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محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة - ٤١

ــؤرخ    ــرر املـ ــان/أبريل  ١٩املقـ  ٢٠٠٠نيسـ
 ١٢٩٦): القــــــــــرار ٤١٣٠(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٠(  
م األمـــني العـــام إىل ، قـــد١٩٩٩مرب أيلول/ســـبت ٨يف   

ــدنيني يف ال    ــة امل ــر األول عــن محاي اعــات رتجملــس األمــن التقري
ــلحة ــا    عـــرض. و)١(املسـ ــائق الـــيت يواجههـ ــام احلقـ األمـــني العـ

تلـك   تشـكلها اعات املسـلحة والتحـديات الـيت    رتاملدنيون يف ال
ــدويل. و ل بالنســبةاحلــاالت  ــام  كــد ألمجتمــع ال أن األمــني الع

الواليـة األساسـية لألمـم     ا أساسـيا مـن  متثل جـزء محاية املدنيني 
ــذكــر أن اجمللــس ينبغــي أن  و، املتحــدة ؤدي دورا رئيســيا يف ي
ــزام  ــرتاع  إل ــأطــراف ال ــانون   ب ــها الق ــيت يكفل احترام احلقــوق ال

األمـم  ولـس  اجمل. وبغيـة تعزيـز قـدرة    للمـدنيني الـدويل  والعرف 
أن يتخـذ  بـ  ،، يف مجلة أمورىأوصمحاية املدنيني، ى لعاملتحدة 

لس تـدابري لتعزيـز قـدرة املنظمـة علـى التخطـيط واالنتشـار        اجمل
الســـريع مـــن خـــالل تعزيــــز املشـــاركة يف نظـــام الترتيبــــات      
ــة     ــرطة املدنيـ ــداد الشـ ــادة أعـ ــدة وزيـ ــم املتحـ ــة لألمـ االحتياطيـ

ــانية  مـــوظفي و ــاملاإلدارة املدنيـــة والشـــؤون اإلنسـ . نيتخصصـ
نيـة  أن ينشـئ آليـة تق  اجمللـس   قـال إن علـى  وعالوة على ذلك، 

دائمــة الســتعراض نظــم جــزاءات األمــم املتحــدة واملنظمــات     
للتحقــــق مــــن اآلثــــار احملتملــــة  هاســــتخدمااإلقليميــــة ميكــــن 

ــه ينبغــي للمجلــس،   للجــزاءات علــى املــدنيني. و  يف أضــاف أن
ــة   أن، عمــال العنــف ضــد املــدنيني   أل وشــيكال نــدالعاالحال

عمليــة نظــر يف نشــر وي؛ ةظــر علــى األســلحأشــكال احلفــرض ي
 زيــدوي؛ لســالم أو وجــود آخــر للرصــد الوقــائيئيــة حلفــظ اوقا

استخدام اجلـزاءات احملـددة األهـداف لـردع واحتـواء مـرتكيب       
حقـوق  قـانون  االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل و 

__________ 

  )١(  S/1999/957     ١٢، املقـــدم عمـــال بالبيـــان الرئاســـي الصـــادر يف 
 ). S/PRST/1999/6( ١٩٩٩شباط/فرباير 

نشــر مــراقبني عســكريني دولــيني لرصــد احلالــة يف  ي؛ واإلنســان
وجــود يف االشــتباه خميمــات املشــردين داخليــا والالجــئني عنــد 

للتخفيف من معانـاة  و. امسلحة فيهقاتلني وعناصر مأسلحة و
ــدنيني،  ــه  امل ــال إن ــه، يف   ق ينبغــي للمجلــس أن يؤكــد يف قرارات
ــ ــة ال  دونالســكان املــدنيني، صــول حضــرورة  ينعــرتاع املبداي

أن كفــل، عنــد االقتضــاء، وي؛ لــى املســاعدة اإلنســانيةع ،قئعــا
 هـزة هبا وجم امأذونم لسالم وإنفاذ السالعمليات حفظ اتكون 

نظـر  وي ؛م الـيت تبـث الكراهيـة أو إغالقهـا    ملراقبة أصول اإلعـال 
ناســـبة يف مواجهـــة اإلســـاءات املنفـــاذ اإليف فـــرض إجـــراءات 

الواسعة النطاق واملستمرة. واختـتم بالتشـديد علـى أن اجمللـس     
ــة    ــى كفالـ ــرعة علـ ــل بسـ ــة إىل العمـ ــون أن حباجـ ــة تكـ احلمايـ

 مصــحوبةاعــات املســلحة رتيني يف المــدنللالقانونيــة املمنوحــة 
 األمن املادي.  ب

نيسـان/أبريل   ١٩املعقـودة يف   ،)٢(٤١٣٠ ةلساجليف و  
ـــ  اجمللـــس درجأ، ٢٠٠٠ ــدول أعمال ــذكور  ال هيف جـ ــر املـ تقريـ

مــن األمــني العــام إعالميــة أعــاله. واســتمع اجمللــس إىل إحاطــة 
مجيــع ببيانــات بأدىل و .لصــليب األمحــر الدوليــةايس جلنــة ورئــ
وإســرائيل، ســتراليا، وا ،)٤(أذربيجــان وممثلــو )٣(اء اجمللــسأعضــ
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢(  
هذه اجللسـة، انظـر الفصـل السـادس، اجلـزء األول، الفـرع واو،       

رعيـة الـيت تنشـئها    ، فيما يتعلق بالعالقات مع اهليئـات الف ٣احلالة 
اجلمعيــة العامــة؛ والفصــل العاشــر، اجلــزء الرابــع، فيمــا بتعلــق        
باملناقشة الدستورية ذات الصلة بتفسـري أحكـام الفصـل السـادس     
مــن امليثــاق أو تطبيقهــا؛ والفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،    

مـن امليثـاق؛    ٣٩الفرع باء، فيما يتعلق باملناقشـة املرتبطـة باملـادة    
، فمسـا  ٨لثاين عشر، اجلزء األول، الفرع هـاء، احلالـة   والفصل ا

 .٢من املادة  ٧يتعلق بالفقرة 

 كانت كندا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٣(  

كلم ممثل أذربيجان بالنيابة عن جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيـا    )٤(  
 وأذربيجان ومجهورية مولدوفا (جوام)
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االحتــــاد  لنيابــــة عــــنالبحــــرين، والربتغــــال (باووإندونيســــيا، 
ــا، )٥(األورويب ــة كوريـــ ــنغافورة،  )، ومجهوريـــ ــر،وســـ  ومصـــ

 .  )٦(سويسرالاملراقب الدائم و ،واليابان ،ونيوزيلندا ،النمسا،و

ن النظـر  وحث األمني العام اجمللس على إيالء مزيـد مـ    
 حــاالت يف هاماســتخدســهل اينشــاء قــوة لالنتشــار الســريع إل

سلط الضوء على األثـر اإلجيـايب للتـدابري    الضرورة اإلنسانية. و
بريفالكـــا، و تخـــذة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطىالوقائيـــة امل

شــدد علــى أن البعثــات الوقائيــة، مبــا يف ذلــك إيفــاد املــراقبني  و
دث فارقــا بـني التســوية  حتـ  بعثـات تقصــي احلقـائق، ميكــن أن  و

أضـاف أنـه   اعـات العنيفـة. و  رتالنشـوب  السلمية للمنازعـات و 
 ال ميكـن الـيت  االت احلـ يف خميمـات الالجـئني    أمـن  تعزيزينبغي 
الرتوح اجلماعي للسكان املدنيني. وشدد علـى أمهيـة   منع  فيها

شــاء منــاطق أمــن وممــرات حتســني محايــة املــدنيني عــن طريــق إن
يف نشــر قــوة ذات مصــداقية  إىل وجــوب  امشــري، آمنــة مؤقتــة

 .  )٧(منتظرة موافقة األطراف تكناألمن هذه إذا مل  مناطق

ــاد    ــة  وأع ــيس جلن ــة لصــليب األمحــر  ارئ ــد الدولي تأكي
يـــة داالتمييـــز الـــوارد يف تقريـــر األمـــني العـــام بـــني احلمايـــة امل  

التـدابري  الـتفكري يف  ينبغـي  ال هأنـ  ذهب إىلواحلماية القانونية. و
ية إال يف احلاالت القصوى حلماية املدنيني، وشـدد علـى   القسر

، يف أي ها ال ميكـن الـدفاع عنـ   جيرياليت القضية عية وشرمأن 
عملية عسكرية مـن االلتزامـات   أن يعفي ظرف من الظروف، 

وأضــاف أن املنصــوص عليهــا يف القــانون اإلنســاين الــدويل.     
ب هـدف إىل معاجلـة أسـبا   يي ذاخللط بني العمل العسكري الـ 

 خطـري ، هرمي إىل معاجلـة آثـار  الذي ي ، والعمل اإلنساينعرتاال
__________ 

ا واجلمهوريـة التشـيكية   أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـد   )٥(  
ورومانيــــا وســــلوفاكيا وســــلوفينيا وقــــربص والتفيــــا وليتوانيــــا 

 وليختنشتاين ومالطة والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

ــدل       )٦(   ــه مل ي ــل الســودان للمشــاركة ولكن ــدعوة إىل ممث وجهــت ال
 ببيان.

  )٧(  S/PV.4130  وCorr.1،  ٤-٣الصفحتان. 

باختاذ إجـراءات قسـرية مـن شـأنه أن      ألن ارتباطهلقلق ل ومثري
 تهامصـداقي بتقـويض  يعرض للخطر عمـل املنظمـات اإلنسـانية    

التصـميم القـوي   قال إنه يرى يف . وهلا وقبول أطراف الصراع
يئة، وهتيئـة الظـروف   من اجمللس على اختاذ قرارات سياسية جر

ــى اســتقالهل     ــاظ عل ــة املنظمــات اإلنســانية للحف ــذي الالزم ا ال
ألهـداف املشـتركة املتمثلـة    اتنفيـذ   يـة لفعال ا، ضـمان غىن عنه ال

 .  )٨(يف محاية املدنيني

أعــرب املتكلمــون عــن تأييــدهم للتوصــيات الــواردة  و  
 إىل أن األحكـام الـواردة يف   واوأشـار  )٩(يف تقرير األمـني العـام  

مـن جانـب   ثـل جهـدا متضـافرا    مت )١٠(مشروع القرار قيد النظـر 
على أمهيـة تعزيـز    وااملسألة. واتفق إلحراز تقدم يف هذهجمللس ا

ــرام  ــدويل و للقــانون االحت ــانون اإلنســاين ال حقــوق اإلنســان  ق
ــانون الالجــئني، وشــدد  ــذار املبكــر   ضــرورةعلــى  واوق  وأاإلن

األخــذ أمهيــة ا بــرزواأاإلجــراءات الوقائيــة أو النشــر الوقــائي. و
مزيـد  بـذل  و، نهج شامل ومتكامل من جانب اجملتمع الـدويل ب

علــى  أكــدوااع، ورتمــن اجلهــود ملعاجلــة األســباب اجلذريــة للــ 
ســكان ضــمان الوصــول إىل ال عــن مســؤولية ســلطات الــدول 
احلد مـن  إىل ، يف مجلة أمور، ادعواملدنيني املعرضني للخطر. و
خميمـات   أمان ة علىفظااحملع، وارتتدفق األسلحة إىل مناطق ال

عــالوة علــى ذلــك، أعــرب  . مــن العناصــر املســلحة الالجــئني 
بعــض املــتكلمني عــن تأييــده للتوصــيات الــواردة يف التقريــر       

 تصل باحتياجات احلماية اخلاصة للنساء واألطفال.  ي  فيما

ــرزوأ   ــة اجلمــع بــني     ب ــدا أمهي ــل هولن ــيت عمــال األممث ال
ــا  ــطلع هبـ ــدة يفتضـ ــم املتحـ ــاألمـ ــوق  االت جمـ ــة وحقـ السياسـ

 ،والتســريح ،واملســاعدة اإلنســانية، ونــزع الســالح   ،اإلنســان
وإعادة اإلدماج، والتنمية. وشجع األمني العام على االستفادة 

__________ 

 .١٠-٤ات املرجع نفسه، الصفح  )٨(  

  )٩(  S/1999/957. 

  )١٠(  S/2000/335. 
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ــم       ــاق األم ــه مبوجــب ميث ــة ل ــن الصــالحيات املخول ــة م الكامل
األمم اخلاصـة بـ  املتحدة واالشتراك الكامل يف إعداد الواليـات  

ممثـل اململكـة املتحـدة أن الـدور االسـتباقي       ىورأ .)١١(املتحدة
حتسـني التنسـيق وتـدفق     عزيز من أجلألمني العام حباجة إىل تل

   .)١٢(املعلومات داخل منظومة األمم املتحدة

ممثلني على أن فرض اجلزاءات من جانب  ةعدوشدد   
زيـادة  سـهم يف  ي نينبغـي أ ال اع املسـلح  رتاجمللس يف حاالت ال

. ولتجنــب اآلثــار اإلنســانية )١٣(لمــدنينيل ســبةاحلالــة ســوءا بالن
ــنظم اجلــزاءات،    ــأعربــت غــري املقصــودة ل جامايكــا عــن   ةممثل

ــدها ال ــتخدام اتأييـــ ــزاءات  ســـ ــانية واجلـــ ــتثناءات اإلنســـ الســـ
 االســــتعانةمــــتكلمني ة عــــد حّبــــذ. وباملثــــل، )١٤(“ذكيــــةال’’
   .)١٥(حمددة اهلدفاجلزاءات ب

 تعامل مع كلجيب ال هوأكد ممثل الواليات املتحدة أن  
 ايف سـياقه واع املسلح على حـدة،  رتال بعينها من حاالتحالة 

 قـانون اإلنسـاين الـدويل   الأخذ املعايري اليت حددها اخلاص، مع 
ممثل الصني أنـه ينبغـي   رأى ، على غرار ذلك. و)١٦(يف االعتبار

 اعات املسـلحة رتللمجلس استعراض مسألة محاية املدنيني يف ال
كــل حالــة علــى  ، ومعاجلــةى حــدةعلــى أســاس كــل حالــة علــ
ة عـد تطـرق  . ويف هذا السياق، )١٧( أساس حقائقها املوضوعية

__________ 

  )١١(  S/PV.4130  وCorr.1 ١١، الصفحة. 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

(جامايكا)؛  ٢٧(فرنسا)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  
، Corr.1و  S/PV.4130 (Resumption 1)(كنـدا)؛   ٣٥والصـفحة  
 (مجهورية كوريا). ٨الصفحة 

  )١٤(  S/PV.4130 و Corr.1،  ٢٧الصفحة. 

 S/PV.4130 (Resumption 1)(مايل)؛  ٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
(الربتغـال بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)؛      ٤الصـفحة   ،Corr.1 و

 (مجهورية كوريا). ٨والصفحة 

  )١٦(  S/PV.4130 و Corr.1،  ١٢الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

مــتكلمني إىل مســألة احتــرام االســتقالل السياســي والســيادة      
 .)١٨(املسلحة اعاترتوالسالمة اإلقليمية يف محاية املدنيني يف ال

ــدا) و   ــرئيس (كن اجمللــس إىل مشــروع   اهتمــام وجــه ال
ــرار ــه ل)١٩(ق ــدلتصــويت، وا؛ ومت طرح باإلمجــاع بوصــفه   عُتِم

قــام اجمللــس بــأمور، مــن بينــها   وبــه)، ٢٠٠٠( ١٢٩٦القــرار 
  أنه:

شدد، لدى النظر يف سبل توفري احلماية للمـدنيني يف الصـراع     
املسلح، على ضرورة القيام بذلك على أساس كل حالة على حـدة مـع   

تنفيــذ  كــد اعتزامــه عنــدأمراعــاة الظــروف الــيت تنفــرد هبــا كــل حالــة، و
أعماله أن يراعي التوصيات ذات الصـلة الـواردة يف تقريـر األمـني العـام      

  ؛١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٨املؤرخ 
عرب عن عزمه التعاون مع ممثلـي املنظمـات اإلقليميـة ودون    أ  

ــادة حتســني الفــرص      ــة زي ــة ذات الصــلة، حســب االقتضــاء، بغي اإلقليمي
نيني يف حـاالت الصـراع   املتاحة لتسوية الصراعات املسلحة ومحايـة املـد  

  من ذلك القبيل؛
ــاد       ــادئ احلي ــة متســك املنظمــات اإلنســانية مبب شــدد علــى أمهي

  ؛والتجرد واإلنسانية لدى االضطـــــالع بأنشطتها اإلنسانيـــــة
طلب إىل األمني العام نشر التوجيهات املناسبة وضـمان تلقـي     

وحفظ السالم  موظفي األمم املتحدة املشتركني يف أنشطة صنع السالم
وبناء السالم التدريب املناسب، وحث الدول األعضاء املعنية على نشر 
ــا    التعليمـــات املناســـبة والتكفـــل بـــإدراج التـــدريب املناســـب يف براجمهـ

  للموظفني املشتركني يف أنشطة مماثلة؛
__________ 

(الصـــني)؛ والصـــفحة (تـــونس)؛  ٣٢، الصـــفحة املرجـــع نفســـه  )١٨(  
 ،Corr.1 و S/PV.4130 (Resumption 1)والصــفحة (أوكرانيــا)؛ 

ــفحة  ــفحة   ٤الصــ ــر)؛ والصــ ــفحة   ٨(مصــ ــرين)؛ والصــ (البحــ
(إندونيسيا). ولالطالع على مزيد من املعلومـات، انظـر الفصـل    

ــة    ، فيمــا يتعلــق ٨الثــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع هــاء، احلال
 .٢من املادة  ٧ة بالفقر

  )١٩(  S/2000/335. 
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ـــق    تــابع جمللــس األمــن  الرمســي العامــل غــري الطلــب إىل الفريـــ
مومــا النظــــر يف التوصــيات املتصــلة بواليتــه  عــين مبســألة اجلــزاءات عاملو

  ؛١٩٩٩أيلول/ سبتمرب  ٨والواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ 
آذار/مـــارس  ٣٠طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم، حبلـــول    
وطلــب  ،، تقريـره التـايل عــن محايـة املـدنيني يف الصــراع املسـلح     ٢٠٠١

وصيات إضـافية بشـأن   كذلك إىل األمني العام أن يدرج يف تقريره أي ت
الســبل الــيت ميكــن للمجلــس ولغــريه مــن األجهــزة العاملــة ضــمن جمــال   
ــة املــدنيني يف حــاالت الصــراع      ــد مــن حتســني محاي مســؤولياهتا، أن تزي

 .املسلح

 ٢٠٠٢آذار/مــــارس  ١٥ر املــــؤرخ قــــرامل  
 الرئيس  من): بيان ٤٤٩٣(اجللسة 

ــام إىل قـــدم ، ٢٠٠١آذار/مـــارس  ٣٠يف    األمـــني العـ
ــدنيني يف ال  اجمل ــة املــ ــر الثــــاين عــــن محايــ اعــــات رتلــــس التقريــ

فقـط مـن    قليـل  عـدد  ه مل ينفـذ سـوى  أنـ  الحـظ . و)٢٠(املسلحة
إىل أن الصــكوك  . وأشــارالتوصــيات الــواردة يف تقريــره األول

السياسية والقانونية املتاحة حلماية املدنيني قد وضعت يف عـامل  
ــ ــه كان ــة  لة الســاحقة اهليمنــت في ــدولا مــنألطــراف الفاعل ، ل

الــداخلي  بعاطــالوشــدد علــى احلاجــة إىل اســتكماهلا لــتعكس  
باإلضـافة إىل ذلـك، آليـات     ،تلزمقال إن األمر يس. واعاترتلل

واستراتيجيات جديدة للتعامل مع الظـروف املـتغرية. وأوصـى    
ــور،    ــة أم ــام، يف مجل ــاألمــني الع إشــراك يف اجمللــس جيتهــد أن ب

فـاظ علـى الوصـول    دف إىل احلهـ ييف حـوار   اتاعالرتأطراف 
ــات اســتعدادها للت    ــات اإلنســانية وإثب ــن للعملي يف  صــرفاآلم

للتصـدي  ينظـر يف وضـع ترتيبـات    وأن ؛ حال منعها مـن ذلـك  
حسـب   ،احلقيقـة واملصـاحلة   ومـن أجـل  ، إلفالت من العقـاب ل

وأن يوفــد ، أثنــاء صــياغة واليــات حفــظ الســالميف  ،االقتضــاء
ئق إىل منـــاطق تقصـــي احلقـــالبعثـــات علـــى حنـــو أكثـــر تـــواترا 

علـى  ملسـاعدة اإلنسـانية   من اتعيني االحتياجات بغية اعات رتال
__________ 

  )٢٠(  S/2001/331،  ١٢٩٦املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

رصـد وسـائط   لآليـات  نص علـى إدمـاج   وأن يـ ؛ وجه التحديـد 
بغــرض رصــد الوســائط   يف واليــات البعثــات بانتظــام اإلعــالم 

علـــى د يف قراراتـــه أن يشـــد؛ والكراهيـــة الـــيت حتـــض علـــى  
ــلحة    ــات املسـ ــرة للجماعـ ــؤولية املباشـ ــاملسـ ــانون مبوجـ ب القـ

عـــالوة علـــى ذلـــك، شـــجع اجمللـــس علـــى اإلنســاين الـــدويل.  
ــهُ   ــمواصــلة تطــوير مفهــوم الن األزمــات  يف معاجلــة ةج اإلقليمي

ــة ودون ــياغة    اإلقليميـ ــد صـ ــيما عنـ ــة، ال سـ ــات اإلقليميـ واليـ
ينبغـي للمجلـس أيضـا أن    أضاف أنه عمليات حفظ السالم. و

لعامــة منــتظم مــع اجلمعيــة ا  بشــكل  علومــاتامل تبــادل ينمــي
واألجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة بشأن املسائل املتعلقـة  

  .اعات املسلحةرتحبماية املدنيني يف ال
أن التقـــارير والتوصـــيات وشـــدد األمـــني العـــام علـــى   

لعمـل الفعـال، وأن املسـؤولية الرئيسـية عـن      عـن ا ليست بديال 
 محاية املدنيني تقع على عاتق احلكومات واجلماعـات املسـلحة  

عندما ال حتتـرم تلـك   أضاف أنه وع. رتاركة يف حاالت التاملش
 .  جملس األمن أن يتصرف يتعني علىاألطراف مسؤولياهتا، 

 ٢٣، املعقــــــــــــــودة يف )٢١(٤٣١٢يف اجللســــــــــــــة و  
التقريـر   هجـدول أعمالـ  يف اجمللس أدرج ، ٢٠٠١نيسان/أبريل 

ــس إىل إحاطــ    ــذكور أعــاله. واســتمع اجملل ــة  اتامل ــن إعالمي م
األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق  ومفوضــة مــني العــام، األ نائبــة

ــانية ومنســق       ــام للشــؤون اإلنس ــني الع ــل األم اإلنســان، ووكي
مجيــع أعضـــاء  ببيانــات  أدىل واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ.    

ــس ــو ،اجملل ــتني، وممثل ــتراليا، ااألردن، وو األرجن ــرائيل، وس إس
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢١(  
 و ١١هذه اجللسة، انظر الفصل األول، اجلزء اخلامس، احلـالتني  

ــق بســري العمــل (القواعــد   ١٥  )؛ والفصــل ٣٦-٢٧، فيمــا يتعل
لعاشر، اجلزء الرابع، فيما يتعلق باملناقشة الدستورية ذات الصـلة  ا

بتفسري أحكام الفصل السادس مـن امليثـاق أو تطبيقهـا؛ والفصـل     
احلــادي عشــر، اجلــزء األول، الفــرع بــاء، فيمــا يتعلــق باملناقشــة   

من امليثاق، واجلزء الثالـث، الفـرع بـاء، فيمـا      ٣٩املرتبطة باملادة 
 .٤١رتبطة باملادة يتعلق باملناقشة امل



ةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولي - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 921 
 

ــيا  و ــدة وإندونيســـ ــة املتحـــ ــارات العربيـــ ــتان، و ،اإلمـــ باكســـ
مجهوريــة كوريــا، وواجلمهوريــة العربيــة الســورية، بحــرين، وال

االحتـــاد األورويب  لنيابـــة عـــنوجنـــوب أفريقيـــا، والســـويد (با
ــدان  ــه والبلـ ــازة إليـ ــبة واملنحـ ــرياليون، املنتسـ ــراق، و)، وسـ العـ
ــدا،  ــا، ووكن ــال، وومصــر، املكســيك، وماليزي ــدا، ونيب نيوزيلن
لفلســـطني،  نوالـــدائم ونلـــيمن، واملراقبــ وااليابـــان، وواهلنــد،  

 وسويسرا.   ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي

ــدد و   ــدة)  شـ ــة املتحـ ــرئيس (اململكـ ــه  ،الـ يف مالحظاتـ
ــدور علــى  االســتهاللية، انــب اجل حــولناقشــة امل ضــرورة أن ت

يف الوقـت نفسـه،    ،أكدوتنفيذ توصيات األمني العام. ب تعلقامل
سـؤوليات يف منظومـة   امل وزيـع اجمللـس احتـرام ت   ه يـتعني علـى  أن
األخرى التابعة  جهزة، وال سيما بني اجمللس واألمم املتحدةاأل

ــدة. و  ــم املتحـ ــاف أن لألمـ ــيق  أضـ ــوع التنسـ ــيكونموضـ ، سـ
 .  )٢٢(من األمهية مبكان لذلك،

ــام    تعرضــو   ــة األمــني الع ــاين لألمــني   نائب التقريــر الث
بالنسـبة  أن التقرير يركز علـى عـدة أولويـات     فالحظتالعام، 

انتهاكات القـانون  على اجلنائية كمة حملاا) ألمجتمع الدويل: (ل
 مسـألة الوصـول إىل السـكان الضـعفاء؛    (ب)  اجلنائي الـدويل؛ 

ــات     ج( ــلحة يف خميمـ ــر املسـ ــدنيني والعناصـ ــني املـ ــل بـ ) الفصـ
 فيهــــا تجمــــعياملســــتوطنات الــــيت مــــن  االالجــــئني أو غريهــــ

ن. وأشــارت إىل أن العديــد مــن التوصــيات الرئيســية   واملشــرد
عـن   تتنفيذ وأعرببال مل حتظ )٢٣(مني العاملتقرير األول لأليف ا
ــة  يف أن  هاأملـــ ــذه اجللسـ ــر هـ ــوال إىل  تيسـ ــال مـــن األقـ االنتقـ

 .  )٢٤(األفعال ومن النوايا إىل التنفيذ

قـوق  املتعلقـة حب فيما يتعلق مبوضوع تقصـي احلقـائق   و  
املفوضـة السـامية   أشـارت  اع املسـلح،  رتيف حاالت الـ اإلنسان 

__________ 

  )٢٢()  S/PV.4312،  ٣الصفحة. 

  )٢٣(  S/1999/957. 

  )٢٤(  S/PV.4312،  ٥-٤الصفحتان. 

ــة  يــؤديأن  إىل أن إثبــات احلقــائق ميكــن  دورا حامســا يف محاي
الـيت أوفـدت يف   بعثـات تقصـي احلقـائق    ت إىل شار، وأاملدنيني

أفغانستان وتيمور الشـرقية وسـرياليون وكوسـوفو.    املاضي إىل 
أن بـ  هابيرحأعربت عن توفيما يتعلق بآليات حقوق اإلنسان، 

آلليـات اخلاصـة   لتطلع بشكل متزايد إىل اخلـربة الفنيـة   ياجمللس 
أن هنــاك  أيضــا أت. ورويســتعني هبــا حقــوق اإلنســانللجنــة 

معنيـة  ق ينسـ راكـز ت م وجـود ميزة كبرية يف املقترحات املتعلقة ب
زيادة التركيز علـى احلمايـة   بدنيني يف بعثات حفظ السالم وبامل

 .  )٢٥(يف واليات حفظ السالم

وكيــل األمــني العــام، علــى وجــه اخلصــوص، رحــب و  
مكتـب تنسـيق    قطاعـات مشكل مـن مجيـع   بفكرة إنشاء فريق 
ــانية ــؤون اإلنسـ ــالم  و الشـ ــات حفـــظ السـ ــة لإدارة عمليـ كفالـ

يف  علـى حنـو مالئـم    قضايا ذات الصلة حبماية املدنينيال معاجلة
 تنـاول بالتفصـيل عـددا مـن    واليات عمليات حفـظ السـالم. و  

يضـطلع   يتيف التقرير الثـاين لألمـني العـام الـ    الواردة قترحات امل
اللجنـة الدائمـة املشـتركة     عمل، مثل ياملكتب بدور قياد فيها

ــاالت   ــاص ببـــني الوكـ ــات   اخلـ ــل املمارسـ ــل ألفضـ ــع دليـ وضـ
املتعلقـة بإمكانيـة   واالستراتيجيات ملفاوضات ا اإلرشاد بشأنو

ــة      الوصــول ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــاون م ــز التع  يف، وتعزي
 .  )٢٦(امليداين على الصعيدمسألة أمن املوظفني 

مني العـام إىل ثقافـة احلمايـة،    ن دعوة األوتكلمامليد وأ  
ــواردة يف   واوشــــدد ــة إىل تنفيــــذ التوصــــيات الــ علــــى احلاجــ

مجيـع الـدول    ضـرورة أن تتقيـد  التقريرين. وأكدوا مـن جديـد   
دقيــق بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل    علــى حنــو

ــة   ينشـــددموحقـــوق اإلنســـان،  علـــى أن احلكومـــات الوطنيـ
كفالـــة محايـــة املـــدنيني. كمـــا تتحمـــل املســـؤولية األوىل عـــن 

 .  أساسا اعاترتأعادوا التأكيد على أمهية منع نشوب ال
__________ 

 .٩-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.4312 (Resumption 1) وCorr.1،  ٤-٢الصفحات. 
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ــ ضــرورة تقــدمي وشــدد عــدة مــتكلمني علــى       رتكيبم
ــا يف    اال ــدويل، مب ــائي ال ــانون اجلن ــهاكات اجلســيمة للق ذلــك نت

لعدالـة مـن خـالل اللجـوء إىل     ل، اجلهات الفاعلة غري احلكومية
 احملاكم أو آليات احلقيقـة واملصـاحلة   وأاحملكمة اجلنائية الدولية 

. ويف هـذا الصــدد، أكـد كـثري مــن املـتكلمني علــى     )٢٧(القائمـة 
التوقيع والتصــديق علــى نظــام بــاحلاجــة إىل قيــام مجيــع الــدول  

ممثــل  أعــرب. و)٢٨(رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
مـا إذا كانـت    زنيأنه ينبغي للمجلس أن عن رأي مفاده اهلند 
مقـابال كافيـا ملـا ينفـق عليهـا      م الدولية املخصصة تعطـي  احملاك
 .  )٢٩(الوامأ من

ــة،       ــة غــري احلكومي رأى وفيمــا يتعلــق باجلهــات الفاعل
ن أنه جيب علـى اجمللـس أن حيـث اجلماعـات املسـلحة      واملتكلم

باســتمرار علــى االلتــزام باملعــايري الــواردة يف القــانون اإلنســاين  
ــدويل وحقــوق اإلنســان. وأشــار   ــام األمــم   ضــرورةإىل  واال قي

التفــاوض مــع بالفاعلــة اإلنســانية األخــرى  طــرافاملتحــدة واأل
اجلهــات الفاعلـــة غــري احلكوميـــة مــن أجـــل تقــدمي املســـاعدة     

ــاقتراح  و، ملتضــررينلســكان ال وضــع رحــب عــدة مــتكلمني ب
ــيال     ــاالت دلـ ــني الوكـ ــتركة بـ ــة املشـ ــة الدائمـ ــادئ ب اللجنـ املبـ

ــة  ــتراتيجيواللمفاوضـــات التوجيهيـ ــة اتالسـ ــة ب املتعلقـ إمكانيـ
ــذكور يف تقريــر األمــني العــام     الوصــول . )٣٠(، علــى النحــو امل

__________ 

  )٢٧(  S/PV.4312 االحتـاد   ٢٧(بـنغالديش)؛ والصـفحة    ١٠، الصفحة)
(النــرويج)؛  ٣٧يرلنــدا)؛ والصــفحة (أ ٣١الروســي)؛ والصــفحة 

 (اململكة املتحدة)؛ ٤١(موريشيوس)؛ والصفحة  ٣٩والصفحة 

S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr.1،  (نيبال). ٤٧الصفحة 

  )٢٨(  S/PV.4312 (النـرويج)؛   ٣٧(أيرلنـدا)؛ والصـفحة    ٣١، الصفحة
 (اململكة املتحدة)؛ ٤١(موريشيوس)؛ والصفحة  ٣٩والصفحة 

S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr.1،  ــدا)؛  ٥الصـــفحة (كنـ
(السويد بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة      ٧والصفحة 

 (نيبال). ٤٧(إسرائيل)؛ والصفحة  ٤٤

  )٢٩(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. ٢٠، الصفحة. 

  )٣٠(  S/PV.4312 ــفحة ــفحة   ١١، الصـــــ ــنغالديش)؛ والصـــــ  ١٣(بـــــ
ــفحة   ــا)؛ والصـــ ــفحة   ١٧(أوكرانيـــ ــنغافورة)؛ والصـــ  ٣٠(ســـ

ــد  الحــظ و أن اتفاقيــات جنيــف ال تتضــمن احلــق يف   ممثــل اهلن
لتوصـية  تسـاءل عـن األسـاس القـانوين     والوصول دون عوائق، 

ــام. ورأ  ــني الع ــذا احلــق   ىاألم ــهاكيشــكل أن ه ــانون ل اانت لق
. وقـال  نحـه مل  ميلك أي سـلطة الاإلنساين الدويل، وأن اجمللس 

، وعــادة شــكلي نأزم يلــ الوصــول الســبل إن احلرمــان مــن  
وهـــو الـــدافع م واألمـــن الـــدوليني، هتديـــدا للســـال يشـــكل، ال

 .  )٣١(لمجلس إىل العملالوحيد ل

ممــثلني ضــرورة وضــع معــايري وإجــراءات  ة وأكــد عــد  
عـن املـدنيني فضـال     هاوفصـل واضحة لتحديد العناصر املسلحة 

مـراقبني عسـكريني دولـيني لرصـد احلالـة       يفـاد اجة إىل إعن احل
فيمـا   عن شكوكهممثل اهلند وأعرب . )٣٢(يف خميمات الالجئني

ــايري، يف حـــني أ   ــذه املعـ ــة هـ ــق بفعاليـ ــاريتعلـ ــثال ثـ ــتراليا  ممـ أسـ
صــــياغة هــــذه فيمــــا يتعلــــق بصــــعوبة  شــــواغلوإندونيســــيا 

 .  )٣٣(املعايري

ــار اإلعــالم الــ      ــى آث ــق عل بــث يي ذويف معــرض التعلي
متكلمني الضوء علـى  ة عدسلط  ،محاية املدنيني على الكراهية

احلاجــة إىل إدمــاج آليــات رصــد وســائط اإلعــالم يف واليــات  
أمهيـة نشـر املعلومـات الدقيقـة عـن      . وفيمـا يتعلـق ب  )٣٤(البعثات

__________ 

 ١٤، الصــفحة .Corrو  S/PV.4312 (Resumption 1) (أيرلنــدا)؛
 (سويسرا).

  )٣١(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. ٢٠، الصفحة. 

  )٣٢(  S/PV.4312 ــفحة ــفحتان   ١٣، الصـ ــا)؛ والصـ  ١٥-١٤(أوكرانيـ
(الواليـات   ٢٤(سنغافورة)؛ والصـفحة   ١٦(تونس)؛ والصفحة 

 S/PV.4312 (Resumption 1)(أيرلنـدا)؛   ٣٠والصـفحة   املتحدة)؛
 (مجهورية كوريا). ١١، الصفحة .Corrو 

  )٣٣(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. (اهلنـــد)؛  ٢١، الصـــفحة
 (إندونيسيا). ٤١(أستراليا)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 

  )٣٤(  S/PV.4312 ــفحة ــفحة   ١١، الصـــــ ــنغالديش)؛ والصـــــ  ٢٠(بـــــ
 ٣٠(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٥ (جامايكا)؛ والصـفحة 

 S/PV.4312(اململكــــة املتحــــدة)؛  ٤٢(أيرلنــــدا)؛ والصــــفحة 

(Resumption 1)  وCorr. ــة عـــن   ٧، الصـــفحة (الســـويد بالنيابـ
 االحتاد األورويب).
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دور األمــم  نالقــانون اإلنســاين الــدويل وحقــوق اإلنســان وعــ 
شـكل  يينبغـي أن  أنـه   بنغالديش وجامايكـا  ممثال رأى، املتحدة
ــة البعثــ    عنصــر ل ــن والي ــالم جــزءا م ــاتوســائط اإلع  ا، ورحب

التعــاون بــني إدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة عمليــات     توثيــق اب
 .  )٣٥(الغاية تلكحفظ السالم لتحقيق 

وأكــد املتكلمــون علــى احلاجــة إىل التعــاون والتنســيق   
يف  الفعالني بـني العـدد الكـبري مـن األطـراف الفاعلـة املشـتركة       

ــدنيني يف ال  ــة امل ــوا عــن تأي اعــات املســلحة، و رتمحاي ــدأعرب  همي
ميكنـه  اجمللس أن العام الواردة يف تقريره األول  األمنيمالحظة 

ــد يف وضــع هنــج شــامل حلــل األزمــات      ــدور رائ االضــطالع ب
ــع عناصــر منظومــة األمــم املتحــدة     وتشــجيع التعــاون بــني مجي

. دولغـري الـ  مـن  علـة  والقوى اإلقليمية واملاحنني واجلهـات الفا 
مـــن املـــتكلمني إىل تعزيـــز التعـــاون بـــني اجمللـــس   كـــثري ودعـــا

ــة ــات اإلقليميـ ــد  )٣٦(واملنظمـ ــل اهلنـ ــري أن ممثـ ــار إىل. غـ  أن أشـ
ــاناجمللـــس يف املاضـــي  ــثري كـ ــا  اكـ ــالوراء  تفـــيخيأن إمـ  ةرتعـ

ن خيـول سـلطاته   أالضطرار إىل اختاذ إجـراء أو  ل ااإلقليمية جتنب
عـــن هلـــا  ىتخلـــوي، ات اإلقليميـــةبعض املنظمـــلـــ مـــن البـــاطن
   .)٣٧(همسؤوليات

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4312 ــفحة ــفحة   ١١، الصـــــ ــنغالديش)؛ والصـــــ  ٢٠(بـــــ
 (جامايكا).

 ٢٨ ٢٠والصـــفحة  (جامايكـــا)؛ ١٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣٦(  
 ٣٣(كولومبيــا)؛ والصــفحة  ٣٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة 

(اململكــة  ٤٢(موريشــيوس)؛ والصــفحة  ٤٠(مـايل)؛ والصــفحة  
 ١٠، الصــفحة .Corrو  S/PV.4312 (Resumption 1)املتحــدة)؛ 

ــفحتان   ــتني)؛ والصـــ ــا)؛   ١٢-١١(األرجنـــ ــة كوريـــ (مجهوريـــ
يلنـدا)؛ والصـفحة   (نيوز ٢٩(ماليزيا)؛ والصـفحة   ٢٦والصفحة 

ــفحة   ٣٢ ــتراليا)؛ والصـ ــالمي)؛    ٣٦(أسـ ــؤمتر اإلسـ ــة املـ (منظمـ
 (نيبال). ٤٧(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٤٢والصفحة 

  )٣٧(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. ٢١، الصفحة. 

ن أفضــل الســبل لضــمان أإىل مــتكلمني عــدة  ذهــبو  
ــدنيني   ــة امل ــع نشــوب ال مب تبــدأمحاي ــاترتن ممثــل ورأى . )٣٨(اع

بنغالديش أن تعزيز قدرات املنظمة يف جمال اإلنذار املبكـر مـن   
التوصــل إىل فهــم   ضــمانشــأنه أن يقطــع شــوطا طــويال حنــو   

ــاأفضــل  ينظــر ممثــل ســنغافورة أن ورأى . )٣٩(احلمايــة تملتطلب
اجمللس جبدية يف وضع معايري واضحة للتدخل بـالقوة كوسـيلة   

يف كوسـوفو وتيمـور   الذي قـام بـه   الدور  على غرارللحماية، 
اجمللــس جامايكــا أن يستكشــف  ةممثلــ ت. واقترحــ)٤٠(الشــرقية

الـذي   السبل الكفيلـة بإدمـاج مسـائل محايـة املـدنيني يف النـهج      
ــةللوقااجمللــس  نتهجــهي ــدا إىل أن ثــالث  )٤١(ي . وأشــار ممثــل كن

ــات ــد  بعث ــة العه ــظ الســالم، حل حديث ــو   ف ــة الكونغ يف مجهوري
تضـــمن أحكامـــا تالدميقراطيـــة وتيمـــور الشـــرقية وســـرياليون، 

ت اشـتمل . وذكر ممثل األردن أنـه إذا  )٤٢(ماية املدنينيخاصة حب
ــة املــدنيني علــىواليــات حفــظ الســالم   عضــاء ينبغــي أل ،محاي

ــس أن  ــدمني لعــرض  اجملل ــوا أول املتق ــود  يكون  همأن خيــدم جن
ــا األمــني العــام  يتركــوا وال  مســامهني عــن يطــرق األبــواب حبث
 .  )٤٣(واتقب

آثــار  مــتكلمني مســألة محايــة املــدنيني ب   ة عــدربــط و  
لوجــود آليــة دائمــة   همتأييــداجلــزاءات، وأعــرب الــبعض عــن  

__________ 

  )٣٨(  S/PV.4312 ــفحة ــفحة   ١٠، الصـــــ ــنغالديش)؛ والصـــــ  ١٩(بـــــ
ــا)؛ والصــفحة   ــاد (اال ٢٧(الصــني)؛ والصــفحة   ٢٢(جامايك حت

(موريشـيوس)؛   ٣٩(مايل)؛ والصفحة  ٣٤الروسي)؛ والصفحة 
S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. جنــوب  ١٦، الصــفحة)

(اإلمـارات العربيـة املتحـدة)؛ والصـفحة      ١٩أفريقيا)؛ والصفحة 
 ٤٥(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ٤١(باكســـتان)؛ والصـــفحة  ٢٨

 (نيبال).

  )٣٩(  S/PV.4312،  ١٠الصفحة. 

 .١٧جع نفسه، الصفحة املر  )٤٠(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  )٤٢(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. ٥، الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  
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 وا، وأبـرز ملـدنيني اجلـزاءات علـى ا  نظم ثر التقين ألالستعراض ل
 هــب. وذ)٤٤(أمهيــة التقيــيم املســبق لآلثــار اإلنســانية للجــزاءات

أو  ‘‘ذكيــة ’’جــزاءات   ال توجــد أي أنــه  إىل ممثــل باكســتان   
ــزاءات  ــداف،  جـ ــددة األهـ ــزاءات  حمـ ــد جـ ــا توجـ  ةظاملـــ وإمنـ
  .)٤٥(فحسب
 مـتكلمني ة عدأعرب لعمل يف املستقبل وفيما يتعلق با  

تـابع جمللـس   عامـل  شـاء فريـق   مجلـة أمـور، إن   ، يفعن تفضيلهم
قررات املتعلقة حبمايـة  بدراسة تنفيذ التوصيات وامليقوم األمن 
ألغـراض صـنع   الالزمـة  املعلومـات  بغية تزويد اجمللس ب املدنيني
 تنشـئ ممثل النرويج إىل وضـع خريطـة طريـق     دعا. و)٤٦(القرار
خمتلف اجلهات الفاعلـة يف   حمددة األهداف إلرشادعمل خطة 

وضــع قائمــة  لجامايكــا  ةممثلــ ت. ودعــ)٤٧(وصــياتتنفيــذ الت
ــة  واليــات حفــظ  تفاصــيل القــرارات وصــياغة  إلعــداد مرجعي

، مـع هـذه الفكـرة    تفق ممثل أيرلنداوا. )٤٨(السالم وبناء السالم
ينبغـي أن  أن مجيـع عمليـات حفـظ السـالم      وأبدى رأيا مفـاده 
ــرا  ــا حبتشـــمل عنصـ ــانمتعلقـ ممثـــل  اقتـــرح. و)٤٩(قـــوق اإلنسـ

ممثــل كنــدا، إجــراء مراجعــة ســنوية  وعلــى غــراره ســنغافورة، 
حبمايـة   صـل عمـل اجمللـس فيمـا يت   ل رتاهـة وضوعية والمتسمة بامل

__________ 

  )٤٤(  S/PV.4312 ــفحة ــفحة   ١١، الصـــــ ــنغالديش)؛ والصـــــ  ١٩(بـــــ
 ٣٢(الصـــــــني)؛ والصـــــــفحة  ٢٣(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة 

 ١١، الصفحة .Corr و S/PV.4312 (Resumption 1)(كولومبيا)؛ 
 (سويسرا). ١٤(مجهورية كوريا)؛ والصفحة 

  )٤٥(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr. ٢٨، الصفحة. 

  )٤٦(  S/PV.4312 (جامايكـا)؛   ١٨(تونس)؛ والصـفحة   ١٥، الصفحة
، .Corrو  S/PV.4312 (Resumption 1)(أيرلنـدا)؛   ٣١والصـفحة  
 (ماليزيا). ٢٥الصفحة 

  )٤٧(  S/PV.4312، ٣٨لصفحة ا. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  

مراعــاة محايــة  بتعمــيم مــتكلمني ة أوصــى عــد و. )٥٠(املــدنيني
 منــها قطــربذلــك و،  يف عمــل األمانــة العامــة واجمللــساملــدنيني

مانـة  األ واإلحاطات اإلعالمية املقدمة مـن تقارير األمني العام، 
بعثــــات اجمللــــس إىل منــــاطق  إيفــــاد لــــس األمــــن وجملالعامــــة 

   .)٥١(عرتاال

موجهــة  ٢٠٠١حزيران/يونيــه  ٢١رســالة مؤرخــة بو  
، طلب أعضاء اجمللـس أن  )٥٢(إىل األمني العام من رئيس اجمللس

التوصـــيات املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني الـــواردة يف عـــاد تنظـــيم ي
ملســؤوليات وتعزيــز هبــدف توضــيح ا )٥٣(تقريــري األمــني العــام

ــذ.   ــق بــني   ل اناضــموالتعــاون وتيســري التنفي ــق تعــاون أوث تحقي
ــظ     ــات حفـ ــانية وإدارة عمليـ ــؤون اإلنسـ ــيق الشـ مكتـــب تنسـ

لمكتـبني  لأن ينشـئ  علـى  السالم، شـجع اجمللـس األمـني العـام     
. ولتيســـري نظـــر اجمللـــس يف متعـــددةلقطاعـــات شـــامال فريقـــا 

داوالتـــه بشـــأن إنشـــاء املســـائل املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني يف م
ــ طلــب أعضــاء   ئهــا،أو إهنا هــاأو تغيريحفــظ الســالم   اتوالي

مدرجـة  كرة ذمـ  ،التعـاون الوثيـق مـع اجمللـس    ب أن تعـّد، اجمللس 
املسـائل ذات الصـلة. وباإلضـافة إىل ذلـك، طلـب      ب ةقائم فيها

عـن   ات إعالميـة إحاطـ تقـدمي  األمانة العامـة  من أعضاء اجمللس 
 .  ٢٠٠١ول تشرين الثاين/نوفمرب املبادرات حبل تلكحالة 

ــةو   تشــــرين  ٢١يف  ، املعقــــودة)٥٤(٤٤٢٤ يف اجللســ
ــاين/نوفمرب  ، )٥٢(يف ضــوء الرســالة املــذكورة أعــاله   ٢٠٠١الث

__________ 

 S/PV.4312(ســــــنغافورة)؛  ١٦املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة     )٥٠(  
(Resumption 1)  وCorr. (كندا). ٦، الصفحة 

  )٥١(  S/PV.4312 ٤١(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٢٦، الصــفحة 
، .Corrو  S/PV.4312 (Resumption 1)(اململكــــة املتحــــدة)؛ 

 (كندا). ٦الصفحة 

  )٥٢(  S/2001/614. 

  )٥٣(  S/1999/957  وS/2001/331. 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٥٤(  
، ١١هــذه اجللســة، انظــر الفصــل األول، اجلــزء اخلــامس، احلالــة 

 .٣٦-٢٧فيما يتعلق باحلاالت اخلاصة املتعلقة بتطبيق القواعد 
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ــة اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة    ــام   إعالمي ــل األمــني الع مــن وكي
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ بشـأن    

لحة. املـدنيني يف الصـراعات املسـ    مايـة اخلاصـة حب تنفيـذ  الخطة 
، أوكرانيـا ت أسـئلة مـن ممثلـي    وجهوخالل املناقشة التفاعلية، 

ــدا، ــنغالديش، و وأيرلنــ ــنغافورة،  بــ ــونس، وســ ــا، ووتــ فرنســ
موريشـــــيوس، و ،واململكـــــة املتحـــــدةمـــــايل، وكولومبيـــــا، و
 .  النرويجو

ة، تـــه اإلعالميـــيف إحاط ،قـــدم وكيـــل األمـــني العـــامو  
ها مكتـب تنسـيق   لرئيسية الثالثة الـيت اختـذ  لمبادرات ال تفصيال

ــانية  ــتجابة الشـــؤون اإلنسـ رئـــيس اجمللـــس يف القتراحـــات اسـ
ــة   ــالته املؤرخـ ــه  ٢١رسـ ــق  و .٢٠٠١حزيران/يونيـ ــا يتعلـ فيمـ

، ة طريــق لتنفيــذ توصــيات األمــني العــام خريطــ عــدادبــاقتراح إ
التقريـر الشـامل لألمـني العـام     كيل األمـني العـام إىل أن   وأشار 

ــرر  ــاين/نوفمرب    املقـ ــرين الثـ ــس يف تشـ ــه إىل اجمللـ  ٢٠٠٢تقدميـ
 منـه  مسـاعدةً وأضـاف أن املكتـب،    .تنفيـذ لل اخمططـ سيتضمن 
ت ، نظم ثالث حلقات عمل، شـارك طة الطريقيريف إعداد خ

ــا ــاء املهتمــــ   فيهــ ــدول األعضــ ــاألمر ةالــ ــة   بــ ــة العامــ واألمانــ
واملنظمـات غـري    ،الدوليـة لصـليب األمحـر   اجلنـة  والوكاالت، و

يف  املشـــاركون نـــاقشوأخـــرى. جهـــات فاعلـــة و ،يـــةاحلكوم
ــات العمــل   ــمســائل مــ حلق ــدول مبوجــب   ن قبي ــات ال ل التزام

ــانو ــدويل و الق ــانون ن اإلنســاين ال ــوق اإلنســان ق ــذ و؛ حق تنفي
العناصـر   إدراج؛ وجيهية املتعلقـة باملشـردين داخليـا   املبادئ التو

ــة املــدنيني يف واليــات عمليــات حفــظ الســالم.     املتصــلة حبماي
قائمـة مرجعيـة    ه جيـري إعـداد  كرة، أعلـن أنـ  ذما يتعلـق باملـ  وفي
تصـــميم  لـــدىملســـائل الرئيســـية الـــيت ســـينظر فيهـــا اجمللـــس با

. وفيمــا يتعلــق مبســألة  هلــاوالتخطــيط واليــات حفــظ الســالم  
ــات حفــظ    ــاون بــني املكتــب وإدارة عملي ــز التع الســالم،  تعزي

ر لتسـهيل النظـ   لقطاعـات متعـددة   شـامل أشار إىل إنشاء فريق 

ة حبمايـة املـدنيني يف تصـميم عمليـات حفـظ      رتبطيف املسائل امل
 .  )٥٥(هاوتنفيذ هاوختطيط السالم

أشـار  وردا على األسئلة اليت طرحهـا أعضـاء اجمللـس،      
وكيــل األمــني العــام إىل أن العمليــة املشــتركة بــني الوكــاالت    

، نيوظفي األمـم املتحـدة امليـداني   ملـ إعداد دليـل   ت من أجلبدأ
وجيهــات بشــأن اخلطــوات العمليــة الــيت تتخــذ      وسيتضــمن ت

بصــدد توقيــت وكيفيــة ووســيلة االرتبــاط وفــك االرتبــاط بــني 
 أعضـاء اجمللـس  وسيطلع . هؤالء املوظفني واجلماعات املسلحة

. وأشــار كــذلك إىل أن بعــض   مالئــمحمفــل  يفالــدليل علــى 
ومحايـــة املـــدنيني يف  ،والســـالم واألمـــن رأةاملســـائل، مثـــل املـــ

ومنـــع  ة،املســـلح ات، واألطفـــال والرتاعـــملســـلحةاعـــات ارتال
ــا بشــكل منفصــل      رتنشــوب ال مــن اعــات، الــيت جــرى تناوهل
 وأوضـــح ،يف الواقـــع ، يكمـــل بعضـــها بعضـــالـــسجانـــب اجمل
 .  )٥٦(بينها يوط املشتركةاخلحتديد  ضرروة

آذار/مـارس   ١٥، املعقـودة يف  )٥٧(٤٤٩٢ويف اجللسة   
ــل ا  ٢٠٠٢ ــام  ، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة مــن وكي ألمــني الع

أدىل وللشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ،  
 .  ببيانات مجيع أعضاء اجمللس

محايـة  اء بقـ إعلـى ضـرورة   وكيـل األمـني العـام    شدد و  
 ،، يف مجلة أمـور نّوهو يف صدارة جدول أعمال اجمللساملدنيني 

كاتــب املزيــادة احلــوار والشــراكات فيمــا بــني الوكــاالت و     ب
ألمم املتحدة، مـن خـالل اجلهـود املنسـقة، يف جمـاالت      ل التابعة

ل املســـاعدات اإلنســـانية، ومحايـــة الطفـــل، واملســـائل     اصـــإي
__________ 

  )٥٥(  S/PV.4424،  ٤-٢الصفحات. 

 .١٦-١٥، والصفحتان ١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦(  

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٥٧(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

من امليثاق؛ والفصل  ٣٩باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 
، فيمـا يتعلـق   ١٥لثاين عشر، اجلـزء الثـاين، الفـرع ألـف، احلالـة      ا

 .٢٤باملادة 
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دعـاءات االسـتغالل   . وفيمـا يتعلـق با  احلمايـة املتعلقة ب األخرى
ــال يف خميمــات الالجــئني   ــا   اجلنســي لألطف يف ســرياليون وغيني

عـــدم يف  املتمثلـــةاألمـــني العـــام سياســـة أكـــد جمـــددا وليربيـــا، 
مـن جانـب   أي من هذه األعمـال  ارتكاب قا مع طلمالتسامح 

، وأشـار  ارتبط هبـ أو مـ األمم املتحدة  لدى وظفمشخص  أي
 إىل التحقيق الذي شرع فيه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.  

التقدم الـذي  بوكيل األمني العام اجمللس كذلك أبلغ و  
لتعـاون  لمسبوق  غري منوذجااملذكرة، اليت متثل  إعدادأحرز يف 

التفاعلي بني اجمللس واألمانـة العامـة. وأعـرب عـن أملـه يف أن      
هذه الوثيقة مبثابة قائمة مرجعيـة لتيسـري نظـر اجمللـس يف     تكون 
ــات حفــظ الســالم أي مــن إنشــاء   ئهــاأو إهنا هــاأو تغيري عملي

ــدريجب ــار إىل أهنـــ التـ ــد  ا. وأشـ ــافة إىل حتديـ ــن  ١٣، باإلضـ مـ
املــدنيني يف الصــراعات املســلحة،   مايــةحلهــداف األساســية األ

ــوفر ــا،  تـ ــاأيضـ ــائل  إىل حـــد مـ ــر يف املسـ ــدا للنظـ ــارا مفيـ ، إطـ
املرأة والسـالم  كـ ، تكامـل و تـرابط اليت يوجـد بينـها   املواضيعية 
ــن ــال يف الواألمـ ــلحة رت؛ واألطفـ ــات املسـ ــوب  اعـ ــع نشـ ؛ ومنـ

 .  )٥٨(اعاترتال

، يف مجلــة أمــور، علــى املــذكرة ز أعضــاء اجمللــسكّــور  
مـا  لنـرويج وكنـدا علـى    ل معن امتناهن واوأعرب معليه املعروضة

 روايف جدول األعمال. وأشـا املدرجة للمسألة  دعمقدماه من 
، يف املاضي كانوا مـن اجلنـود  يف  غالبية ضحايا الصراع إىل أن

اليــوم هــم مــن يف املائــة مــن الضــحايا  ٩٠حــني أن أكثــر مــن 
 صــون لــدور الرئيســي للمجلــس يفبا منــهم تســليمااملــدنيني. و
حتسـني اسـتجابة اجمللـس     ضـرورة شددوا على األمن، السالم و

تعزيــز ثقافــة  عــن طريــقاعــات املســلحة رتمايــة املــدنيني يف الحل
لســبل الكفيلــة مبنــع نشــوب  لاجمللــس التمــاس احلمايــة، وعلــى 

 اعات.  رتال
__________ 

  )٥٨(  S/PV.4492،  ٧-٢الصفحات. 

العهـد  احلديثـة  مـن الرتاعـات   أعضاء أمثلة ة عدوذكر   
ــة ــام التجاهــل ال ت خمتلفــةبــدرجا ايتجلــى فيهــ ، الــيت واجلاري ت

التفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت   
 .  )٥٩(احلرب، فضال عن املعايري القانونية الدولية األخرى

 ليســت اون أهنــكلمــوفيمــا يتعلــق باملــذكرة، أكــد املت   
بل جمموعة أدوات مـن شـأهنا أن متكـن اجمللـس     منوذجيا خمططا 
 معاجلـة الشـواغل املتعلقـة حبمايـة     صبح أكثر فعاليـة يف يمن أن 

شــأن أي أداة أخــرى، لــن   ا، شــأهناإىل أهنــ وااملــدنيني. وأشــار
ة. ويف هـذا  معينـ ستخدم حلـل مهـام   تإال بقدر ما  ةكون مفيدت

تطبيــق املــذكرة العديــد مــن املمــثلني علــى أمهيــة  الصــدد، أكــد
ممثـل سـنغافورة   واقتـرح  . )٦٠(على أساس كل حالة علـى حـدة  

ميع عمليات حفـظ السـالم باسـتخدام    جلستعراض اُيجرى أن 
ممـثلني علـى   ة عـد وشـدد   .)٦١(للتقيـيم املذكرة كقائمة مرجعية 

يف ضـوء   هاواستعراضاملذكرة بصفة دورية حتديث إىل احلاجة 
 .  )٦٢(جتربة اجمللس مع واليات حفظ السالم

بشــأن أن االدعــاءات اخلطــرية  رأى بعــض املــتكلمنيو  
ل يف خميمــات الالجــئني يف غــرب  االســتغالل اجلنســي لألطفــا 

ــأفريقيــا مــن جانــب مــوظفي األمــم املتحــدة قــد    ت القيمــة بين
ذات  الضــوء علــى شــواغل احلمايــةيف إلقــاء لمــذكرة لاحملتملــة 
يف عمليـة التخطـيط    انتظامـا نهج أكثر ب األخذ ، وضمانالصلة

ممثلني على ضرورة وضـع  ة عدوشدد لعمليات حفظ السالم. 
__________ 

ــفحة    )٥٩(   ــه، الصــــ ــع نفســــ ــفحة   ٨املرجــــ ــا)؛ والصــــ  ١٦(فرنســــ
(اجلمهوريــــة العربيــــة   ٢٠-١٩(موريشــــيوس)؛ والصــــفحتان  

 (االحتاد الروسي). ٢٣السورية)؛ والصفحة 

ــفحة    )٦٠(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١١ املرجــ ــا)؛ والصــ  ١٨(كولومبيــ
 (املكسيك). ٢١(بلغاريا)؛ والصفحة 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

ــفحة     )٦٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١١املرجــ ــا)؛ والصــ  ١٣(كولومبيــ
ــدا)؛ والصــفحة   ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٥(أيرلن  ٢١(الوالي

 (املكسيك).
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ــدعوة ك، وذلــك إلعطــاء مضــمون  واعــد الســلو مــدونات لق ل
التســامح مطلقــا يف حــاالت   األمــني العــام القائمــة علــى عــدم  

. )٦٣(مـن جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة     املـدنيني  معاملة إساءة 
 إنشــاءوكيــل األمــني العــام أنــه طلــب أعلــن ويف هــذا الصــدد، 

ــة  الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت   فرقــة العمــل داخــل اللجن
العــاملني يف جمــال املهنــيني ســلوك مجيــع ضــع مدونــة لقواعــد تل

املساعدة اإلنسانية يف إطار األمم املتحـدة أو خارجهـا، مبـا يف    
ذلك املنظمات غري احلكومية. وذكر أن إدارة عمليات حفـظ  

هـذه املسـألة فيمـا يتعلـق بعمليـات       علـى بالفعل  عاكفةالسالم 
  .)٦٤(حفظ السالم

صــيات لتولخريطــة الطريــق ويف معــرض اإلشــارة إىل   
ــؤرخ      ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــن تقريـ ــة مـ ــارس آذار ٣٠املنبثقـ /مـ

إىل  هتمـام اململكـة املتحـدة وأيرلنـدا اال    ممثالوجه ، )٦٥(٢٠٠١
ــة اال  ــرورة كفالـ ــة   ضـ ــذكرة وخريطـ ــاغم بـــني املـ ــاق والتنـ تسـ

ــق ــرح . )٦٦(الطريـ ــنغافورة،  واقتـ ــل سـ ــراره  ممثـ ــى غـ ــل وعلـ ممثـ
ن خارطــة بشــأ ســلط تقريــر األمــني العــام املقبــل  يأن بلغاريــا، 

 .  )٦٧(تنفيذ التوصياتلالطريق الضوء على أدوات حمددة 

بشــكل خــاص ممــثال اململكــة املتحــدة وغينيــا  عــربوأ  
كتـب  مللـف مـن ممـثلني    املؤ امعبإنشاء الفريق اجل همابيرحعن ت

. )٦٨(تنســيق الشــؤون اإلنســانية وإدارة عمليــات حفــظ الســالم
__________ 

ــفحة      )٦٣(   ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــفحة (اململكـ ــه، الصـ ــع نفسـ  ١١املرجـ
 (املكسيك). ٢١(كولومبيا)؛ والصفحة 

 .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٤(  

  )٦٥(  S/2001/331. 

 ١٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٦(  
 (أيرلندا).

 ١٨ ١١(ســنغافورة)؛ والصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة     )٦٧(  
 (بلغاريا).

 ١٧ة املتحــدة)؛ والصــفحة (اململكــ ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٨(  
 (غينيا).

ــرحو ــات املتحــد    اقت ــثال اململكــة املتحــدة والوالي ــد ة مم أن تعق
ن جلسات إحاطة إعالمية مشـتركة يف سـياق املـداوالت    ااهليئت

 .  )٦٩(بشأن واليات حفظ السالم

آذار/مــــارس  ١٥، املعقــــودة يف ٤٤٩٣ويف اجللســــة   
وبـه  ، )٧٠() ببيـان باسـم اجمللـس   النـرويج (أدىل الرئيس ، ٢٠٠٢

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:
تحملــها املــدنيون خــالل د تأكيــد قلقــه إزاء املشــاق الــيت ياعــأ  

عترف مبا هلذا األمر من أثر علـى السـالم الـدائم    االصراعات املسلحة، و
واملصاحلة والتنمية، وأخذ يف اعتباره مسؤوليته الرئيسية مبوجـب ميثـاق   
األمم املتحـدة عـن صـون السـالم واألمـن الـدوليني، وشـدد علـى أمهيـة          

  سويتها.اختاذ تدابري ترمي إىل اتقاء نشوب الصراعات وت

عتمد املذكرة الواردة يف مرفق هـذا البيـان الرئاسـي كوسـيلة     ا  
كـد كـذلك أنـه مـن     ألتيسري نظره يف املسائل املتعلقـة حبمايـة املـدنيني. و   

الضروري، عنـد النظـر يف سـبل تـوفري احلمايـة للمـدنيني يف الصـراعات        
 املسلحة، تناول كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف اخلاصة.

ــرامل   ــؤرخ  رق كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل
ــة ٢٠٠٢ ــان : )٤٦٧٩ (اجللســـ ــنبيـــ  مـــ
 الرئيس 

ــا  ٢٦يف    ــرين الثـ ــدم األمـــني  ٢٠٠٢ين/نوفمرب تشـ ، قـ
اعـات  رتإىل اجمللس التقرير الثالث عن محاية املـدنيني يف ال العام 

ة شـامل إىل ثالث مسـائل   هتماماالفيه ، الذي وجه )٧١(املسلحة
ــدول األعضــا  ل تشــكل حتــديا  ــدرة ال ــدنيني.   ق ــة امل ــى محاي ء عل

املسألة األوىل بزيادة التركيـز علـى العنـف القـائم علـى      تتعلق و
__________ 

 ١٥(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٩(  
 (الواليات املتحدة).

  )٧٠(  S/PRST/2002/6. 

  )٧١(  S/2002/1300    ــوارد يف الرســالة ، املقــدم عمــال بطلــب اجمللــس، ال
 ٢٠٠١حزيران/يونيــــه  ٢١املوجهــــة مــــن الــــرئيس املؤرخــــة    

)S/2001/614 .( 
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 ارااعات. وإقـر رتنوع اجلنس يف حاالت األزمات اإلنسانية وال
منظومــة األمــم املتحــدة،   حــدود املســألة تتجــاوز  هــذه  بــأن 

اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت فرقــة العمــل  أتنشــأ
ء اجلنسيني يف األزمـات  من االستغالل واالعتدا املعنية باحلماية
بتقيــيم مــواطن الضــعف والثغــرات يف   تفــكلُيت اإلنســانية، الــ
ــايري الســلوك  واإلجــراءات  ــة مع ــدابري  القائم ــراح ت حمــددة واقت

تنفيذ عـدد  تعكف على . وأشار إىل أن األمم املتحدة لعالجها
ــز     ــة إىل تعزي ــة والتصــحيحية الرامي ــدابري الوقائي ــة احلمــن الت ماي

يف حــــاالت األزمــــات  تــــهمورعاي لألشــــخاص املستضــــعفني
إدراج تـدابري احلمايـة   ، وتعمل على كفالة اعاترتاإلنسانية وال

ــ ــتغالل  املعرضــةات للفئ ــداء واالس ــات  يف  لالعت تصــميم عملي
حفــظ الســالم واإلغاثــة. ويف هــذا الصــدد، أوصــى بــأن ينظــر  

لصــــلة يف القــــرارات ذات اموحــــدة اجمللــــس يف إدراج فقــــرة 
احملاكمــات وإجــراءات املتابعــة املتخــذة   اإلبــالغ عــن  تقتضــي

ــى  ــا ردا عل ــوع االدعــاءات  املضــطلع هب ــداء اجلنســي  بوق االعت
 .  ياالستغالل اجلنسو

ــا    ــدة   أم ــار املتزاي ــة ذات اآلث ــىاملســألة الثاني ــة  عل محاي
الحــظ إذ . اتعــرتاباالســتغالل التجــاري لل فتتعلــق املــدنيني 

ميثـل  غالل غري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة    أن االستاألمني العام 
ع رتاإىل تـــأجيج الـــ  يدتـــؤاملشـــاكل املتناميـــة الـــيت    إحـــدى

أن يعتمـد اجمللـس   بـ أوصـى  و، أمن السكان املـدنيني بواإلضرار 
قسرية تستهدف الشركات واألفراد املتـورطني يف هنـب   تدابري 

 ع.  رتااملوارد يف حاالت ال
راك املنظمـات  تشـ او ازديـاد اإلرهـاب  يضيف وأخريا،   

اعات املسلحة جمموعة من التحديات اجلديـدة  رتاإلرهابية يف ال
ــدنيني. و  لعمــل عإىل اوالصــعبة  ــة امل ــى محاي ــم ل ــات أن رغ بيان
األمــم دور رهــاب واإل ت بالفعــلناقشــقــد الســابقة اجمللــس 

األمــني العــام أن املنظمــة رأى ، املتحــدة يف مكافحــة اإلرهــاب
ــة   ــادئ توجيهي ــها يف   حباجــة إىل وضــع مب واضــحة بشــأن عمل

ــدنيني يف ال  يف جمــالاملســتقبل  ــة امل ــيت اعــات املســلحة  رتمحاي ال
 فيها املنظمات اإلرهابية.   شطتن

ــام  و   ــني العـ ــدم األمـ ــن    ،قـ ــددا مـ ــر، عـ ــذا التقريـ يف هـ
 بضـرورة فيد يف زيـادة الـوعي   تاملبادرات العملية اليت ميكن أن 

مثـل حلقـات    ، يف العمـل اليـومي لألمـم املتحـدة    محاية املدنيني
العمل اإلقليمية اليت ينظمها مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية     

ــاء    ــدول األعضـ ــماح للـ ــة إىل السـ ــدات  بالراميـ ــد التهديـ تحديـ
؛ سبل التصدي هلا بصورة مجاعيـة للسالم واألمن اإلقليميني، و

ــ مواصــلة اســتخدام و ــداد )٧٢(ذكرةامل ــر  يف إع ــُنوأط ــر ج ُه أكث
األفرقــة القطريــة لألمـــم    عـــن طريــق مايــة املــدنيني   حلتنظيمــا  

مزيــد مــن االستعراضــات  إجــراء ع؛ ورتااملتحــدة يف منــاطق الــ 
لواليــات والقــرارات الرئيســية الــيت ال تــزال محايــة املــدنيني       ل

 .  فيها الشواغل اهلامة إحدى

كــــانون  ١٠، املعقــــودة يف )٧٣(٤٦٦٠ يف اجللســــةو  
تقريـر   هيف جدول أعمالـ  اجمللس درجأ ،٢٠٠٢األول/ديسمرب 

ــام األمــني ــذكور أعــاله. واســتمع اجمللــس إىل إحاطــ    الع  اتامل
مـــن األمـــني العـــام، ووكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون إعالميـــة 

اإلنسانية ومنسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، واملـدير العـام       
مجيــع أعضــاء ببيانــات أدىل و. الدوليــة لصــليب األمحــراللجنــة 
وبـنغالديش،  وإسرائيل، وإندونيسيا، األرجنتني،  وممثلو اجمللس

ومجهوريـــة كوريـــا،   ،ليشـــيت - وبوركينـــا فاســـو، وتيمـــور  
ــدامنرك (با ــن والـ ــة عـ ــاد األورويب لنيابـ ــرا)٧٤(االحتـ  ،)، وسويسـ

__________ 

 املرفق. ،S/PRST/2002/6انظر  )٧٢(  

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٧٣(  
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل العاشــر، اجلــزء الرابــع، فيمــا يتعلــق    
باملناقشة الدستورية ذات الصلة بتفسـري أحكـام الفصـل السـادس     

، مــن امليثــاق أو تطبيقهــا؛ والفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول   
 من امليثاق. ٣٩الفرع باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )٧٤(  
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة وهنغاريا عن موافقتها على البيان.



ةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولي - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 929 
 

والنمســـا وشـــيلي، وكمبوديـــا، وكنـــدا، ومصـــر، والنـــرويج،  
)، واليابان، واملراقـب الـدائم   شبكة األمن البشري لنيابة عن(با

 .  )٧٥(لفلسطني

اعـات  رتأن محاية املـدنيني يف ال األمني العام إىل وأشار   
ــود    ــة املســلحة مــن أهــم البن املدرجــة يف جــدول أعمــال  امللّح

ــس ــتهدف  اجمللـ ــدنيني مسـ ــن املـ ــونن و، ألن املاليـــني مـ  ومعرضـ
نتهاكات حقوق اإلنسان، واحلرمان من املسـاعدة. والحـظ   ال

حتقيــق الســالم املســتدام،   يف ة بالغــ أمهيــةمايــة املــدنيني  حلأن 
 النتقـال الواضـح  اإجـراءات عمليـة و  اختاذ ضرورة وشدد على 

وضـع هنـج أكثـر    منـها  ق طـر بذلـك  و، من السياسة إىل التنفيـذ 
ــا وهيكــل   ــه   فضــل املمارســات  ألانتظام ــن خالل ــرجم م إىل تت

 .  )٧٦(إجراءات عملية على الفور

ــلَ    ــام  وأمجـ ــل األمـــني العـ ــالل  وكيـ ــرز خـ ــدم احملـ التقـ
أن األمـم   ، يف مجلـة أمـور،  ة، والحـظ سـابق السنوات الثالث ال

املتحدة قد زادت الـوعي بـاخلطوات والتـدابري الالزمـة حلمايـة      
تحـديات اجلديـدة   ال أعـاد ذكـر  املدنيني بصورة أكثـر فعاليـة. و  

. )٧٧(الــيت مت حتديــدها يف تقريــر األمــني العــام    الثالثــة الكــبرية  
 ١٥املــذكرة، الــيت اعتمــدها اجمللــس يف  مبــا أدت إليــهورحــب 

ــارس  ــن، )٧٨(٢٠٠٢آذار/م ــة تط م ــات عملي ــبيق ــك ، مب ا يف ذل
األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم      يتاستعراض اجمللس األخري لـوالي 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وسـرياليون. وقـال إنـه يتطلـع     
عمليـات حفـظ السـالم    املنتظمـة ل إىل مزيد مـن االستعراضـات   

ــاطقيف  ــ املن ــدعو للال ــقيت ت ــدنيني.    قل ــة امل الشــديد بشــأن محاي
ــو  كــز أيضــا علــ  رو ــق ال ــة الطري ــر  ى خريط ــق تقري اردة يف مرف

__________ 

لمشــاركة ولكنــه مل يــدلِ ببيــان؛ وكانــت  ُدعــي ممثــل أوكرانيــا ل  )٧٥(  
 النرويج ممثلة بنائب وزير اخلارجية.
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ثــل يف وضــع إىل أن اهلــدف النــهائي يتم ا، مشــرياألمــني العــام
زمنيـة حمـددة،   وأطـر  مسؤوليات إسناد خطة عمل للتنفيذ، مع 

إنشـاء جمموعـة   ع شجامل نمأضاف أنه جيد حسب االقتضاء. و
ــادة النــرويج  لــدعم ل أن  ا، مــن شــأهنمــن الــدول األعضــاء، بقي

عــات رتامايــة املــدنيني يف الحلدة دعــم أوســع نطاقــا قاعــ توجِــد
ــز وتشــجيع اســتخدام    ــة  املســلحة وتعزي ــاجلهــات الفاعل  ةاملعني

، وأن تكون مبثابة منتـدى لتبـادل املعلومـات. وأشـار     لمذكرةل
 فريـــقلشـــؤون اإلنســـانية بإنشـــاء لإىل قـــرار اللجنـــة التنفيذيـــة 
خطـة   ة وضـع عمليـ يقود سـ ، الذي التنفيذ املعين حبماية املدنيني

لمــدنيني لمايــة احلبالتنســيق مــع فريــق دعــم    ويقــوم العمــل، 
تقـدمي  العـودة إىل  واجلهات املاحنة واجمللس. وأعرب عن عزمـه  

األمـني  يقدم سـ أشـهر، يف حـني    ٦ بعـد تقرير عن التقدم احملرز 
 .  )٧٩(شهرا ١٨العام تقريرا شامال إىل اجمللس كل 

إىل  الدوليـة  رلصـليب األمحـ  ااملدير العام للجنـة  وأشار   
 هريفسـ تاع ال ميكـن  رتأن استمرار معاناة املدنيني يف حاالت الـ 

مــن  علــى العكــس ،القــانون اإلنســاينفاالفتقــار إىل القواعــد. ب
 اإطــاريشــكل زال ا ومــعلــى مــر الــزمن،    ، قــد تطــور ذلــك

بشـــكل فعـــال مايـــة واملســـاعدة احللضـــمان  اأساســـي امرجعيـــ
عـات. بيـد أن التحـدي    ارتال حتاصـرهم ين ذللسكان املدنيني الـ 

ــطبت يتمثـــل يفالرئيســـي  ــيـ ــانون، الـ ــؤولية امل تقـــعي ذق القـ سـ
جلنــة الصــليب أضــاف أن الــدول. والرئيســية عنــه علــى عــاتق  

ــذا الصـــدد،، األمحـــر الدوليـــة شـــجع تإال أن  يســـعهاال  يف هـ
. وشـــدد علـــى للقـــانون لـــى تعزيـــز ثقافـــة االحتـــرامعالـــدول 
اإلنســـاين الـــدويل انتـــهاكات القـــانون علـــى عاقبـــة امل ضـــرورة

غـرس احتـرام القـانون قبـل      من قبيـل واعتماد التدابري الوقائية، 
 .  )٨٠(ظهور األزمات

__________ 

  )٧٩(  S/PV.4660،  ٨-٤الصفحات. 

 .١٠-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٠(  
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ــة      ــام وخريطـ ورحـــب املتكلمـــون بتقريـــر األمـــني العـ
أن املســـؤولية الرئيســـية عـــن محايـــة  همديـــأكت مـــعالطريـــق. و

ــار      ــات، أش ــاتق احلكوم ــى ع ــع عل ــدنيني تق ــة  واامل إىل أن محاي
ات املســـلحة تكمـــن يف جـــوهر امليثـــاق.    اعـــرتاملـــدنيني يف ال

مزيـــد مـــن اإلجـــراءات امللموســـة احلاجـــة إىل وشـــددوا علـــى 
أن  نيات املســلحة، مضــيفعــارتمايــة املــدنيني يف الحلواملنتظمــة 

 عمليات السالم.  أيضا لنجاح مهية األ بالغةاحلماية الفعالة 
 ىلإعالوة على ذلك، دعا املتكلمون، يف مجلة أمـور،    

األمـم املتحـدة   إىل قيام ملدنيني والعناصر املسلحة ولفصل بني اا
سـاعدة لالجـئني   تعزيـز احلمايـة وامل  بواهليئات الدوليـة األخـرى   

ة املــذكرة بوصــفها أداة فائــدإىل  واأشــارو واملشــردين داخليــا؛
كـأداة  ريطـة الطريـق   خب وأشـادوا  ؛ملسائل احلمايةتنفيذ اللتعزيز 

ني خمتلف اجلهـات  ماية بأخرى لتيسري مواصلة تنفيذ تدابري احل
قضـايا جديـدة مثـل اإلرهـاب      إدراجبـ  وارحبـ و؛ الفاعلة املعنية
أعربـــوا عـــن ؛ ول اجلنســـي يف تقريـــر األمـــني العـــامواالســـتغال
ــدهم ل ــد مــن االستعراضــات لواليــات   تصــميم تأيي اجمللــس مزي

، من خالل مواصـلة تعزيـز   ذكرةإىل امل اداستنالراهنة ا هقراراتو
ــني   ــترك بـ ــاون املشـ ــات االتعـ ــة ل اإلدارات والكيانـ ــم لتابعـ ألمـ
ــاملتحــدة، مــن أجــل إد  ــدنيني يف  م ــة امل أطــر التخطــيط  اج محاي

  .بعثات السالم وعمليات السالمل
إىل اختاذ مزيد مـن اإلجـراءات،   املتكلمون  ادعوبينما   

، مبـا يف  بالفعـل األمـم املتحـدة    تـه حرزذي أعلى التقدم الـ  واأثن
ــادرة األخــرية الــيت قــ   ــ ماذلــك املب ا مكتــب تنســيق الشــؤون  هب

اإلنســـانية بعقـــد ســـت حلقـــات عمـــل إقليميـــة بشـــأن محايـــة  
ــدنيني يف الصــراعات املســلحة. وب   ــدامل ــوا إ، أكــرب تحدي ىل دع

التعــاون والتنســيق داخــل توثيــق لمــذكرة ول ســتباقيالتنفيــذ اال
التابعـة  وكاالت والالصناديق و بني الربامجفيما األمانة العامة و

إىل أوجـه التـرابط    يف معرض اإلشارةحدة. ونظومة األمم املتمل
ــني  ــائل بـ ــن  املسـ ــالم واألمـ ــاملرأة والسـ ــة بـ ــال  ،املتعلقـ واألطفـ

ــدنيني يف الصــراعات املســلح     ــة امل ، ةوالصــراع املســلح، ومحاي

ــه ينبغــي للمجلــس أن    عــدة ممــثلني  أعــرب عــن رأي مفــاده أن
ــادي     ــل تفـ ــن أجـ ــة مـ ــقة ومتكاملـ ــة متسـ ــا بطريقـ يتصـــدى هلـ

 .  )٨١(جيةالتضارب واالزدوا
حمايــة لل أيضــا إىل تعزيــز ثقافــة نيمــتكلمعــدة ودعــا   

ــدة علـــى  ــود بالفائـ ــدنيني تعـ ــكان املـ ــدد يف حـــني ، )٨٢(السـ شـ
. )٨٣(اعــاترتمنــع نشــوب ال ضــرورةمتكلمــون آخــرون علــى  

 هـا بالكامـل  تعميممل يـتم   يةالوقاممثل بلغاريا أن ثقافة والحظ 
تــدخل لكتفــي باينبغــي أال ي اجمللــس بــأنوأعــرب عــن اعتقــاده 

لــدى وقــوع أحــداث عنيفــة علــى نطــاق واســع فحســب، بــل  
عليــه أن يتصــرف بشــكل اســتباقي ومجــاعي قبــل انتشــار هــذه 

فكرة التدخل اإلنسـاين  ممثل سنغافورة أن  أكدو .)٨٤(الرتاعات
 ق يف التــدخلاحلــ وتســاءل عــن كيفيــة ممارســة ســألة معقــدة،م

ر اشـ أو. )٨٥(وَمن الذي خيول هذا التـدخل  تهومىت ينبغي ممارس
ــل مصــر   ــادتني ممث ــاق،   ٢و  ١إىل امل ــن امليث ــة ورأى م أن محاي
ــدنيني يف ال ــلحة جيـــب أال  رتاملـ ــات املسـ ــاعـ ــال تـ ؤدي إىل إغفـ

ــدول    ــة أو مســؤوليات ال  علــى اوســلطاهتمفهــوم ســيادة الدول
حلمايـة حقـوق   كانـت   تحديد ما إذاحماولة ل. ويف )٨٦(أراضيها

ثـل بوركينـا فاسـو    مم قالاإلنسان األسبقية على سيادة الدولة، 
__________ 

ــفحة    )٨١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــدة)؛  ٣٣املرجـ ــة املتحـ  S/PV.4660(اململكـ
(Resumption 1)،  ٢٨(اليابـــــان)؛ والصـــــفحة   ٧الصـــــفحة 

 (إندونيسيا).

  )٨٢(  S/PV.4660 (Resumption 1)،  (سويســـــرا)؛  ١١الصـــــفحة
 (النمسا). ٢١(كمبوديا)؛ والصفحة ١٩والصفحة 

  )٨٣(  S/PV.4660 ــا)؛ والصــفحة  ١٣، الصــفحة ــدا)؛  ١٩(بلغاري (أيرلن
امريون)؛ والصـفحة  (الكـ  ٢٤(غينيـا)؛ والصـفحة    ٢١والصفحة 

ــفحة   ٢٨ ــنغافورة)؛ والصــ ــفحة   ٣١(ســ  ٣٤(الصــــني)؛ والصــ
 S/PV.4660(االحتاد الروسي)؛  ٣٥(اململكة املتحدة)؛ والصفحة 

(Resumption 1)،  ــفحة ــفحة   ١٨الصـ ــا)؛ والصـ  ١٤(كولومبيـ
 (شيلي).

  )٨٤(  S/PV.4660،  ١٣الصفحة. 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  

  )٨٦(  S/PV.4660 (Resumption 1)،  ٢٣الصفحة. 
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أن  رأىخطـورة احلالـة، و  ن اإلجابة تتوقف علـى الظـروف و  إ
 .  )٨٧(تأييد اجمللس شرط مسبق للتدخل

ــدا و   ــاماال وجـــه ممثـــل كنـ إىل عـــدم االتســـاق يف  هتمـ
إىل  ودعال تـ  يت، الـ ينيستجابات اجمللس الرامية إىل محاية املـدن ا

، االعتــداءات علــى املــدنيني وقــوع نــع ملاختــاذ خطــوات فعالــة  
 .  )٨٨(تعجز الوقاية حني إىل القيام بالرّد أيضا وإمنا

 علــى احلاجــة إىل معاجلــة وشــدد كــثري مــن املــتكلمني   
إىل السـكان  يف جمـال املعونـة   الـدوليني  عـاملني  الوصـول  مسألة 

الضعفاء بوصـفها شـرطا ال غـىن عنـه يف محايـة املـدنيني. وأيـد        
هــود جباألمــم املتحــدة  اضــطالع ضــرورةعــدد مــن املــتكلمني 

وصول املسـاعدات اإلنسـانية يف مجيـع    شروط بج ادرمنسقة إل
مــن املربمــة بــني الــدول واجلهــات الفاعلــة اإلطاريــة االتفاقــات 

لمجلـس  ه ميكـن ل ممثـل أيرلنـدا علـى أنـ    ووافـق  . )٨٩(الـدول غري 
ع بـدور حاسـم يف تـأمني    ضـطال االواجلهات الفاعلة األخـرى  

حاربة. ويف هـذا  ع ضغط كبري على األطراف املتقيوتالوصول ب
 لتنظـــيمكرة أداة قيمـــة ذأن املـــ هداعتقـــأعـــرب عـــن االصـــدد، 

ــائل ذات     ــول واملســ ــة بالوصــ ــات املتعلقــ ــكيل املفاوضــ وتشــ
 االنتباه إىل ضـرورة كفالـة   نيمتكلمعدة  استرعى. و)٩٠(الصلة

 .  )٩١(لعاملني يف جمال تقدمي املعونةلماية احلاألمن و
ــز  ضــرورةاملتكلمــون أيضــا علــى  وشــدد    ســيادة تعزي

ــة حقــوق اإلنســان وت    ــة، وخاصــة حبماي ــانون والعدال ــقالق  طبي
ــذ     ــن خــالل تنفي ــانون اإلنســاين م ــها  الق ــن بين ــور م ــة  أم اتفاقي

__________ 

 .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٧(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

  )٨٩(  S/PV.4660 ٣٠(النـــــــــرويج)؛ والصـــــــــفحة  ١١، الصـــــــــفحة 
 (اململكة املتحدة). ٣٣(موريشيوس)؛ والصفحة 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

 ٣٤(الكــــامريون)؛ والصــــفحة  ٢٣املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٩١(  
 ١٠، الصـفحة  S/PV.4660 (Resumption 1)ململكـة املتحـدة)؛   (ا

 (سويسرا).

ــة األشــخاص املــدنيني يف وقــت احلــرب     جنيــف املتعلقــة حبماي
الغايــة،   تلــك واملعــايري القانونيــة الدوليــة األخــرى. وحتقيقــا ل    

واحملكمــة اجلنائيــة  رحــب املتكلمــون باحملــاكم الدوليــة القائمــة 
 ميتقـــدالراميـــة إىل الدوليـــة، فضـــال عـــن املبـــادرات األخـــرى  

مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل وقـانون   
احلاجـة  لعدالـة. وأكـد ممثـل اململكـة املتحـدة      ل حقوق اإلنسـان 

 نـهج اسـتباقي  ب األخـذ علـى  يكـافئ  إىل وضع هيكل للمسـاءلة  
   .)٩٢(يف مسائل احلماية

ممــثلني خطــورة العنــف القــائم علــى نــوع  ة عــدوأبــرز   
إىل  ادعــو اع، ورتاجلــنس يف األنشــطة اإلنســانية وحــاالت الــ    

تعزيز اجلهود الرامية إىل كفالة تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين  
علـى  لـس  اجمل. وحـث ممثـل كنـدا    )٩٣(يف عمليات حفظ السالم

ــارات إدراج  ــاءات   عبـ ــأن ادعـ ــة بشـ ــب املتابعـ ــداتتطلـ ء االعتـ
 .  )٩٤(نصوص ذات الصلةيف ال اجلنسياالستغالل واجلنسي 
 كــانون األول/ ٢٠، املعقــودة يف ٤٦٧٩ ةلســاجليف و  
مـرة أخـرى    هيف جـدول أعمالـ  اجمللس  درجأ، ٢٠٠٢ديسمرب 

ــدنيني   ــة املـ ــن محايـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ــرئيس وأدىل .)٩٥(تقريـ الـ
ن قام اجمللس بـأمور، مـ  وبه ، )٩٦((كولومبيا) ببيان باسم اجمللس

  بينها أنه:
ــة ضــد      ادأ   ــال العنــف املوجه ــع اهلجمــات وأعم ن بشــدة مجي

  ؛املدنيني أو غريهم من األشخاص احملميني مبوجب القانون الدويل
__________ 

  )٩٢(  S/PV.4660،  ٣٤الصفحة. 

ــفحة    )٩٣(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٦املرجــ ــيك)؛ والصــ  ١٩(املكســ
 ،S/PV.4660 (Resumption 1)(غينيـا)؛   ٢٠(أيرلندا)؛ والصـفحة  

 ٨(الدامنرك بالنيابة عن االحتاد األورويب)؛ والصفحة  ٥الصفحة 
 (كندا). ١٣(مجهورية كوريا)؛ والصفحة 

  )٩٤(  S/PV.4660 (Resumption 1)،  ١٣الصفحة. 

  )٩٥(  S/2002/1300. 

  )٩٦(  S/PRST/2002/41. 
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ب جبميع أطراف الصراع املسلح أن متتثل متامـا ألحكـام   اهأو  
ميثاق األمم املتحدة ولقواعد القانون الدويل ومبادئه، ال سـيما القـانون   

ويل وقـانون حقـوق اإلنسـان وقـانون الالجـئني، وأن تنفـذ       اإلنساين الـد 
  قرارات جملس األمن ذات الصلة تنفيذا تاماً

آذار/مـارس   ١٥أمهيـة املـذكرة الـيت اعتمـدها اجمللـس يف      أكد   
، بصفتها أداة عملية تشـكل أساسـا لتحسـني حتليـل وتشـخيص      ٢٠٠٢

ة بواليــات القضــايا الرئيســية يف جمــال احلمايــة خــالل املــداوالت املتعلقــ 
  ؛حفظ السالم

درك حالة الضعف الشديد اليت يعيشها الالجئون واملشردون أ  
كد من جديد مسـؤولية الـدول يف املقـام األول    أداخليا بصورة خاصة و

  ؛عن ضمان محايتهم
ــي املنحــى إزاء     أ   ــاع هنــج شــامل متماســك عمل ــة اتب درك أمهي

 محاية املدنيني يف الصراع املسلح.

ــؤرخ  امل   ــرر امل كــانون األول/ديســمرب   ١٥ق
ــة اجل( ٢٠٠٣ ــان ): ٤٨٨٢لســـ ــنبيـــ  مـــ
 الرئيس 

ــة    ــودة يف ٤٧٧٧يف اجللسـ ــه  ٢٠، املعقـ حزيران/يونيـ
ــام    ٢٠٠٣ ــل األمــني الع ، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة مــن وكي

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ. وأدىل  
 .  )٩٧(ببيانات أعضاء اجمللس معظم

التقـدم احملـرز منـذ تقـدمي     لعـام  وكيـل األمـني ا  وعرض   
اعــات رتاملــدنيني يف ال التقريــر الثالــث لألمــني العــام عــن محايــة 

ــ أعلنفــ، )٩٨(املســلحة عمليــة  وثيقــةطــة الطريــق يرجلعــل خ هأن
مايـة املـدنيني، حتـت    حل يفريـق تنفيـذ   اءنشـ إ مت، وحمددة زمنيـا 

تــابع لشــؤون اإلنســانية، وفريــق دعــم لرعايــة اللجنــة التنفيذيــة 
ــدأ  لــدولل ــد اجملــاالت الرئيســية   الفريقــان األعضــاء وب يف حتدي

استخدام املـذكرة لتسـليط الضـوء علـى خمتلـف      وبللمسؤولية. 
__________ 

 مل يدلِ ممثال أنغوال وبلغاريا ببيانات.  )٩٧(  

  )٩٨(  S/2002/1300. 

وكيـل األمـني العـام    الشواغل املتعلقة باحلماية يف العامل، أشـار  
االسـتخدام  و؛ اإلنسانية أو تقييد وصول املساعدات انعدامإىل 

ء ئع ضــد النســاالواســع النطــاق لالغتصــاب وغــريه مــن الفظــا  
 الفصــل ؛ واحلاجــة إىلوالفتيــات كســالح مــن أســلحة احلــرب

؛ القـــانون والنظـــاموواهنيـــار األمـــن  ؛بـــني املـــدنيني واملقـــاتلني
األمهيـة األساســية لــرتع الســالح والتســريح والتأهيــل وإعــادة  و

ان أمـن  ؛ واحلاجـة إىل ضـم  حبمايـة املـدنيني   اإلدماج فيما يتعلق
ــوظفي املســاعدة اإلنســانية   ــالء  ؛م ــة وإي ــة  املنظم ــة حلماي أولوي

 علـى أيـدي  املدنيني من االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي   
وحالـــة  ؛حفـــظ الســـالمأفـــراد العـــاملني يف اجملـــال اإلنســـاين و

 املشردين داخليا.  

ــلو   ــام    تأم ــل األمــني الع ــدم احملــرز يف   بإجيــازوكي التق
ــة امل  ــنوات القليلـ ــة السـ ــال احلمايـ ــية يف جمـ ــن  و، اضـ ــرب عـ أعـ

لـدى  عزيز الوعي واملسـؤولية  الذي أُِجنز لتالرتياح إزاء العمل ا
 بـني املـدنيني الـذين جيـدون أنفسـهم      إزاء حمنـة الدول األعضـاء  

 ي بــدأهذمحايــة املــدنيني، الــإطــار وذكــر أن اعــات. رتبــراثن ال
 ا، أصــبح اآلن راســخ)٩٩(١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٢اجمللــس يف 

يف طريقهـا  املـذكرة  وأضاف أن داخل منظومة األمم املتحدة. 
يف صـياغة واليـات   بانتظـام  اجمللـس   يرجع إليها أداة ألن تكون

 عــالوة علــى ذلــك، ،املــذكرة ســامهت وقــدعمليــات الســالم. 
االستجابة اإلنسانية أكثر فعالية واتساقا جتـاه املسـائل   جعل يف 

، إىل لمـذكرة لحتـديث  أن يعـرض  املتعلقة باحلمايـة. وأوصـى بـ   
لـى اجمللـس يف اإلحاطـة    ع ،)١٠٠(ريـق جانب حتديث خريطـة الط 

 .  ٢٠٠٣اإلعالمية القادمة يف كانون األول/ديسمرب 

فــق أعضــاء اجمللــس علــى أن محايــة املــدنيني مســألة  توا  
أن الغالبيـة العظمـى    ميف اعتبـاره  نيضـع واذات أمهية قصوى، 

من الضـحايا يف الصـراعات املسـلحة مـن املـدنيني، ومعظمهـم       
__________ 

  )٩٩(  S/PRST/1999/6. 

)١٠٠(  S/PV.4777،  ٩-٣الصفحات. 
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بــاجلهود  واال واملســنني. ورحبــمــن النســاء الضــعيفات واألطفــ
ــانية      ــب تنســيق الشــؤون اإلنس ــذهلا مكت ــيت يب ــاء ال ــة إلبق محاي

ــى       ــدد علـ ــة وشـ ــال املنظمـ ــدول أعمـ ــدارة جـ ــدنيني يف صـ املـ
اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع العنـف ضـد    نمسؤولية اجمللس ع

قتراح اعات املسلحة. ورحب أعضـاء اجمللـس بـا   رتاملدنيني يف ال
ــام   ــل األمــني الع ــذكرة و   وكي ــداعي إىل اســتكمال امل عــرض ال

 .  ٢٠٠٣طريق منقحة يف كانون األول/ديسمرب خريطة 

النـداءات  إىل الفجـوة بـني   أيضـا  أشار أعضاء اجمللس و  
ــتمرة ل ــانون   املسـ ــال للميثـــاق والقـ ــة باالمتثـ ألطـــراف املتحاربـ

يف  إىل حـــد كـــبري جتاهـــل هـــذه النـــداءاتو اإلنســـاين الـــدويل
ــ. املمارســة العمليــة ماثلــة زال التحــديات اهلائلــة تــايل، ال وبالت

ــع  ــل اململكــة املتحــدة عــن رأي   أعــرب و. علــى أرض الواق ممث
ــاده أن  ــن مف ــيم الضــروري م األنشــطة يف جمــال   مواصــلة تعم

 .  )١٠١(محاية املدنيني

الرأي القائل بأن نشر املعلومـات  مع املتكلمون  واتفق  
 ةسـلح امل رتاعـات عن حقوق املدنيني والتزامات األطراف يف ال

بتنظــيم حلقــات العمــل اإلقليميــة.   واأمــر بــالغ األمهيــة، ورحبــ 
ممثل باكستان حتويل فرادى حلقات العمـل املخصصـة    واقترح

جمــال بنــاء القــدرات وزيــادة  يفحمــدد عــاملي برنــامج عمــل  إىل
إعــداد لــتمكني البلــدان مــن  العمليــةتابعــة بامل شــفوع، مالــوعي
 .  )١٠٢(اتببناء القدرلوطنية اخلاصة ال هابراجم

ــس أن   و   ــاء اجمللـ ــد أعضـ ــةأكـ ــن   مكافحـ ــالت مـ اإلفـ
ــات الرئيســية يف   يالعقــاب هــ  ــة.  خطــةإحــدى األولوي احلماي

عدد مـن املـتكلمني أن تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة يشـكل        رأىو
 تالحـــمر إعـــادة يّســـيعنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر املصـــاحلة، و

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

ن إممثــل املكســيك  ل. وقــا)١٠٣(اعرتاجملتمعــات اخلارجــة مــن الــ
اعات أمـر  رتمناطق ال غري املقيد إىلصول املنظمات اإلنسانية و

يف قـــرارات اجمللـــس، كلمـــا اقتضـــى  إدراجـــه وجيـــب  حيـــوي
 .  )١٠٤(األمر

ــة و   ــودة يف )١٠٥(٤٨٧٧يف اجللســـ ــانون  ٩، املعقـــ كـــ
مـن  إعالميـة  ، استمع اجمللس إىل إحاطة ٢٠٠٣األول/ديسمرب 

يف  وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة      
مجيــــع أعضــــاء اجمللــــس ببيانــــات أدىل وحــــاالت الطــــوارئ. 

وإيطاليـا (باسـم االحتـاد     ،وأوكرانيـا ممثلـو أذربيجـان،   كذلك و
 ،)، ومجهوريـــة كوريـــا، وسويســـرا، وســـرياليون)١٠٦(األورويب

  .واليابان ،والنرويجوكندا، وكولومبيا، ومصر، 
يف إحاطتــه اإلعالميــة،  ،وعــرض وكيــل األمــني العــام   

التطورات الـيت  والرئيسية اليت تواجه محاية املدنيني؛ التحديات 
لمجلـس؛ وبرنـامج النقـاط    ل حدثت منذ آخـر إحاطـة إعالميـة   

لعمــل اجلمــاعي يف املســتقبل. والحــظ أن اهلجمــات    لالعشــر 
مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية     اليت وقعـت مـؤخرا علـى   املتعمدة 

عـات  ارتوصول إىل املـدنيني يف ال من الة كبرية جردب حّدتقد 
ــرزاملســلحة،  ــةاأل وأب ــا     مهي ــيت يتســم هب ــية ال التصــدي األساس
التحـديات الـيت   و؛ تعلقة بإمكانية الوصول واحلمايةللمسائل امل

__________ 

ــفحة    )١٠٣( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١١املرجــ ــيك)؛ والصــ  ١٥(املكســ
(شيلي)؛ والصفحة  ١٩(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة 

 (إسبانيا). ٢١

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١٠٥(
ظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       هذه اجللسة، ان

 من امليثاق. ٤١باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 

أعربت إسـتونيا وألبانيـا وأيسـلندا والربتغـال والبوسـنة واهلرسـك        )١٠٦(
ــة مقـــدونيا       ــة التشـــيكية ومجهوريـ ــدا وتركيـــا واجلمهوريـ وبولنـ

لوفينيا وصــربيا اليوغوســالفية الســابقة ورومانيــا وســلوفاكيا وســ 
واجلبـــل األســـود وقـــربص وكرواتيـــا والتفيـــا وليتوانيـــا ومالطـــة  

 وهنغاريا عن تأييدها للبيان.
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احتياجــات و؛ أمــن العــاملني يف اجملــال اإلنســاينتواجــه ضــمان 
تسـريح والتأهيـل   وال ؛ ونـزع السـالح  احلماية اخلاصة لألطفـال 

ــاج  ــادة اإلدم ــف اجلنســي وإع ــق   ؛ وإ؛ والعن ــدل وحتقي ــة الع قام
ــاحلة ــة ا و؛ املصـ ــوفري احلمايـ ــردين   تـ ــاعدة للمشـ ــة واملسـ خلاصـ
 ؛ واالعتداء اجلنسي مـن جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة     داخليا
 املدنيني.   على

لنظـر  وثيقتني لاجمللس  علىوعرض وكيل األمني العام   
 املتطـورة مايـة  احلعكـس أولويـات   ت، : مذكرة مسـتكملة همافي
 احتياجــات إدراج اجمللــس يف كفالــة    ســاعد تأن  امــن شــأهن و

ــوقاملـــدنيني و ــة همحقـ ــة باحل اخلاصـ ــة هاتـــيف قرارمايـ ؛ وخريطـ
توضـيح  لأداة لتكـون مبثابـة   أعضـاء اجمللـس    طلبهاالطريق، اليت 
ــز    واملســؤوليات  ــادة تعزي ــذ، وزي ــاون وتيســري التنفي ــز التع تعزي

نقــاط  ١٠التنســيق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة. كمــا قــدم  
توافــق بخريطــة الطريــق الــيت تتمتــع  جمــاالت  إىل تســتندعمــل 

املســائل املتعلقــة بوصــول املســاعدة   فتتنــاول، اآلراء يف اجمللــس
خلاصـة  مايـة ا واحل؛ العاملني يف اجملال اإلنسـاين  ؛ وأمناإلنسانية

؛ لنســاء؛ واإلفــالت مــن العقــابلاصــة اخل ؛ واحلمايــةألطفــالل
ياجــــات لالحت اتاالســــتجابوحــــاالت الطــــوارئ املنســــية؛ و

التسـريح  ؛ ونـزع السـالح و  نية لالجئني واملشـردين داخليـا  األم
أثـر األسـلحة الصـغرية واألسـلحة     و؛ والتأهيل وإعادة اإلدمـاج 

مســـؤولية اجلماعـــات محايـــة املـــدنيني؛ وتعزيـــز  علـــىاخلفيفـــة 
محايـة املـدنيني   عـن  املسلحة واجلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول     

ــرام  ــانون اإلواحت ــدويل الق ــانون و نســاين ال ــوقق  اإلنســان حق
 .  )١٠٧(الالجئنيوقانون 
لحمايـــة لبنـــاء ثقافـــة وشـــدد املتكلمـــون علـــى أمهيـــة   

وصــول املســاعدات اإلنســانية إمكانيــات واحلاجــة إىل حتســني 
ــة ســالمة العــاملني يف     إىل املــدنيني احملتــاجني، فضــال عــن كفال

إىل معانـاة النسـاء    هتماماال وجهوا. وتهمومحاي اجملال اإلنساين
__________ 

)١٠٧(  S/PV.4877،  ٩-٢الصفحات. 

حالـة األشـخاص املشـردين     إىلاع، ورتطفال يف حاالت الـ واأل
ــا. و ــرزوا، داخلي ــذ   ضــرورةعــالوة علــى ذلــك،  أب ــة تنفي كفال

التدابري الرامية إىل محاية املدنيني. وسلطت الوفود الضوء علـى  
علـى نطـاق منظومـة األمـم     فعالـة و السـتجابة  اأمهية أن تكـون  

ــدة،  ــذلكاملتحـ ــة    وكـ ــل املنظومـ ــاون داخـ ــني التعـ ــع حتسـ ومـ
 املنظمات اإلقليمية.  

املذكرة املستكملة وخريطـة  أيضا برحب املتكلمون و  
أن  مــن شــأهنماعــن رأي مفــاده أن الــوثيقتني  واالطريــق وأعربــ
 رأىا اجمللـس يف وضـع واليـات حفـظ السـالم. و     ميسترشد هب

احلمايـة  ب املسـائل املتعلقـة  عدد من املـتكلمني أنـه ينبغـي إدراج    
مكانيـة  إلاألمـم املتحـدة   تيسـري  مثل  ،يف واليات حفظ السالم

ــكان    ــانية دون عوائـــــق إىل الســـ ــول املنظمـــــات اإلنســـ وصـــ
ــاجني ــال. و)١٠٨(احملت ــدا   ق ــرويج وكن ــد  ممــثال الن ــه جيــب تزوي أن

املوارد بـ و خالية مـن الغمـوض  واليات بعمليات حفظ السالم 
 .  )١٠٩(هذه املسؤوليات لدى إسنادالكافية حلماية املدنيني، 

حلمايـة املـدنيني،    تدخل اجمللـس ن أ والحظ ممثل مصر  
تناسـب  م يكـون غـري  جـدا أو   ا، يأيت متـأخر يف معظم احلاالت

. )١١٠(مــع االحتياجــات األمنيــة واإلنســانية الطارئــة للســكان     
افتقــار مــل إزاء األيبــة شــعوره خبممثــل أذربيجــان عــن وأعــرب 
كفالـــة تنفيـــذ القـــرارات املتعلقـــة ل الالزمـــةإىل اإلرادة اجمللـــس 
تلـك األعمـال    واقـع ، أو التعامل مع اعات املسلحةرتبتسوية ال

علـى أسـاس كـل حالـة      العدائية وأثرها علـى السـكان املـدنيني   
 .  )١١١(على حدة 

__________ 

(اململكـة   ١٣(إسـبانيا)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٠٨(
 (أملانيا). ٣١املتحدة)؛ والصفحة 

)١٠٩(  S/PV.4877 (Resumption 1)،  (النرويج)؛ والصفحة  ١٥الصفحة
 (كندا). ١٨

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

 .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١١١(
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ــرزوأ   ــع     ب ــتكلمني احلاجــة إىل من  نشــوبعــدد مــن امل
ممثل االحتاد الروسي أن اجمللس ينبغـي أن  وأكد . )١١٢(اعاترتال
وأن ، اة كاملـة مراعـ  بعينها اعنزاالت حلراعي الطابع اخلاص ي
. وأضـاف  بناء على ذلـك  ذ التدابري الالزمة حلماية املدنينيتخي

عناصـــر  كأحـــدلعنصـــر اإلنســـاين ل رغـــم األمهيـــة البالغـــةأنـــه 
نــع األزمــات وخــالل مرحلــة التســوية  ملشــاملة الســتراتيجية اال
توقـف بدرجـة   تفعاليـة العمـل اإلنسـاين    فإن  ،اعرتال انتهاء بعد

يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل إجيـاد      هجادرإكيفية كبرية على 
ممثـل أذربيجـان إىل   أشـار  . وباملثـل،  )١١٣(اعرتتسوية سياسية لل

ــرتاع املســلح هــ   ــار األفضــل   يأن تســوية ال عــدم ضــمان لاخلي
ــاق األذ ــف       ىإحلـ ــتهدفهم العنـ ــن يسـ ــد مبـ ــن جديـ ــادي مـ املـ
ــهجي ــروري   ورأى . )١١٤(املنـ ــن الضـ ــر مـ ــل مصـ أن  إدراكممثـ

ينبغـي  ال اعـات املسـلحة   رتلمـدنيني يف ال مفهوم توفري احلماية ل
تـد  ميالعمليـات العسـكرية، بـل ينبغـي أن      هنايـة قف عند وتي نأ

. وذكـر ممثـل سـرياليون    )١١٥(عرتاإىل بناء السالم بعـد انتـهاء الـ   
علــى االلتــزام واملســؤولية عــن  ال ينبغــي أن يقتصــرأن التركيــز 

ــل   ــة، بـ ــّبأن ياحلمايـ ــوفري     نصـ ــى تـ ــدرة علـ ــى القـ ــا علـ أيضـ
 .  )١١٦(ايةاحلم

ــة       ــة إىل محاي ــدخالت الرامي ــان أن الت ــل الياب وأكــد ممث
املــدنيني ينبغــي أال تعتــرب حتــديا للســيادة الوطنيــة، وال ســيما       

تكــون ، أو محايــة املــدنينييف  الســلطات الوطنيــة عنــدما تفشــل
 ضـرورة . وأصر ممثل مصر علـى  )١١٧(حمدودة على ذلك هتاقدر

__________ 

)١١٢(  S/PV.4877 ٢٠(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١١، الصـــفحة 
(الكـامريون)؛   ٢٨(أنغوال)؛ والصفحة  ٢١(الصني)؛ والصفحة 

، S/PV.4877 (Resumption 1)(باكســــتان)؛  ٣١والصــــفحة 
 (كندا). ١٨سرياليون)؛ والصفحة ( ٧الصفحة 

)١١٣(  S/PV.4877،  ١١الصفحة. 

)١١٤(  S/PV.4877 (Resumption 1)،  ١٧-١٦الصفحتان. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(

حـق كـل دولـة يف    واية ازن بني حق املدنيني يف احلمحتقيق التو
يـــتعني أال ميثـــل تنـــاول واحتـــرام اجملتمـــع  هأنـــ ىالســـيادة. ورأ

وأضـــاف أنـــه ينبغـــي . الـــدويل ألحـــدمها افتئاتـــا علـــى اآلخـــر 
بــادئ امليثــاق والقــانون مبمســألة محايــة املــدنيني االسترشــاد يف 

   .)١١٨(الدويل

إىل أن جهـــود العدالـــة مـــن املـــتكلمني كـــثري أشـــار و  
احلمايـة،   خطـة ن تشكل جزءا ال يتجـزأ مـن   ينبغي أواملصاحلة 

 عــربا إىل وضــع حــد لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب. وأ وودعــ
القـــرارات مشــاريع  مجيــع   لتضــمني  عــن تأييــده  ممثــل أنغــوال   

دعـوة الـدول واألطـراف مـن غـري الـدول       بلدان معينة املتعلقة ب
 الـدويل  قـانون اإلنسـاين  وال حقـوق اإلنسـان  قـانون  ىل التقيد بإ

تعزيز مبدأ عدم اإلفالت من العقاب علـى  الجئني، ووقانون ال
ــد     ــرائم ضـــ ــرب أو اجلـــ ــرائم احلـــ ــة أو جـــ ــادة اجلماعيـــ اإلبـــ

علـى دور احملكمـة   الضوء  بعض املمثلنيوسلط . )١١٩(اإلنسانية
ممثـل إيطاليـا   تكلم و. )١٢٠(اجلنائية الدولية يف حتقيق هذا اهلدف

  اين  أن منتهكي القانون اإلنس ىرأف، باسم االحتاد األورويب
ــة      ــام العدال ــوا أم ــدويل وحقــوق اإلنســان جيــب أن ميثل ــى ال عل

، ذلـك ميكن ال حيث العدالة الدولية،  أمام أو، الصعيد الوطين
يف حني أن املسؤولية الرئيسية عن التنفيذ تقع على عـاتق كـل   

 .  )١٢١(دولة
__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٨(

)١١٩(  S/PV.4877،  ٢٢الصفحة. 

ــفحة  املر  )١٢٠( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٠جـــ ــبانيا)؛ والصـــ  ٢٤(إســـ
ــفحة   ــيك)؛ والصــــ ــا)؛  ٣٧(املكســــ  S/PV.4877(أوكرانيــــ

(Resumption 1)،  ــفحة ــرا)؛ والصــــفحة   ٤الصــ  ١٤(سويســ
 (كندا). ١٩(مجهورية كوريا)؛ والصفحة 

)١٢١(  S/PV.4877،  ٣٥الصفحة. 
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كـــــــانون  ١٥، املعقـــــــودة يف ٤٨٨٢ويف اجللســـــــة   
ــمرب  ــان باســـم   ا)(بلغاريـــأدىل الرئيس ،٢٠٠٣األول/ديسـ ببيـ

  :، مبا يلياجمللس، يف مجلة أمور قام فيه، )١٢٢(اجمللس
كد من جديد ضرورة محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة، أ  

  ؛باعتبار ذلك بندا هاما من بنود جدول أعمال اجمللس
د تأكيد قلقه إزاء املعاناة واملشاق اليت يتعرض هلا املـدنيون  اعأ  

ــ ؛خــالل الصــراعات املســلحة   ــال   ون ــع اهلجمــات وأعم دد بشــدة جبمي
العنف املوجهة ضد املدنيني وغريهم من األشخاص املشمولني باحلمايـة  

د تأكيـــد ضـــرورة أن تتخـــذ أطـــراف اعـــأو ؛مبوجـــب القـــانون الـــدويل
__________ 

)١٢٢(  S/PRST/2003/27. 

الصراع املسلح مجيع التدابري املمكنة لكفالة سالمة وأمن موظفي األمـم  
ــهم،   ــة تنقلـ ــا وحريـ ــرتبطني هبـ ــراد املـ ــدة واألفـ ــوظفي  املتحـ وكـــذلك مـ

مـن   اودعـ  ؛املؤسسات اإلنسانية الدولية، وفقا للقانون الـدويل السـاري  
ــل        ــى حنــو كام ــل عل ــع أطــراف الصــراع املســلح إىل أن متتث ــد مجي جدي

ر اشـ أو ؛ألحكام ميثاق األمم املتحدة وقواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل    
يل، ام القـانون اإلنسـاين الـدو   إىل واجبات الـدول بـاحترام وكفالـة احتـر    

ــا ــع   مبـ ــف األربـ ــات جنيـ ــك اتفاقيـ ــة  يف ذلـ ــطس  ١٢املؤرخـ آب/أغسـ
، وشــدد علــى مســؤولية الــدول يف إهنــاء حــاالت اإلفــالت مــن   ١٩٤٩

ــة، وجــرائم       ــادة اجلماعي ــة املســؤولني عــن جــرائم اإلب العقــاب ومالحق
ــانية، واالن  ــرائم املرتكبـــة حبـــق اإلنسـ ــيمة احلـــرب، واجلـ تـــهاكات اجلسـ

  .للقانون اإلنساين
 


