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 ،ا الشــماليةوأيرلنــد العظمــى لربيطانيــا املتحــدة واململكــة وكرواتيــا، وفرنســا، فاســو، وبوركينــا وبلجيكــا، وإيطاليــا، ،االحتــاد الروســي  (ج)  
  .  األمريكية املتحدة والواليات

 ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران  لبانيـا، وأ وإكـوادور،  وأفغانسـتان،  وإسـرائيل،  وأسـتراليا،  وإسـبانيا،  واألردن، واألرجنتني، ،أذربيجان  (د)  
ــا، ومجهوريــة الســورية، العربيــة واجلمهوريــة واجلزائــر، وتركيــا، ،)اخلارجيــة وزيــر( واهلرســك والبوســنة والربازيــل، وباكســتان،  كوري

 وليختنشـتاين،  ا،وكولومبيـ  وكوبـا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  ،)البوليفاريـة  – مجهوريـة ( وفرتويـال  والفلـبني،  وسـنغافورة،  ،نكاال وسري
  .  واليابان ،)اخلارجية للشؤون الدولة وزير( واهلند ونيوزيلندا، والنمسا، واملكسيك، واملغرب، وماليزيا،

 والواليـات  والنمسـا،  الشـمالية،  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  واملكسـيك،  ،يـا وكروات وفرنسـا،  وتركيا، ،بوركينا فاسو  (هـ)  
  .  واليابان يكية،األمر املتحدة

    
  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة – ٣٣

  
  عرض عام  

خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، عقـــد الـــس أربعـــة        
جلسات واختذ قـرارا واحـدا واعتمـد بيـانني للـرئيس بشـأن       

سلحة. وتلقـى أربـع إحاطـات    محاية املدنيني يف الرتاعات امل
مقدمة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق        
اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ. واعتمـد الـس أيضـا نسـخة       
مستكملة من املذكرة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف الرتاعـات     

  املسلحة. 
ونظــر الــس يف دراســة مســتقلة، أعــدت بتكليــف    

فــظ الســالم ومكتــب تنســيق مشــترك مــن إدارة عمليــات ح
الشؤون اإلنسانية، وهي تبحث مدى تنفيذ واليات بعثات 

  األمم املتحدة حلفظ السالم املتعلقة حبماية املدنيني. 
الــذي صــادف الــذكرى الســنوية   ٢٠٠٩ويف عــام   

العاشرة ألعمال الس املتعلقة حبماية املـدنيني، عقـد فريـق    
عــين حبمايــة املــدنيني اخلــرباء غــري الرمســي احلــديث النشــأة امل 

  اجتماعه األول. 
: بيان رئاسي بشأن القرارات ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٧  

  املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة 

، اســــــتمع الــــــس إىل ٢٠٠٨أيار/مــــــايو  ٢٧يف   
إحاطة من وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       

اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ الــذي تنــاول بالتفصــيل ثالثــة 
ــ ــام    جمـ ــيما القيـ ــدنيني، ال سـ ــى املـ ــاص علـ ــر خـ ــا أثـ االت هلـ

باألعمــال العدائيـــة، والعنـــف اجلنســي، وإمكانيـــة وصـــول   
املساعدات اإلنسانية. وأعرب وكيل األمني العام عـن قلقـه   
إزاء عدد اإلصابات بني املدنيني جراء العمليـات الـيت تقـوم    
ا اجلهات الفاعلة من غري الدول وكذلك القوات الوطنيـة  
أو املتعددة اجلنسيات. وفيما يتعلق بالعنف اجلنسي، أعرب 
وكيل األمـني العـام عـن أملـه يف أن يوسـع نطـاق األحكـام        
الـــيت تكفـــل مســـاءلة مـــرتكيب العنـــف اجلنســـي، مـــن قبيـــل 
األحكــام الــيت أدرجــت حــديثا يف قــرار يتعلــق جبمهوريــة       
الكونغــــو الدميقراطيــــة، لتشــــمل قــــرارات أخــــرى بشــــأن  

حة، وال ســيما القــرارات املتعلقــة بكــوت    الرتاعــات املســل 
ــال    ــا يتعلــــق بإمكانيــــات إيصــ ديفــــوار والســــودان. وفيمــ
املســـاعدات اإلنســـانية، أشـــار وكيـــل األمـــني العـــام إىل أن 
القيود املفروضة على حركة املوظفني والسلع، والتدخل يف 
األنشــــطة اإلنســــانية، وحتويــــل وجهــــة املعونــــة، والقيــــود  

ل تعيــق تقــدمي املعونــة. وحــث     البريوقراطيــة، كلــها عوامــ  
أعضاء الس على النظر يف االستجابة لتوصية األمني العام 
ــابع لـــس     ــة املـــدنيني تـ ــاء فريـــق خـــرباء معـــين حبمايـ بإنشـ

، علمـا أنـه ال يقتـرح إنشـاء هيئـة فرعيـة جديـدة        )٦٥٠(األمن
__________ 

)٦٥٠(  S/2007/643 ،(م). ٦٦ الفقرة  
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تابعة للمجلس بقدر ما يتوخى إنشاء منتدى غري رمسي يضم 
ع الدول األعضاء يف الس ألغراض على مستوى اخلرباء مجي

التشاور على حنو شفاف ومنهجي يف حينـه بشـأن الشـواغل    
املتعلقة حبمايـة املـدنيني، ال سـيما يف سـياق إنشـاء أو جتديـد       

  . )٦٥١(واليات حفظ السالم، على سبيل املثال ال احلصر

ودعـــا عـــدة مـــتكلمني األطـــراف يف الرتاعـــات إىل    
الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق     االمتثال للقانون اإلنسـاين  

اإلنسان وقرارات الس. وباإلضافة إىل حث الـس علـى   
ــات حفــظ الســالم      ــات بعث وضــع توجيهــات وحتســني والي
بشأن مسـألة احلمايـة، فقـد أدان عـدة مـتكلمني علـى وجـه        
اخلصوص استخدام العنف اجلنسي كـأداة حـرب، وأعربـوا    

ني عليهـا القيـام   عن رأي مفاده أن بعثات حفظ السالم يـتع 
بــدور يف معاجلــة هــذه املســألة. ويف حــني رحــب كــثري مــن  
املــتكلمني بتوصــية األمــني العــام بإنشــاء فريــق عامــل معــين    
حبماية املدنيني، تساءل بعض املمثلني عن مـدى استصـواب   
إنشاء مثل هذا الفريق، حيث رأوا أن اهلياكل القائمة، مـن  

والـرتاع املسـلح، كافيـة    قبيل الفريق العامل املعين باألطفـال  
  .)٦٥٢(هلذا الغرض

وأكد عدة مـتكلمني أن احلكومـات الوطنيـة املعنيـة       
تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني، وشددوا على 
أمهية احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية. ومـع ذلـك،   
أشـار العديــد مــن املـتكلمني إىل أن علــى اتمــع الــدويل أن   

ــدعم ــدم الـ ــك   يقـ ــة لالضـــطالع بتلـ ــات الوطنيـ إىل احلكومـ
ويف حــني أكــد ممثــل الصــني أن اجلمعيــة العامــة   املســؤولية. 

نظر يف املسؤولية عـن تـوفري احلمايـة،    ينبغي هلا أن تواصل ال
ــام      ــاملي لعــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــة ملــ ــة اخلتاميــ ــار الوثيقــ يف إطــ

__________ 

)٦٥١(  S/PV.5898 ٩-٢، الصفحات.  
(االحتــــاد الروســــي)؛  ٢٢و  ٢١ اناملرجــــع نفســــه، الصــــفحت  )٦٥٢(

  (كولومبيا). ٢٢- ٢٠، الصفحات S/PV.5898 (Resumption1)  و

، ذكـــر متكلمـــون آخـــرون أن مثـــة حاجـــة إىل  )٦٥٣(٢٠٠٥
تفعيــــــل هــــــذا املفهــــــوم وحتديــــــده بقــــــدر أكــــــرب مــــــن  

وأشـــار ممثـــل فرنســـا إىل عرقلـــة مقترحـــات  .)٦٥٤(الوضـــوح
تقـدمي املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ إىل الضــحايا املــدنيني  
إلعصار نرجس الذي ضرب ميامنار، وقـال إن هنـاك دائمـا    
ــخاص      ــاعدة لألشـ ــدمي املسـ ــدم تقـ ــن عـ ــزالق مـ ــر االنـ خطـ

ــني ــد    املعرضــــــ ــرائم ضــــــ ــاب جــــــ ــر إىل ارتكــــــ  للخطــــــ
ويف املقابـل، خلـص ممثـل ميامنـار إىل أنـه مـن       .)٦٥٥(اإلنسانية

س غري املقبـول إىل حـد كـبري أن تقـوم بعـض الوفـود بتسـيي       
  . )٦٥٦(اجلانب اإلنساين لكارثة طبيعية

، )٦٥٧(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان باســم الــس  
ــذ الكامــل والف    ــه تأكيــد التزامــه بالتنفي عــال أعــاد الــس في

لقراراتـــه املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات املســـلحة،  
وكرر التأكيد علـى مسـؤولية الـدول عـن الوفـاء بالتزاماـا       
ذات الصلة بإاء اإلفالت من العقاب وحماكمـة املسـؤولني   
عن جرائم احلرب واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبـة ضـد   

اإلنسـاين الـدويل.    اإلنسانية واالنتهاكات اجلسـيمة للقـانون  
ــدمي       ــام إىل تق ــني الع ــس األم ــا ال ــك، دع ــى ذل وعــالوة عل
معلومات مستكملة عن تنفيذ واليات احلماية اليت أسـندها  

  .الس إىل بعثات األمم املتحدة
ــاير   ١٤   ــانون الثاين/ين ــذكرة  ٢٠٠٩ك ــاد امل : اعتم

  املستكملة املتعلقة حبماية املدنيني  
__________ 

)٦٥٣(  S/PV.5898 ١٢، الصفحة.  
 ٢٠(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ١١ - ٩املرجــع نفســه، الصــفحات   )٦٥٤(

  (ليختنشتاين). ٤٣ - ٤١(بنما)؛ والصفحات 
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥٥(
)٦٥٦(  S/PV.5898 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة.  
)٦٥٧(  S/PRST/2008/18.  
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ت الراهنـة  بعد تقدمي إحاطة إىل الس بشأن احلاال  
اليت وقعت فيها انتهاكات للقانون اإلنساين الـدويل، مبـا يف   
ــة       ــزة وشــرق مجهوري ــرائيل وقطــاع غ ــوب إس ــك يف جن ذل
الكونغو الدميقراطية والصومال وأفغانسـتان وسـري النكـا،    
أكد وكيل األمني العام للشؤون اإلنسـانية ومنسـق اإلغاثـة    

ــيح املـــذكرة املتعلقـــ  ة حبمايـــة يف حـــاالت الطـــوارئ أن تنقـ
ــانون      ــرام الق ــة احت املــدنيني يشــكل خطــوة هامــة حنــو كفال
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف أوقات 
الرتاع املسلح. وأوضح أن املذكرة حتدد الشواغل الرئيسـية  
فيما يتعلق حبماية املـدنيني يف الرتاعـات املعاصـرة، واقتـرح،     

، إجراءات حمددة ميكن بناء على املمارسة السابقة للمجلس
ــال إن    ــتجابةً لتلـــك الشـــواغل. وقـ أن يتخـــذها الـــس اسـ

ز علــى دور بعثــات حفــظ الســالم، املــذكرة تواصــل التركيــ
أا تشمل أيضا طائفة مـن التـدابري اإلضـافية الـيت ميكـن        إال

أن يتخذها الس، مثل فرض جزاءات حمددة اهلـدف علـى   
ــدن   ــهاكات اجلســيمة ضــد امل ــة هــذه  مــرتكيب االنت يني وإحال

  .)٦٥٨(احلاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية

ورحب كـثري مـن املـتكلمني باملـذكرة املنقحـة الـيت         
أعــدها مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية باعتبارهـــا أداة  
ــظ الســالم       ــات حف ــة املــدنيني يف والي ــاج محاي ــة إلدم عملي
بطريقــة أكثــر منهجيــة. وإذ اتفقــوا علــى احلاجــة إىل تعزيــز  

يح والية عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم فيمـا      وتوض
خيص محاية املدنيني، رحبـوا أيضـا مبـا مت مـؤخرا مـن إنشـاء       
فريــق خــرباء غــري رمســي ملعاجلــة مســائل احلمايــة علــى حنــو    
ــى ضــرورة التصــدي      ــود عل ــهجي. وشــددت بعــض الوف من
للعنف اجلنسي واجلنساين على وجه االستعجال ومبزيد مـن  

  الفعالية. 
__________ 

)٦٥٨(  S/PV.6066٨ة ، الصفح.  

، )٦٥٩(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان باســم الــس  
قام فيه الس، من مجلة أمور، باعتماد املـذكرة املسـتكملة   

س تأكيـد أمهيـة املـذكرة    الواردة يف مرفق البيان. وكرر ال
كأداة عملية توفر أساسا لتحسني حتليل وتشخيص املسائل 
الرئيسية املتعلقة باحلماية ، وخباصة أثناء املداوالت املتعلقـة  

  بواليات حفظ السالم. 
ــه  ٢٦   : إحاطـــة مقدمـــة مـــن   ٢٠٠٩حزيران/يونيـ

وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنســـانية ومنســـق  
  رئ  اإلغاثة يف حاالت الطوا

، اســتمع الــس إىل  ٢٠٠٩ران/يونيــه حزي ٢٦يف   
إحاطة قدمها وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ الذي عرض آخر تقرير لألمـني  

. والحـظ  )٦٦٠(العام عن محاية املدنيني يف الرتاعات املسـلحة 
وكيل األمـني العـام عـدم وفـاء أطـراف الرتاعـات علـى حنـو         

ــل بالتزاماــ  ــها    كام ــدم كفالت ــدنيني وع ــة امل ــة حبماي ا املتعلق
لذلك األمر، وأفاد بـأن احلقيقـة علـى أرض الواقـع مل تـتغري      
خالل األشهر اخلمسة الـيت انقضـت منـذ إحاطتـه األخـرية.      
وحدد مخسة حتـديات رئيسـية، منـها تعزيـز امتثـال أطـراف       
الرتاعات للقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق    

ــك      اإلنســان؛ ــا يف ذل ــات، مب ــع أطــراف الرتاع وإشــراك مجي
ــا؛     ــب امتثاهلـ ــدول، وطلـ ــري الـ ــن غـ ــلحة مـ ــات املسـ اجلماعـ
وحتسني أثر واليات احلماية اليت تضطلع ا عمليات حفـظ  
السالم وحتسني سـبل الوصـول إىل السـكان املتضـررين مـن      
الرتاعات؛ وتعزيز االمتثال واملساءلة علـى أرض الواقـع مـن    

  .)٦٦١(من اجلهود خالل بذل املزيد

__________ 

)٦٥٩(  S/PRST/2009/1.  
)٦٦٠(  S/2009/277.  
)٦٦١(  S/PV.6151 ٩-٣، الصفحات.  
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ورحب املتكلمون بتقريـر األمـني العـام وتوصـياته،       
مبــا يف ذلــك املرفــق املتعلــق بــالقيود املفروضــة علــى إيصــال   
ــار املتكلمــون إىل الــذكرى      املســاعدات اإلنســانية. وإذ أش
الســنوية العاشــرة املقبلــة الختــاذ أول قــرار مــن قبــل الــس   

اجة إىل إحراز مزيد بشأن هذا البند، فإم أكدوا جمددا احل
من التقدم يف اجلهود الرامية إىل محاية املـدنيني، وأكـدوا يف   
نفس الوقت أن املسؤولية األساسية تقع على عاتق الـدول.  
وشددوا على ضرورة قيـام مجيـع أطـراف الرتاعـات، مبـا يف      
ذلك اجلماعات املسلحة مـن غـري الـدول، بـاحترام القـانون      

بني اجلماعات املدنية والعسكرية، اإلنساين الدويل، والتمييز 
وتوفري سبل الوصول اآلمـن دون عوائـق للمعونـة اإلنسـانية.     
وأعربوا عن قلقهم بوجه خاص إزاء اهلجمات على خميمات 
الالجئني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية، واالسـتخدام  
غري املتناسب للقوة، واستخدام العنف اجلنسي كأسلوب من 

ب، وجتنيــد األطفــال اجلنــود، وتفشــي ممارســة  أســاليب احلــر
  االجتار باألسلحة الصغرية. 

ــن       ــات مـ ــاين عمليـ ــون إىل أن مثـ ــار املتكلمـ وإذ أشـ
ــمن    ــدة تتضـ ــة لألمـــم املتحـ عمليـــات حفـــظ الســـالم التابعـ
ــأوا ضــرورة ســد       ــد ارت ــدنيني، فق ــة امل ــذاك محاي ــا آن واليا
الفجـوة بــني التوقعــات فيمــا خيــص تلــك البعثــات واحلقــائق  
علــى أرض الواقــع. كمــا أكــدوا علــى احلاجــة إىل واليــات   
وقواعد اشتباك واضحة عند ختطـيط البعثـات تشـتمل علـى     
القيــام بــدور يف محايــة املــدنيني، وذكــروا أــم يتوقعــون أن  
تكــون الدراســة املقبلــة بشــأن واليــات احلمايــة الــيت كلــف   
ــظ     ــات حف ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وإدارة عملي مكت

  ازها مفيدة يف هذا الصدد.  السالم بإجن
 ١٨٩٤: القـرار  ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١  

) املتعلــق باالمتثــال لاللتزامــات القانونيــة     ٢٠٠٩(
  الدولية  

، اختــذ الــس ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١يف   
ذي قــام فيــه، مــن مجلــة أمــور،  ) الــ٢٠٠٩( ١٨٩٤القــرار 

مبطالبــة أطــراف الــرتاع املســلح بالتقيــد التــام مبــا عليهــا مــن  
التزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل   
حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل لالجــئني، وبتنفيــذ مجيــع 
قرارات جملس األمـن ذات الصـلة؛ والحـظ أن االسـتهداف     

سهم وغريهم من األشخاص املشمولني املتعمد للمدنيني أنف
ــارخة     ــة والصــ ــهاكات املنهجيــ ــاب االنتــ ــة وارتكــ باحلمايــ
والواسعة النطاق للقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل   
ــد      ــرتاع املســلح ق ــوق اإلنســان الســاريني يف حــاالت ال حلق
يشــكالن خطــرا يهــدد الســالم واألمــن الــدوليني؛ وكــرر       

حلاالت الرتاع املسلح الـيت  اإلعراب عن استعداده للتصدي 
يســـتهدف فيهـــا املـــدنيون أو يعرقـــل فيهـــا عمـــدا وصـــول   
املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني؛ وشدد على أمهية أن يتناول 
يف مداوالتـــه اخلاصـــة ببلـــدان حمـــددة امتثـــال األطـــراف يف  
الــرتاع املســلح للقــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل   

  ن الدويل لالجئني. حلقوق اإلنسان والقانو
ويف سياق تأمل األمني العام يف ذكـرى مـرور عشـر      

لس يف جمال سنوات على العمل املنهجي الذي يضطلع به ا
محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، رحـب بـالتطور الــذي       
حصل يف مفهوم محاية املدنيني خالل العقد املاضي، وأعرب 
يف الوقـت نفســه عــن قلقــه إزاء املســتويات املروعــة للمعانــاة  

  .)٦٦٢(اإلنسانية يف الرتاعات املسلحة يف أرجاء العامل
ــانية ومنســق        ــني العــام للشــؤون اإلنس ــل األم ــار وكي  وأش

اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ إىل أنـه علـى الـرغم مـن تطـور اإلطـار        
املعياري حلماية املـدنيني، ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا يـتعني القيـام بـه         
لسد الفجوة بني اخلطابة والواقع فيما خيص احلماية. وقال إنه يـرى  
أن إمكانية وصول العاملني يف جمال املساعدة اإلنسـانية أمـر حيـوي    

__________ 

)٦٦٢(  S/PV.6216 ٥-٤، الصفحات.  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 218/1419 

 

اية املدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، وشـدد علـى احلاجـة      من أجل مح
إىل التعامل يف هذا الصدد مع اجلماعات املسـلحة مـن غـري الـدول.     
وتكلــم بالتفصــيل عــن الدراســة الــيت أعــدها حــديثا مكتــب تنســيق   
ــظ الســالم ــدف حتســني      ــات حف الشــؤون اإلنســانية وإدارة عملي

ا بعثـات األمـم املتحـدة    عملية تنفيذ واليات احلماية اليت تضـطلع ـ  
حلفظ السالم، فحث مجيع اجلهات الفاعلـة املعنيـة علـى العمـل معـا      
علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة فيهـا. ودعـا الـس إىل الوفـاء علــى         
حنــو أكثــر اتســاقا بالتزامــه املعلــن حبمايــة املــدنيني، مبــا يف ذلــك عــن  

خمتلـف   طريق استخدام اجلزاءات احملددة اهلدف على حنـو متسـق يف  
حاالت الـرتاع، واعتمـاد ـج متسـق وشـامل إزاء مسـألة املسـاءلة،        

  .)٦٦٣(وتطبيق املذكرة املتعلقة حبماية املدنيني بصورة منهجية
ودعت نائبة املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان الـس        

إىل ترمجة سياسة محاية املدنيني إىل إجـراءات أكثـر فعاليـة علـى     
أرض الواقع، األمر الذي ينطوي على جتاوز املفاهيم الضيقة ملـا  

  .)٦٦٤(يشكل ديدا وشيكا، كما ينطوي على ضمان املساءلة
__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦٣(
  .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦٤(

واتفــق املتكلمــون علــى أن الوقــت قــد حــان لترمجــة         
الكالم عن احلماية إىل حقيقة علـى أرض الواقـع. وحتقيقـا هلـذه     
ــات حفــظ      ــة، شــدد معظمهــم علــى ضــرورة حتســني عملي الغاي
السالم من أجل توفري احلماية على حنو أكثـر فعاليـة علـى أرض    

سـة السـالفة   الواقع، ودعوا إىل تنفيذ التوصيات الـواردة يف الدرا 
الذكر. وباإلضافة إىل ذلـك، شـدد العديـد مـن املـتكلمني علـى       
ــول       ــمان وصـ ــاب وضـ ــن العقـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــرورة مكافحـ ضـ
املساعدات اإلنسانية حبرية وأمان إىل السكان احملتـاجني. وأكـد   
بعض املتكلمني أن احلق يف احلماية ينبغي أن ينطبق على الدول 

ــة شــعوا. و الــيت ــتمكن مــن محاي ــام، الحــظ بعــ  يف مل ت ض اخلت
يكون مستعدا لفرض جزاءات  املتكلمني أنه ينبغي للمجلس أن

الدوليــة  حمــددة األهــداف حلمــل مجيــع األطــراف يف االلتزامــات 
إىل الـس إحالـة احلـاالت اخلطـرية إىل      على االمتثال، أو طلبوا
  احملكمة اجلنائية الدولية.

    
    اجللسات: محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٩٨  
أيار/مــــــــــــــــايو  ٢٧

٢٠٠٨    

ــن املراقـــب     ــالة مـ رسـ
الــــــدائم لفلســــــطني  
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  ) S/2008/335دعوة (

   ٣٧املادة 
    (أ)دولة عضوا ٢٠

  ٣٩املادة 
ــام   وكيــــل األمــــني العــ
ــانية  ــؤون اإلنســــ  للشــــ

ــة يف   ــق اإلغاثــــ ومنســــ
  حاالت الطوارئ 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

S/PRST/2008/18 

  غري ذلك      
  املراقب الدائم لفلسطني

    

٦٠٦٦  
ــاين/  ١٤ ــانون الثـ  كـ

   ٢٠٠٩يناير 

ــن املراقـــب     ــالة مـ رسـ
الــــــدائم لفلســــــطني  
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  ) S/2009/531دعوة (

   ٣٧املادة 
    (ب)دولة عضوا ٣٣

   ٣٩املادة 
ملراقب الدائم للكرسـي  ا

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

S/PRST/2009/1 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

الرسويل، ووكيل األمني             
العام للشؤون اإلنسـانية  
ــق اإلغاثـــــــة يف   ومنســـــ

  حاالت الطوارئ  
  غري ذلك      

  فلسطني
    

٦١٥١  
ــه  ٢٦ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٩    

تقرير األمني العـام عـن   
محايـــــــة املـــــــدنيني يف  
ــلحة   ــات املســــ الرتاعــــ

)S/2009/277  (  

ــن املراقـــب   ــالة مـ رسـ
الــــــدائم لفلســــــطني  
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  ) S/2009/324( دعوة

   ٣٧املادة 
    (ج)دولة عضوا ٢٨

   ٣٩املادة 
ــدم   ــارة األقـــــ املستشـــــ
ــية يف  للشـــؤون السياسـ
مكتــب املراقــب الــدائم 
لالحتــاد األفريقــي لــدى 
 األمم املتحدة، ووكيـل 

ــام للشــؤون    ــني الع األم
ــق   ــانية ومنســـــ اإلنســـــ
ــاالت  اإلغاثــــــة يف حــــ

  الطوارئ 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
، وكــل (د)الــس

  املدعوين

  

  غري ذلك      
  فلسطني

    

٦٢١٦  
تشـــــــــــــــــــــرين  ١١

  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 

ــة   ــالة مؤرخــــــــ رســــــــ
ــرين  ٢ ــاين/ تشـــــ  الثـــــ

موجهة  ٢٠٠٩نوفمرب 
ــن   ــام مـ ــني العـ إىل األمـ
املمثــل الــدائم للنمســا   
لـــدى األمـــم املتحـــدة   

)S/2009/567  (  

رســالة مــن فلســطني   
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  )S/2009/577دعوة (
ــدم   ــرار مق مشــروع ق

ــن  ــة  ٣١مـــــــ دولـــــــ
ــوا ـــ)عضـــــــــــــــ  (هـــــــــــــــ

)S/2009/582  (  

   ٣٧املادة 
    (و)دولة عضوا ٥٢

   ٣٩املادة 
ــام  وكيــــل األمــــني العــ

ــانية   ــؤون اإلنســــ للشــــ
ــة يف   ــق اإلغاثــــ ومنســــ
ــوارئ،  حــــــاالت الطــــ
ونائبة املفوضة السـامية  
حلقـــــــوق اإلنســـــــان،  
ووزير التعـاون الـدويل   
والشــؤون اإلنســانية يف 
منظمــة فرســان مالطــة   

  العسكرية املستقلة 

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 

، وكــل (ز)الـس 
  (ح)املدعوين

ــرار   )٢٠٠٩( ١٨٩٤القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

  غري ذلك      
  فلسطني

    

  
ــتني  (أ)   ــارات ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا، األرجن ــة واإلم ــريو ،املتحــدة العربي ــة ،وب ــة واجلمهوري ــا ،الســورية العربي  باســم( وســلوفينيا ،وجورجي

  بان.  واليا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،واملكسيك ،وليختنشتاين ،وكولومبيا ،وكندا ،وقطر ،سويسراو ،)األورويب االحتاد
ــتني ،أذربيجــان  (ب)   ــة واإلمــارات ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،واألردن ،واألرجن ــران ،وأوروغــواي ،وإندونيســيا ،املتحــدة العربي  وإي

ــة( ــاوإ ،)اإلســالمية - مجهوري ــتان ،يطالي ــل ،وباكس ــا ،والربازي ــنغالديش ،وبلجيك ــة ،وب ــاد باســم( التشــيكية واجلمهوري  ،)األورويب االحت
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 ،وكنـدا  ،وقطـر  ،وفنلندا ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال ،وسويسرا ،والسودان ،السورية العربية واجلمهورية ،هورية ترتانيا املتحدةومج
  . ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،وميامنار ،واملغرب ،ومصر ،نشتاينوليخت ،وكينيا ،والكويت ،وكولومبيا

 ،وبــريو ،واهلرســك والبوســنة ،والربازيــل ،وإيطاليــا ،وأوروغــواي ،وإندونيســيا ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،واألردن ،األرجنــتني  ج)(  
 ،وسويسـرا  ،النكـا  وسـري  ،وجورجيـا  ،كوريـا  ومجهوريـة  ،السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  ،)األورويب االحتـاد  باسم( التشيكية واجلمهورية
 ،ونيكــاراغوا ،والنــرويج ،واملغــرب ،وليختنشــتاين ،وكينيــا ،وكولومبيــا ،وكنــدا ،وقطــر ،يــة)البوليفار – مجهوريــة( وفرتويــال ،وغواتيمــاال
  .  ونيوزيلندا

 ،وسـلوفينيا  ،وتايلنـد  ،وأيرلنـدا  ،وهـي األردن  ،ضـاء فيهـا  أدلت كوستاريكا ببيان بصفتها رئيسة شبكة األمـن البشـري وباسـم الـدول األع      (د)  
  .  مراقب بصفة أفريقيا وجنوب ،واليونان ،والنمسا ،والنرويج ،ومايل ،وكوستاريكا ،وشيلي ،وسويسرا

 ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،التشـيكية  واجلمهوريـة  ،فاسـو  وبوركينـا  ،وبـنن  ،وبلجيكـا  ،وإيطاليـا  ،وأملانيا ،وإستونيا ،أذربيجان  (هـ)  
ــدوفا ــدا ،وفرنســا ،وسويســرا ،والســويد ،وســلوفينيا ،وســلوفاكيا ،مول ــربص ،وفنلن ــا ،وق ــدا ،وكرواتي  ،ولكســمربغ ،وكوســتاريكا ،وكن
 والواليــات ،وهولنــدا ،والنمســا ،والنــرويج ،الشــمالية وأيرلنــدا العظمــى لربيطانيــا املتحــدة واململكــة ،واملكســيك ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا
  .  واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة

 ،وإندونيســيا ،املتحــدة العربيــة واإلمــارات ،وأملانيــا ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،ترالياوأســ ،وأرمينيــا ،واألرجنــتني ،أذربيجــان  (و)  
 والتكامـل  اخلارجيـة  لـوزارة  العـام  األمـني ( وبـنن  ،وبلجيكـا  ،والربازيـل  ،وإيطاليـا  ،وأيرلنـدا  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيران ،وأوروغواي

 ،الســورية العربيــة واجلمهوريــة ،املتحــدة ترتانيــا ومجهوريــة ،التشــيكية واجلمهوريــة ،ن بــنن)مــ املغتــربني وشــؤون والفرنكوفونيــة األفريقــي
 وســري ،)األفريقيــة موعـة ا باســم( وزامبيـا  ،وروانــدا ،والـدامنرك  ،وجورجيــا ،أفريقيــا وجنـوب  ،مولــدوفا ومجهوريـة  ،كوريــا ومجهوريـة 

 – مجهوريــة( وفرتويــال ،وغواتيمــاال ،وغانــا ،وسويســرا ،االحتــاد األورويب) باســم( والســويد ،والســودان ،وســلوفينيا ،وســلوفاكيا ،النكــا
 ،)االحنيــاز عــدم حركــة باســم( ومصــر ،وليختنشــتاين ،ولكســمربغ ،وكينيــا ،وكولومبيــا ،وكنــدا ،وقطــر ،وقــربص ،وفنلنــدا ،)البوليفاريــة

  .  واليونان ،وهولندا ،وهنغاريا ،)الربملان يف عضو( واهلند ،والنرويج ،السعودية العربية واململكة ،واملغرب
ومثَّل اململكة املتحدة وزيرا لشـؤون   ،ومثَّل كرواتيا وزيرها للشؤون اخلارجية والتكامل األورويب ،مثَّل النمسا وزيرها للشؤون اخلارجية  (ز)  

األمن، ومثل كوستاريكا نائب وزيرها للشؤون اخلارجية وشـؤون العبـادة. وأدلـت كوسـتاريكا أيضـا ببيـان باسـم شـبكة         الدفاع الدويل و
 ،والنــرويج ،ومــايل ،وكوســتاريكا ،وكنــدا ،وشــيلي ،وسويســرا ،وســلوفينيا ،وتايلنــد ،وأيرلنــدا ،األمــن البشــري، الــيت تتــألف مــن األردن 

  . مراقب ةبصف أفريقيا وجنوب واليونان، ،والنمسا
  .  واليونان ،ولكسمربغ ،وقربص ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،مجهورية مولدوفاو ،التشيكية واجلمهورية ،مل يدل ببيانات كل من إستونيا  (ح)  

    
تعميم مراعـاة املسـائل املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف        

  الرتاعات املسلحة يف قرارات جملس األمن
ــى إدراج       ــد علـ ــو متزايـ ــى حنـ ــن علـ ــس األمـ دأب جملـ

العناصر املتصلة بالبنود املواضـيعية مـن قبيـل محايـة املـدنيني يف      
. )٦٦٥(الرتاعات املسلحة يف قراراته بشأن حاالت قطريـة معينـة  

ــود، قائمــة جبميــع حــاالت     ــايل، حســب البن ويــورد اجلــدول الت
تصــلة حبمايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة الــيت      األحكــام امل

يعكـس   أدرجت يف القرارات املتخذة يف إطار بنود أخرى. وال
__________ 

للحصول على معلومات عن دمـج بنـود مواضـيعية أخـرى، انظـر هـذا         )٦٦٥(
ــزء ــم اجلـ ــات املســـلحة،     ٣١، القسـ ــال والرتاعـ ــا يتعلـــق باألطفـ ، فيمـ

  ملدنيني يف الرتاعات املسلحة.، فيما يتعلق حبماية ا٣٣ القسمو

اجلــدول إدمــاج العناصــر املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف واليــات       
  .عمليات حفظ السالم، حيث جيري تناوهلا يف اجلزء العاشر

اعــات وتشــمل األحكــام املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف الرت   
املسلحة الدعوات إىل التقيد بااللتزامات مبوجب القـانون الـدويل   
اإلنساين؛ وإدانة انتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل والـدعوات     
إىل مقاضاة اجلناة؛ وإدانة االعتداءات على موظفي األمم املتحدة 
والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية والدعوات إىل تقدمي اجلنـاة  

دالة؛ والدعوات إىل ضمان وصول املسـاعدة اإلنسـانية أو   إىل الع
ضمان سالمة العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية؛ والـدعوات      

   إىل تقدمي تقارير عن احلالة اإلنسانية يف بلد معني.
وقـــد أدرج الـــس األحكـــام الســـالفة الـــذكر يف قراراتـــه   

ــاد، ،بشــــأن أفغانســــتان ــة،الدميقر الكونغــــو ومجهوريــــة وتشــ  اطيــ
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 وكـوت  والعـراق،  والصـومال،  ،السـودان و وزمبـابوي،  وجورجيا،
 الوســـطى أفريقيـــا ومجهوريـــة وهـــاييت، وليربيـــا، وكينيـــا، ديفـــوار،
ــة ــة، دون واملنطقـ ــة اإلقليميـ ــبحريات ومنطقـ ــرق الكـــربى، الـ  والشـ

 ١٧ بينــها مــن( قــرارا ٥٣ عــددها البــالغ القــرارات ومــن. األوســط
  امليثاق.   من السابع الفصل مبوجب قرارا ٢٤ اتخذ ،)رئاسيا بيانا

    ؛ أحكام خمتارة٢٠٠٩-٢٠٠٨تعميم مراعاة املسائل املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، 
  األحكام  املقرر

 احلالة يف أفغانستان  

غانسـتان ومرفقاتـه تنفيـذا    واتمـع الـدويل واملنظمـات الدوليـة تنفيـذ اتفـاق أف       أفغانستانكومة حب هيبي  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
إلحـراز تقـدم   واجلداول الزمنيـة احملـددة فيـه    كامال، ويؤكد يف هذا السياق أمهية استيفاء معايري االتفاق 

وكـذلك  وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصـادية واالجتماعيـة    إدارة احلكمبشأن األمن و
  )٧لفقرة (ا الشاملة لعدة قطاعاتمكافحة املخدرات مسألة 

يدين بأشد العبارات مجيع اهلجمـات، مبـا فيهـا اهلجمـات الـيت تسـتخدم فيهـا األجهـزة املتفجـرة يدويـة           
اليت تسـتهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة       االختطافالصنع واهلجمات االنتحارية وعمليات 

ــن آثــار     و ــنجم عمهــا م ــا ي ــوداجلعلــى  ةضــارم ــق  ه ــتعمري والتنميــة يف  االســتقرار  الراميــة إىل حتقي وال
 بشــرية اتطرفــة املــدنيني دروعــغريهــا مــن اجلماعــات املأفغانســتان، ويــدين كــذلك اســتخدام طالبــان و 

  )١٢(الفقرة 
لقـانون  التقيـد با املـدنيني، ويـدعو إىل    ما يقع من خسائر يف صـفوف عن قلقه إزاء مجيع  كرر اإلعرابي

كــل اخلطــوات املناســبة لضــمان محايــة  وإىل اختــاذ قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون الاإلنســاين الــدويل و
املدنيني، ويقر، يف هذا السياق، باجلهود اهلائلة اليت تبذهلا القوة والقوات الدولية األخـرى لتقليـل خطـر    
ــدنيني إىل احلــد األدىن، وخباصــة االســتعراض املســتمر ألســاليب العمــل        ــوع خســائر يف صــفوف امل وق

حكومة أفغانستان باسـتعراض الحـق يف احلـاالت الـيت يبلـغ فيهـا عـن         واإلجراءات والقيام بالتعاون مع
 )١٣(الفقرة  وقوع خسائر بني املدنيني

S/PRST/2008/26    لـسحكومـة أفغانسـتان بتعزيـز األمـن واحلكـم الرشـيد وسـيادة        [...] والتـزام   بنتـائج املـؤمتر  يرحب ا
ويؤيد الس العناصر الرئيسية احملـددة  [...]  االقتصاديةوالقانون وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

، مبـا يف ذلـك أمهيـة    وازدهـاره  لشـعب األفغـاين  ا أمـن اريس بوصـفها أمـورا أساسـية لتحقيـق     يف إعالن بـ 
وأمهيـة ضـمان احتـرام حقـوق اإلنسـان       ٢٠١٠و  ٢٠٠٩إجراء انتخابـات حـرة نزيهـة آمنـة يف عـامي      

د اإلنسانية واحلاجة إىل حتسني فعالية املعونة لكي يلمس كل أفغاين فوائ ةجلميع األفغان وتوفري املساعد
  )الثانية(الفقرة  التنمية

ــرار   )٢٠٠٨( ١٨٣٣القـــــــــ
  (الفصل السابع)

يدويـة  ألجهـزة املتفجـرة   االيت تسـتخدم فيهـا    جمات، مبا فيها اهلجماتمجيع اهل العباراتإذ يدين بأشد 
اليت تستهدف املدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة     ،واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف الصنع

االسـتقرار والــتعمري والتنميـة يف أفغانســتان، وإذ يــدين   الراميـة إىل حتقيــق  هــود اجلعلـى   ةرهـا الضــار اثآو
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(الفقـرة الثانيـة    بشـرية  اتطرفـة املـدنيني دروعـ   اجلماعـات امل غريهـا مـن   حركة طالبـان و استخدام كذلك   
  عشرة من الديباجة)

حركة طالبان وتنظيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة       تشكلهاوإذ يسلم بتزايد األخطار اليت   
إزاء  البــالغوبالتحــديات املرتبطــة بــاجلهود الراميــة إىل التصــدي لتلــك األخطــار، وإذ يعــرب عــن قلقــه    

الضحايا املدنيني يف هذا السياق، وإذ يالحظ البيانات ذات الصلة اليت أدلت ا السلطات عدد ارتفاع 
رئـيس جملـس األمـن يف    اليت أدىل ـا  البيانات الصحفية  وكذلك األفغانية وكبار موظفي األمم املتحدة،

إلنسان وإىل اختاذ قوق االدويل حلقانون الهذا الصدد، وإذ يدعو إىل االمتثال للقانون اإلنساين الدويل و
  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) مجيع التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني

علـى  د شـد يإذ املسـاعدة اإلنسـانية، و  العـاملني يف جمـال تقـدمي    فـراد  األعلـى   املتزايـدة  اهلجماتإذ يدين   )٢٠٠٩( ١٨٦٨القرار 
 مفـيه  ناإلنسـانية، مبـ  كـل العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة      مجيـع األطـراف وصـول    أن تكفل ضرورة 

والتقيــد التــام بالقــانون علــى حنــو آمــن ودون معوقــات  ،موظفــو األمــم املتحــدة واألفــراد املرتبطــون ــا
  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) السارياإلنساين الدويل 

) بشأن محاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح، وإذ   ٢٠٠٦( ١٧٣٨) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤وإذ يشري إىل قراريه 
املـدنيني علـى حنـو مـا ورد يف التقريـر األخـري لألمـني العـام عـن           الضـحايا يعرب عن قلقه الرتفاع عدد 

اإلجراءات املمكنـة لضـمان محايـة املـدنيني، وإذ يـدعو       كلوإذ يكرر نداءه الختاذ  احلالة يف أفغانستان،
السـاريني (الفقـرة السـابعة عشـرة     قـوق اإلنسـان   الدويل حل قانونالإىل التقيد بالقانون اإلنساين الدويل و

  من الديباجة)
يدويـة  زة املتفجـرة  يدين بأشد العبارات مجيع اهلجمـات، مبـا فيهـا اهلجمـات الـيت تسـتخدم فيهـا األجهـ        

واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف، اليت تستهدف املدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة     الصنع
االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف أفغانسـتان، ويـدين كـذلك        الرامية إىل حتقيق هوداجلوأثرها الضار على 

  )١٢(الفقرة  بشرية ادنيني دروعتطرفة املامل غريها من اجلماعاتاستخدام حركة طالبان و
ــى يؤكــد  ــاكن       عل ــع الســجون وأم ــة، حســب االقتضــاء، إىل مجي ــة وصــول املنظمــات املعني ــة كفال أمهي

االحتجاز يف أفغانستان، ويدعو إىل االحترام التـام للقـانون الـدويل ذي الصـلة باملوضـوع، مبـا يف ذلـك        
  )١٥(الفقرة  نقوق اإلنساالدويل حل قانونالو الدويل القانون اإلنساين

أرجـاء   مجيـع يدعو إىل االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والقانون اإلنسـاين الـدويل يف   
  )٢٨(الفقرة  أفغانستان

ــرار ا  )٢٠٠٩( ١٨٩٠لقـــــــــ
  (الفصل السابع)

 يدويـة األجهـزة املتفجـرة   اهلجمات اليت تسـتخدم فيهـا   ، مبا فيها اهلجماتإذ يدين بأشد العبارات مجيع 
الصنع واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف اليت تسـتهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة      

ــة إىل حتهــود اجل يف ةرهــا الضــار اثآو ــدين    الرامي ــة يف أفغانســتان، وإذ ي ــتعمري والتنمي ــق االســتقرار وال قي
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 اجلماعـات املتطرفـة املـدنيني دروعـا بشـرية     غريمها من ووتنظيم القاعدة حركة طالبان  استخدامكذلك   
  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)

ال ألحكـام القـانون   عدد الضحايا املـدنيني، وإذ يـدعو إىل االمتثـ   ارتفاع إزاء البالغ وإذ يعرب عن قلقه 
قوق اإلنسان الدويل وإىل اختاذ مجيـع التـدابري املناسـبة لكفالـة محايـة      الدويل حلقانون الاإلنساين الدويل و

  عشرة من الديباجة) اخلامسة(الفقرة  املدنيني
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

S/PRST/2008/3   لساملسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم      تقـدمي  عن قلقه بشأن سالمة وأمن العـاملني يف جمـال  يعرب ا
ــذي مت      ــاد ال ــدين يف تشــاد والعت ــوظفي االحتــاد األورويب املوف ــاك  املتحــدة وم ــى   ،نشــره هن ويشــدد عل

مسؤولية مجيع األطراف عن ضمان محاية مجيع هؤالء املوظفني واملـوظفني الدبلوماسـيني املوجـودين يف    
  (الفقرة العاشرة) تشاد

S/PRST/2008/22      لـس عـن القلـققـه  تالبـالغ إزاء التهديـد املباشـر الـذي     يعرب ااجلماعـات املسـلحة بسـالمة     أنشـطة لح
التزاماــا بالكامــل  دالتقيــالســكان املــدنيني وبســري العمليــات اإلنســانية، وحيــث مجيــع األطــراف علــى    

  (الفقرة الرابعة) مبوجب القانون اإلنساين الدويل
ــده الكامــل لبعثــة األمــم املتحــدة وعمليــة   ويعــرب الــس عــن   األورويب املنتشــرتني يف تشــاد االحتــاد تأيي

ة، وتيسـري تـوفري املسـاعدة اإلنسـاني     الضعفاءومجهورية أفريقيا الوسطى لإلسهام يف محاية السكان املدنيني 
  (الفقرة اخلامسة) واألفراد املرتبطني ما هماميع األطراف ضمان أمن وحرية تنقل موظفيهيب جبوي

عـن اسـتعداده للنظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة ضـد اجلماعـات واألفـراد الـذين يشـكلون            ويعرب الـس  
  ة)(الفقرة السابع استقرار املنطقة أو ينتهكون القانون اإلنساين الدويلخطرا يهدد 

ــرار   )٢٠٠٩( ١٨٦١القـــــــــ
  (الفصل السابع)

د ومشـال شـرق   إذ يساوره بالغ القلق إزاء أنشطة اجلماعات املسلحة وأعمـال اللصوصـية يف شـرق تشـا    
أمــن الســكان املــدنيني وســري  ومــا يشــكله مـن خطــر علــى مجهوريـة أفريقيــا الوســطى وغــرب الســودان  

انتـهاكات جسـيمة    وما تؤدي إليـه مـن  استقرار تلك البلدان، على العمليات اإلنسانية يف تلك املناطق و
  من الديباجة) الرابعة(الفقرة  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ذ يسلّم بأن املسؤولية عن ضـمان أمـن املـدنيني يف أراضـي تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تقـع يف          وإ
  من الديباجة) احلادية عشرة(الفقرة  املقام األول على عاتق حكوميت البلدين

، ال بالكامـل قواعـد ومبـادئ القـانون اإلنسـاين الـدويل       بتنفيذمجيع األطراف  التزاميؤكد من جديد أن 
املسـاعدة اإلنسـانية، ويطلـب كـذلك إىل      تقـدمي  املتعلقة حبماية العاملني يف جمـال القواعد واملبادئ سيما 

فورا وحبريـة ودون عـائق    يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية مجيع األطراف املعنية تيسري وصول العاملني
  )٢٢فقرة (ال إىل مجيع األشخاص احملتاجني إىل مساعدة، وفقا للقانون الدويل الساري
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S/PRST/2009/13  لس جبـا مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل، وخباصـة احتـرام         ميع األطراف إىل يهيب االوفـاء بالتزاما

أمن املدنيني، مبن فيهم النسـاء واألطفـال والعـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو األمـم          
  (الفقرة اخلامسة) املتحدة

  احلالة يف كوت ديفوار
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٧٩٥القـــــــــ

  (الفصل السابع)
عراب عن إدانته الشـديدة جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل يف         إذ يكرر اإل

  من الديباجة) السابعةالفقرة ( كوت ديفوار
يدعو موقعي اتفاق واغادوغو السياسي إىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلماية الفئات الضعيفة من السـكان  

شـردين وإعـادة توطينـهم وإعـادة إدمـاجهم وضـمان       وسائل منـها ضـمان العـودة الطوعيـة للم    باملدنيني، 
التفـــاق لأمنـــهم، بـــدعم مـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وإىل الوفـــاء يف هـــذا الصـــدد بتعهـــدام وفقـــا  

  )٧(الفقرة  لتزامام مبوجب القانون اإلنساين الدويلالو
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٦القـــــــــ

  (الفصل السابع)
العديـد  إذ يالحظ مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املوجهة ضد املدنيني، مبـا يف ذلـك   

عنــف جنســي، بــالرغم مــن التحســن املطــرد يف حالــة حقــوق اإلنســان الــيت تنطــوي علــى عمــال األ مـن 
وجـوب إحالـة مـرتكيب هـذه األعمـال إىل القضـاء، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن إدانتـه            يؤكـد عموما، وإذ 

 التاسـعة الفقـرة  ( الصارمة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كـوت ديفـوار  
  من الديباجة)

الفئات الضعيفة من السـكان  يدعو موقعي اتفاق واغادوغو السياسي إىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلماية 
ضمان العودة الطوعية للمشردين وإعادة توطينهم وإعـادة إدمـاجهم وضـمان     بطرق عدة منهااملدنيني، 

أمنهم، بدعم من منظومة األمم املتحدة، وإىل الوفاء يف هذا الصـدد بتعهـدام وفقـا التفـاق واغـادوغو      
  )٨(الفقرة  ين الدويلالسياسي وبالتزامام املقررة مبوجب القانون اإلنسا
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ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٤٢القـــــــــ
 (الفصل السابع)

ا يف ذلـك  إذ يالحظ مرة أخـرى مـع القلـق اسـتمرار حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان ضـد املـدنيني، مبـ           
، بــالرغم مــن التحســن املطــرد يف حالــة حقــوق اإلنســان عمومــا، وإذ الكــثرية العنــف اجلنســي حــوادث

إىل القضـاء، وإذ يكـرر اإلعــراب عـن إدانتـه الشــديدة      االنتــهاكاتمـرتكيب هـذه    تقــدميوجـوب   يؤكـد 
ىل قراريــه جلميــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل يف كــوت ديفــوار، وإذ يشــري إ

) بشـأن  ٢٠٠٥( ١٦١٢) بشأن املـرأة والسـالم واألمـن، وقـراره     ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥
ــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح  ٢٠٠٦( ١٦٧٤األطفــال والــرتاع املســلح، وقــراره   (الفقــرة  ) بشــأن محاي

  من الديباجة) السابعة
اللجنـة والـذين    حتـددهم الـذين  ضـد األشـخاص    حمـددة اهلـدف  يشدد على استعداده التام لفرض تـدابري  

ــها:   ــأمور من ــانون    [...] (د)  ثبــت أــم يقومــون ب ــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والق ارتكــاب انت
  (د)) ١٦(الفقرة  اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القـــــــــ
  (الفصل السابع)

) بشأن محاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح، وإذ يـدين مجيـع انتـهاكات      ٢٠٠٦( ١٦٤٧إذ يشري إىل قراره 
  من الديباجة) التاسعةالفقرة ( القانون اإلنساين الدويل
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، يف أجـزاء خمتلفـة مـن البلـد     ن ضد املـدنيني وإذ يالحظ مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسا    
، بــالرغم مــن التحســن املطّــرد يف حالــة حقــوق اإلنســان  الكــثريةنســي اجلعنــف حــوادث المبــا يف ذلــك 
إىل العدالـة، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن إدانتـه       االنتهاكاتوجوب تقدمي مرتكيب هذه  يؤكدعموما، وإذ 

 العاشـرة الفقـرة  ( ون اإلنساين الـدويل يف كـوت ديفـوار   القاطعة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقان
  من الديباجة)

مجيــع أشــكال العنــف  ممارســةيهيــب جبميــع األطــراف اإليفواريــة اختــاذ التــدابري الالزمــة لالمتنــاع عــن   
اجلنسي ومنـع وقوعهـا ومحايـة املـدنيني منـها، والـيت ميكـن أن تشـمل إنفـاذ التـدابري التأديبيـة العسـكرية             

حظـرا   مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي     لتقيد مببدأ مسؤولية القيادة وتدريب القوات على حظراملناسبة وا
  )١٢باتا (الفقرة 

لــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة حلمايــة الفئــات الضــعيفة مــن   عمــوقعي اتفــاق واغــادوغو السياســي   حيــث
ة إدمـاجهم  السكان املدنيني، ويشمل ذلك ضـمان العـودة الطوعيـة للمشـردين وإعـادة توطينـهم وإعـاد       

لـى الوفـاء يف هـذا الصـدد بتعهـدام وفقـا التفـاق        عوضمان أمنهم، بدعم من منظومة األمم املتحدة، و
  )١٤(الفقرة  واغادوغو السياسي وبالتزامام مبوجب القانون اإلنساين الدويل

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٠القـــــــــ
  (الفصل السابع)

وإذ يالحــظ مــع القلــق   ) بشــأن محايــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح، ٢٠٠٦( ١٦٧٤إىل قــراره  إذ يشــري
استمرار انتهاك حقوق اإلنسان للمدنيني يف أجزاء خمتلفـة مـن البلـد، مبـا فيهـا حـوادث العنـف اجلنسـي         

تقـدمي  وجـوب   ؤكـد وإذ يثرية، على الـرغم مـن التحسـن املطـرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان عمومـا،         الك
جلميـع انتـهاكات حقـوق     القاطعـة يكرر اإلعراب عـن إدانتـه    ، وإذالعدالةإىل االنتهاكات مرتكيب هذه 

  من الديباجة) العاشرةالفقرة ( اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار
مجيــع أشــكال العنــف  ممارســةع األطــراف اإليفواريــة اختــاذ التــدابري الالزمــة لالمتنــاع عــن   يهيــب جبميــ

اجلنسي ومنـع وقوعهـا ومحايـة املـدنيني منـها، والـيت ميكـن أن تشـمل إنفـاذ التـدابري التأديبيـة العسـكرية             
سـي حظـرا   املناسبة والتقيد مببدأ مسؤولية القيادة وتدريب القوات على حظر مجيـع أشـكال العنـف اجلن   

  )١٥(الفقرة  باتا
حيــث مــوقعي اتفــاق واغــادوغو السياســي علــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة حلمايــة الفئــات الضــعيفة مــن    
السكان املدنيني، ويشمل ذلك ضـمان العـودة الطوعيـة للمشـردين وإعـادة توطينـهم وإعـادة إدمـاجهم         

منظومة األمم املتحدة، وعلـى   وضمان أمنهم، بوسائل منها التصدي ملسائل حيازة األراضي، بدعم من
 الوفاء يف هذا الصدد بتعهدام وفقا التفـاق واغـادوغو السياسـي وبالتزامـام مبوجـب القـانون الـدويل       

  )١٧(الفقرة 
ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القـــــــــ

  (الفصل السابع)
، مـا  عمومـا تحسن املطّرد يف حالة حقوق اإلنسان مع القلق أنه على الرغم من ال مرة أخرىإذ يالحظ 

والقـانون   تفيد بتعرض املدنيني يف مناطق خمتلفة من البلد النتهاكات حلقـوق اإلنسـان  زالت ترد تقارير 
إىل  تلـك االنتـهاكات  أعمال عنف جنسي عديدة، وإذ يؤكد وجوب تقـدمي مـرتكيب    ها، مبا فياإلنساين
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انتـه القاطعـة جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين         العدالة، وإذ يكرر اإلعـراب عـن إد    
 ١٨٨٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥الـــدويل يف كـــوت ديفـــوار، وإذ يشـــري إىل قراراتـــه     

ــه  املتعلقــة بــ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩) و ٢٠٠٩(  ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢املرأة والســالم واألمــن، وقراري
ماية املدنيني يف الـرتاع  املتعلق حب) ٢٠٠٦( ١٦٧٤، وقراره األطفال والرتاع املسلحاملتعلقني ب) ٢٠٠٩(

  من الديباجة) اخلامسةالفقرة ( املسلح
استعداده التام لفرض تدابري حمددة اهلدف ضد من تعتربهم اللجنة أشخاصـا يقومـون بـأمور     يشدد على

يف كــوت  ارتكــاب انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل   [...] (د)  منــها:
  (د)) ٢٠(الفقرة  ديفوار

  الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلق جبمهورية احلالة 
S/PRST/2008/2  لــس بوجــه خــاصمبوجــب ، بتعهــد اجلماعــات املســلحة يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة يرحــب ا

، ٢٠٠٨كانون الثاين/ينـاير   ٢٣وثائق االلتزام اليت وقعتها مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 
  (الفقرة الثانية) اين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسانالتقيد الصارم بقواعد القانون اإلنس[...] 
وثـائق   تنفيـذ ويشجع أيضا بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على دعـم  [...] 
  (الفقرة الرابعة) منها محاية املدنينيعدة أمور ب، يف حدود قدراا ووفقا لواليتها، فيما يتعلق  االلتزام

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القـــــــــ
  (الفصل السابع)

ة األمـن يف  أن حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة هـي املسـؤولة يف املقـام األول عـن كفالـ        يؤكدإذ 
 احترام سيادة القانون وقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل  يف ظل أراضيها ومحاية مدنييها

  من الديباجة) الرابعةالفقرة (
عنـدما تقـرر   يقرر أيضا أال تسري تدابري احلظر املفـروض علـى السـفر علـى احلـاالت التاليـة: [...] (أ)       

ة على حدة، أن هذا السفر تربره أسـباب إنسـانية، مبـا يف ذلـك أداء     اللجنة سلفا، وعلى أساس كل حال
عندما تأذن اللجنة سـلفا، وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد          ؛ [...](ج) واجب ديين

العائــدين إىل أراضــي الدولــة الــيت حيملــون جنســيتها أو املشــاركني يف اجلهــود املبذولــة لتقــدمي مــرتكيب    
  (أ)، (ج)) ١٠(الفقرة  قوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالةحل سيمةاجلنتهاكات الا

S/PRST/2008/38  لسدد عن قلقه العميق إزاء استمرار يعرب ا سالمة السكان املـدنيني وسـري العمليـات    األخطار اليت
 وكـذلك  جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم   يف اإلنسانية. ويدين الس بشـدة اسـتمرار اجلماعـات املسـلحة     

ائم علــى نــوع اجلــنس يف املنطقــة الشــرقية مــن مجهوريــة   اســتمرار انتشــار العنــف اجلنســي والعنــف القــ 
مبوجـب   املترتبـة عليهـا   اللتزامـات لالكونغو الدميقراطية. وحيـث مجيـع األطـراف علـى االمتثـال الكامـل       

لـدويل  قـانون ا القـوق اإلنسـان و  الدويل حل قانونالالقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل و
  نية)(الفقرة الثا لالجئني
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تأكيــد دعمــه القــوي لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  ويكــرر الــس    
بعثـة علـى تعزيـز إجراءاـا     الالسالم يف كيفو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة، ويشـجع      إحاللاملساعدة على 

الـيت وضـعتها البعثـة والـيت      لكفالة محاية املدنيني. ويعرب الس عن دعمه الكامل خلطـة فـك االرتبـاط   
(الفقـرة   ـا  التقيـد حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وحيـث مجيـع األطـراف علـى          وافقت عليها

  اخلامسة)
S/PRST/2008/40   لسعن قلقه البالغ إزاء العواقب اإلنسـانية الوخيمـة املترتبـة علـى القتـال الـذي نشـب        [...] ويعرب ا

مبوجـب القـانون    املترتبـة عليهـا   اللتزامـات لمؤخرا. وحيث الس مجيع األطراف على االحترام الكامل 
العـاملني يف جمـال تقـدمي    الدويل حبماية املدنيني وضمان الوصـول إىل السـكان احملتـاجني وكفالـة سـالمة      

ذلـك   مبـا يف على السكان املدنيني،  هجوماإلنسانية وأمنهم. ويؤكد الس رفضه املطلق ألي  املساعدة
  (الفقرة األوىل) املراكز السكانية الكربىعلى 

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٣القـــــــــ
  (الفصل السابع)

بإيصـال  ة اإلنساني تقدمي املساعدةمجيع اجلهات الفاعلة يف جمال  قيامإذ حيث مجيع األطراف على كفالة 
بااللتزامـات املترتبـة   التـام   التقيـد يف الوقـت املناسـب ويف أمـان ودون عوائـق وعلـى       املساعدة اإلنسـانية 

قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون المبوجــب القــانون الــدويل، مبــا فيــه القــانون اإلنســاين الــدويل و    عليهــا
  من الديباجة) الثامنةالفقرة ( لالجئنيلدويل قانون االو

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القـــــــــ
  (الفصل السابع)

ومحايـة   املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عن كفالة األمـن يف أراضـيها   يؤكدإذ 
مــن  الثالثــةالفقــرة ( مــدنييها مــع احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل   

  الديباجة)
الـيت يتعـرض هلـا أفـراد األمـم املتحـدة        اهلجمـات وإذ يعرب عـن دعمـه الكامـل للبعثـة، وإذ يـدين مجيـع       

، بصـرف النظـر عمـن ارتكبـها، وإذ     ةياإلنسـان  تقدمي املساعدة العاملون يف جمال حفظ السالم ويف جمال
ــة اهلجمــاتاملســؤولني عــن تلــك   تقــدمييشــدد علــى وجــوب   مــن  اخلامســة عشــرة الفقــرة ( إىل العدال

  الديباجة)
لــدى اختــاذ قــرارات بشــأن اســتخدام القــدرات    يكــون حلمايــة املــدنيني [...] أن  ضــرورةيشــدد علــى 

  )٦[...] (الفقرة على أي من املهام األخرى األولوية واملوارد املتاحة 
ــدويل        ــدعم مــن اتمــع ال ــام، ب ــة أن تســارع إىل القي ــة الكونغــو الدميقراطي يطلــب إىل حكومــة مجهوري
والبعثة، بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة إلصـالح قطـاع األمـن، اسـتنادا إىل مجلـة أسـس منـها            

، ــدف إنشــاء ٢٠٠٨فرباير نتــائج اجتمــاع املائــدة املســتديرة بشــأن قطــاع األمــن املعقــود يف شــباط/   
منظمـات أمنيــة ذات كفـاءة مهنيــة يف جمـاالت الــدفاع والشــرطة وإقامـة العــدل تـوفر احلمايــة للمــدنيني      

وفقا للدستور ويف ظل احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان والقـانون        عملوتتسم حبسن إدارا وت
وخباصة  ،املقدم من شركائها يف هذا االوحيث احلكومة على كفالة استدامة الدعم  ،اإلنساين الدويل

بــإيالء األولويــة إلصــالح اإلدارة وهياكــل القيــادة يف القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
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، يؤخـذ فيهـا بعـني االعتبـار    ويكرر مناشدته السلطات الكونغولية وضـع آليـة فـرز     ،وسائر قواا األمنية  
يــة، مبــا يف ذلــك املناصــب الرئيســية يف القــوات املســلحة والشــرطة  عنــد اختيــار املرشــحني ملناصــب رمس

الوطنية ودوائر األمن األخرى، تصرفات املرشحني السابقة فيما يتصل باحترام القانون اإلنساين الدويل 
  )٢٢(الفقرة  وحقوق اإلنسان

بإيصـال   ةإلنسـاني ا تقـدمي املسـاعدة  مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال  قياميطالب بأن تكفل مجيع األطراف 
، وأن تفـي بالكامـل بااللتزامـات املترتبـة     يف الوقت املناسـب ويف أمـان ودون عوائـق   املساعدة اإلنسانية 

قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون الو مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا فيــه القــانون اإلنســاين الــدويل    عليهــا
  )٢٣(الفقرة  لالجئنيلدويل قانون االو

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٧القـــــــــ
  (الفصل السابع)

دنييها، املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عن كفالة األمن يف أراضـيها ومحايـة مـ    يؤكدإذ 
  من الديباجة) الرابعةالفقرة ( مع احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القـــــــــ
  (الفصل السابع)

القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومـة،   وخباصةإذ يطالب كل اجلماعات املسلحة، 
بإلقــاء أســلحتها فــورا ووقــف هجماــا علــى الســكان املــدنيني، وإذ يطالــب أيضــا مجيــع األطــراف يف    

النــار والوفــاء بالتزاماــا بفعاليــة  بــاحترام وقــف إطــالق   ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٣ االتفاقــات املربمــة يف
  من الديباجة) اخلامسةالفقرة ( وحسن نية

بــالغ القلــق اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين املرتكبــة يف حــق   مــع وإذ يالحــظ 
املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قتـل وتشـريد أعـداد كـبرية مـن      

تقــدمي  يؤكــد ضــرورةوانتشــار العنــف اجلنســي، وإذ  واســتخدامهم كجنــود دنيني وجتنيــد األطفــال املــ
إىل العدالة، وإذ يكرر تأكيد إدانته القاطعة جلميع انتهاكات حقـوق اإلنسـان    مرتكيب تلك االنتهاكات

ســالم واألمــن املرأة والبــوالقــانون اإلنســاين الــدويل يف البلــد، وإذ يشــري إىل مجيــع قراراتــه ذات الصــلة   
  من الديباجة) الثامنةالفقرة ( واألطفال والرتاع املسلح ومحاية املدنيني يف الرتاع املسلح

املســؤولية الرئيســية حلكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــن كفالــة األمــن يف أراضــيها      يؤكــدوإذ 
الفقــرة ( ســاين الــدويلاحتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان والقــانون اإلن  يف ظــل ومحايــة مــدنييها

  من الديباجة) التاسعة
ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٦القـــــــــ

  (الفصل السابع)
أراضـيها ومحايـة   يف مـن  األهورية الكونغو الدميقراطية عن كفالة املسؤولية الرئيسية حلكومة مج يؤكدإذ 

أمهية  يؤكد أيضامدنييها يف ظل احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وإذ 
إصالح قطاع األمن على حنو شـامل ودائـم والعمـل علـى نـزع سـالح اجلماعـات املسـلحة         يف التعجيل 

بيــة وتســريح أفرادهــا وإعــادة توطينــهم أو إعــادم إىل أوطــام، حســب االقتضــاء،   الكونغوليــة واألجن
األمــد  علــىوإعــادة إدمــاجهم بصــورة دائمــة مــن أجــل حتقيــق اســتقرار مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   

  من الديباجة) الثالثةالفقرة ( أمهية إسهام الشركاء الدوليني يف هذا االوالطويل، 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 230/1419 

 

  األحكام  املقرر

 املترتبـة راف الـرتاع املسـلح يف منطقـة الـبحريات الكـربى إىل االمتثـال لاللتزامـات        ميـع أطـ  يهيب جبوإذ   
عليها مبوجب القـانون اإلنسـاين الـدويل واختـاذ مجيـع اخلطـوات املطلوبـة حلمايـة املـدنيني وتيسـري مـرور            

 مـن  الرابعـة الفقـرة  ( بسـرعة ودون عراقيـل   واملعـدات املسـتخدمة يف توفريهـا    شحنات وموظفي اإلغاثـة 
  الديباجة)

ــدهور     ــالغ مــن ت ــه الب ــةوإذ يعــرب عــن قلق ــة ةاإلنســاني احلال ــالت    وحال حقــوق اإلنســان واســتمرار إف
ــن  ــوق اإلنســان و   املســؤولني ع ــهاكات حق ــائعانت ــدين     الفظ ــاب، وإذ ي ــن العق ــى وجــه  األخــرى م عل

اهلجمـــات الـــيت تســـتهدف الســـكان املـــدنيني وتفشـــي العنـــف اجلنســـي وجتنيـــد األطفـــال     اخلصـــوص
ــودواســتخ ــة        دامهم كجن ــام حكوم ــدام خــارج نطــاق القضــاء، وإذ يؤكــد الضــرورة امللحــة لقي واإلع

مجهورية الكونغو الدميقراطية، بالتعاون مع بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
لـدويل  نتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين ا     بوضع حـد ال وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، 

إىل العدالـة، وإذ يهيـب بالـدول األعضـاء أن تقـدم املسـاعدة يف هـذا         مـرتكيب تلـك االنتـهاكات   وتقدمي 
الفقـرة  ( الصدد وأن تواصل تقدمي املساعدة الطبية واإلنسانية وغري ذلـك مـن أنـواع املسـاعدة للضـحايا     

  من الديباجة) الثامنة
سالم دائم يف اجلـزء الشـرقي مـن البلـد ومحايـة       حيث حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على إحالل

حتتـرم سـيادة القـانون احترامـا تامـا      قطـاع األمـن    إقامة مؤسسات مستدامة يفالسكان املدنيني بفعالية و
 وضمان احترام حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب بتعزيز قدرات نظامي العدل والسـجون 

  )٣(الفقرة 
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش الـرب للمقاومـة،         وخباصةة، يطالب كل اجلماعات املسلح

يف حق السـكان املـدنيني يف   املرتكبة بالوقف الفوري جلميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان 
، مبـا يف ذلـك االغتصـاب    القائم على أساس نـوع اجلـنس  مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصة العنف 

  )١٠(الفقرة  اجلنسي االنتهاكأشكال  غريه منو
ــة   أيضــا يطالــب  ــة الكونغــو الدميقراطي ــالقرار  علــى الفــور  أن تقــومبــحكومــة مجهوري  ١٨٨٨، عمــال ب

)، باختاذ مجيع التدابري الالزمة فورا حلماية املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفـال، مـن انتـهاكات    ٢٠٠٩(
وحيـث   ،القانون اإلنساين الـدويل وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان، مبـا فيهـا مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي          

اإلخـالل بقواعـد   إزاء “ طالقاعدم التسامح إاملتمثلة يف سياستها ”كومة على ضمان التنفيذ التام ل احل
القـائم علـى أسـاس    انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال العنـف اجلنسـي والعنـف    االنضباط و
مـن القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وحيـث كـذلك          أفـراد رتكبـها  ي، اليت نوع اجلنس

تـهاكات املـذكورة بـدعم مـن البعثـة وعلـى       على التحقيق بصـورة شـاملة يف مجيـع التقـارير املتعلقـة باالن     
  )١١(الفقرة  ومستقلة عملية حمكمةإىل العدالة يف إطار  املسؤولني عنهاتقدمي مجيع 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

231/1419 12-07779 

 

  األحكام  املقرر

مـع  ضـد اجلماعـات املسـلحة    الـيت تقـوم ـا    عسـكرية  العمـال  أن تضـمن توافـق األ  دول املنطقـة  يهيب بـ     
التـدابري   وأن تتخـذ  لالجـئني لـدويل  قـانون ا الولقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان  ا

االتصـال   بطـرق منـها  من تأثري األعمال العسكرية يف السكان املـدنيني،  أن حتد املناسبة حلماية املدنيني و
  )١٧(الفقرة  املنتظم بالسكان املدنيني وإنذارهم مبكرا باهلجمات احملتملة

القـوات  لفـرز أفـراد   من البعثة، بإنشاء آلية فعالـة   أن تقوم، بدعمإىل يكرر دعوته السلطات الكونغولية 
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وقوات األمـن الوطنيـة، وفقـا للمعـايري الدوليـة، لكفالـة اسـتبعاد        

حقــوق اإلنســان وبــدء  وانتــهاكاتبانتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل  الــذين هلــم صــلة األشــخاص 
  )٣٢(الفقرة  األشخاص عند االقتضاءاإلجراءات القضائية ضد هؤالء 

    احلالة يف جورجيا
يشدد على أن املسؤولية الرئيسية عن توفري األمـن املالئـم وكفالـة حريـة تنقـل أفـراد بعثـة مـراقيب األمـم            )٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 

املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة واملـوظفني الـدوليني اآلخـرين يف       
أحناء منطقة الصراع [الرتاع] تقع على عاتق اجلانبني، ويهيب بكـال اجلـانبني الوفـاء بالتزامامـا يف     كل 

  )١٤ هذا الصدد والتعاون التام مع البعثة وقوة حفظ السالم (الفقرة
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

ن استيائه إزاء استمرار انتهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ترتكبـها        إذ يعرب ع  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
إنتراهــاموي وغريهــا مــن   /القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا والقــوات املســلحة الروانديــة الســابقة       

ذ يـدين  اجلماعات املسلحة الروانديـة الناشـطة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وإ        
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ على حنو خاص العنف اجلنسـي الـذي ترتكبـه تلـك اجلماعـات، وإذ يشـري إىل قـراره       

ــراره    ــن وق ــرأة والســالم واألم ــرتاع] املســلح     )٢٠٠٥( ١٦١٢ بشــأن امل ــال والصــراع [ال بشــأن األطف
ة الكونغـو  واالستنتاجات اليت أقرها الس مبوجبه بشأن األطفال والصراع [الرتاع] املسلح يف مجهوريـ 

  ) (الفقرة الرابعة من الديباجة) S/AC.51/2007/17الدميقراطية (
S/PRST/2008/48   لس بشدة اهلجمات اليت شنها جيش الرب للمقاومة مؤخرا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويفيدين ا

ويطالب الس بأن يكف جيش الرب  .يجنوب السودان واليت تشكل خطرا مستمرا يهدد األمن اإلقليم
للمقاومة عن جتنيد األطفال واستخدامهم وأن يفرج فورا عن مجيع النساء واألطفال وغريهم مـن األفـراد   

ويكرر الس اإلعراب عن بالغ قلقه للتمـرد الطويـل    ).٢٠٠٥( ١٦١٢ غري املقاتلني، وفقا لقرار الس
اومة والذي تسبب يف وفاة واختطاف وتشـريد اآلالف مـن   األمد والوحشي من جانب جيش الرب للمق

  املدنيني األبرياء يف أوغندا والسودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرة الرابعة)
ويشري الس إىل األوامر الصـادرة عـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بإلقـاء القـبض علـى بعـض قـادة جـيش              

ئم احلـرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية، مبـا فيهـا القتـل العمـد          الرب للمقاومة بشأن م منـها جـرا  
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 ويشـــري الـــس إىل بيـــان رئيســـه املـــؤرخ    . واالغتصـــاب وجتنيـــد األطفـــال عـــن طريـــق اختطـــافهم       
، ويؤكد من جديد أنه يعلق أمهية بالغة على تعزيـز العدالـة وسـيادة القـانون،     ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٢

ويؤكــد  .نســان، باعتبـار ذلــك عنصـرا ال غـىن عنــه إلحـالل ســالم دائـم     مبـا يف ذلـك احتــرام حقـوق اإل   
الس من جديد أن وضع حد لإلفالت من العقاب أمر أساسي لكـي تتجـاوز اتمعـات الـيت ال تـزال      

اإلساءات اليت ارتكبت يف املاضي ضد املـدنيني ولكـي متنـع تكرارهـا يف املسـتقبل       تتعاىف من آثار الرتاع
  ة)(الفقرة اخلامس

للخطـر   ويشيد الـس بـدول املنطقـة لزيـادة تعاوـا، ويرحـب بـاجلهود املشـتركة الـيت تبـذهلا للتصـدي             
ويهيـب الـس ـذه الـدول كفالـة االضـطالع جبميـع        . الذي يشكله جيش الرب للمقاومة على األمـن 

ن الـدويل لالجـئني   اإلجراءات وفقا للقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانو      
يف  ويشجع الس هذه الـدول علـى إبقـاء بعثـات األمـم املتحـدة      . واختاذ التدابري املالئمة حلماية املدنيني

  على علم مبا تتخذه من إجراءات (الفقرة السادسة)  املنطقة
    املسألة املتعلقة اييت

ــرار   )٢٠٠٨( ١٨٤٠القـــــــــ
  (الفصل السابع)

تحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت أو مرافقها، ويطالب بعـدم  يدين أي هجوم على موظفي بعثة األمم امل
ممارسة أي عمل من أعمال الترهيب أو العنف ضد موظفي األمم املتحدة ومن يرتبط ـا مـن أفـراد أو    
مرافق ، أو ضد اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف اال اإلنساين أو اإلمنائي أو يف جمال حفظ السـالم  

  )١٦(الفقرة 
ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٢القـــــــــ

  (القصل السابع)
يدين االعتداء بأي شكل من األشكال على موظفي البعثة أو مرافقها، ويطالب بعدم ممارسـة أي عمـل   

أو العنف ضد موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـا أو املرافـق التابعـة هلـا، أو        من أعمال الترهيب
) ١٤ ضد اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف اال اإلنساين أو اإلمنائي أو يف جمال حفظ السالم (الفقرة

    احلالة فيما يتعلق بالعراق
ذ يعيـد تأكيـد ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف اختـاذ كـل         إذ يشدد على سيادة حكومـة العـراق، وإ    )٢٠٠٨( ١٨٣٠القرار 

، وأن يـئ  يني املتضـررين، مبـن فـيهم األطفـال    اخلطوات املمكنة واستحداث طرائـق لكفالـة محايـة املـدن    
الظروف املؤاتية لعودة الالجئني واملشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة، وإذ يرحـب  

التزامات جديدة بإغاثة املشردين داخليا، وإذ يشـجع علـى مواصـلة اجلهـود      مبا تعهدت به احلكومة من
لصاحل املشردين داخليا والالجئني، وإذ يالحـظ الـدور املهـم الـذي تضـطلع بـه مفوضـية األمـم املتحـدة          
لشؤون الالجئني، استنادا إىل واليتها، يف إسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل احلكومة، بالتنسيق مـع بعثـة   

  مم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق (الفقرة العاشرة من الديباجة) األ
وإذ حيث مجيع من يعنيهم األمر على السماح، حسب مـا يـنص عليـه القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف          

، بوصــول ١٩٠٧ والقواعــد املرفقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام  ١٩٤٩ ذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام 
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جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية بصـورة كاملـة ودون عوائـق إىل كـل مـن هـم يف حاجـة إىل          العاملني يف  
املساعدة، والقيام، قـدر اإلمكـان، بتـوفري مجيـع التسـهيالت الضـرورية لعمليـام، وعلـى تعزيـز سـالمة           

د املـرتبطني  وأمن وحرية تنقل العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفـرا 
  ا وما لديهم من أصول (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)  

ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف اختـاذ كـل       إذ يشدد على سيادة حكومـة العـراق، وإذ يعيـد تأكيـد       )٢٠٠٩( ١٨٨٣القرار 
اخلطــوات املمكنــة واســتحداث طرائــق لكفالــة محايــة املــدنيني املتضــررين، مبــن فــيهم األطفــال والنســاء   
وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وأن يئ الظروف املؤاتية لعـودة الالجـئني واملشـردين داخليـا بصـورة      

ام، وإذ يرحـب مبـا تعهـدت بـه احلكومـة مـن التزامـات بإغاثـة         طوعية وكرمية وعلى حنو مأمون ومسـتد 
املشــردين داخليــا، وإذ يشــجع علــى مواصــلة اجلهــود لصــاحل املشــردين داخليــا والالجــئني، وإذ يالحــظ 
الدور املهم الذي تضطلع به مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، اسـتنادا إىل واليتـها، يف إسـداء        

   احلكومة، بالتنسيق مع البعثة (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)  املشورة وتقدمي الدعم إىل
وإذ حيث مجيع من يعنيهم األمر على السماح، حسب مـا يـنص عليـه القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف          

، بوصــول ١٩٠٧ والقواعــد املرفقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام .١٩٤٩ ذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام
ال تقدمي املساعدة اإلنسـانية بصـورة كاملـة ودون عوائـق إىل كـل مـن هـم يف حاجـة إىل         العاملني يف جم

املساعدة، والقيام، قـدر اإلمكـان، بتـوفري مجيـع التسـهيالت الضـرورية لعمليـام، وعلـى تعزيـز سـالمة           
ملـرتبطني  وأمن وحرية تنقل العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفـراد ا 

  ا وما لديهم من أصول (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)  
  السالم واألمن يف أفريقيا (كينيا)

S/PRST/2008/4  لس عن قلقه الشديد إزاء استمرار احلالة اإلنسانية القاسية يف كينيا ويدعو إىل محاية الالجئني يعرب ا
ويعــرب الــس كــذلك عــن قلقــه إزاء ســالمة العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة     .واملشــردين داخليــا

ويرحـب    .اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة ويهيب جبميـع األطـراف تيسـري عملـهم وضـمان سـالمتهم      
ض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان واملستشــار اخلــاص  الــس بــالقرارين اللــذين اختــذمها مفــو 

لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، على إثر مشاورات مع حكومة كينيا، والقاضيني بإيفاد بعثتني 
ويهيب بالزعماء السياسيني يف كينيا تيسري عمل هـاتني البعثـتني ويتطلـع إىل أن يبلغـه األمـني       .إىل كينيا

  النتائج اليت تتوصالن إليها (الفقرة الثالثة) العام ب
    احلالة يف ليربيا

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٦القـــــــــ
  (الفصل السابع)

 سبتمرب/أيلول ١٢ ددة يف تقرير األمني العام املؤرخإذ يرحب بالتقدم احملرز يف استيفاء املعايري العامة احمل
 ٢٠٠٧ أغســـطس/آب ٨ واملعـــايري األساســـية املعروضـــة يف تقريـــري األمـــني العـــام املـــؤرخني   ٢٠٠٦

ــا،      ٢٠٠٨ مــارس/آذار ١٩ و ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــذهلا بعث ــيت تب ــة ال ــاجلهود الدؤوب ، وإذ يرحــب ب
ايــة حقــوق املــدنيني، وخباصــة األطفــال والنســاء، وإذ يهيــب   بالتعــاون مــع حكومــة ليربيــا، لتعزيــز ومح 
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بالسلطات الليربية مواصلة التعاون مع فريق األمـم املتحـدة القطـري واتمـع املـدين لتحقيـق املزيـد مـن           
التقدم يف هذين اـالني وخباصـة ملكافحـة العنـف ضـد الطفـل واملـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف القـائم علـى             

 ١٦١٢) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤ ستغالل واالنتهاك اجلنسـيان، وإذ يشـري إىل قراريـه   أساس نوع اجلنس واال
بشأن املرأة والسالم واألمن (الفقـرة  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥ وكذلك قراريه)، ٢٠٠٥(

  الثانية عشرة من الديباجة)  
  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

يعرب عن القلق البالغ إزاء تصاعد حدة العنف وتـدهور احلالـة، وال سـيما إزاء مـا أسـفر عنـه ذلـك         إذ  )٢٠٠٩( ١٨٦٠القرار 
من خسائر فادحة بني املدنيني منذ رفض متديد فتـرة التهدئـة، وإذ يشـدد علـى وجـوب محايـة السـكان        

  املدنيني الفلسطينيني واإلسرائيليني (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
  )٥ ل العنف وأعمال القتال ضد املدنيني ومجيع األعمال اإلرهابية (الفقرةيدين مجيع أشكا  

    احلالة يف الصومال
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القـــــــــ

  (الفصل السابع)
 ١٧٣٨) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤ بشأن املرأة والسـالم واألمـن وقراريـه   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ يعيد تأكيد قراره

ــراف  بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الصـــراع [الـــرتاع] املســـلح،   ) ٢٠٠٦( ويؤكـــد مســـؤولية مجيـــع األطـ
واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املدنيني يف البلد مبـا يتسـق   
مع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل وقـانون الالجـئني الـدويل، وخباصـة بتجنـب      

  )  ١٣ السكان (الفقرةشن أي هجمات عشوائية على املناطق املأهولة ب
) ٢٠٠٣( ١٥٠٢ يؤيد ويشجع بقوة جهـود اإلغاثـة اإلنسـانية اجلاريـة يف الصـومال، ويشـري إىل قـراره         

بشأن محاية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة، ويهيب جبميع األطراف 
ــة االحتــاد    واجلماعــات املســلحة يف الصــومال اختــاذ اخلطــوات املناســبة     ــة ســالمة وأمــن أفــراد بعث لكفال

األفريقي يف الصومال والعاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، وإتاحـة إمكانيـة تقـدمي املسـاعدات        
اإلنسانية إىل كل من حيتاجها يف الوقت املناسب وبشكل آمن ودون عائق، وحيث بلـدان املنطقـة علـى    

  )  ١٤ريق الرب أو عرب املطارات أو املوانئ البحرية (الفقرة تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية عن ط
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القـــــــــ

  (الفصل السابع)
بشــأن  )٢٠٠٣( ١٥٠٢ ريــة يف الصــومال، ويشــري إىل قــرارهيؤيــد ويشــجع بقــوة جهــود اإلغاثــة اإلنســانية اجلا 

محاية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـدة، ويهيـب جبميـع األطـراف واجلماعـات       
ــة ســالمة وأمــن أفــراد البعثــة ومــوظفي األمــم املتحــدة       املســلحة يف الصــومال أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة لكفال

 جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، ويطالـب مجيـع األطـراف بـأن تكفـل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية         والعاملني يف
إىل كل من حيتاجوا أينما كانوا يف الوقت املناسب وبشكل آمن ودون عائق، وحيث بلدان املنطقة على تيسـري  

إىل الصـومال يف الوقـت املناسـب    تقدمي املساعدات اإلنسانية، مبـا يف ذلـك كفالـة مـرور سـلع اإلغاثـة األساسـية        
  ) ١٢ وبشكل آمن ودون عوائق، عن طريق الرب أو عرب املطارات أو املوانئ البحرية (الفقرة
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يدين مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويهيب جبميـع األطـراف يف الصـومال        
مي املسؤولني عن هذه االنتهاكات يف الصـومال  احترام التزاماا بالكامل يف هذا الصدد، ويدعو إىل تقد

  )  ١٦ إىل احملاكمة (الفقرة
 ١٧٣٨) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤ بشأن املرأة والسـالم واألمـن وقراريـه   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ يعيد تأكيد قراره  

ــراف     )٢٠٠٦( بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الصـــراع [الـــرتاع] املســـلح، ويؤكـــد مســـؤولية مجيـــع األطـ
لصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املدنيني يف البلد مبـا يتسـق   واجلماعات املسلحة يف ا

مـع القـانون اإلنســاين الـدويل وقــانون حقـوق اإلنســان الـدويل وقــانون الالجـئني الــدويل، وخباصـة عــن        
  )  ١٧ طريق جتنب شن أية هجمات عشوائية على املناطق املأهولة بالسكان (الفقرة

S/PRST/2008/33           لـس بـالطرفني الوفـاء جبميـع عناصـر اتفـاق السـالم واملصـاحلة بالكامـللـس ب   .يهيب اوجـه  ويؤكـد ا
خــاص علــى األمهيــة احلامســة الختــاذ الطــرفني مجيــع التــدابري الالزمــة لكفالــة إيصــال املســاعدة اإلنســانية  
وتقدميها إىل الشعب الصومايل دون تأخري ودون عراقيل، ولقيام الطرفني وحلفائهما بوضع حد جلميـع  

  املواجهات املسلحة (الفقرة الرابعة) 
S/PRST/2008/41   [...]       ،لس الدول بأنه جيب عليها أن تكفل التقيـد، يف أيـة تـدابري تتخـذها ملكافحـة اإلرهـابيذكِّر ا

يــع االلتزامــات املترتبــة عليهــا مبوجــب القــانون الــدويل، ال ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان،  جبم
  والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل (الفقرة السادسة) 

الـواردة   ٢٠٠٨ ديسـمرب /كـانون األول  ٩ يشجع الدول األعضاء، استجابة ملا جاء يف الرسـالة املؤرخـة    )٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
مــن احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، علــى مواصــلة التعــاون مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف مكافحــة  

وينوه بالدور املهم الذي اضـطلعت بـه احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      القرصنة والسطو املسلح يف البحر، 
يف القضاء على القرصنة والسطو املسلح يف البحر، ويقرر أنه جيوز، لفترة اثـين عشـر شـهرا اعتبـارا مـن      

، أن تقــوم الــدول واملنظمــات اإلقليميــة الــيت تتعــاون يف مكافحــة  )٢٠٠٨( ١٨٤٦ تــاريخ اختــاذ القــرار
طو املســلح يف البحــر قبالــة ســواحل الصــومال والــيت تقــدم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة   القرصــنة والســ

إشعارا مسبقا بشأا إىل األمني العـام باختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة يف الصـومال مـن أجـل قمـع أعمـال           
ن تتسـق أي  القرصنة والسطو املسلح يف البحر، بناء على طلـب احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، شـريطة أ     

تدابري تتخذ عمال باإلذن املمنـوح مبوجـب هـذه الفقـرة مـع القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل           
  )٦ حلقوق اإلنسان الساريني (الفقرة

ــرار  )٢٠٠٩( ١٨٦٣ القـــــــــ
  (الفصل السابع)  

إذ يسلم بارتكاب جرائم خطرية يف حق املدنيني يف الـرتاع الـدائر يف الصـومال، وإذ يعيـد تأكيـد أمهيـة       
  مكافحة اإلفالت من العقاب (الفقرة العاشرة من الديباجة) 

صــومال ويف االضــطالع يهيــب جبميــع األطــراف أن تتعــاون متامــا يف نشــر بعثــة االحتــاد األفريقــي يف ال    
بعملياا، وخباصة عن طريق ضمان سالمة وأمن موظفي االحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة ومـن يـرتبط     
ما من أفراد وحرية حركتهم يف مجيـع أحنـاء الصـومال وأن تتقيـد بالكامـل بااللتزامـات املترتبـة عليهـا         
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ويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون  مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الد  
  )  ١٥ الدويل لالجئني (الفقرة

 ١٦٧٤ ن وقراريـه بشأن املرأة والسالم واألمـ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥ يعيد تأكيد قراريه  
بشأن محاية املدنيني يف الرتاع املسلح، ويؤكد مسؤولية مجيـع األطـراف    )٢٠٠٦( ١٧٣٨) و ٢٠٠٦(

واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املدنيني يف البلد مبـا يتسـق   
لقـانون الـدويل لالجـئني بوسـائل منـها،      مع القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان وا 

على وجه اخلصوص، جتنـب اسـتخدام القـوة أيـا كانـت بشـكل عشـوائي أو مفـرط يف املنـاطق املأهولـة           
  )  ١٩ بالسكان (الفقرة

S/PRST/2009/15    ،يعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء اخلســائر يف األرواح وتفــاقم احلالــة اإلنســانية بســبب جتــدد القتــال
جبميــع األطــراف التقيــد بالتزاماــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل، وعلــى وجــه اخلصــوص    ويهيــب

  م أمن املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأفراد البعثة (الفقرة الرابعة)احترا
ــرار  )٢٠٠٩( ١٨٧٢ القـــــــــ

  (الفصل السابع)  
قلقه إزاء اجلرائم اخلطرية، وخباصة القتل والتشويه، الـيت ارتكبـت ضـد املـدنيني والعـاملني       إذ يعرب عن

يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية يف سياق الـرتاع الـدائر يف الصـومال، وإذ يعيـد تأكيـد أمهيـة مكافحـة        
  اإلفالت من العقاب (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)

S/PRST/2009/19         لس للخسائر يف األرواح يف الصـومال ولتـدهور احلالـة اإلنسـانية الـذي أدى إىل زيـادة تـدفق يأسف ا
ويهيـب الـس جبميـع األطـراف التقيـد       .الالجئني واملشردين داخليا على حنو يهدد االستقرار يف املنطقة

بالتزاماا مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل، وال سـيما احتـرام أمـن املـدنيني والعـاملني يف جمـال تقـدمي            
  قرة الرابعة)املساعدة اإلنسانية وأفراد بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال (الف

S/PRST/2009/31    ـاء اهلجمـالس مطالبته كل مجاعات املعارضة بإت علـى الفـور وإلقـاء أسـلحتها ونبـذ العنـف       يكرر ا
ــة مــن أجــل املصــاحلة    ــد    . واملشــاركة يف اجلهــود املبذول ــع األطــراف التقي ــب الــس كــذلك جبمي ويهي

بالتزاماــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل، وخباصــة احتــرام أمــن املــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي    
  األفريقي يف الصومال (الفقرة اخلامسة)املساعدة اإلنسانية وأفراد بعثة االحتاد 

  تقارير األمني العام عن السودان
على التعاون الكامل حلزب املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السـودان يف وفـاء   [...] حيث [...]   )٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار

 ١٦٧٤ قـا للقـرار  حكومة الوحـدة الوطنيـة بالتزاماـا حبمايـة املـدنيني يف الصـراع [الـرتاع] املسـلح، وف        
  )  ١٩ (الفقرة )٢٠٠٦(

العراقيل املفروضة على حتركات أفراد بعثـة األمـم املتحـدة يف     يكرر اإلعراب عن قلقه إزاء القيود وكل  
السودان وعتادها يف السـودان وإزاء األثـر السـليب املترتـب علـى تلـك القيـود والعراقيـل يف قـدرة البعثـة           

لــى قــدرة اجلهــات املقدمــة للمســاعدة اإلنســانية علــى الوصــول إىل علــى أداء واليتــها بصــورة فعالــة وع
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املتضررين، ويدعو يف هذا الصدد مجيع األطراف إىل أن تتعاون بشكل كامل مع البعثـة وأن تيسـر أداء     
  ) ٢٤البعثة لواليتها، وأن تتقيد بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساين الدويل (الفقرة 

S/PRST/2008/15    يــدين جملــس األمــن بشــدة اهلجمــات الــيت شــنتها حركــة العــدل واملســاواة علــى حكومــة ســودان يف أم
، وحيث كل األطراف على أن تكف فوراً عن العنف وحتتـرم التزاماـا   ٢٠٠٨مايو /أيار ١٠ درمان يف

مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل وتلتـزم بإجيـاد حـل سـلمي لكـل القضـايا الـيت مل حتسـم بعـد (الفقــرة              
  األوىل)

S/PRST/2008/27  [...]           ديـد هلـا أمـر غـري مقبـول لس أن شن أي اعتداء علـى العمليـة املختلطـة أو توجيـه أييؤكد ا
لى أن االعتداء على أفراد حفظ السالم التابعني لألمـم املتحـدة خـالل    ويطالب بعدم تكراره. ويشدد ع

نزاع مسلح ميكن أن يشكل جرميـة حـرب مبوجـب القـانون الـدويل املنطبـق، ويهيـب جبميـع األطـراف          
  التقيد بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساين الدويل (الفقرة الثالثة) 

إذ يالحظ مع بالغ القلق اهلجمات املستمرة علـى السـكان املـدنيني والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة          )٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار 
ملــبني يف تقــارير األمــني العــام اإلنسـانية واســتمرار العنــف اجلنســي وانتشــاره، مبــا يف ذلـك علــى النحــو ا  

  (الفقرة السابعة من الديباجة)  
وإذ يشدد على ضرورة تقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة، وإذ حيث حكومة السـودان علـى التقيـد      

بالتزاماا يف هذا الصـدد، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن إدانتـه جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون           
  يف دارفور (الفقرة الثامنة من الديباجة)  اإلنساين الدويل

وإذ يكرر اإلعراب عن قلقه العميق إزاء تناقص أمن العاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية، مبـا يف      
ذلك قتل العاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف دارفـور ومنـع وصـوهلم إىل السـكان احملتـاجني،        

يف الصراع [الرتاع] لعدم كفالتها وصول العاملني إىل احملتاجني بشكل كامـل  وإذ يدين مجيع األطراف 
ــق         ــع حــاالت قطــع الطري ــدين كــذلك مجي ــات وإيصــال املســاعدة اإلنســانية، وإذ ي وآمــن ودون معوق
واختطاف السيارات، وإذ يسلم بأنه مع استمرار تشريد العديـد مـن املـدنيني يف دارفـور، تظـل اجلهـود       

ولوية إىل أن يتم وقف إطالق النار بصـفة دائمـة والتوصـل إىل عمليـة سياسـية شـاملة       اإلنسانية تشكل أ
  للجميع (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة)  

وإذ يطالــب بوقــف اهلجمــات الــيت تشــن علــى املــدنيني مــن أي جهــة، مبــا يف ذلــك القصــف اجلــوي،        
  يباجة)واستخدام املدنيني دروعا بشرية (الفقرة الثالثة عشرة من الد

يطالب مجيع األطراف بوضع حد للعنف واهلجمـات علـى املـدنيني وأفـراد حفـظ السـالم والعـاملني يف          
جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين الـدويل يف    

  ) ١١ دارفور (الفقرة
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يطالب مجيع األطراف يف الصراع [الرتاع] بأن تتخذ على الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني، مبـن           
، )٢٠٠٨( ١٨٢٠ فــيهم النســاء واألطفــال، مــن مجيــع أشــكال العنــف اجلنســي، باالتســاق مــع القــرار  

 ١٣٢٥ األمـــني العـــام أن يكفـــل، حســـب االقتضـــاء، تنفيـــذ العمليـــة املختلطـــة للقـــرارين ويطلـــب إىل 
ــه مبوجــب       )٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ــوب تقدمي ــره املطل ــك يف تقري ــن ذل ــات ع ــدرج معلوم وأن ي

  )  ١٥ أدناه (الفقرة ١٧ الفقرة
لقرار عـن التطـورات   يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الس كل ستني يوما عقب اختاذ هذا ا  

ــع األطــراف         ــد مجي ــة واإلنســانية وتقي ــة األمني ــة السياســية واحلال ــة املختلطــة والعملي ــق بالعملي فيمــا يتعل
  )  ١٧ بالتزاماا الدولية (الفقرة

يكرر اإلعراب عن استعداده الختاذ إجراءات ضد أي طرف يعيق عملية السالم أو املسـاعدة اإلنسـانية     
  )  ١٨ لطة، ويسلم بلزوم التقيد باإلجراءات القانونية حسب األصول (الفقرةأو نشر العملية املخت

دان ورفــاههم، ويهيــب بــأطراف اتفــاق الســالم يعــرب عــن قلقــه إزاء صــحة الســكان املــدنيني يف الســو    )٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
/ آذار ٢٨ الشامل وأطراف البيان الذي وقعته األمم املتحدة وحكومـة الوحـدة الوطنيـة يف اخلرطـوم يف    

ــاملني فيهــا يف        ٢٠٠٧ مــارس ــات تقــدمي املســاعدة اإلنســانية والع ــع عملي ــة جلمي ــدعم واحلماي ــوفري ال ت
ى مواصلة العمل مع األمم املتحدة لدعم النـهج الثالثـي   السودان وتيسريها، وحيث حكومة السودان عل

  )  ١٣ املسار الذي وضعه األمني العام لكفالة استمرار تقدمي املساعدة اإلنسانية (الفقرة
يعرب من جديد عن قلقه إزاء القيـود والعراقيـل املفروضـة علـى أفـراد بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان            

لك القيود والعراقيل من تأثري سليب علـى قـدرة البعثـة علـى أداء واليتـها      وعتادها وإزاء ما يترتب على ت
بصــورة فعالــة وعلــى قــدرة اجلهــات العاملــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية علــى الوصــول إىل           
املتضررين، ويدعو يف هذا الصدد مجيع األطراف إىل أن تتعاون بشكل كامل مع البعثـة وأن تيسـر أداء   

  )  ٢٥ ها وأن تتقيد بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساين الدويل (الفقرةالبعثة لواليت
نيــة وتــدهور احلالــة اإلنســانية يف دارفــور وتكــرر  إذ يعــرب عــن قلقــه إزاء اســتمرار خطــورة احلالــة األم    )٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار

، وإذ يكــرر )٢٠٠٧( ١٧٦٩ اهلجمــات علــى الســكان املــدنيني، بعــد مضــي ســنتني علــى اختــاذ قــراره  
اإلعراب عن إدانته جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل يف دارفـور، وإذ يهيـب     

عليهــا مبقتضــى القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل  بكــل األطــراف الوفــاء بااللتزامــات املترتبــة  
حلقوق اإلنسان، وإذ يشـدد علـى ضـرورة تقـدمي مـرتكيب هـذه اجلـرائم إىل العدالـة، وإذ حيـث حكومـة           

  السودان على الوفاء بالتزاماا يف هذا الصدد (الفقرة الثامنة من الديباجة)  
ف فـورا العنـف واهلجمـات علـى املـدنيني وأفـراد حفـظ        يطالب مجيع أطراف الرتاع يف دارفور بأن توق  

السالم والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، وأن تفي بااللتزامات املترتبـة عليهـا مبقتضـى قـانون     
حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل، ويـدعو إىل الوقـف الفـوري ألعمـال القتـال، ويـدعو مجيـع          

لتزام بوقف مستمر ودائم إلطالق النار، ويطلب إىل األمـني العـام التشـاور مـع     األطراف إىل التعهد باال
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  األحكام  املقرر

األطراف املعنية ـدف وضـع آليـة أكثـر فعاليـة لرصـد وقـف إطـالق النـار، ويشـدد علـى ضـرورة قيـام                
العملية املختلطة باإلبالغ عن أي أعمال عنف خطرية تقوض اجلهود البناءة الـيت تبـذهلا األطـراف بكـل     

  ) ٧ قيق السالم (الفقرةعزم لتح
يطالب أيضا أطراف الرتاع بأن تتخذ فورا التدابري املناسبة حلماية املدنيني، مبن فيهم النسـاء واألطفـال،     

، ويطلـب إىل األمـني العـام وضـع     )٢٠٠٨( ١٨٢٠ من مجيع أشكال العنف اجلنسي مبا يتفق مع القرار
استراتيجية شاملة تكفل محاية النسـاء والفتيـات مـن العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع           

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ اجلـــنس وضـــمان أن تنفـــذ العمليـــة املختلطـــة األحكـــام ذات الصـــلة مـــن القـــرارين  
  ) ١٤ ات عن هذا املوضوع (الفقرةوتضمني تقاريره إىل جملس األمن معلوم )٢٠٠٨( ١٨٢٠  و

ــرار  )٢٠٠٩( ١٨٩١ القـــــــــ
  (الفصل السابع)  

رتـب علـى ذلـك مـن     إذ يالحظ مـع بـالغ القلـق اسـتمرار أعمـال العنـف واإلفـالت مـن العقـاب ومـا يت          
تـدهور حلالـة املعونـة اإلنسـانية وإمكانيـة إيصــال املسـاعدة اإلنسـانية إىل السـكان احملتـاجني، وإذ يكــرر          
اإلعراب عن قلقه العميق إزاء أمن املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنسـانية، وإذ يهيـب جبميـع    

وأن متتنـع عـن شـن املزيـد مـن اهلجمـات العنيفـة         األطراف يف دارفور أن توقف فورا األعمال اهلجومية
  (الفقرة السادسة من الديباجة)  

وإذ يطالب أيضا مجيـع أطـراف الـرتاع املسـلح بـالوقف الفـوري والكامـل جلميـع أعمـال العنـف اجلنسـي              
 وجتنيد األطفال واستخدامهم متاشيا مع القـرارين ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ املرتكبة ضد املدنيني متاشيا مع القرار

  واهلجمات العشوائية ضد املدنيني (الفقرة الثامنة من الديباجة) ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢
  قيا(زمبابوي)السالم واألمن يف أفري

S/PRST/2008/23      لسياسـية قبـل اجلولـة الثانيـة مـن االنتخابـات       يدين جملس األمن محلة العنـف الـيت تتعـرض هلـا املعارضـة ا
، مما أسـفر عـن مقتـل أعـداد كـبرية مـن الناشـطني        ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٧ الرئاسية املقرر إجراؤها يف

يف صـفوف املعارضـة ومـن مـواطين زمبـابوي اآلخـرين وضـرب وتشـريد آالف األشـخاص، مبـن فــيهم           
  العديد من النساء واألطفال (الفقرة األوىل) 

يعرب جملس األمن كذلك عن قلقه إزاء احلالـة اإلنسـانية اخلطـرية يف زمبـابوي ويـدين تعليـق حكومـة        و  
زمبابوي عمليات املنظمات اإلنسانية ممـا أثـر بصـورة مباشـرة علـى مليـون ونصـف مليـون نسـمة، مبـن           

 ويهيـب الــس باحلكومـة أن تسـمح فــورا للمنظمـات اإلنسـانية باســتئناف      .فـيهم نصـف مليـون طفــل   
  (الفقرة اخلامسة) خدماا

  




