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الدورة السابعة واخلمسون 
   البند ١٦١ من جدول األعمال 

نطاق احلماية القانونيـة مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم 
  املتحدة واألفراد املرتبطني ا 

  تقرير اللجنة السادسة 
املقــرر: السيد كريـم مـدرك (املغـرب) 

  
مقدمة   أوال -

ُأدرج البند املعنون �نطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقـة بسـالمة موظفـي  - ١
األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ـا� يف جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة السـابعة واخلمسـني 
للجمعيــة العامــة عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة ٨٩/٥٦ املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســــمرب 

 .٢٠٠١
ــــة  ويف اجللســة العامــة ١٩، املعقــودة يف ٢٠ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، قــررت اجلمعي - ٢
العامة، بناء على توصية املكتب، أن تدرج هـذا البنـد يف جـدول أعماهلـا وأن حتيلـه إىل اللجنـة 

السادسة. 
ونظـرت اللجنـة السادسـة يف البنـد يف جلسـاا ٥ و ٦ و ١٦ و ٢٢ و ٢٥، املعقــودة  - ٣
يف ٣٠ أيلـول/سـبتمرب، ويف ١ و ١٧ و ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر و ٥ تشـرين الثـاين/نوفمــرب 
٢٠٠٢٢٠٠٢. وتظهر البيانات اليت ُأدلـِــي ـا أثنـاء نظـر اللجنـة يف البنـد يف احملـاضر املوجـزة 

ذات الصلة (A/C.6/57/SR.5، و 6 و 16 و 22 و 25). 
وللنظر يف البند كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  - ٤
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تقريـر اللجنـة املخصصـة لنطـاق احلمايـة القانونيـــة مبوجــب االتفاقيــة املتعلقــة  (أ)
بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا(١)؛ 

 .(A/55/637) تقرير األمني العام (ب)
ويف اجللسة ٥، املعقودة يف ٣٠ أيلـول/سـبتمرب، قـام رئيـس اللجنـة املخصصـة بعـرض  - ٥
تقرير اللجنة املخصصة لنطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمـم 

 .(A/C.6/57/SR.5 انظر) ا املتحدة واألفراد املرتبطني
ويف اجللســة ١٦، املعقــودة يف ١٧ تشــرين األول/أكتوبــر، قــدم منســق املشــــاورات  - ٦
غري الرمسية حول التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام، تقريرا شفويا عن نتائج املشـاورات 

 .(A/C.6/57/SR.16 انظر) غري الرمسية
 

 A/C.6/57/L.20 النظر يف مشروع القرار  ثانيا -
يف اجللسة ٢٢، املعقودة يف ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر، قـام ممثـل نيوزيلنـدا، وبالنيابـة  - ٧
أيضا عن األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيا، أوكرانيـا، آيرلنـدا، إيطاليـا، الربتغـال، 
بلجيكا، بلغاريا، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة التشـيكية، الدامنـرك، رومانيـا، سـاموا، 
سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، غواتيمـاال، فرنسـا، فنلنـدا، فيجــي، كرواتيـا، 
كندا، لكسمربغ، ليختنشتاين، مالطــة، مالــي، مدغشقــر، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى 
وآيرلندا الشمالية، ناورو، النـرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، اليابـان، اليونـان، وانضمـت 
إليـها فيمـا بعـد آيســـلندا، بابـــوا غينيــا اجلديــدة، الــربازيل، مجهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية 
السـابقة، سـورينام، هولنـدا، بعـرض مشـروع قـرار بعنـوان �نطـاق احلمايـة القانونيـة مبوجـــب 

 .(A/ C.6/57/L.20) ا� االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني
ويف اجللسـة ٢٥، املعقـودة يف ٥ تشـرين الثـاين/نوفمـرب، أدلــى أمـني اللجنـة ببيـان عــن  - ٨

اآلثار اإلدارية واملالية املتـرتبة على مشروع القرار. 
A بـدون تصويـت  /C.6/57/L.20 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٩

(انظر الفقرة ١٠ أدناه). 
  

توصية اللجنة السادسة   ثالثا -
توصي اللجنة السادسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  - ١٠

 __________
 .(A/57/52) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٥٢ (١)
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نطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة 
 واألفراد املرتبطني ا 

إن اجلمعية العامة، 
ــــى قرارهــا ٨٩/٥٦ املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ بشــأن  إذ تشـري إلــ
ـــم املتحــدة واألفــراد  نطـاق احلمايــــة القانونيـة مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة موظفـي األم

املرتبطني ا، 
وإذ تشري أيضا إىل قرارها ٥٩/٤٩ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٤، الـذي 

اعتمدت مبوجبه االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، 
وإذ تشري كذلك إلـى الرسالة املؤرخة ٢٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ املوجهـة إىل 
رئيس جملس األمن بالنيابة عن موظفي منظومة األمـم املتحـدة عامـة(٢) والـيت تسـترعي االنتبـاه 

إىل مشاكل السالمة واألمـــن اليت يواجهها موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون ا، 
وإذ تشـري إىل تقريـر األمـني العـام بشــأن نطــاق احلمايــة القانونيــة مبوجــب االتفاقيــة 
املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـــني ــا(٣)، وحتيــط علــما بالتوصيــات 

الواردة فيه، 
وإذ تعيـد التـأكيد علـى ضـرورة تشـــجيع وضمــان احــترام مبــادئ وقواعــد القــانون 
الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل، فضـال عـن األحكـــام ذات الصلــة مــن قــانون 

حقوق اإلنسان وقانون الالجئني، 
وإذ تعيد أيضا التأكيد على واجب مجيع موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفـي األمـم 
املتحدة واألفراد املرتبطني ا باحترام القوانني الوطنية للبلـد الـذي يعملـون فيـه، وفقـا للقـانون 

الدويل وميثاق األمم املتحدة، 
وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء األخطـار واملخـاطر األمنيـة املـتزايدة الـــيت يتعــرض هلــا 
موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون ا يف امليدان، وإذ تضع يف اعتبارها احلاجـة إىل توفـري 

أوىف قدر ممكن من احلماية ألمنهم، 
وإذ تعرب عن قلقها لكون األفراد املعينـني حمليـا معرضـني بشـكل خـاص للـهجمات 

اليت تستهدف األمم املتحدة، 
 __________

S/2000/1133، املرفق.  (٢)
 .A/55/637 (٣)
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وإذ ترحـب بالزيـادة األخـرية يف عـدد الـدول الـيت أصبحـت أطرافـا يف االتفاقيـة، الــيت 
دخلت حيز النفاذ يف ١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩، وإذ تالحظ أن عـدد الـدول الـيت قـامت 
بالتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها قـد بلـغ حـىت تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار ثالثـا وسـتني 

دولة، 
وإذ تضع نصب عينيها احلاجة إىل إضفاء طابع عاملي على االتفاقية، 

وقد نظرت يف تقرير اللجنة املخصصة ملسألة نطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقيـة 
املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني ــــا(٤)، الـــيت أنشأــــــا اجلمعيــــــة 
ــــيت دارت يف اللجنـــة  العامــة مبوجــب قرارهــا ٨٩/٥٦، وإذ تــأخذ يف اعتبارهــا املناقشــات ال

السادسة، 
تعرب عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به اللجنة املخصصة ملسـألة نطـاق  - ١
احلمايـة القانونيـة مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطــني 

ـــا؛ 
يـب جبميـع الـدول أن تنظـر يف االنضمـام إىل االتفاقيـة وأن حتـترم التزاماـــا  - ٢
املقـررة مبوجـب الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة، وال سـيما االتفاقيـة املتعلقـــة بســالمة موظفــي 

األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، احتراما تاما؛ 
ـــة الســعي إلدراج األحكــام الرئيســية لالتفاقيــة،  توصـي األمـني العـام مبواصل - ٣
ـــداءات  مبـا يف ذلـك، تلـك املتعلقـة مبنـع االعتـداءات علـى أفـراد العمليـات، وتقريـر هـذه االعت
كجرائم يعاقب عليها القانون، وحماكمة أو تسليم مرتكبيها، وذلك يف االتفاقات املقبلـة، ويف 
االتفاقات القائمة إن لزم األمر، ملركز القوات ومركز البعثـات واالتفاقـات مـع البلـد املضيـف 
اليت تتفاوض بشأا األمم املتحدة مع تلك البلدان، مــع مراعـاة أمهيـة إبـرام هـذه االتفاقـات يف 

الوقت املناسب، وتوصي البلدان املضيفة بإدراج تلك األحكام يف االتفاقات؛ 
ـــة، بتقــدمي  توصـي أيضـا بـأن يقـوم األمـني العـام، مبـا يتفـق مـع سـلطاته احلالي - ٤
املشـورة إىل جملـس األمـن أو اجلمعيـة العامـة، حسـب االقتضـاء، عـن الظـروف الـــيت تؤيــد، يف 
تقديره، اإلعالن عن وجود خطر غري عادي مبوجب أحكام املادة ١ (ج) ��٢ من االتفاقية؛ 

تؤكـد بأنـه جيـوز لألمـني العـام، مبـا يتفـق مـع سـلطاته احلاليـة، ومبـا لديـه مـــن  - ٥
اطـالع علـى حقـائق األمـــور ومــا يتمتــع بــه مــن ســهولة الوصــول إىل املعلومــات، أن يوفــر 
املعلومات ألي دولة، بناء على طلبها، عن احلقائق املتصلة بتطبيق االتفاقيـة، كـأي إعـالن عـن 

 __________
 .(A/57/52) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٥٢ (٤)
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وجود خطر غري عادي، ومضمون ذلك اإلعالن، من قبـل جملـس األمـن أو اجلمعيـة العامـة أو 
أي اتفاق مربم بني األمم املتحدة ومنظمة غري حكومية أو وكالة تعمل يف اال اإلنساين؛ 

ـــا منوذجيــة أو موحــدة إلدماجــها يف  تطلـب إىل األمـني العـام أن يعـد أحكام - ٦
االتفاقات املربمة بني األمـم املتحـدة واملنظمـات أو الوكـاالت غـري احلكوميـة العاملـة يف اـال 
اإلنساين، وأن يقدم، إن أمكن، تقريرا عن التقدم احملـرز يف هـذه املسـألة قبـل االجتمـاع التـايل 
للجنـة املخصصـة، وأن يوفـر للـدول األعضـاء أمسـاء املنظمـات أو الوكـاالت الـيت أبرمـت مثــل 
هذه االتفاقات، ألغراض إيضاح إمكانيـة انطبـاق هـذه االتفاقيـة علـى األشـخاص الذيـن تقـوم 

تلك املنظمات أو الوكاالت بنشرهم؛ 
تشجـــع األمـني العـام واهليئـات ذات الصلـــة علــى مواصلــة اختــاذ أي تدابــري  - ٧
عملية أخرى تدخل يف نطاق سلطاا والواليات املؤسسية القائمة لتعزيز محاية موظفـي األمـم 
املتحدة واألفراد املرتبطني ا، مبن فيهم األفراد املعينون حمليـا، الذيـن يتعرضـون بشـكل خـاص 
لألخطار وتقع يف صفوفهم معظم اإلصابات بني موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا؛ 
تقـرر أن تعود اللجنة املخصصة املنشأة مبوجـب القـرار ٨٩/٥٦ إىل االنعقـاد  - ٨
جمددا ملدة أسـبوع واحـد مـن ٢٤ إىل ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣، وأن تواصـل مناقشـاا بشـأن 
التدابري الالزمة لتقوية وتعزيز النظام القانوين حلماية موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني 
ا، مبا يف ذلك تناول مسألة تطبيـق االتفاقيـة علـى مجيـع عمليـات األمـم املتحـدة، مـع مراعـاة 

تقرير األمني العام(٣) ومناقشات اللجنة املخصصة؛ 
تطلب إىل اللجنة املخصصـة تقـدمي تقريـر عــن أعماهلـا إىل اجلمعيـة العامـة يف  - ٩

دورا الثامنة واخلمسني؛ 
تطلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة  - ١٠

واخلمسني عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا القرار؛ 
تقـرر أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني البنـد  - ١١
املعنـون �نطـاق احلمايـة القانونيـة مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـــة بســالمة موظفــي األمــم املتحــدة 

واألفراد املرتبطني ا�. 
 


