اليت يـسري فيهـا             2 من املادة    2الفقرة  
  . قانون املنازعات املسلحة الدولية

. 9 املرتبطني هبا يف املادة      وتعرف اجلرائم املرتكبة ضد موظفي األمم املتحدة واألفراد         
 احملاكمـة أو    املتعلقة باجراءات ضـمان   (  13 و   ،)ختصاصاالسناد  إب املتعلقة (10املواد  و

تـسليم  املتعلقـة ب   (15 و   ،)ارتكاهبم اجلـرائم   ب حاكمة املدعى  املتعلقة مب   (14 و   ،)التسليم
 فهي مجيعـاً    )سائل اجلنائية تبادل املساعدة يف امل   املتعلقة ب  (16 و   ،)ارتكاهبم اجلرائم باملدعى  
  .  مبادئ احملاكمة أو التسليمتنشئ

ليس يف هـذه    ” على أنه    21وتنص املادة   . وقائيةشروط   مخسة   20وترد يف املادة      
وينطبق هذا احلكـم    . “االتفاقية ما يفسر على أنه تقييد للحق يف التصرف دفاعا عن النفس           

األمـم   رمبا يشاركون يف عملية من عمليات        بصيغته الواردة على مجيع األفراد والدول الذين      
على انطبـاق   ستؤثر  هذه املادة   كانت  وليس من الواضح ما إذا      . املشمولة باالتفاقية املتحدة  

توسيع نطاق مفهوم الدفاع عـن      ببشكل خاص   يتصل  وهذا  . أي حكم من أحكام االتفاقية    
ح باسـتخدام القـوة     النفس وتنقيح قواعد االشتباك لبعض عمليات حفظ السالم اليت تسم         

  .  العمليةمهاملتنفيذ 

 حمكمة العدل الدولية مالذا أخريا لتسوية املنازعات بني األطراف يف           22وختتار املادة     
 عقد اجتماع   23وجيوز مبوجب املادة    . االتفاقية يف حالة فشل حماوالت التفاوض والتحكيم      

  . الستعراض االتفاقية إذا قررت أغلبية الدول األطراف ذلك

وبعد بضع سنوات من إبرام االتفاقية ودخوهلا حيز النفاذ، أصبحت أوجه القـصور               
صكوك غريها من    مثلها كمثل    ،أوال، أن االتفاقية  قد تبني بوضوح،    ف. اليت تشوهبا أكثر جالء   

ن العديد من الدول اليت ُيستهدف      فإ  ذلك، إىلإضافة   ،أثر رادع أي   ليس هلا    ،القانون اجلنائي 
 حينئذ على االتفاقية ومل يكن من املرجح        تصدقتكن قد    مل   أراضيهااملتحدة يف    األمم   أفراد

 بوصـفها   ،واسترعت أوجه القصور اليت تعتري االتفاقية     . أن تفعل ذلك يف املستقبل القريب     
 من االهتمام شجع بعض احلكومات على حماولة إجياد حـل           يا قدرا كاف  ،صكا قانونيا شامال  

أوال، كيفية تطبيق   : املزيد من العمل وهي   تطلب   ت  الثالثة اليت  ئيسيةرالاالت  اجملوحتددت  . اهل
ـ  ليست اليت   ،أحكام االتفاقية يف الدول املضيفة لعمليات األمم املتحدة         يف االتفاقيـة؛    ا أطراف
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 باالتفاقية؛ وأخـريا، كيفيـة      ني باألمم املتحدة املشمول   نيوثانيا، كيفية حتديد األفراد املرتبط    
 . وجود خطر عنيات اليت ال تستلزم إعالن جملس األمن أو اجلمعية العامةتوسيع نطاق العمل

 ثالث توصيات هامة    57/28وقد وجهت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارها            
فأوصت بضرورة قيام األمني العام بإدراج      .  املذكورتني أعاله  ني املشكلتني األولي  أيضاتناولت  

ـ    التفاقية  لاألحكام الرئيسية    القائمـة   ويف االتفاقـات  ،ربم يف املـستقبل يف االتفاقات اليت ُت
ـ  البلد املضيف ا معتفاقاتاال و ، واتفاقات مركز البعثات   ، مبركز القوات  يتعلق فيما يت يـتم  ل

من الواضح أن البلدان املقصودة هي البلدان       (التفاوض بشأهنا بني األمم املتحدة وتلك البلدان        
األمني العـام املـشورة إىل      دم  وأوصت أيضا بأن يق   ). 3الفقرة   ()غري األطراف يف االتفاقية   

 يف   اليت تؤيـد،   الظروفوحيثما استدعت   جملس األمن أو اجلمعية العامة، حسب االقتضاء،        
مـن االتفاقيـة    ‘ 2’) ج (1املـادة   ألغراض   اإلعالن عن وجود خطر غري عادي        ،تقديره

وجود خطر إىل عملية تقديريـة إداريـة        عالن ب اإلوكانت هذه حماولة لتحويل     ). 4 الفقرة(
 . تكتنفها اعتبارات سياسية وفنية ال

بعض املنظمات غري احلكومية يف فئة األفـراد املـرتبطني          أن ُتدرج     إمكانية لقتومل    
 من جانب بعض    امن املستفيدين املشمولني باالتفاقية ترحيب    وأن تصبح بالتايل    باألمم املتحدة   

 الـدول   أنمن صعوبة الوضع    ومما زاد   .  املنظمات غري احلكومية    يف  أصال الدول اليت ترتاب  
 املـرتبطني   ضمن األفـراد   أي املنظمات غري احلكومية أصبح       معرفة إىل   املضيفة مل جتد سبيال   

 نظمـات املفقد درجت العادة على أن تقوم األمـم املتحـدة و          . باألمم املتحدة يف عملية ما    
 عمليات اإلغاثة اإلنسانية، بإشراك وكـاالت خاصـة    ا، ال سيما تلك املشاركة يف     املتصلة هب 

طلبـت  قد  و.  وذلك مبوجب ترتيبات فضفاضة    ،مهامهاأخرى للمساعدة اإلنسانية يف تنفيذ      
احلكومات أن جيري إعالمها بأمساء موظفي هذه املنظمات غري احلكومية الذين حصلوا على             

بـأن  املذكور   القرار   ي يف ل، أوصِ وللتصدي هلذا الشاغ  . مركز أفراد مرتبطني باألمم املتحدة    
يقوم األمني العام بإعداد أحكام موحدة ُتدمج يف االتفاقات املربمـة مـع املنظمـات غـري                 

). 6الفقـرة   ( باألمم املتحدة ألغراض االتفاقية      نيرتبطمن األفراد امل  احلكومية وتشري إىل أهنا     
، تفيـد   ها، بناء على طلب   ي دولة يوفر معلومات أل  أن   إىل األمني العام يف القرار نفسه        لبوطُ

احلاصلة على مركز أفـراد مـرتبطني       ة و بأمساء املنظمات غري احلكومية العاملة يف تلك الدول       
 ). 5الفقرة (باألمم املتحدة 

لطلبـات اجلمعيـة    ) A/58/187(ويف العام التايل، استجاب األمني العام يف تقرير له            
وكان من بـني    . ا من اإليضاحات واملقترحات    وقدم عدد  57/28 يف قرارها     الواردة العامة

يف االتفاقات املربمة مع الوكاالت غري احلكوميـة         أُعد إلدماجه    هذه املقترحات حكم موحد   
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ـ      العاملة يف اجملال اإلنساين يشري إىل مركزها         رتبطني بـاألمم   الذي يضعها ضمن األفـراد امل
 : احلكم املوحد نص هذاويرد فيما يلي. املتحدة

ض االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني         ألغرا”    
املنظمات أو الوكاالت غري احلكومية العاملة يف       [هبا، يعترب األشخاص الذين تنشرهم      

 يف حـدود    “أفرادا مرتبطني باألمم املتحـدة    ”مبوجب هذا االتفاق    ] اجملال اإلنساين 
 )24الفقرة  (.“من االتفاقية‘ 3’) ب (1معىن املادة 

األمـني   بأن يوفر مطالبتها   إال أهنا كررت     ،احلكمعلما هبذا   وأحاطت اجلمعية العامة      
 9الفقرة  (العام للدول األعضاء أمساء املنظمات أو الوكاالت اليت أبرمت مثل هذه االتفاقات             

 .)58/82اجلمعية العامة  من قرار

ملتحدة واألفـراد املـرتبطني هبـا       ومل ختتف الشواغل املتعلقة حبماية موظفي األمم ا         
اجلرائم ضد موظفي األمم املتحدة     ” بإدراججلنة القانون الدويل    قامت  فقد  . باعتماد االتفاقية 

 اجلـرائم املخلـة بـسلم       مدونة مبشروع   ة املتعلق ةالنهائيسودهتا  يف م “ واألفراد املرتبطني هبا  
نظـام رومـا    املتعلقة ب بان املفاوضات   وكان هلذا أثره العميق إ    ). 19املادة  ( اإلنسانية وأمنها 

 عمليات األمم املتحـدة يف    نص عن   إدراج  إىل   أدى   فقداألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     
تورد يف الفقـرة     ،تعريفها جلرائم احلرب  ، عند    من نظام روما األساسي    8فاملادة  . هذا النظام 

مواد أو وحدات   تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو          ” ‘3’) ب (2
أو مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمـال مبيثـاق              
األمم املتحدة ما داموا يستحقون احلماية اليت توفر للمدنيني أو للمواقـع املدنيـة مبوجـب                

 .ربائم احلجرمن  بوصف ذلك “القانون الدويل للمنازعات املسلحة
  

سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد     املتعلقة ب ري لالتفاقية   الربوتوكول االختيا     
 املرتبطني هبا

سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا       املتعلقة ب تفاقية  بدء نفاذ اال  مل يؤد     
وأصبح مـن الواضـح،    . إىل ردع اهلجمات املوجهة ضد أفراد األمم املتحدة أو التقليل منها          

جملس األمن أو اجلمعيـة     إعالن  ما تنبأ به األمني العام، أن اشتراط         بإضافة إىل ذلك وحس   
طائفة من األنشطة األخرى لعمليات األمم املتحدة اليت يتعرض         يشمل  وجود خطر   عن  العامة  

 2005وأعطى مؤمتر القمة العاملي لعام      .  العملي باالشتراطهلجمات تستهدفهم ليس    أفرادها  
أن بروتوكول يوسع نطاق احلماية القانونية ملوظفي األمـم         زمخا إضافيا لفكرة التفاوض بش    

وأسفر ذلـك   . )60/1 من قرار اجلمعية العامة      167الفقرة  (املتحدة واألفراد املرتبطني هبا     
بيد أن الكثري من البلـدان الناميـة        . تأييد عدد كاف من الدول لتوسيع نطاق االتفاقية        عن
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ربوتوكول اختيـاري    االكتفاء ب  الف، اُتفق على  وللتغلب على هذا اخل   . للتوسيعمعارضا   ظل
ـ      إال تأثر به تميس االتفاقية وال     ال أطرافـا يف   تـصبح   أن  يت تقـرر     األطراف يف االتفاقية ال

 كـانون   8يف  لالتفاقيـة   وبناء على ذلك، اعُتمد الربوتوكول االختياري       . الربوتوكول أيضا 
 ).60/42قرار اجلمعية العامة  (2005ديسمرب /األول

صر يف الربوتوكول    معارضة قوية، فقد اقتُ    ي لق “األفراد”ة  ا أن توسيع نطاق لفظ    ومب  
 على عـدد أكـرب مـن        ة منطبق ا مما جيعله  “العمليات”لفظة  االختياري على توسيع نطاق     

 من املادة الثانية من الربوتوكول االختياري توسع نطاق االتفاقية لتشمل           1فالفقرة  . املوظفني
 : وجود خطرعن عالن اإلن العمليات التالية دو

 تقدمي املساعدة اإلنسانية أو السياسية أو اإلمنائية يف جمال بناء السالم، أو  )أ(”  

 .“تقدمي املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ  )ب(  

 من ديباجته بأن هذه العمليـات تنطـوي         3الربوتوكول االختياري يف الفقرة     قر  وي  
وبناء على ذلك، يعتـرف     . “املتحدة واألفراد املرتبطني هبا   خماطر معينة ملوظفي األمم     ”على  

درجات متماثلة مـن    بكثري من عمليات األمم املتحدة تنطوي على        أوسع  الربوتوكول أن فئة    
السالم واألمن الدوليني على     صون   علىالعاملون  أفراد هذه العمليات    واجهها  ياليت  ر  طاخاأل

وقد يؤدي هـذا التوسـع يف تعريـف         . تفاقية من اال  ‘1’) ج (1 عليه املادة    ما نصت حنو  
تناول جملس األمـن أو اجلمعيـة       تيسري   الربوتوكول االختياري إىل     يفعمليات األمم املتحدة    

قيامهمـا بـذلك،    رات أخرى ل  ربويوفر م العامة إلعالن وجود خطر كمسألة روتينية وفنية        
قية وبالنسبة للـدول غـري       تقليص املغزى السياسي هلذا اإلعالن يف سياق االتفا        عالوة على 

 . األطراف يف الربوتوكول االختياري

 املفاوضات بشأن االتفاقية، أعرب العديد من الوفود عن القلق إزاء عـدم             بدءومنذ    
انطباق االتفاقية على أي من املكاتب الدائمة لألمم املتحدة مثل مقـار املنظمـة أو مقـار                 

ورد هذا االستبعاد لتلـك     وقد  . األمم املتحدة وكاالهتا املتخصصة املنشأة مبوجب اتفاق مع       
يف حني أن االتفاقية خلـت       من املادة الثانية من الربوتوكول االختياري        2املكاتب يف الفقرة    
 . من اإلشارة إليه

وعارضت بعض الدول إدراج عمليات تقدمي املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ             
حـىت   ،هذه الوفـود  طلبت  و. الربوتوكول االختياري  من   من املادة الثانية  ) ب (1يف الفقرة   

. ذه الفقـرة  فيما يتعلق هب  قبول   خيار بعدم ال   للدولُيتاح   أن   ،على اعتماد الربوتوكول  توافق  
فهو يقتـصر علـى     .  من االلتفاف  يء من املادة الثانية هذا اخليار ولكن بش       3وتوفر الفقرة   

د هو مواجهـة إحـدى الكـوارث        لغرض وحي ”يف حاالت الطوارئ    العمليات اليت ُتنفذ    
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 على حاالت الطوارئ املعقدة اليت قـد        ، بناء على ذلك   اخليار املذكور، نطبق  يوال  . “الطبيعية
لدولـة أن   جيـوز ل  بشأن ما إذا كان     غموض أيضا   ومثة  . تنطوي أيضا على كوارث طبيعية    

وتؤيد صيغة  . مثال عند التصديق على الربوتوكول االختياري       ،تصدر إعالنا عاما بعدم القبول    
. عمليـة  مسبقا يف كل مرة جيري فيهـا نـشر ال           القول جبواز إصدار هذا اإلعالن     3الفقرة  
وهي ُتعّرف مبوجب    “دولة مضيفة ” بل إىل    “ي دولة أ” أو   “دولة”النص إىل   يف  ر  ايش وال

. ةبأهنا الدولة اليت ُيضطلع يف إقليمها بإحدى عمليات األمم املتحد          من االتفاقية    )د (1املادة  
التخطيط إلجـراء    يف كل مرة جيري فيها       وهذه البنية يف الصياغة تستلزم إعالن عدم القبول       

كان هذا اخلالف يف التفسري قائما وقـت صـياغة          قد  و. مثل هذه العمليات يف بلد مضيف     
 . مل حياول تعديل صيغة النصجلانبني الربوتوكول واعتماده إال أن أيا من ا
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