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  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة - ٣٩

  
ــداوالت الــــيت أجريــــت يف     ــه  ١٤املــ حزيران/يونيــ

  )  ٤٩٩٠(اجللسة  ٢٠٠٤

ــة    ، املعقــــــودة يف ٤٩٩٠جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
ــه  ١٤ ــه   ٢٠٠٤حزيران/يوني ــس يف جــدول أعمال ، أدرج ال

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن محايـــة املـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع 
. واســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها وكيــل األمــني   )١(املســلح

العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ.    
س وعقــب هــذه اإلحاطــة، أدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء الــ       

    .)٢(متكلما آخرين ٢٠  و

وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أن وكيــل األمــني     
العام للشؤون اإلنسانية عـرض علـى جملـس األمـن، يف كـانون      

نقــاط   ١٠برنــامج عمــل مؤلفــا مــن     ٢٠٠٣األول/ديســمرب 
بشــأن محايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة. وتضــمن برنــامج 

ية الــواردة يف إطــار العمــل  العمــل العديــد مــن القضــايا الرئيســ 
األوســـع نطاقـــا الـــذي نصـــت عليـــه املـــذكرة املتعلقـــة حبمايـــة 

دثـــة منـــها يف املـــدنيني، الـــيت اعتمـــد جملـــس األمـــن نســـخة حم 
. ودرس التقريـر القضـايا   )٣(٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٥

القضايا اليت أمجلها برنامج العمل وحدد سبال معينة ميكن مـن  
ألمــني العــام، ضــمن نقــاط     خالهلــا حتســني األداء. والحــظ ا  

__________ 

  )١(  S/2004/431. 

سـتراليا ونيوزيلنـدا)،   أممثال األرجنتني وكنـدا (أيضـا بالنيابـة عـن       )٢(  
ـــــــندا، األورويب)، وأوغ وإكـــوادور، وأيرلنـــدا (باســـــــم االحتـــاد

ــا،    ــة الســورية، وجنــوب أفريقي ـــمهورية العربي ـــرانيا، واجلـــ وأوكـ
وسويسرا، وفيجي، وكوت ديفـوار، وكولومبيـا، وليختنشـتاين،    
وماليزيـــا، ومصـــر، واملكســـيك، وميامنـــار، والنـــرويج، ونيبـــال،  

 واليابان.

  )٣(  S/PRST/2003/27.املرفق ، 

ــن      ــرار جملــس األم ــه متشــيا مــع ق ) ٢٠٠٠( ١٢٩٦أخــرى، أن
ــات  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩املــؤرخ  ، مت توســيع نطــاق والي

عمليــات حفــظ الســالم لــتمكني القــوات مــن احلمايــة البدنيــة   
ــال يف    ــو احلـ ــا هـ ــالتعرض للعنـــف، كمـ ــددين بـ ــدنيني املهـ للمـ

، وبعثــة )٤(اليونواليــات كــل مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف ســري 
ــو الدميقراطيــة     ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ، )٥(منظم

ــا   ــة األمــم املتحــدة يف ليربي ــة األمــم املتحــدة يف  )٦(وبعث ، وعملي
. )٨(، وعمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي)٧(كـــوت ديفـــوار

ــدة يف     ــم املتحـ ــة األمـ ــل مـــن بعثـ ــات كـ ــان تضـــمني واليـ وكـ
لتقـــــدمي املســـــاعدة إىل ســـــرياليون، وبعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة 

ــراقيب     ،)٩(أفغانســتان ــة م ــات كــل مــن بعث وبعــد ذلــك يف والي
األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وبعثـة األمـم      
املتحدة يف ليربيا، وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا، وعمليـة األمـم   
ــدة يف كــــوت ديفــــوار، وعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف       املتحــ

ــرت  ــرامج ل ع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم وإعــادة   بورونــدي، ب
إدمـــاجهم؛ وتضـــمني تـــدابري حلمايـــة الالجـــئني والعائـــدين يف 
ــوار،       ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــرارات املتصــلة بعملي الق
وعمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي أحــد العوامــل األساســية  
ــس      ــإن جمل ــك، ف ــى ذل ــة. وعــالوة عل ــة احتياجــات احلماي لتلبي

التأكيـــد يف قراراتـــه علـــى أن انتـــهاكات  األمـــن، مـــن خـــالل
حقوق اإلنسـان ومنـع وصـول املسـاعدات اإلنسـانية أمـر غـري        

__________ 

 ).١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٤(  

 ).٢٠٠٢( ١٤١٧القرار   )٥(  

 ).٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )٦(  

 ).٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )٧(  

 ).٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )٨(  

 ).٢٠٠٢( ١٤٠١القرار   )٩(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1097/1582 11-02856 
 

مقبول، فإنـه عـزز الرسـالة الـيت ميكـن أن تسـتعني ـا اجلهـات         
اإلنســانية الفاعلــة وغريهــا مــن العناصــر الفاعلــة علــى األرض.  
وأشار األمني العام إىل أنه ينبغي للمجلـس أن يواصـل بصـورة    

مة التأكيد على هذه الشـواغل. وأكـد أن اجلهـود اهلادفـة     منتظ
ــال      إىل ردع جــرائم احلــرب، واجلــرائم ضــد اإلنســانية، وأعم
اإلبــادة اجلماعيــة، والتغلــب علــى الثقافــة الســائدة الــيت تشــجع 
اإلفــالت مــن العقــاب يف حــاالت الــرتاع املســلح قــد تعــززت   

ية للمحكمـة  بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، والسـوابق القضـائ  
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    

  لرواندا، فضال عن احملكمة اخلاصة لسرياليون.  

ــد        ــس تعه ــره إىل أن ال ــام يف تقري ــني الع وأشــار األم
 ١٢٦٥بعدد مـن االلتزامـات اهلامـة حبمايـة املـدنيني يف قراريـه       

لـيت حـددها الـس    ). والقضايا ا٢٠٠٠( ١٢٩٦) و ١٩٩٩(
بالفعل، واليت شكلت األساس الذي يقوم عليه برنـامج العمـل   

حتســني وصــول املســاعدات  نقــاط، هــي: (أ) ١٠املكــون مــن 
اإلنسانية؛ (ب) حتسـني سـالمة وأمـن العـاملني يف جمـال تقـدمي       
املســاعدة اإلنســانية؛ (ج) حتســني التــدابري املتخــذة لالســتجابة  

 واملشــردين داخليــا؛ (د) كفالــة لالحتياجــات األمنيــة لالجــئني
ــال يف النــ     ــة لالحتياجــات اخلاصــة لألطف ــة الكامل زاعات ـالتلبي

املســلحة مــن احلمايــة واملســاعدة؛ (هـــ) كفالــة التلبيــة الكاملــة  
لالحتياجات اخلاصة للنساء يف الرتاعات املسـلحة مـن احلمايـة    
واملساعدة؛ (و) معاجلة أوجه القصور يف النـهج املتبـع يف نـزع    

لسالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج والتأهيـل؛ (ز) معاجلـة أثـر     ا
ســـــلحة اخلفيفـــــة علـــــى املـــــدنيني؛ األســـــلحة الصـــــغرية واأل

ــن      (ح) ــد م ــاب؛ (ط) وضــع مزي ــن العق ــالت م مكافحــة اإلف
التـــدابري للتأكيـــد علـــى املســـؤولية الـــيت تتحملـــها اجلماعـــات   
املسلحة واجلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول؛ (ي) كفالـة تـوفري       

ملوارد الالزمة لتلبية احتياجـات السـكان الضـعفاء يف حـاالت     ا
ــية” ــوارئ املنسـ ــه  “. الطـ ــام، يف مالحظاتـ ــني العـ ــار األمـ وأشـ

ــذ أن       ــس األخــرية من ــه خــالل الســنوات اخلم ــة، إىل أن اخلتامي

طرح إطار العمل لتعزيز محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة،    
لـه مثيـل. وحـث    تعرض النظام الدويل العام إلجهـاد مل يسـبق   

اتمع الدويل على أن يعلن التزامه من جديـد مببـادئ القـانون    
الــدويل الـــيت تقــوم علـــى العــدل وتســـوية الرتاعــات بـــالطرق     

  اإلنسانية.    السلمية واحترام الكرامة

ــر       ــام يف معــرض تقدميــه لتقري ــل األمــني الع ــال وكي وق
اعي إلخفاقنـا اجلمـ  ”األمني العام إن الذكرى السنوية العاشرة 

 “من الرجـال والنسـاء واألطفـال العـزل     ٨٠٠ ٠٠٠يف محاية 
من املوت الذي تعرضوا لـه بصـورة وحشـية يف روانـدا تبعـث      
فينــا شــعورا بالقشــعريرة حيفزنــا علــى الــتفكري يف ســبل أفضــل   
حلمايـة جمموعــات الســكان املـدنيني الضــعفاء خــالل األزمــات   

ن أي وبعــدها مباشــرة. وشــدد علــى أن هنــاك اآلن أكثــر مــ      
وقــت مضــى حاجــة إىل قيــام الــس بتجديــد االلتــزام بالعمــل  
بشكل حاسم من أجـل محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة.      
ــذ أن اختــذ       ــيت انقضــت من ــه يف الســنوات ال ــائال إن وأضــاف ق
الس قراره األول عـن محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة،      

تركيـزا أقـوى   مت توسيع نطاق واليـات حفـظ السـالم وأولـت     
ــات أســرع       ــات بعملي ــك الوالي ــتكملت تل ــد اس ــة. وق للحماي
لنشر قوات حفظ السالم عند االقتضاء جتنبـاً لنشـوب أزمـات    
ــام، أكــد       ــام. ويف اخلت ــة والســتعادة النظ ــق باحلماي ــة تتعل فوري
وكيل األمني العـام جمـددا علـى مـا أوصـى بـه األمـني العـام يف         

يف اختـاذ قـرار جديـد     تقريره من أنـه ينبغـي للمجلـس أن ينظـر    
بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات املســـلحة. وحتقيقـــا هلـــذه 
الغاية، قدم األمني العام عددا مـن التوصـيات، مـن بينـها اختـاذ      
ــدمي     ــن تقـ ــانية مـ ــاعدة اإلنسـ ــع املسـ ــن جمتمـ ــيت متكِّـ ــدابري الـ التـ
املساعدة يف إطـار اسـتجابة الـس بصـورة أكثـر منهجيـة مـن        
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ــوفري املعل  ــالل تـ ــة    خـ ــية املتعلقـ ــائل الرئيسـ ــأن املسـ ــات بشـ ومـ
    .)١٠(باحلماية، والتبكري باإلبالغ عن احلاالت املثرية للقلق

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب املتكلمون بأوجـه    
سـيما   التقدم احملرز يف محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، ال   

ما يتعلق بنشر قوات حفـظ السـالم علـى حنـو أسـرع، وأن       يف
ــة     يع ــن محايـ ــرب عـ ــؤولية أكـ ــة مبسـ ــات اإلقليميـ ــد إىل املنظمـ هـ

املدنيني، لكنهم حذروا من أن استمرار اإلفالت من العقـاب،  
وزيـادة اهلجمــات ضـد العــاملني يف جمـال املســاعدة اإلنســانية،    
وكـــذلك أعمـــال اإلرهـــاب والعنـــف اجلنســـي ضـــد املـــدنيني  

بد من معاجلتها. وعالوة على ذلـك، شـدد    تشكل حتديات ال
كثريون علـى أن مجيـع األطـراف، مبـا يف ذلـك حفظـة السـالم        
التابعون لألمم املتحدة وموظفو املسـاعدة اإلنسـانية، جيـب أن    
ــانون    ــادئ القـ ــرية والتقيـــد مببـ ــة البشـ ــرام للكرامـ ــر االحتـ تظهـ
اإلنسـاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان. وســلط املتكلمــون  

يـه املنظمـات   الضوء أيضا على أمهية الدور الـذي ميكـن أن تؤد  
اإلقليمية يف اجلهود الرامية إىل تعزيـز محايـة املـدنيني. وكـذلك     
وصف املتكلمون محاية املدنيني بأا إحدى القضايا األساسـية  
املدرجة يف جـدول أعمـال الـس، وبأـا ذات أمهيـة أساسـية       
بالنســبة ملبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة ملــا هلــا مــن صــلة بصــون  

يني. كمـا أبـرز معظـم املـتكلمني ضـرورة      السلم واألمـن الـدول  
امتثال اجلهات الفاعلة من غري الدول للقانون اإلنساين الـدويل  
معتربين أن ذلك ميثل إحـدى التحـديات الرئيسـية الـيت تواجـه      

  محاية املدنيني.  

وشـجع ممثــل الواليــات املتحــدة األمــني العــام ووكيــل    
علــى تقــدمي  األمــني العــام وســائر العناصــر الفاعلــة الرئيســية      

. )١١(توصــيات خاصــة ببلــدان حمــددة لكــي ينظــر فيهــا الــس  
__________ 

  )١٠(  S/PV.4990 ٦-٢، الصفحات. 

 .٩و  ٨الصفحتان  املرجع نفسه،  )١١(  

وشدد ممثلو إسـبانيا واململكـة املتحـدة والربازيـل وفيجـي علـى       
احلاجــة إىل اإلدمــاج الشــامل حلمايــة املــدنيني يف مجيــع أنشــطة 

ــث ال  ــدة حبيـ ــم املتحـ ــر األمـ ــا   ينظـ ــألة باعتبارهـ ــذه املسـ إىل هـ
    .)١٢(منعزلة  حالة

ــذي ميكــن أن   وشــدد املتكلمــو    ــدور اهلــام ال ــى ال ن عل
تقــوم بــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف اتمــع الــدويل ملكافحــة   

ــار   ــاب، وأشـ ــن العقـ ــالت مـ ــدة إىل    اإلفـ ــة املتحـ ــل اململكـ ممثـ
يتمتع به الس مـن إمكانـات إلجـراء إحـاالت إىل املـدعي       ما

وتكلـم ممثـل أيرلنـدا باسـم      .)١٣(العام للمحكمة للتحقيـق فيهـا  
د األورويب فأعرب عن اتفاقه يف الـرأي مـع األمـني العـام     االحتا

يف ما أبداه من مالحظة مفادها أن اإلفالت من العقاب ميكـن  
ــرة أخــرى،       ــرتاع م ــزالق إىل ال أن يكــون وصــفة خطــرية لالن
مضــيفا أنــه يف حــني ميكــن حلــاالت العفــو أن تــوفر مقياســا        

متــنح  جيــب أن للتعامـل مــع اجلــرائم األقــل خطـورة، إال أــا ال  
أبدا عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وقـانون  

    .)١٤(حقوق اإلنسان

وذكر ممثل رومانيـا أنـه علـى الـرغم مـن أن مسـؤولية         
ــة مــواطين الــدول وإ  ن كانــت تقــع علــى الــدول نفســها،   محاي

ــون     إال ــدما تكـ ــدخل عنـ ــن للتـ ــروك لـــس األمـ ــر متـ أن األمـ
ملـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة    احلكومات غري راغبـة يف محايـة ا  
  .  )١٥(أو حال كوا عاجزة عن ذلك

__________ 

ــفحتان    )١٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحات   ١٢و  ١١املرجـ ــبانيا؛ والصـ (إسـ
(الربازيـل)؛   ٢١و ٢٠(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٢٠-١٨

S/PV.4990 (Resumption 1) ــفحتان ــي)،  ٣و  ٢، الصـــــ (فيجـــــ
 (كندا). ١٦-١٤والصفحات 

  )١٣(  S/PV.4990 ١٩و  ١٨، الصفحتان. 

 .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  
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وشــدد ممثــل النــرويج علــى احلاجــة إىل وجــود تقســيم   
واضح للعمل بني اجلهات الفاعلة يف جمال املعونـات اإلنسـانية   
من جهة، وسواها يف اـالني السياسـي والعسـكري مـن جهـة      

ت األمــم أخــرى يف ســياق املناقشــة اجلاريــة حــول إدمــاج بعثــا
املتحــدة. وحــذر مــن أنــه علــى الــرغم مــن الســعي احلثيــث إىل  

ــاق، ال  ــق االتسـ ــانية    حتقيـ ــالمة اإلنسـ ــرض السـ ــي أن تتعـ ينبغـ
للخطر. وحث منظومة األمم املتحـدة والـدول األعضـاء علـى     
أن تأخذ يف االعتبار، لدى قيامهـا بتخطـيط وتنفيـذ العمليـات     

ــات    ــأن العالقــ ــة بشــ ــادئ التوجيهيــ ــة، املبــ ــة الدوليــ  - املدنيــ

العســكرية يف حــاالت الطــوارئ املعقــدة الــيت وضــعها مكتــب  
  .)١٦(تنسيق الشؤون اإلنسانية

وشـدد ممثـل رومانيـا علـى أن ظهـور اجلهـات الفاعلـة          
مــن غــري الــدول يضــع األمــم املتحــدة أمــام خيــارين: إمــا فــتح   
قنوات للحـوار مـن أجـل إشـراك هـذه اجلماعـات املسـلحة يف        

مما يضفي الشـرعية علـى مجاعـات ذات     املفاوضات اإلنسانية،
جداول أعمال خطرية يف بعض األحيان، وإمـا أن تظـل مبنـأى    
عـن هـذه اجلماعــات، متخليـة بـذلك عــن إمكانيـة ممارســة أي      

ــا   ــا إىل أن     .)١٧(ضــغط إجيــايب عليه ــل أملاني ويف حــني أشــار ممث
هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إىل املشاركة البنـاءة مـع   

املســلحة مــن غــري الــدول، فإنــه حــذر مــن أن  اجلهــات الفاعلــة
ــاءة تقتضــي    ــي   هــذه املشــاركة البن ــة، وال ينبغ ــة والواقعي املرون

تكون على حساب احلاجـة إىل التصـدي لظـاهرة اإلفـالت      أن
  .)١٨(من العقاب

وحذر ممثل كولومبيا مـن أن التفـاوض مـع املنظمـات       
جـل  املشـروعة واـرمني مـن أ    اإلرهابية وجتار املخـدرات غـري  

__________ 

 .٣١و  ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

يضـفي الشـرعية فحسـب     الوصول إىل فئات سـكانية معينـة ال  
ــز عملياــا.     ــؤدي أيضــا إىل تعزي ــه ي علــى هــذه املنظمــات لكن
ــات     ــني املنظمـ ــية بـ ــات السياسـ ــذه املفاوضـ ــل هـ ــال إن مثـ وقـ
ــهاكا       ــد انت ــري املشــروعة تع ــات املســلحة غ اإلنســانية واجلماع

د والرتاهـة  للمبادئ األساسية للعمل اإلنساين، املتمثلـة يف احليـا  
  .)١٩(والشفافية

وسلم ممثل الصـني بأنـه بـالنظر إىل اسـتمرار الرتاعـات        
ــاطق، وال ــا والشــــرق األوســــط   يف بعــــض املنــ ســــيما أفريقيــ

يزال هناك الكثري مما ينبغي إجنازه لتحقيـق اهلـدف    والعراق، ال
املتمثل يف محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة. ورأى أنـه، مـن   

ــيت يواجههــا هــؤالء   أجــل التخفيــف مــن   األوضــاع الصــعبة ال
املدنيون، ينبغي للمجتمع الدويل أن يعتمـد اسـتراتيجية شـاملة    
تعاجل على حد سواء األسباب اجلذرية للرتاعات ومـا تكشـف   

  .  )٢٠(عنه من أعراض
  

ــرر مــؤرخ      ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ١٤مق

  ): بيان رئاسي  ٥٣٢٦(اجللسة 

ــة    ملعقــــــودة يف ، ا٥١٠٠جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤

قــــدمها وكيــــل األمــــني العــــام للشــــؤون اإلنســــانية ومنســــق 
ــة ــها، أدىل   يف اإلغاثــ ــة نفســ حــــاالت الطــــوارئ. ويف اجللســ

  .)٢١(ممثلني آخرين  ١٦ ببيانات مجيع أعضاء الس و
__________ 

  )١٩(  S/PV.4990 (Resumption 1) ١٤-١١، الصفحات. 

 .٢٣و  ٢٢سه، الصفحتان املرجع نف  )٢٠(  

ممثلو األرجنتني، وبنغالديش، وبريو، وسويسرا، وكندا، وكـوت    )٢١(  
ديفـــوار، وكوســـتاريكا، وكولومبيـــا، وكينيـــا، وليختنشـــتاين،     

ســـــتراليا)، أومصـــــر، ونيجرييـــــا، ونيوزيلنـــــدا (أيضـــــا باســـــم  
وهنــدوراس، وهولنــدا (باســم االحتــاد األورويب والــدول املنتســبة  

 .إليه)، واليابان



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــدم       ــام، ق ــل األمــني الع ــدمها وكي ــيت ق ويف اإلحاطــة ال
لومــات مســتكملة إىل جملــس األمــن بشــأن التطــورات الــيت   مع

مـا يتعلـق بتنفيـذ برنـامج      حدثت يف األشـهر السـتة املاضـية يف   
ــابق      ــام الس ــس يف الع ــه إىل ال ــذي قدم ــاط العشــر ال  .)٢٢(النق

وســرد التحــديات الرئيســية الســبعة التاليــة: وصــول املســاعدة   
ســــاعدة اإلنســـانية إىل املـــدنيني احملتــــاجني؛ أمـــن مـــوظفي امل    

اإلنسانية؛ محاية النساء واألطفال، مبا يف ذلك مكافحة العنـف  
اجلنسي، والتجنيد القسري للجنـود األطفـال؛ محايـة الالجـئني     
واألشـــخاص املشـــردين داخليـــاً؛ االمتثـــال للقـــانون اإلنســـاين  
ــدويل       ــانون ال ــوق اإلنســان والق ــدويل حلق ــانون ال ــدويل والق ال

سـابقني، وتسـرحيهم، وإعـادة    لالجئني؛ نزع سالح املقـاتلني ال 
  إدماجهم، وتأهيلهم؛ حاالت الطوارئ املهملة.  

وانتقل وكيـل األمـني العـام إىل احلـديث عـن جمـاالت         
العمل السبعة اليت يعتقد أا سـتدعم مـن قـدرة األمـم املتحـدة      
وحتسن استجابتها ملا حدده من حتديات، فشدد علـى ضـرورة   

ة عمومــا علــى االســتجابة تعزيــز قــدرة جمتمــع املعونــة اإلنســاني 
وتوفري املساعدة اإلنسـانية واحلمايـة بصـورة فعالـة ويف الوقـت      
املناسب. ثانيا، أشـار إىل مـا دعـا إليـه األمـني العـام يف تقريـره        

مــن  )٢٣(األخــري عــن محايــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح 
إنشاء آلية لتوفري معلومات أفضل بغية إفادة مـداوالت الـس   

ها. وذكر أن العمل قد بدأ مع وكاالت األمم املتحـدة  وتيسري
من أجل وضع منهجية منتظمة يكون من شـأا إتاحـة إجـراء    
حتليـــل مقـــارن بشـــكل أفضـــل، ورصـــد االجتاهـــات يف جمـــال  
احلمايــة. ثالثــا، أشــار وكيــل األمــني العــام إىل ضــرورة ضــمان  
حتقيـق اســتجابة أكثــر متاسـكا إزاء األزمــات وإلبــراز احلــاالت   

لطارئة املهملـة. رابعـا، ذكـر أنـه مـن األمـور األساسـية زيـادة         ا
__________ 

 .S/PV.4877انظر   )٢٢(  

  )٢٣(  S/2004/431. 

التركيز على دور اجلهات الفاعلة الوطنية، بسبل تشمل وضـع  
ـج وأدوات لتعزيـز قـدرة هــذه اجلهـات علـى تـوفري احلمايــة.       
خامسا، ذكر أنه من الضروري تقييم أية آثار للجزاءات علـى  

قـائال إن مكتبـه   األوضاع اإلنسانية والتخفيف منها. وأضـاف  
قــام، بالتعــاون مــع اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت،   
بوضع منهجية دقيقة لتقييم األثر اإلنساين للجـزاءات. وشـجع   
بقوة أعضاء الس على استخدام هذه املنهجيـة يف مـداوالم   
ــة     ــا النقطـ ــأداة. أمـ ــزاءات كـ ــتخدام اجلـ ــز اسـ ــة إىل تعزيـ الراميـ

ا فهــي تأكيــده علــى أمهيــة املنظمــات السادســة الــيت أشــار إليهــ
اإلقليمية يف توفري احلماية يف حـاالت الـرتاع املسـلح. وأخـريا،     

يتعلــق حبــاالت االعتــداء واالســتغالل اجلنســيني مــن       مــا ويف
جانب أفراد حفظ السـالم والشـؤون اإلنسـانية، ناشـد الـدول      
األعضاء املسـامهة بقـوات إيـالء هـذه املسـألة اهتمامـا عـاجال،        

  .  )٢٤(وجود آليات مالئمة للمساءلة وضمان

ــم      ــة الـــيت تلـــت ذلـــك، أعـــرب معظـ وخـــالل املناقشـ
املتكلمني عن دعـم برنـامج النقـاط العشـر الـذي قدمـه األمـني        
العــام يف تقريــره. وأعــرب املتكلمــون عــن القلــق إزاء اســتمرار 

ســيما اســتمرار  حمنــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح، وال  
ساء أثناء الرتاعات املسلحة، واسـتخدام  العنف اجلنسي ضد الن

اجلنود األطفـال. ودعـوا إىل وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب        
عن طريق االستفادة الفعالـة مـن املؤسسـات القانونيـة الوطنيـة      
والدوليــة، كمــا أعربــوا عــن القلــق إزاء وتــرية اهلجمــات علــى  
ــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية التــابعني لألمــم        الع

  تحدة وغريها من املنظمات.  امل

واقترح ممثل فرنسا أن تقـدم تقـارير األمـني العـام عـن        
شـهرا. وقـال    ١٨محاية املدنيني سـنويا بـدال مـن تقـدميها كـل      

ــه اخلصــوص احلــاالت       ــى وج ــدرج عل ــي أن ي ــر ينبغ إن التقري
__________ 

  )٢٤(  S/PV.5100 ٧-٢، الصفحات. 
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اخلطرية املتعلقة برفض مـنح املوافقـة علـى وصـول املسـاعدات      
 تتعــرض فيهــا خميمــات الالجــئني     اإلنســانية، واحلــاالت الــيت   

املشردين هلجوم من قبل عناصر مسلحة، فضـال عـن تقـدمي     أو
يتعلـق باألشــخاص مـن ضــحايا    مــا معلومـات أكثــر حتديـدا يف  

    .)٢٥(العنف اجلنسي واستخدامه كسالح من أسلحة احلرب

ــز       وإذ أكــد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى ضــرورة تعزي
مايــة، فإنــه أشــار إىل وجــود النــهج القــائم علــى التعــاون يف احل

يف التقـارير املعـدة علـى أسـاس النتـائج بشـأن        “نقص خطري”
األهداف اليت تتوخاها احلمايـة يف بـرامج املسـاعدة اإلنسـانية،     
ــراح       ــع اقت ــب م ــا إىل جن ــر جنب ــذا األم ــرح أن ينظــر يف ه واقت
األمني العام إنشاء آلية لتقدمي وقائع وإحصائيات أفضل بشـأن  

وأعرب ممثل شيلي عن مساندته للمبـادرة املتعلقـة    .)٢٦(احلماية
بإنشاء فريق خمصص معـين حبمايـة املـدنيني، لتقـدمي التوصـيات      

  .  )٢٧(ومتابعة املقررات اليت يتخذها الس

ــاول متكلمــون كــثريون مســألة مبــدأ      املســؤولية ”وتن
. ورحـــب ممثـــل كنـــدا بتأييـــد الفريـــق الرفيـــع  “عـــن احلمايـــة

يدات والتحديات والتغيري ملبدأ املسـؤولية  املستوى املعين بالتهد
وأبدى رأيا شاركه فيـه ممثـل    ،)٢٨(الدولية اجلماعية عن احلماية

ــدمها      ــيت ق ــايري ال ــه ينبغــي للمجلــس أن يســتعرض املع ــريو بأن ب
ــد       ــياق، بقصـ ــذا السـ ــوة يف هـ ــتخدام القـ ــإلذن باسـ ــق لـ الفريـ

وطـرح ممـثال فرنسـا وإسـبانيا حجـة مؤداهـا أنـه         .)٢٩(اعتمادها
ــن لــدى أي حك  إذا ــى محايــة ســكاا،     مل تك ــة القــدرة عل وم

__________ 

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

 .١٧و  ١٦جع نفسه، الصفحتان املر  )٢٦(  

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  

 .Corr.1و  A/59/565انظر   )٢٨(  

  )٢٩(  S/PV.5100 (Resumption 1) ــفحات ــدا)؛  ٥-٣، الصـــــــ (كنـــــــ
 (بريو). ١٤و  ١٣والصفحتان 

الرغبــة يف القيــام بــذلك، فإنــه مــن واجــب اتمــع الــدويل،   أو
وخباصة األمم املتحدة، أداء مهمة احلماية. وذكـر ممثـل فرنسـا    
ــل بشــكل مباشــر مــع        كــذلك أنــه ينبغــي للمجلــس أن يتعام

أشـد  االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل، وأنـه يف      
احلــاالت خطــورة رمبــا يكــون التــدخل العســكري هــو اخليــار   
الوحيـد لتفـادي أو وقــف حـدوث خسـائر فادحــة يف األرواح     

وطــرح ممثــل اململكــة املتحــدة رأيــا، كــرره ممثــل    .)٣٠(البشــرية
ليختنشــتاين، بأنــه ينبغــي للمجلــس أن يشــارك بشــكل مباشــر  

لية عـن  بصورة أكرب يف االلتزام مبنع نشوب الرتاعات وباملسؤو
ورحــب ممثــل نيوزيلنــدا بالتوصــيات الــيت قــدمها    .)٣١(احلمايــة

ــة،    الفريــق بشــأن التهديــدات الداخليــة واملســؤولية عــن احلماي
وحث أعضـاء الـس وعضـوية األمـم املتحـدة األوسـع نطاقـا        

وأعـرب ممثـل كوسـتاريكا،     .)٣٢(على النظر فيها بصورة جدية
ن أســفه ألن  أيضــا يف معــرض إشــارته إىل تقريــر الفريــق، عــ     

جملس األمن مل يربهن على أن لديـه الرغبـة يف محايـة املـدنيني،     
أو القــدرة علــى حتقيــق ذلــك بصــورة فعالــة، ودعــا الــس إىل  

    .)٣٣(االلتزام بذلك

التـــدخل ”وقـــال ممثـــل كولومبيـــا بـــأن مفـــاهيم مثـــل   
إدارـا بعنايـة   ”ينبغـي   “املسؤولية عـن احلمايـة  ” و “اإلنساين

ه ينبغــــي االضــــطالع جبهــــود املســــاعدة ، وبأنــــ“ومســــؤولية
__________ 

  )٣٠(  S/PV.5100 (إســـــــبانيا)؛ والصـــــــفحات  ١١-٩، الصـــــــفحات  

 (فرنسا). ١٤-١٢

ــفحتان    )٣١(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة؛   ١٧و  ١٦املرجـــ ــة املتحـــ اململكـــ
 ١٩ و ١٨، الصـــــــــــــــــــــفحتان S/PV.5100 (Resumption 1) و

 (ليختنشتاين).

  )٣٢(  S/PV.5100 (Resumption 1) ٢٣و  ٢٢، الصفحتان. 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣(  
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اإلنســانية مــن خــالل التعــاون الكامــل والتنســيق الكــاملني مــع 
  .  )٣٤(احلكومة ومبوافقتها

وذكــر ممثــل كنــدا أن الــس جيــب أن يكــون ثابتــا         
ومتســقا يف مـــا يبعثــه مـــن رســـائل ردا علــى جـــرائم احلـــرب    
واجلــرائم ضــد اإلنســانية، وأن يكفــل متابعتــها حــىت النهايــة       

ينما يهدد بفرض تدابري معينة يف حالة عدم الوفاء بالشـروط  ح
ــة يف   ــرض اإلشــارة إىل احلال ــة. ويف مع ــور كأحــد   املطلوب دارف

األمثلة، شدد كذلك على أنه يف احلاالت اليت يـتم فيهـا فـرض    
بد من رصد هذه التدابري، وجيب على الـس   تدابري معينة، ال

    .)٣٥(قراراته  أحكامأال يتسامح إزاء عدم التزام األطراف ب

يتعلق بالتصدي حلاالت االعتداء اجلنسـي الـيت    ما ويف  
ــة      ــت ممثلـ ــدة، أعربـ ــم املتحـ ــابعون لألمـ ــون تـ ــها موظفـ يرتكبـ
كوستاريكا عن اعتقادها بأن قواعد السرية املدرجـة يف نشـرة   

ــتغالل اجلنســـي  ــا ”يـــئ  )٣٦(األمـــني العـــام بشـــأن االسـ مناخـ
التـدابري املتخـذة ضـد     ، وقالت إن مجيـع “لإلفالت من العقاب

مــن يــدعى ارتكــام تلــك األفعــال ينبغــي اختاذهــا بــأكرب قــدر  
ممكــن مــن الشــفافية. وذكــرت أيضــا أن األفــراد الضــالعني يف   
ارتكـــاب هـــذه األفعـــال جيـــب أن خيضـــعوا للواليـــة القضـــائية 
لإلقليم الـذي ارتكبـت فيـه، أو للواليـة القضـائية لبلـد املـوطن        

  .  )٣٧(اخلاص بالضحية

ب املناقشــة، أدىل الــرئيس (اجلزائــر) ببيــان باســم وعقــ  
  مجلة أمور، مبا يلي:    قام فيه الس، يف ،)٣٨(الس

__________ 

 .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  

 .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

  )٣٦(  ST/SGB/2003/13. 

  )٣٧(  S/PV.5100 (Resumption 1) ١٣-١١، الصفحات. 

  )٣٨(  S/PRST/2004/46. 

ــد        ــالغ إزاء تزاي ــه الب ــس] أعــرب عــن قلق ــان أن ال [ذكــر البي
استهداف احملاربني والعناصر املسلحة أثناء الرتاعـات املسـلحة للمـدنيني،    

فئــات الضــعيفة، ومــن بينــها ســيما النســاء واألطفــال وغريهــم مــن ال وال
الالجئون واملشردون داخليا، وأقر مبا لذلك من تأثري سليب علـى إحـالل   

  السالم الدائم واملصاحلة؛  

ــع        ــزاع باختــاذ مجي ــع األطــراف يف أي ن ــه إىل مجي وكــرر دعوت
التــدابري الالزمــة لكفالــة أمــن وحريــة حركــة مــوظفي األمــم املتحــدة         

  أفراد املنظمات اإلنسانية؛  واألفراد املرتبطني ا، وكذلك 

وشـــدد علـــى احلاجـــة إىل قيـــام تعـــاون إقليمـــي بغيـــة معاجلـــة    
القضــايا العــابرة للحــدود مــن قبيــل نــزع الســالح والتســريح وإعــادة         
ــل، وتنقــل الالجــئني واحملــاربني عــرب احلــدود، واالجتــار     اإلدمــاج والتأهي

ــدفق غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية، واالســتغالل     ــري  بالبشــر، والت غ
  املشروع للموارد الطبيعية، وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع؛  

ــف القــائم علــى         ــف اجلنســي والعن ــد اســتغالل العن وأدان تزاي
أســاس نــوع اجلــنس باعتبارمهــا ســالحا مــن أســلحة احلــرب تســتخدمه    
أطراف الصراع املسلح يف جتنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم مبـا خيـل       

  طة ا؛ بااللتزامات الدولية املنو

وحـث اتمــع الـدويل علــى ضـمان تــوفري األمـوال الكافيــة يف       
الوقــت املناســب لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لتــوفري مســاعدة إنســانية   

ــدنيني، ال   ــاة الســكان امل ــف معان ــة لتخفي ــذين يعيشــون يف   كافي ســيما ال
  خارجـة من حالة الرتاع.    مناطـق يعصـف ـا نزاع مسلح أو

  
 ٢٠٠٥حزيران/يونيـــــــــه  ٢١رخ مقـــــــــرر مـــــــــؤ  

  ): بيان رئاسي  ٥٢٠٩  (اجللسة

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٢٠٩جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٢١

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حاالت الطوارئ. وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس ومثانيـة     



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1103/1582 11-02856 
 

ــرين  ــثلني آخــ ــار  .)٣٩(ممــ ــام إىل أن   وأشــ ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــ الـــس ــرار  كـــان قـــد اختـ ذ منـــذ مخـــس ســـنوات خلـــت القـ
)، ومنذ ذلك احلني ظلـت قيـد نظـره بصـورة     ٢٠٠٠( ١٢٩٦

متزايــــدة مســــألة محايــــة املــــدنيني يف الرتاعــــات املســــلحة.      
زالـــت  الـــرغم مـــن أنـــه مت إحـــراز بعـــض التقـــدم، مـــا  وعلـــى

  ومعقدة.    عديدة التحديات املرتبطة حبماية املدنيني

وأبــرز وكيـــل األمـــني العــام، يف معـــرض إشـــارته إىل     
خطة النقاط العشر اليت قدمها، بعـض اـاالت األساسـية الـيت     
توجد حاجـة ماسـة بوجـه خـاص إىل اختـاذ إجـراءات بشـأا.        
وقال إن شـاغله األول هـو تـواتر التشـريد املتعمـد لألشـخاص       

املزيـد ممـا ينبغـي     داخل احلدود وعربها. وشدد علـى أن هنـاك  
القيــام بــه مــن أجــل منــع وإــاء التشــرد، وأن يئــة بيئــة آمنــة    
للسكان املشردين ينبغـي أن تكـون اهلـدف الرئيسـي لعمليـات      
حفـــظ الســـالم. ثانيـــا، ذكـــر أن االســـتخدام املتكـــرر للعنـــف 
اجلنســي هــو واحــد مــن أســوأ التحــديات الــيت تواجــه احلمايــة  

ــالن   ــاملي بـ ــعيد العـ ــى الصـ ــاره   ظر إىلعلـ ــه وانتشـ ــاع نطاقـ اتسـ
حيدثه من أثر عميـق، وتشـري املعلومـات إىل تعـرض املزيـد       وما

مــن النســاء للــهجوم. وأشــار إىل احلالــة يف كيفــو الشــمالية يف  
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة بوصـــفها مكانـــا يشـــكل فيـــه 
العنف اجلنسي مرضاً متوطناً، حمذرا من أنـه مـا مل يوضـع حـد     

ــإن هــ   ــذه الظــاهرة، ف ــة    هل ــاره الطويل ــه آث ــف ســتكون ل ذا العن
األجل على اتمع، مما يهدد مستقبل السلم واالسـتقرار. ويف  
حني أعرب وكيل األمـني العـام عـن قلقـه إزاء مسـألة وصـول       
املساعدة اإلنسانية واملسألة املتصلة ا واملتعلقـة بسـالمة وأمـن    

ة بيئـة  العاملني يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية، فقـد اعتـرب أن يئـ     
ــا      ــأمني موظفيه ــة لتيســري إيصــال املســاعدات اإلنســانية وت آمن

__________ 

بريو، وكنـدا، وكـوت ديفـوار، وكولومبيـا، ولكسـمربغ (باسـم         )٣٩(  
 االحتاد األورويب)، ومصر، والنرويج، ونيجرييا.

ومحايــة اخلــدمات األساســية جيــب أن تشــكل أحــد األهــداف   
ــى ضــرورة      ــات حفــظ الســالم. وأكــد أيضــا عل الرئيســية لبعث
وضع توجيه مناسب يصل بالقدرة علـى تـوفري احلمايـة املاديـة     

ــادئ اإلنســانية و    ــع التمســك باملب ــة إىل حــدها األقصــى م محاي
الفضاء اإلنساين. كما أكـد مـن جديـد أن التصـدي لإلفـالت      
ــة، وأن     مــن العقــاب يقــع يف صــميم الشــواغل املتعلقــة باحلماي
عملية لـوائح االـام املتعلقـة باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف كـل        
من أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفـور ينبغـي أن   

التســامح مــع اإلفــالت مــن  ميكــن فيــه  تكــون فاحتــة لوضــع ال 
جيـب أال يغيـب   ”العقاب. ومضى قـائال إننـا يف الوقـت نفسـه     

عــن بالنــا األثــر احملتمــل هلــذا اإلجــراء القــانوين علــى العمليــات  
ــة القيــام بأعمــال انتقاميــة ضــد    يف اإلنســانية، مبــا ذلــك إمكاني

  .  “املوظفني العاملني يف اال اإلنساين

الـدور احلاسـم الـذي    وأكد وكيـل األمـني العـام علـى       
يـتعني علـى املنظمـات اإلقليميــة واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة      
ــال إن       ــة وق ــز االســتجابة للحماي ــق بتعزي ــا يتعل ــه يف م ــام ب القي
مكتبه وضع خطة عمل ستقدم إىل االجتماع الرفيـع املسـتوى   
الســادس املقبــل لألمــني العــام مــع رؤســاء املنظمــات اإلقليميــة  

أخريا، ويف معـرض اإلشـارة إىل ضـرورة    واحلكومية الدولية. و
إبــالغ أكثــر منهجيــة إىل جملــس األمــن مــن أجــل  تطــوير ســبل

إجراءاته بصـورة أكمـل    تيسري مداوالته وكفالة أن تنعكس يف
الشـــواغل املتعلقـــة باحلمايـــة، قـــال إنـــه، بتوجيـــه مـــن اللجنـــة  
التنفيذية للشؤون اإلنسانية، جيري تركيـز اجلهـود علـى وضـع     

ــايري ومؤشــــ  ــة وحتليــــل    معــ ــات حاليــ رات لوضــــع استعراضــ
    .)٤٠(االجتاهات

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب املتكلمــون عــن   
ــع يف     ــى أرض الواق ــة التقــدم احملــرز عل ــق إزاء حمدودي ــالغ القل ب

__________ 

  )٤٠(  S/PV.5209 ٦-٢، الصفحات. 
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ــرتاع املســلح،      ــة للمــدنيني يف حــاالت ال ــة الفعال ــة احلماي كفال
ــن    ــدد م ــاه إىل ع ــوا االنتب ــرات الرئيســية يف جمــال  ”ووجه  الثغ

. وتشمل هذه الثغرات احلاجة إىل توفري محايـة ماديـة   “احلماية
سـيما النسـاء واألطفـال. ورأى     أفضل للسكان املشـردين، وال 

متكلمـــون أن اإلســـهام يف يئـــة بيئـــة آمنـــة لفئـــات الســـكان   
الضــعيفة ينبغــي أن تشــكل أحــد األهــداف الرئيســية لعمليــات  

ة للتصـدي  حفظ السالم. ويف حني أكد املتكلمون على احلاج
للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، فإم أشـاروا  
ــغرية    ــلحة الصــ ــار األســ ــدي النتشــ ــرورة التصــ ــا إىل ضــ أيضــ
ــتعني      ــيت يـ ــرى الـ ــاالت األخـ ــد اـ ــة كأحـ ــلحة اخلفيفـ واألسـ

  التصدي هلا.  

وكرر العديد من املـتكلمني التأكيـد علـى احلاجـة إىل       
ــامل     ــة الع ــانوين حلماي ــار الق ــز اإلط ــال اإلنســاين.  تعزي ني يف ا

ــى      ــة العامــة عل ــالس أن يشــجع اجلمعي ــدا ب ــل كن وأهــاب ممث
ــام      ــة ع ــام املناقشــات بشــأن توســيع نطــاق اتفاقي  ١٩٩٤اختت

املتعلقة بسالمة موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا،      
  .  )٤١(“خطر غري عادي”وحذف الشرط املتعلق بوجود 

فري املــوارد املوثوقــة  ودعــا املتكلمــون كــذلك إىل تــو     
واليت ميكن التنبؤ ا من أجل مساعدة احملتـاجني، مشـريين إىل   
التفاوت بني مستويات التمويل احلالية واالحتياجـات الراهنـة.   
وأخــريا، أشــار املتكلمــون إىل ضــرورة ضــمان تــوفري املســاعدة 

  اإلنسانية بطريقة غري متييزية ومتوازنة ومتناسبة.  

أصدر الـرئيس (فرنسـا) بيانـا باسـم      ويف اية اجللسة،  
  قام فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي: ،)٤٢(الس

__________ 

 .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  

  )٤٢(  S/PRST/2005/740. 

أكد من جديد التزامه مبعاجلة ما حتدثه الرتاعـات املسـلحة مـن      
  آثار واسعة النطاق على السكان املدنيني؛  

ــه ال    شــديدة لتعمــد اســتهداف املــدنيني  وأكــد مــن جديــد إدانت
مولني باحلماية يف حاالت الـرتاع املسـلح،   غريهم من األشخاص املش أو

وأهاب جبميع األطراف أن تضع حدا هلـذه املمارسـات؛ وأعـرب بصـفة     
خاصة عن بالغ قلقـه إزاء اسـتخدام العنـف اجلنسـي سـالحا يف احلـرب؛       

  ودعا مجيع الدول إىل وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب؛  

أفضـــل  وشـــدد علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل تـــوفري محايـــة ماديـــة  
ـــ   ــم مــ ــردين وغريهـــ ــكان املشـــ ــة  للســـ ــعيفة، وخباصـــ ــات الضـــ ن الفئـــ

  واألطفال؛    النساء

ودعــا األمــني العــام أن يضــمن تقريــره املقبــل توصــيات بشــأن     
السبل الكفيلة بضمان معاجلة أفضل للمشـاكل املسـتمرة أو الناشـئة الـيت     

ب تثريهـا محايــة املــدنيني يف بيئــة حلفـظ الســالم آخــذة يف التطــور؛ وأعــر  
رتاعــات عـن اعتزامـه اختــاذ إجـراءات جديـدة لتعزيــز محايـة املـدنيني يف ال      

يف ذلك اختاذ قرار يف هذا الشـأن، إذا اقتضـى    املسلحة والنهوض ا، مبا
  األمر.  

  
كـــــــــانون  ٩املـــــــــداوالت الـــــــــيت أجريـــــــــت يف   

  )  ٥٣١٩(اجللسة  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــة جملــــــس   ، املعقــــــودة يف ٥٣١٩األمــــــن  يف جلســــ
، أدرج الـــس يف جـــدول ٢٠٠٥ألول/ديســـمرب ا كـــانون ٩

أعماله تقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف حـاالت الـرتاع   
واستمع الس إىل إحاطة من وكيل األمـني العـام    .)٤٣(املسلح

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ونائـب  
مجيــع  ببيانــات رئــيس اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر. وأدىل 

    .)٤٤(ممثال آخرين ١٩أعضاء الس إضافة إىل 
__________ 

  )٤٣(  S/2005/740. 

إســــبانيا، وأملانيــــا، وأوغنــــدا، وإيطاليــــا، وباكســــتان، وبــــريو،    )٤٤(  
ــلوفاكيا،    ــا، وروانـــدا، وسـ ــا، وجنـــوب أفريقيـ ــة كوريـ ومجهوريـ
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وقال وكيل األمني العام إن تقدما كبريا قـد أحـرز يف     
السنوات الست اليت انقضـت منـذ اعتمـد الـس قـراره األول      
بشـأن محايــة املــدنيني. ويشــمل ذلـك توســيع الــس لواليــات   
 حفظ السالم حبيث تتضمن اختـاذ تـدابري بشـأن احلمايـة (علـى     

 “تدابري ملموسـة ”الرغم من أن هذه التدابري ينبغي أن تعززها 
من جانـب الـدول مـن أجـل تيسـري يئـة بيئـة آمنـة)، وتركيـز          
هـــذه الواليـــات علـــى الشـــواغل الرئيســـية املتعلقـــة باحلمايـــة؛  

تقـــدمي دعم وإشـــراك املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة؛ و
الصكوك الدوليـة   املساعدة اإلنسانية؛ وزيادة التصديقات على

ذات الصلة؛ وإنشاء احملكمة اجلنائيـة الدوليـة. وأكـد أنـه علـى      
الرغم من ذلـك، مـا بـرح املـدنيون يتحملـون وطـأة الرتاعـات        
املسلحة. وأعرب وكيل األمني العام عن األسى ألنـه مـن بـني    

 ٢٦البلــدان الــيت تعــيش اآلن حــاالت نــزاع مســلح، وعــددها  
ــإن نصــفها فقــط أطــراف يف   ــدا، ف ــاري  بل  الربوتوكــول االختي

الثاين التفاقيات جنيف، وهـو الصـك األوثـق صـلة بالرتاعـات      
غـري الدوليــة. ويف حــني الحـظ أن اجلهــات الفاعلــة يف العديــد   
من احلاالت اإلنسانية تعمل يف بيئـات غـري آمنـة للغايـة، شـدد      

ــة ال    ينبغــي أن  علــى أن وجــود العــاملني يف جمــال تقــدمي املعون
للتمويـه عـن غيـاب جهـود حقيقيـة       “الغيبـة الدفع ب”يستخدم 

ــل      ــرز وكي ــول سياســية دائمــة. وأب مــن أجــل التوصــل إىل حل
األمني العام ثالث توصيات بشأن اإلجراءات الـيت أشـار إليهـا    
األمــني العـــام يف تقريــره. أوالهـــا، أن اإلطــار احلـــايل حلمايـــة    
املدنيني يف حاجة إىل التحديث لكي يعكـس الظـروف احلاليـة    

وحث الس على اختاذ قرار بشأن املوضـوع ينطـوي    للرتاع.
ــى  ــارات أقـــوى”علـ ــق   “العبـ ــق ذلـــك. وتتعلـ ــعيا إىل حتقيـ سـ

ــي      ــة احملــددة، وينبغ ــات التجريبي ــع البيان ــة بتجمي التوصــية الثاني
__________ 

ــدا (أي   ــر، وكنـ ــراق، وقطـ ــرا، والعـ ــم  وسويسـ ــا باسـ ــتراليا أضـ سـ
ونيوزيلندا)، وليختنشتاين، ومصر، واملكسيك، واململكة املتحدة 

 (باسم االحتاد األورويب)، والنرويج، ونيبال.

حتسني االجتاهات العاملية تيسريا لعملية اختاذ القرار يف الـس.  
يس املزيـد مـن   أما عـن التوصـية الثالثـة، فـذكر أنـه ينبغـي تكـر       

ــة صــنع الســالم، وجيــب أن تعــرب كــل     ــدعم لعملي التوكيــد وال
اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه عن احتياجات احلمايـة املطلوبـة   

  .  )٤٥(للسكان املدنيني

وقــال نائــب رئــيس جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة إن    
االفتقـــار إىل اإلرادة السياســـية علـــى التقيـــد التـــام بالقـــانون      

شكل عقبة رئيسية أمـام محايـة املـدنيني خـالل أثنـاء      اإلنساين ي
الرتاعــات. وأشــار إىل أن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة تأخــذ 
يف االعتبار االحتياجات احملددة للفئات الضعيفة من السـكان،  
مبن فيهم املشردون داخليـا، وشـدد علـى أمهيـة تعزيـز التعـاون       

هـؤالء السـكان.   بني املنظمات اإلنسانية من أجل محاية  ما يف
كمــا ســلط الضــوء علــى احلاجــة إىل ضــمان حيــاد واســتقاللية 

ــة،  هــذه املنظمــات، مبــا يف ذلــك   ــة الصــليب األمحــر الدولي جلن
حلمايـة املـدنيني. وشـدد     “قيمـة مضـافة  ”يشكله ذلك مـن   مبا

ــة للرتاعــات،     أيضــا علــى احلاجــة إىل معاجلــة األســباب اجلذري
  .)٤٦(ألعمال العدائيةيقلل من احتماالت جتدد اندالع ا  مبا

ويف املناقشة اليت تلت ذلـك، أعـرب معظـم املـتكلمني       
عن القلـق إزاء تزايـد اسـتهداف املـدنيني يف احلـرب، وشـددوا       

سـيما املشـردين    على احلاجـة إىل محايـة الفئـات الضـعيفة، وال    
ــتكلمني     ــن املـ ــد مـ ــر العديـ ــال. وذكَّـ ــاء واألطفـ ــا والنسـ داخليـ

لس األمن، علـى وجـه اخلصـوص،    مبسؤولية اتمع الدويل وجم
عــن محايــة الســكان مــن اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب        
والـتطهري العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية إذا فشــلت  

__________ 

  )٤٥(  S/PV.5319 ٦-٢، الصفحات. 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  
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وأعرب ممثل بريو عن اعتقاده بأنـه   .)٤٧(الدولة يف القيام بذلك
ينبغـــي لألعضـــاء الـــدائمني يف الـــس أن يتفقـــوا علـــى عـــدم  

الــــنقض عنـــدما ينطــــوي األمــــر علــــى  اســـتعمال حقهــــم يف  
ــل    ــن هــذا القبي ــهاكات جســيمة م ــل االحتــاد   .)٤٨(انت ورأى ممث

ــه بوضــوح   ”الروســي أنــه   ــن الســابق ألوان ــزج مبفهــوم   “م ال
وكـان أيضـا    .)٤٩(املسؤولية عن احلماية يف وثائق جملس األمـن 

مـــن رأي العديـــد مـــن املمـــثلني أن اجلمعيـــة العامـــة ينبغـــي أن 
  .  )٥٠(من التعمق قبل أن ينظر فيه الس تناقش املفهوم مبزيد

وقال ممثل فرنسا إنه وإن كان يتفق مـع الـرأي القائـل      
إطـار اجلمعيـة العامـة، إال أنـه      بأن املفهوم سـيجرى تنقيحـه يف  

ــه   ــد بأن ــس      ”يعتق ــألوف أن يشــري ال ــري امل ــن غ ــن يكــون م ل
ألن هنـاك توافقـا يف اآلراء عليهـا بـني قـادة       “هذه الفكـرة  إىل

ول، ورأي كـــذلك أن الـــس ينبغـــي أن يسترشـــد ـــذه  الـــد
الفكرة يف ما يقوم به من أعمال، وخباصة يف مـا يتعلـق بـدوره    

    .)٥١(يف جمال محاية السكان
__________ 

 ١٢(األرجنـتني)؛ والصـفحتان    ٩و  ٨ املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٧(  
(إيطاليـا)؛ والصـفحتان    ١٣و  ١٢(إيطاليا)؛ والصفحتان  ١٣و 

(اليونــــــــان)؛  ٢٢و  ٢١(بــــــــريو)؛ والصــــــــفحتان  ١٤ و ١٣
(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)؛ والصــفحتان   ٢٦-٢٤والصــفحات 

 (الدامنرك). ٣٢-٣٠(املكسيك)؛ والصفحات  ٢٩و  ٢٨

 .١٤و  ١٣ن املرجع نفسه، الصفحتا  )٤٨(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  

 ١٨(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ١٠و  ٩املرجع نفسه، الصـفحتان    )٥٠(  
(جنــــوب  ٢٧و  ٢٦(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحتان  ١٩و 

 ٢٩(املكسيك)؛ والصـفحتان   ٢٩و   ٢٨أفريقيا)؛ والصفحتان 
 ٢، الصـــفحتان S/PV.5319 (Resumption 1) (الصـــني)؛ و ٣٠و 
 (اجلزائر). ٣و 

  )٥١(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٨و  ٧، الصفحتان. 

وقــال ممثــل الصــني إنــه وإن كــان يالحــظ أن الوثيقــة     
تشــري بوضــوح إىل املســؤولية  )٥٢(اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي

ة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب    عــن محايــة الســكان مــن اإلبــاد    
والــتطهري العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، إال أنــه       

كانـت   إذا لـدى تقريـر مـا    “ـج حـذر  ”يعتقد بوجوب اختاذ 
ــام      ــة يف القي ــة مواطنيهــا أو راغب ــى محاي ــادرة عل ــا ق ــة م حكوم
بذلك. أما التـدخل العشـوائي واملتعجـل فينبغـي اجتنابـه، ألنـه       

ــد احلــاالت و   ــد يعق ــدنيني    ق ــؤدي إىل إحلــاق ضــرر أكــرب بامل ي
األبرياء. كما أعرب عـن اعتقـاده بأنـه ينبغـي تقـدمي املسـاعدة       
البناءة إىل الـدول جتنبـا النتـهاك سـيادة الـدول والحتـرام إرادة       

  .  )٥٣(األطراف املعنية

ينبغي لـس   وأعرب ممثل مصر عن رأي مفاده أنه ال  
سياسـات عامـة    األمن أن يوسع من سلطاته بالتدخل يف وضع

للتعامل مع املسـائل اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان، فرسـم تلـك       
السياسات يقع يف اختصاص اجلمعية العامة. ولذا فقـد أعـرب   
عن القلق إزاء ما ورد يف تقريـر األمـني العـام عـن دور الـس      

ــق   ــنني وتطبي ــة  ”يف تق ــا يســمى مبســؤولية احلماي ــدى “م . وأب
ات حمـددة اهلـدف علـى    أيضا اعتراضه على فكرة فـرض جـزاء  

الـــدول مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن أجـــل ضـــمان وصـــول  
ى النحـــــو املقتـــــرح يف تقريـــــر املســـــاعدات اإلنســـــانية، علـــــ

  .  )٥٤(العام  األمني

ما يتعلق باملسؤولية عن احلماية، شدد املتكلمـون   ويف  
علــــى دور املنظمــــات اإلقليميــــة يف جمــــال تقــــدمي املســــاعدة  

__________ 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٢(  

  )٥٣(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٣٠و  ٢٩، الصفحتان. 

  )٥٤(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٧و  ٦، الصفحتان. 
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احلاجة إىل تعزيـز التعـاون مـع    اإلنسانية وحفظ السالم، وعلى 
  .  )٥٥(تلك املنظمات ومتويلها

والحـــظ متكلمـــون كـــثريون مـــع القلـــق أن إمكانيـــة    
وصول العاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية إىل أشـد الفئـات      
ــتكلمني إىل       ــة امل ــا غالبي ــا تكــون حمــدودة. ودع ــا م ضــعفا غالب

ــدنيني يف إ     ــة امل ــانية ومحاي ــز وصــول املســاعدة اإلنس ــار تعزي ط
واليـــات حفـــظ الســـالم وشـــدد ممثـــل سويســـرا، يف معـــرض   
إشارته إىل بعثـات حفـظ السـالم املكلفـة مبهـام متعـددة، علـى        

مــن  “جيــب أن يضــطلع ــا مــدنيون ”أن األعمــال اإلنســانية 
أجل كفالة مراعاة املبادئ اإلنسـانية. وأشـار إىل أن هنـاك، يف    

 يف بعض األحيان، حالة من عـدم الوضـوح علـى أرض الواقـع    
ما يتعلق بدور كل مـن اجلهـات اإلنسـانية والعسـكرية، فـدعا      
ــة بشــأن اســتخدام أصــول     ــادئ التوجيهي ــاع املب الــس إىل اتب
ــدة       ــم املتحـ ــطة األمـ ــدعم أنشـ ــدين لـ ــكري واملـ ــدفاع العسـ الـ

  .)٥٦(اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة

وأبــدى ممثــل أوغنــدا اعتراضــات علــى مــا ورد مــن         
 تقرير األمني العام، مبا يف ذلك من حيـث  إشارات إىل بلده يف

عدد األشخاص املشردين داخليا يف مشال أوغندا، والتقييـدات  
اليت تفرضها حكومة بلده على حرية التنقـل يف تلـك املنطقـة.    
ــر      ــذ األوامـ ــده يف تنفيـ ــاعدة بلـ ــدويل مسـ ــع الـ ــد اتمـ مث ناشـ
ــادة جــيش      ــة بق ــة املتعلق ــة الدولي  الصــادرة عــن احملكمــة اجلنائي

  .  )٥٧(الرب للمقاومة
__________ 

  )٥٥(  S/PV.5319ــاد الروســي)؛ والصــفحات    ١٩و  ١٨ن ، الصــفحتا (االحت
ــا املتحــدة)؛ و  ٢٦- ٢٤ ــة ترتاني ، S/PV.5319 (Resumption 1)  (مجهوري

 (مجهورية كوريا). ١٧و  ١٦الصفحتان 

  )٥٦(  S/PV.5319 ٢٨و  ٢٧، الصفحتان. 

  )٥٧(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٤و  ٣، الصفحتان. 

وأشــار ممثــل اململكــة املتحــدة إىل أن الوقــت قــد حــان   
ــيت قــدمها األمــني العــام خــالل الســنوات     ــيم التوصــيات ال لتقي
اخلمس املاضية بشأن الكيفية اليت ميكن ـا للمجلـس أن يزيـد    
من حتسني محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة. وقال إن وفـده  

ار مـــن أجـــل معاجلـــة الثغـــرات شـــرع يف إعـــداد مشـــروع قـــر
يتعلق بالوقاية واحلماية ووصـول املسـاعدات اإلنسـانية.     ما يف

ــرات ال   ــك الثغـ ــد تلـ ــال إن سـ ــل   وقـ ــتم إال بالعمـ ــن أن يـ ميكـ
املشـــترك مـــن قبـــل األطـــراف يف الرتاعـــات، وفـــرادى الـــدول 

  .  )٥٨(املعنية، واتمع الدويل
  

 ٢٠٠٦نيســـــــــان/أبريل  ٢٨ مقـــــــــرر مـــــــــؤرخ   

  )  ٢٠٠٦(١٦٧٤: القرار )٥٤٣٠  (اجللسة

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٤٣٠جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
ــه  ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ٢٨ ، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـ

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن محايـــة املـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع 
ــات     .)٥٩(املســلح ــن ببيان ــس األم ــن أعضــاء جمل ــدل أي م ومل ي

ــاه أع    ــرئيس (الصــني) انتب ضــاء خــالل هــذه اجللســة. ووجــه ال
ــرار  ومــن مث مت طرحــه للتصــويت،   ؛)٦٠(الــس إىل مشــروع ق

)، الذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٧٤واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 
  الس مبوجبه، يف مجلة أمور، ما يلي:  

مــن الوثيقــة  ١٣٩و  ١٣٨أكــد مــن جديــد أحكــام الفقــرتني    
٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  

)٦١(
يـة  بشـأن املسـؤولية عـن محا    

السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم     
  ؛)٦١(املرتكبة ضد اإلنسانية

__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨(  

  )٥٩(  S/2005/740. 

  )٦٠(  S/2006/267. 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٦١(  
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وطالــب مجيــع األطــراف املعنيــة االمتثــال بشــدة لاللتزامــات         
  الواقعة عليها مبوجب القانون الدويل؛  

ــانون        ــى صــكوك الق ــد عل ــيت مل تصــدق بع ــدول ال وأهــاب بال
ــانون   ــدويل وق ــانون الالجــئني النظــر يف   اإلنســاين ال حقــوق اإلنســان وق

القيام بـذلك واختـاذ التـدابري التشـريعية والقضـائية واإلداريـة املناسـبة مـن         
  أجل الوفاء بالتزاماا مبوجب تلك الصكوك؛  

وطالب مجيع الدول بالتنفيذ التام جلميـع قـرارات الـس ذات      
تحـدة حلفـظ السـالم    ذا الشأن مع بعثات األمـم امل  الصلة والتعاون التام

  وأفرقتها القطرية على متابعة تلك القرارات وتنفيذها؛  

وأهاب جبميع األطراف املعنية كفالـة أن جتـري يف إطـار مجيـع       
ــات الســـ   ــالم، واتفاقـ ــات السـ ــايف   عمليـ ــيط للتعـ ــات التخطـ الم، وعمليـ

مراعـــــاة االحتياجـــــات اخلـــــاص  آثـــــار النــــــزاعات واإلعمـــــار، مـــــن
  واألطفال؛    للنساء

اتمــع الــدويل علــى تقــدمي الــدعم واملســاعدة لــتمكني  وحــث  
ــن       ــة الالجــئني وغريهــم م ــن االضــطالع مبســؤولياا إزاء محاي ــدول م ال

  األشخاص املشمولني باحلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

ــيح، وفقــا ألحكــام       ــة علــى أن تت وحــث مجيــع األطــراف املعني
فاقيـات جنيـف وقواعـد الهـاي،     ذلك ات يف القانون اإلنساين الدويل، مبا

ــل       ــدمي خــدمام بالكام ــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية ســبل تق للع
ــرتاع      ــاجني إىل املســاعدة يف حــاالت ال ــدنيني احملت ــق إىل امل ــدون عوائ وب
املسلح، وأن تـوفر قـدر املسـتطاع مجيـع التسـهيالت الالزمـة لعمليـام،        

اإلنسـانية ومـوظفي األمـم     وأن تعزز سـالمة العـاملني يف جمـال املسـاعدة    
  املتحدة واألفـــراد املرتبطــني ـا وأمنهم وحرية تنقلهم وممتلكام؛  

ــة          ــن محاي ــل ع ــره املقب ــدم تقري ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم وطل
املدنيني يف الصراع املسلح يف غضون مثانية عشر شهرا مـن تـاريخ اختـاذ    

  هذا القرار.  
  

ــداوالت الــــيت أجريــــت يف     ــه ح ٢٨املــ زيران/يونيــ

  )  ٥٤٧٦(اجللسة  ٢٠٠٦

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٤٧٦جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ٢٨

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس إضـافة       حاالت الطوارئ. وأدىل

  .  )٦٢(إىل مثانية ممثلني آخرين

ويف اإلحاطة اليت قدمها وكيل األمني العام، ذكـر أنـه     
ــرار   ــرغم مــــن أن القــ ــه ٢٠٠٦( ١٦٧٤علــــى الــ ــه أمهيتــ ) لــ

األساسية يف إحراز تقدم يف مسألة محاية املـدنيني، فإنـه أخفـق    
يف ضمان االستجابة على حنو ميكن التنبؤ به للمعاناة اجلسـيمة  

ال إن الـــيت يتعـــرض هلـــا املـــدنيون مـــن الفئـــات الضـــعيفة. وقـــ
ــرار        ــد الق ــن جدي ــه م ــا أكــد علي ــة، كم ــن احلماي املســؤولية ع

)، تقــع علــى عــاتق األمــم املتحــدة، وخاصــة   ٢٠٠٦( ١٦٧٤
جملس األمن. بيد أنه أشار إىل وجـود العديـد مـن املـرات الـيت      
مل ب فيها األمـم املتحـدة للـدفاع عـن السـكان املـدنيني ممـن        

اك مؤشـرات  كانوا يف حاجة إىل ذلك. ورغم تسليمه بـأن هنـ  
ــة أفضــل     ــة إىل تــوفري محاي علــى إحــراز تقــدم يف اجلهــود الرامي
ــه شـــدد علـــى أن املـــدنيني    للمـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع، فإنـ

وطـــــأة الـــــرتاع املســـــلح ”يزالـــــون يتحملـــــون بالكامـــــل  ال
ــدا   ، وال “واإلرهــــاب ــراق والســــودان وأوغنــ ــيما يف العــ ســ

ة. وشـدد  والصومال وأفغانستان ومجهورية الكونغو الدميقراطي
على أمهية االستفادة بصـورة أكثـر فعاليـة مـن جمموعـة أدوات      
ــك جعــل      ــة املوجــودة حتــت تصــرف الــس، مبــا يف ذل احلماي

. وقــال إن “منــهاج عمــل حقيقيــا ”) ٢٠٠٦( ١٦٧٤القــرار 
بعثــات حفــظ الســالم جيــب أن تكــون جمهــزة بواليــات أفضــل 
ــات.     ــذه الواليـ ــاز هـ ــن إجنـ ــها مـ ــيت متكنـ ــاملوارد الـ ــل وبـ  وأمشـ
ــظ الســالم      ــراد حف ــوافر ألف ــك، جيــب أن تت وباإلضــافة إىل ذل
األدوات واإلرشاد والدعم لتمكينهم من التصدي للتهديـدات  
ــزاءات    ــظ أن اجلـ ــال عـــن ذلـــك، الحـ ــة. وفضـ وتـــوفري احلمايـ

__________ 

لومبيــا ممثلــو أوغنــدا وســلوفينيا والعــراق وغواتيمــاال وكنــدا وكو   )٦٢(  
 وليختنشتاين والنمسا (باسم االحتاد األورويب).
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املوجهة ينبغي استخدامها يف أبكر فرصـة ممكنـة حيثمـا تنتشـر     
دويل االنتهاكات ضد املدنيني لكي نعـرب عـن قلـق اتمـع الـ     

    .)٦٣(ولكي يكون هذا أول خطوة حنو احلماية

ــرار     ــاذ القــ ــم املــــتكلمني باختــ  ١٦٧٤ورحــــب معظــ

)، والذي تضمن يف رأيهم عددا من العناصـر احلامسـة   ٢٠٠٦(
لتحسني نظام احلماية الدولية للمدنيني يف الرتاعـات املسـلحة.   
وشدد ممثـل اململكـة املتحـدة، يف رأي عـرب عنـه ممثـل كـل مـن         

الكونغــو، علــى أن اجلهــود املبذولــة مــن أجــل محايــة   أوغنــدا و
املدنيني من آثار الرتاعـات املسـلحة جيـب أن تكـون يف صـميم      
عمــل الــس، ومــن هنــا جــاء تأكيــد الــس جمــددا يف القــرار   

ــن     ٢٠٠٦( ١٦٧٤ ــه يتحمــل مســؤولية مشــتركة ع ــى أن ) عل
محاية السكان مـن االنتـهاكات الواسـعة النطـاق، وعلـى وجـه       

مــن اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، مبــا يف ذلــك اخلصــوص، 
  .  )٦٤(احتمال التعرض لإلبادة اجلماعية

وأعرب املتكلمون عن القلق بوجه خاص إزاء األزمـة    
ــدنيني يف      ــى امل ــرتاع عل ــأثري ال ــور، وخاصــة ت املســتمرة يف دارف
تلك املنطقة. وقال ممثل الواليات املتحدة األمريكيـة إن احلالـة   

ح الــدور العاجــل الــذي جيــب أن تضــطلع بــه  يف دارفــور توضــ
وأعـرب ممثـل اململكـة املتحـدة عـن       .)٦٥(الدول حلماية املدنيني

ميكــن  ال “مـن النــاحيتني السياسـية والعمليـة   ”رأي مفـاده أنـه   
نشر بعثـة األمـم املتحـدة يف دارفـور مـا مل تعـاجل مسـألة محايـة         

  .  )٦٦(املدنيني ومت توفري هذه احلماية
__________ 

  )٦٣(  S/PV.5476 ٦-٢، الصفحات. 

(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحتان     ٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٤(  
 (الكونغو). ١٦ و ١٥(غانا)؛ والصفحتان  ١٢و  ١١

 .١٧ة املرجع نفسه، الصفح  )٦٥(  

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦(  

)، ٢٠٠٦( ١٦٧٤شـتاين بـالقرار   ورحب ممثـل ليختن   
ــذي       ــدور ال ــه كــان يفضــل صــياغة واضــحة بشــأن ال ــال إن وق
يرغب جملس األمن يف القيـام بـه يف مـا يتعلـق مبسـؤولية محايـة       
الســكان مــن اإلبــادة اجلماعيــة، وجــرائم احلــرب، والــتطهري       
العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية. وأعــرب أيضــا عــن  

يتضـمن أي إشـارة إىل الـدور احليـوي      خيبة أمله ألن القرار مل
  .  )٦٧(الذي تؤديه احملكمة اجلنائية الدولية

ومــن أجـــل تعزيــز محايـــة املــدنيني، أبـــرز املتكلمـــون      
عموما احلاجة إىل إيالء مزيد من االهتمام للجهـود الراميـة إىل   
منع نشوب الرتاعات؛ وتقدمي املسؤولني عـن اجلـرائم املرتكبـة    

ــدنيني إىل العدا  ــن    ضــد امل ــالت م ــة اإلف ــاء ثقاف ــايل إ ــة، وبالت ل
العقاب؛ ولتعزيـز دور بعثـات حفـظ السـالم يف تـوفري احلمايـة       
للمدنيني. وشددوا على أن حفظة السالم جيب أن تكـون هلـم   
والية واقعيـة ولكنـها تتميـز أيضـا بالوضـوح والقـوة مـن أجـل         

  محاية املدنيني وتيسري وجود بيئة آمنة.  

وســي إن مــن الضــروري وضــع وقــال ممثــل االحتــاد الر  
ــي     ــوطين واإلقليمـ ــعيد الـ ــى الصـ ــقة علـ ــة ومنسـ ــدابري منهجيـ تـ
ــة املــدنيني مــن احلــوادث الــيت تقــع يف حــاالت     والــدويل حلماي

وقال ممثل فرنسا إن واليات حفـظ السـالم    .)٦٨(الرتاع املسلح
عنــدما جيــري وضــعها، ينبغــي أن حتــدد بوضــوح مســؤوليات    

ــة أن  جتــاه املــدنيني. وشــدد يف الوقــت ن  فســه علــى أمهيــة كفال
ــواقعي حــىت ال     ــابع ال ــات بالط ــذه الوالي ــة   تتســم ه ــد حفظ جي

الســـالم التـــابعني لألمـــم املتحـــدة أنفســـهم عـــاجزين وهـــم       
يشاهدون املذابح وهي ترتكب حبـق املـدنيني. وأبـدى كـذلك     
ــه أن      ــدا، ذكــر في ــا، كــرره ممــثال النمســا وكن ــل فرنســا رأي ممث

__________ 

 .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٧(  

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  
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لواليـات واملـوارد الـيت    عمليات حفـظ السـالم جيـب أن متـنح ا    
  .  )٦٩(متكنها من االضطالع مبهمتها املتمثلة يف محاية الناس

وتكلـــم ممثـــل ســـلوفينيا، بالنيابـــة عـــن شـــبكة األمـــن    
البشري، فأعرب عن التزام الشبكة مبواصلة تعزيـز فهـم فكـرة    

، وقــال إنــه يف هــذا الصــدد يشــجع  “املســؤولية عــن احلمايــة”
لى االمتنـاع عـن ممارسـة حقهـم     األعضاء الدائمني يف الس ع

ما يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب     يف النقض يف
واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، والــتطهري العرقــي. وأعــرب  
عن التأييد الكامل لتعيني املستشار اخلاص لألمـني العـام املعـين    

  .  )٧٠(مبنع اإلبادة اجلماعية

ــل الصــني أن اتمــع ا     ــه   وذكــر ممث ــد تقدمي ــدويل، عن ل
ينبغــي لــه أن يقــوض الســيادة والســالمة  املســاعدة والــدعم، ال
  .  )٧١(اإلقليمية للبلدان املعنية

ــا         ــان حينم ــض األحي ــه يف بع ــان أن ــل الياب والحــظ ممث
تكــون لبعثــة حفــظ الســالم واليــة تتعلــق باحلمايــة، فــإن هــذه   
ــف       ــب خمتل ــب كتائ ــن جان ــة م ــة تفســر تفســريات خمتلف الوالي

وعلى سبيل املثال، فإن قرارات جملس األمن تـأذن يف   البلدان.
املـــدنيني املعرضـــني لتهديـــد ”بعــض األحيـــان بواليـــة حلمايـــة  

ــيك ــن “وشـ ــأن     ، لكـ ــوح بشـ ــدم الوضـ ــن عـ ــة مـ ــاك حالـ هنـ
يشكله هذا التهديد الوشيك. وبغية معاجلـة هـذه املشـكلة،     ما

اقترح أن تضع األمانة العامة إرشادات عمليـة بشـأن األنشـطة    
  .  )٧٢(ية لقوات حفظ السالماليوم

__________ 

 ٢٢(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصـفحتان    )٦٩(  
ــم اال  ٢٣و  ــا، باســ ــفحتان  (النمســ ــاد األورويب)؛ والصــ  ٢٧حتــ
 (كندا). ٢٨ و

  )٧٠(  S/PV.5476 ٢٦-٢٤، الصفحات. 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١(  

 .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  

وأعرب ممثل غانا عن اعتقاده بأنه يف حالـة فشـل مـن      
ــد  جانــب كــل مــن احلكومــات    واجلماعــات املســلحة يف التقي

عليهمــا مــن التزامــات مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل،    مبــا
يكــون لزامــا علــى األمــم املتحــدة أن تتــدخل حلمايــة الســكان   

نسان. وقـال إنـه يعتقـد أيضـا     األبرياء من انتهاكات حقوق اإل
بأن احملكمة اجلنائية الدوليـة ميكـن أن تسـهم إسـهاما هـائال يف      
ــاء يف    احتــواء ومكافحــة اجلــرائم املرتكبــة ضــد الســكان األبري

  .  )٧٣(مناطق الرتاع

ــثال        ــا كــرره مم ــة رأي ــو الدميقراطي ــل الكونغ ــدى ممث وأب
ئ األرجنتني وغواتيمـاال مفـاده أنـه جيـب علـى الـس أن ينشـ       

آلية رصد ومتابعة متعددة القطاعات مبا ميكِّن من جتميع كافـة  
املعلومات الالزمة لتقييم االحتياجـات املتعلقـة حبمايـة املـدنيني     
يف البلدان املدرجة يف جدول أعمال الس واالستجابة لتلـك  

  .  )٧٤(االحتياجات
  

 كـــــانون األول/ ٤املـــــداوالت الـــــيت أجريـــــت يف   

  )  ٥٥٧٧(اجللسة  ٢٠٠٦ديسمرب 

كانون  ٤، املعقودة يف ٥٥٧٧يف جلسة جملس األمن   
ــمرب  ــدمها   ٢٠٠٦األول/ديسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حاالت الطوارئ. وأدىل ببيانات خـالل اجللسـة مجيـع أعضـاء     

  .  )٧٥(الس وسبعة ممثلني آخرين
__________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

ــو)؛ والصــفحتان   ١٦و  ١٥املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٧٤(   (الكونغ
 غواتيماال).( ٣١  و ٣٠(األرجنتني)، والصفحتان  ١٧و  ١٦

ســـرائيل، وفنلنـــدا (باســـم االحتـــاد األورويب)، ولبنـــان،     إممثلـــو   )٧٥(  
 وميامنار، والنرويج، وكندا، وكولومبيا.



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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ها وكيل األمـني العـام، قـال إنـه     ويف اإلحاطة اليت قدم  
كان من بواعث تشجيعه علـى مـدى الـثالث سـنوات املاضـية      
أن مسألة محاية املدنيني احتلـت بصـورة مطـردة مكانـة بـارزة      
يف مــــداوالت الــــس، وانعكــــس أثــــر ذلــــك يف العمليــــات  
اإلنســانية وعمليــات الســالم الــيت تضــطلع ــا األمــم املتحــدة.  

لنجاح احلقيقي لألمم املتحـدة يقـاس   وأعرب عن اعتقاده بأن ا
مبدى ما حققته يف إحـداث فـرق يف مـا يتعلـق بتـأمني احلمايـة       
واحلقــوق واحلريــات للســكان املــدنيني. وأشــار إىل أن الــس  
قد تعهد رمسيا بقبـول املسـؤولية عـن محايـة السـكان املـدنيني،       

تـزال أبعـد مـن     لكنه أعرب عن األسف ألن هذه املسؤولية ال
ن قــد ترمجــت إىل إجــراءات مالئمــة وميكــن التنبــؤ ــا أن تكـو 

مـــن أجـــل تـــوفري احلمايـــة جلميـــع اتمعـــات احملليـــة املنكوبـــة  
واملهــددة بــاخلطر. مث أشــار إىل بعــض احلــاالت، مثــل ليربيــا       
وســـــرياليون، ومجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة وجنـــــوب  
ــوفري      ــا األمــم املتحــدة جناحــا يف ت ــيت حققــت فيه الســودان، ال

من للمدنيني يف ظل توحد الس. وقال إنه، علـى العكـس   األ
ــس وحــدة اهلــدف والعمــل يف        ــن ذلــك، مل يكــن هنــاك نف م
أماكن مثل دارفور أو غزة. وشدد كـذلك علـى أن اهلجمـات    

يف  ٥٥العنيفة ضد األشـخاص غـري املقـاتلني قـد زادت بنسـبة      
ــة يف الفتــــرة مــــن عــــام     ، وأن ٢٠٠٥إىل عــــام  ١٩٨٩املائــ

ــدنيني ال  الشــواغل ال ــة امل ــي    رئيســية بشــأن محاي ــا ه ــزال كم ت
حسبما أدرجها يف خطة العمل ذات النقـاط العشـر الـيت سـبق     
ــانية،    ــاعدات اإلنسـ ــول املسـ ــار إىل أن وصـ ــدميها. وأشـ ــه تقـ لـ
ــف     ــئني، والعنـ ــا والالجـ ــردين داخليـ ــخاص املشـ ــة األشـ وحالـ
اجلنسـي، ومحايـة األطفـال، واهلجمـات املباشـرة علـى املـدنيني        

ــزال  ال ــق الشــديد ويف     ت ــدعاة للقل ــيت تشــكل م ــور ال ــن األم م
اخلتام، اقترح وكيل األمني العـام مخـس قضـايا باعتبارهـا متثـل      
ــس يف املســتقبل. أوال،     ــة بالنســبة للمجل القضــايا ذات األولوي
ــا     اســتمرار اإلحاطــات املواضــيعية، واالجتماعــات بصــيغة آري
ــن       ــا يكفــي م ــوفري م ــة بضــمان ت وغريهــا مــن الوســائل الكفيل

ــن      ــة م ــا، االســتفادة الفعال ــة؛ وثاني ــل للحال ــات والتحلي املعلوم
ــهاكات       ــع انت ــس يف من ــات املوجــودة حتــت تصــرف ال اآللي
القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل،   

ذلــك اجلــزاءات احملــددة األهــداف؛ وثالثــا، الوســاطة يف   يف مبــا
ــال ويف ال   ــت املناســب  تســوية الرتاعــات، واالســتخدام الفع وق

للمســاعي احلميــدة؛ ورابعــا، حتســني التمويــل الشــامل والــذي  
ميكــن التنبــؤ بــه؛ وخامســا، ضــمان تــوفري اإلرشــاد والــدعم        

  .  )٧٦(الكافيني لعمليات حفظ السالم

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب املتكلمــون عــن   
بالغ القلـق إزاء اسـتمرار اهلجمـات علـى املـدنيني يف الرتاعـات       

ة، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي ضــد املــرأة، والتجنيــد   املســلح
القســري للجنــود األطفــال. وأعربــت الوفــود أيضــا عــن قلقهــا 
ــاملني يف اــال اإلنســاين،      ــى الع ــادة يف اهلجمــات عل إزاء الزي
األمر الذي أدى إىل تفاقم العقبات اليت تعترض سـبيل وصـول   
ــن   ــع حـــد لإلفـــالت مـ ــوا إىل وضـ ــانية، ودعـ ــاعدة اإلنسـ  املسـ
العقــاب علـــى انتـــهاكات القـــانون اإلنســـاين الـــدويل وقـــانون  
حقـــوق اإلنســـان. كمـــا شـــدد املتكلمـــون علـــى أن تزايـــد       
االعتداءات علـى الصـحفيني والعـاملني يف وسـائط اإلعـالم يف      
مناطق الرتاعات مدعاة للقلق البالغ، ولفتوا االنتبـاه إىل معانـاة   

سـلحة اخلفيفـة،   املدنيني نتيجة النتشـار األسـلحة الصـغرية واأل   
  واستخدام األلغام األرضية والذخائر العنقودية.  

ــرار       ــذ الكامــل للق ودعــا متكلمــون كــثريون إىل التنفي
)، مبا يف ذلك املبادئ املتعلقة باملسـؤولية عـن   ٢٠٠٦( ١٦٧٤

احلماية على النحو املبني يف ذلـك القـرار. وشـدد ممثـل الصـني      
دئ احليــاد والرتاهــة علــى أمهيــة تقيــد الوكــاالت اإلنســانية مببــا 

واملوضــوعية واالســتقالل بغيــة احلفــاظ علــى الطــابع اإلنســاين   
 املنازعـــات السياســـية احملليـــة لعملياـــا ولتجنـــب الضـــلوع يف

__________ 

  )٧٦(  S/PV.5577 ٧-٢، الصفحات. 
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وكـرر ممثـل الواليـات     .)٧٧(التأثري سلبا علـى عمليـة السـالم    أو
املتحدة القول بأنه يف حـاالت الـرتاع العنيفـة الـيت تكـون فيهـا       

ة أو غـري قـادرة علـى محايـة سـكاا املـدنيني،       الدولة غـري راغبـ  
  .  )٧٨(يتعني القيام به “دور مميز”يكون للمجتمع الدويل 

  
 كـــانون األول/ ٢٣مقــرر اختـــذه جملـــس األمـــن يف    

): القــــــرار ٥٦١٣(اجللســــــة  ٢٠٠٦ديســــــمرب 

٢٠٠٦(١٧٣٨  (  

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٦٣١يف جلســــ
ببيـــان أي مـــن يـــدل  ، مل٢٠٠٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٣

ــس إىل      ــاه الـ ــر) انتبـ ــرئيس (قطـ ــه الـ ــس. ووجـ ــاء الـ أعضـ
؛ مت طرحــه للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع    )٧٩(مشــروع قــرار 
)، وقــرر الـس مبوجبــه، يف  ٢٠٠٦( ( ١٧٣٨بوصـفه القـرار   

  مجلة أمور، ما يلي:  

أدان اهلجمــات املتعمــدة ضــد الصــحفيني ومــوظفي وســائط        
م يف حاالت الرتاع املسـلح، وأهـاب جبميـع    اإلعالم واألفراد املرتبطني 

  األطراف أن توقف هذه املمارسات؛  

وأكد من جديـد إدانتـه جلميـع أعمـال التحـريض علـى العنـف          
ضــد املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح، وأكــد كــذلك مــن جديــد         
ضــرورة أن ميثــل أمــام العدالــة، وفقــا للقــانون الــدويل الواجــب التطبيــق،  

  رضون على هذا العنف؛  األفراد الذين حي

وأشــــار إىل مطالبتــــه مجيــــع األطــــراف يف أي نــــزاع مســــلح   
االمتثال التام لاللتـزامات املنطبقة عليهم مبوجب القـانون الـدويل املتعلـق    
حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح، مبن فيهم الصحفيون وموظفـو وسـائط   

  اإلعالم واألفراد املرتبطون م؛ 

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 املرجع نفسه.  )٧٨(  

  )٧٩(  S/2006/1023. 

األطــراف األخــرى يف أي نــزاع مســلح وحــث الــدول ومجيــع   
على أن تبذل قُصاراها ملنع ارتكاب انتهاكات للقانون اإلنسـاين الـدويل   
ــالم     ــائط اإلعـ ــو وسـ ــن يف ذلـــك الصـــحفيون وموظفـ ضـــد املـــدنيني، مبـ

  واألفراد املرتبطون م؛  

ــزاع مســلح        ــع األطــراف املشــتركني يف حــاالت ن وحــث مجي
ــرام االســتقالل املهــين للصــحف    ــى احت ــوظفي وســائط اإلعــالم  عل يني وم

  واألفراد املرتبطني م وحقوقهم كمدنيني؛  

وطلب إىل األمني العام أن يضـمن تقـاريره القادمـة عـن محايـة        
وأمــن الصــحفيني  اع املســلح كبنــد فرعــي مســألة ســالمةاملـدنيني يف الــرت 

  وموظفي وسائط اإلعالم واألفراد املرتبطني م. 
  

ــداوالت الــــيت أجريــــت يف     ــه  ٢٢املــ حزيران/يونيــ

(اجللســــتان  ٢٠٠٧ تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ٢٠ و

  )  ٥٧٨١و  ٥٧٠٣

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٧٠٣جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٢

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
س إضـافة  ببيانـات مجيـع أعضـاء الـ     حاالت الطوارئ. وأدىل

  .  )٨٠(إىل مثانية ممثلني آخرين

ويف حـني أبـرز وكيـل األمــني العـام يف إحاطتـه بعــض        
أوجه التحسن اليت حتققت يف جمال محاية املدنيني يف الرتاعـات  
املسلحة يف عدة مناطق، فإنـه شـدد علـى أن الصـورة يف كـثري      

. “قامتــة وتبعــث علــى القلــق الشــديد ”تــزال  مــن األمــاكن ال
فصيل جماالت القلق الرئيسية الثالثـة، وهـي مسـألة    وتناول بالت

اسـتهداف املـدنيني؛ واسـتمرار تشـريد املـدنيني نتيجـة للـرتاع؛        
__________ 

ــم       )٨٠(   ــا باسـ ــا (أيضـ ــرائيل، وأملانيـ ــتني، وإسـ ــو األرجنـ ــتراليا أممثلـ سـ
ونيوزيلندا)، وإيطاليا، ومجهورية كوريـا، وروانـدا، وغواتيمـاال،    
ــار،    ــيك، وميامنــ ــتاين، واملكســ ــا، وليختنشــ ــدا، وكولومبيــ وكنــ

 ونيجرييا، واليابان.
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وعــدم إمكانيــة الوصــول إىل احملتــاجني، وعــدم تــوافر األمــن       
للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية. وأوضـح أن الـس اختـذ    

لـذي يتجلـى   خطوات هامة حنو حتسني محايـة املـدنيني، األمـر ا   
يف وجود نظام أكثر قوة حلفظ السالم ونشر أفـراده علـى حنـو    
أكثر اتساما بالرؤيـة االسـتراتيجية واتصـاال مبفهـوم احلمايـة يف      

مــا يتعلــق بنشــر عمليــات  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ويف
أخـرى حلفـظ السـالم يف املســتقبل، اقتـرح أن يـتم اســتخالص      

ــذي     ــي ال ــر العمل ــن األث ــدروس م ــع   ال ــى أرض الواق ــه عل حقق
  إدراج محاية املدنيني يف عدد من واليات حفظ السالم.  

وأشار إىل اتفاق اجلمعية العامة يف مؤمتر القمة العـاملي    
ــام  ــأن    ٢٠٠٥لعـ ــي بشـ ــدأ أساسـ ــى مبـ ــن  ”علـ ــؤولية عـ املسـ

ــة ــدة ال “احلمايـ ــاره قاعـ ــؤولية   باعتبـ ــى املسـ ــد فقـــط علـ تؤكـ
ــا واخل  ــة مواطنيهـ ــدول يف محايـ ــية للـ ــها األساسـ ــعني لواليتـ اضـ

ــتطهري       ــة، وجــرائم احلــرب، وال ــادة اجلماعي ــن اإلب القضــائية م
العرقي، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ولكنها تعترف أيضـا  
بدور اتمع الـدويل واألمـم املتحـدة يف مسـاعدة الـدول علـى       
ممارسة هـذه املسـؤولية. وحـث الـس علـى زيـادة االسـتثمار        

وعلــى وضــع تــدابري ملــا بعــد انتــهاء  يف منــع نشــوب الرتاعــات 
حاالت الرتاع وتكفل منـع االنـزالق إليـه سـريعا مـرة أخـرى.       
وقــال أيضــا إنــه سيســتمر يف ضــمان اإلدمــاج التــام للشــواغل    
ــام       ــه اهتم ــظ الســالم، وتوجي ــود حف ــة يف جه ــة باحلماي املتعلق
الـــس إىل احلـــاالت الـــيت تنطـــوي علـــى شـــواغل إنســـانية       

  .  )٨١(خطرية

شـار املتكلمـون إىل التقـدم احملـرز يف محايـة      ويف حني أ  
املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة، فــإم شــددوا املتكلمــون علــى 

يزال هناك الكثري الذي يتعني القيـام بـه مـن أجـل تـوفري       أنه ال
احلماية الشاملة هلم، ومـن أجـل ضـمان محايـة وتعزيـز حقـوق       

__________ 

  )٨١(  S/PV.5703 ٧-٢، الصفحات. 

ــق بوجــه      اإلنســان اخلاصــة ــم. وأعــرب املتكلمــون عــن القل
خــاص إزاء تزايــد أعــداد الالجــئني واملشــردين داخليــا علــى       
مستوى العامل. وأعربت وفود عديدة عن قلقهـا بوجـه خـاص    
إزاء تدهور احلالة األمنيـة يف دارفـور علـى الـرغم مـن االتفـاق       
ــة اإلنســانية يف كــل مــن     ــالقوة املشــتركة، وإزاء احلال ــق ب املتعل

مــن بــني  قطــاع غــزة وأفغانســتان والصــومال وســري النكــا،  
  يزال املدنيون فيها ضحايا للرتاعات.    أماكن أخرى، حيث ال

وكرر عدد من املتكلمني التأكيد علـى أحكـام القـرار      
)، وقالوا إم مع تسليمهم بـأن األطـراف يف   ٢٠٠٦( ١٦٧٤

الرتاعـــات املســـلحة تتحمـــل املســـؤولية الرئيســـية عـــن محايـــة   
ل حـال فشـل   املدنيني، فإن على اتمع الـدويل واجـب التـدخ   

وتشـاطرت وفـود عديـدة     .)٨٢(هذه األطـراف يف القيـام بـذلك   
الــرأي القائــل بــأن اجلهــود الراميــة إىل محايــة املــدنيني جيــب أن 

لــس، ودعــت الــس واملنظمــة    تكــون مــن صــميم عمــل ا   
املســؤولية ”إىل القيــام باملزيــد مــن أجــل تعزيــز مبــدأ       ككــل

  .  “احلماية  عن

إنه يف حـني تقـع املسـؤولية    وقال ممثل االحتاد الروسي   
عن محاية املدنيني يف املقام األول على عاتق حكومات الـدول  

ينبغي أن تأخـذ هـذه املسـؤولية يف    ”اليت تدور فيها الرتاعات، 
االعتبـار األطـراف األخـرى الـيت قـد تجـر إىل خمتلـف حـاالت         

. وجيــب أن يفســر مفهــوم املســؤولية عــن احلمايــة يف   “الــرتاع
ــال ا  ــة     ظــل االمتث ــؤمتر القم ــة مل ــة اخلتامي ــدقيق ألحكــام الوثيق ل
ــام   ــاملي لعــ ــة   ، وينب٢٠٠٥العــ ــة العامــ ــر اجلمعيــ ــي أن تنظــ غــ
__________ 

 ٩و  ٨(بنمــا)؛ والصــفحتان   ٨و  ٧املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٨٢(  
(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحتان     ١٠و  ٩(بريو)؛ والصفحتان 

(اململكة املتحدة)؛  ٢٠و  ١٩(إيطاليا)؛ والصفحتان  ١١و  ١٠
(كنـدا،   ٣٥-٣٣الصفحات(بلجيكا)؛ و ٢٤ و ٢٣والصفحتان 

 ٣٦ و ٣٥بالنيابــة أيضــا عــن أســتراليا ونيوزيلنــدا)؛ والصــفحتان 
 (رواندا). ٣٨و  ٣٧(ليختنشتاين)؛ والصفحتان
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يترتب علـى ذلـك مـن آثـار علـى أسـاس مبـادئ امليثـاق          ما يف
وكــرر ممثــل الصــني التأكيــد علــى أن      .)٨٣(والقــانون الــدويل 

علـى حنـو   ”مفهوم املسؤولية عن احلماية ينبغي فهمه وتطبيقـه  
وأشار إىل أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  . “سليم

طلبت إىل اجلمعية العامة أن تواصـل النظـر يف املفهـوم     ٢٠٠٥
تزال هنـاك تباينـات يف فهـم هـذا املفهـوم       وإثرائه. وأكد أن ال

وتفسريه من قبل الدول األعضاء، ولذلك ينبغـي لـس األمـن    
  .  )٨٤(ة عن احلمايةأن يكف عن االحتجاج مبفهوم املسؤولي

وسعيا إىل تعزيـز محايـة املـدنيني، دعـت وفـود عديـدة         
ــن     ــس األمــ ــرار جملــ ــام قــ ــرد ألحكــ ــذ املطــ  ١٦٧٤إىل التنفيــ

ــرى.   ٢٠٠٦( ــدابري األخـ ــد والتـ ــالل حتســـني الرصـ ــن خـ )، مـ
وأعرب ممثل كل من فرنسا واململكة املتحـدة عـن رأي مفـاده    

اسبا، متتـع  أن بإمكان الس أن يواصل، حيثما يكون ذلك من
حفظة السالم التابعني لألمـم املتحـدة بواليـات قويـة وبالـدعم      
الالزم لتمكينهم من محاية املدنيني من العنف، وذكرا أن مبـدأ  
محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم ينبغي أن حيظـى مبزيـد   

ــيل ــن التفصـ ــات    .)٨٥(مـ ــع توجيهـ ــدا إىل وضـ ــل كنـ ــا ممثـ ودعـ
وأعـرب   .)٨٦()٢٠٠٦( ١٦٧٤واضحة من أجل تنفيذ القـرار  

ممثل مجهورية كوريا عـن اعتقـاده بأنـه نظـرا الخـتالف طبيعـة       
كل صراع، ينبغي للمجلس وضع آلية على أسـاس كـل حالـة    

  .  )٨٧(على حدة وحتليل احلاالت املختلفة للسكان املدنيني
__________ 

 .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٤(  

 ١٩(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصـفحتان    )٨٥(  
 ملكة املتحدة).(امل ٢٠و 

 .٣٥-٣٣املرجع نفسه، الصفحات   )٨٦(  

 .٣٧و  ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٧(  

ــة    ــن  ويف جلســـ ــس األمـــ ــودة يف ٥٧٨١جملـــ ، املعقـــ
جـــدول  ، أدرج الـــس يف٢٠٠٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٠

أعماله تقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف حـاالت الـرتاع   
واستمع الس إىل بيانـات أدىل ـا األمـني العـام،      .)٨٨(املسلح

ــة يف     ــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاث ــل األمــني الع ووكي
ــر      ــليب األمحـ ــة الصـ ــام للجنـ ــدير العـ ــوارئ، واملـ ــاالت الطـ حـ

ــافة إىل ــة. وباإلضـــ ــاء الدوليـــ ــات  أعضـــ الـــــس، أدىل ببيانـــ
  .  )٨٩(ممثال  ٢٠

وحدد األمني العام يف تقريره التحديات املستمرة الـيت    
جتابـه محايـة املــدنيني يف شـىت الرتاعـات حــول العـامل. وتضــمن      
التقريـر آخــر املســتجدات الــيت شــهدها التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  

ــرار  ــذي    ٢٠٠٦( ١٦٧٤الق ــدنيني ال ــة امل ــز إطــار محاي ) وتعزي
لـــس وغـــريه مـــن الشـــركاء يف الســـنوات األخـــرية. وضـــعه ا

والحظ أن اخلطوة التالية اهلامة واملؤثرة من أجل وضع القـرار  
) موضع التنفيـذ وكفالـة اختـاذ إجـراءات مـن      ٢٠٠٦( ١٦٧٤

شــأا أن يكــون هلــا أثــر ملمــوس علــى أرض الواقــع تتمثــل يف  
 إيالء االهتمام بصورة منهجية يف املـداوالت اليوميـة للمجلـس   
للشواغل والتوصيات الواردة يف هذا التقرير والتقارير السـابقة  

  املتعلقة حبماية املدنيني.  

وأبــرز األمــني العــام يف تقريــره أربعــة حتــديات ذات        
أمهية خاصة سوف يتعني على الـس والـدول األعضـاء اختـاذ     
إجراءات بشأا لضمان االستجابة هلا على حنو أكثـر منهجيـة   

م هو أيضا جمموعة من اإلجـراءات املوصـى ـا    وقوة، واليت قد
__________ 

  )٨٨(  S/2007/643. 

سـتراليا، وإسـرائيل، وأنغـوال (باسـم جمموعـة      أممثلو األرجنـتني، و   )٨٩(  
م االحتـاد األورويب)،  الدول األفريقية)، وأيسلندا، والربتغال (باس

ــام، وكنــــدا،    ــاال، وفييــــت نــ ــرا، وغواتيمــ والســــنغال، وسويســ
ــا،   ــتاين، واملكســـيك، والنـــرويج، والنمسـ وكولومبيـــا، وليختنشـ

 ونيبال، ونيجرييا، ونيوزيلندا، واليابان.
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يف هـــذا الشـــأن. وملواجهـــة التحـــدي األول، وهـــو ضـــمان      
ــام بوضــع     ــاجني، أوصــى األمــني الع ــدنيني احملت الوصــول إىل امل
ترتيبات يتفق مبوجبها على  مسارات وتوقيـت مـرور القوافـل    
ــا     ــك تفادي ــة لنقــل املســاعدات اإلنســانية، وذل واجلســور اجلوي

ات عرضــية ضــد العمليــات اإلنســانية؛ والعمــل   لوقــوع هجمــ
علــى أرفــع املســتويات الدبلوماســية مــن أجــل تعزيــز املمــرات   
اإلنســانية وحتديــد أيــام اهلــدوء علــى جبــهات القتــال؛ ووضــع   
معايري إلعفاء العاملني يف اال اإلنساين مـن شـروط احلصـول    
علـــى تأشـــريات الـــدخول وتصـــاريح الســـفر، وإعفـــاء الســـلع 

ــدات  ــن   واملعـ ــانية مـ ــاعدات اإلنسـ ــدمي املسـ ــتخدمة يف تقـ املسـ
الرســـوم اجلمركيـــة ومـــن القيـــود املفروضـــة علـــى االســـترياد. 
وميكــن بــدء تطبيــق هــذه اإلعفــاءات مبوجــب توصــية يقــدمها   
منســق العمليــات اإلنســانية يف حــاالت الطــوارئ عنــدما تنشــأ 
حاجة إىل تقدمي مساعدات منقذة للحياة علـى وجـه السـرعة.    

ىل التحــدي الثــاين، وهــو ضــمان التصــدي بصــورة   وبالنســبة إ
أقوى للعنف اجلنسي، دعا الدول األعضاء إىل كفالة التحقيـق  
يف حوادث العنف اجلنسي واملعاقبة عليها، بسـبل تشـمل نشـر    
املبدأ املتعلق مبسؤولية القيادة، وتعديل النظم القانونيـة الوطنيـة   

يـة والتصـدي   يف هذا الصدد؛ ثانيا، دعـا إىل دعـم أنشـطة الوقا   
اليت تضطلع ا اجلهات الفاعلة اإلنسانية وإىل تنسيقها بشـكل  

 “مؤسســـية هيئـــة”أفضـــل، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء  
واضــحه ومكرســة هلــذا الغــرض داخــل األمــم املتحــدة لتنســيق 
هذه األنشطة، وضمان تـوفري اخلـربة يف امليـدان، ووضـع نظـام      

ــأ  ــاق لالضـــطالع بأنشـــطة الـــدعوة املتعلقـــة باملسـ لة علـــى نطـ
املنظومــــــة، والعمــــــل كمســــــتودع ألفضــــــل املمارســــــات. 

يتعلــق بالتحــدي الثالــث، واملتمثــل يف التصــدي بقــدر    مــا ويف
أكـــرب مــــن الفعاليـــة ملســــائل الســـكن واألرض واملمتلكــــات    
ــات       ــا عملي ــا فيه ــة، مب ــد أوصــى األطــراف املعني ــة،  فق العقاري

ات حفــظ الســـالم التابعـــة لألمـــم املتحـــدة أن تتخـــذ اإلجـــراء 
ــر      ــك النشــ ــا يف ذلــ ــردع، مبــ ــع والــ ــراءات للمنــ ــة: إجــ التاليــ

ــات االســتيالء     ــع عملي االســتراتيجي لقــوات حفــظ الســالم ملن
واإلخــالء غــري املشــروع علــى األراضــي واملمتلكــات وقيــام       
احملاكم الوطنيـة أو احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بتحديـد وحماكمـة       

متلكــات تيالء علــى األراضــي واملاملســؤولني جنائيــا عــن االســ 
هدمها بطريقة غري مشـروعة ومقاضـام؛ واختـاذ إجـراءات      أو

حتضــريية، مثــل القيــام يف مرحلــة مبكــرة بتحديــد وتســجيل       
ــي واملمتلكــــات الــــيت هجرهــــا املشــــردون داخليــــا       األراضــ
والالجئون لتيسري استردادها أو التعويض عنها وإصدار وثـائق  

جـــراءات بامللكيـــة إذا تعرضـــت للضـــياع أو التلـــف؛ واختـــاذ إ
ــل إدراج احلــق   ــترداد الســكن    تصــاحلية، مث ــودة ويف اس يف الع

ــربم يف      أو ــيت ت ــات الســالم ال ــع اتفاق ــة يف مجي األرض أو امللكي
املســتقبل ومجيــع قــرارات الــس ذات الصــلة وإدراج مســائل  

يتجــزأ مــن عمــل بعثــات  الســكن واألرض وامللكيــة كجــزء ال
 وأخـريا، ويف حفظ السالم وغريهـا مـن البعثـات ذات الصـلة.     

ما يتعلق بالتحدي الرابع، وهـو الـتخلص مـن اآلثـار اإلنسـانية      
ــام      ــة، دعــا األمــني الع ــذخائر العنقودي ــيت خيلفهــا اســتخدام ال ال
الــدول األعضـــاء إىل إبــرام معاهـــدة حتظــر اســـتخدام وإنتـــاج    
وتكديس الذخائر من هذا القبيل، وتقضي بتـدمري املخزونـات   

أنشـطة إزالـة األلغـام وغريهـا     احلالية، وتنص على االضـطالع ب 
ــام فــورا،     مــن أنشــطة التخفيــف مــن حــدة املخــاطر؛ وإىل القي
حلــني إبــرام هــذه املعاهــدة، بتجميــد اســتخدام ونقــل الــذخائر   
العنقودية. ويف اخلتام، أوصى األمني العام بإنشـاء فريـق عامـل    
مكـرس علـى مسـتوى اخلـرباء لتيسـري تنـاول الشـواغل املتعلقـة         

ر والتحليل على حنـو منـهجي مسـتدام، ولكفالـة     باحلماية بالنظ
التطبيـــق املتســـق للمـــذكرة املعـــدة للنظـــر يف املســـائل املتصـــلة 

ما يتعلق بواليـات   أثناء مداوالت الس يف )٩٠(حبماية املدنيني
فــظ الســالم وغريهــا مــن البعثــات     بعثــات األمــم املتحــدة حل  

__________ 

  )٩٠(  S/PRST/2003/27.املرفق ، 
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رات والبيانـــــات الرئاســـــية، الصـــــلة، ومبشـــــاريع القـــــرا ذات
  األخرى.  املهامو

وأشار األمني العـام، يف مالحظاتـه االفتتاحيـة، إىل أن      
بالنسـبة   “أولوية مطلقـة ”تزال تشكل  مسألة محاية املدنيني ال

ــيت    ــاء الـ ــدول األعضـ ــام األول الـ ــدة، ويف املقـ ــم املتحـ إىل األمـ
تتحمل املسؤولية األساسـية عـن محايـة املـدنيني. وذكـر أنـه مت       

لسـنوات األخـرية، ولكـن إنشـاء فريـق      إحراز بعض التقدم يف ا
عامــل تــابع لــس األمــن بشــأن محايــة املــدنيني يشــكل تقريبــا  

ــة  ” ــة التاليـ ــوة احلتميـ ــال  “اخلطـ ــار إىل أن آالف األطفـ . وأشـ
ــات       ــات، وأن آلي ــام خــالل الرتاع ــون أو يصــابون كــل ع يقتل
ــل خــاص      ــدة املكرســة هلــذا الغــرض، وتعــيني ممث الرصــد اجلدي

ا مـن األدوات احليويـة للمسـاعدة علـى     مكرس هلذه املهمة، مه
  .  )٩١(معاجلة هذا الوضع

وعرض وكيل األمني العام تقرير األمني العـام، فـذكر     
أن ما يتضمنه التقرير من توصيات بالعمل ستكون هلـا أمهيتـها   
ــة     احلامســة لنظــر الــس بصــورة أكثــر منهجيــة يف مســألة محاي

ــس األ    ــرار جملـ ــذ قـ ــيني، ويف تنفيـ ــدنيني املعنـ ــارخيي  املـ ــن التـ مـ
). مث وصف الظروف املروعـة واملخـاطر الـيت    ٢٠٠٠( ١٦٧٤

تواجه املدنيني يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك االجتـاه املتزايـد   
من اهلجمات االنتحارية اليت تستهدف املدنيني بشـكل مباشـر   

  .  )٩٢(يف كثري من األحيان

وذكر املدير العام للجنـة الصـليب األمحـر الدوليـة أنـه        
علــى الــرغم مــن املبــادرات التشــغيلية والتطــورات األخــرية يف   
املعايري القانونية الدولية، فإن استجابة العامل ردا علـى التشـريد   

تـزال غـري    القسري، واالختفـاء القسـري، والعنـف اجلنسـي ال    
__________ 

  )٩١(  S/PV.5781 ٤-٢، الصفحات. 

 .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٩٢(  

كافية. وقال إنه مع تسـليمه بـأن قـرارات جملـس األمـن تـدمج       
ــد    ــا أحـ ــدنيني باعتبارهـ ــة املـ ــألة محايـ ــة   مسـ ــب املعياريـ اجلوانـ

لعمليات حفظ السالم، فإنه يشـدد علـى محايتـهم مـن جانـب      
حفظـــة الســـالم التـــابعني لألمـــم املتحـــدة تنطـــوي علـــى بعـــد  
عسكري وأمين جيب متييزه بوضـوح عـن أنشـطة احلمايـة الـيت      

  .  )٩٣(تضطلع ا اجلهات الفاعلة اإلنسانية

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب املتكلمــون عــن   
لقلق إزاء القيـود املفروضـة علـى وصـول املنظمـات اإلنسـانية       ا

إىل السكان املـدنيني يف منـاطق الـرتاع، وأهـابوا بـاألطراف يف      
الــــرتاع االمتثــــال للقــــوانني اإلنســــانية ذات الصــــلة. وشــــدد 
ــكان      ــق إىل السـ ــول دون عوائـ ــة الوصـ ــى أمهيـ ــون علـ املتكلمـ

ييـــدهم املـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع املســـلح، وأعربـــوا عـــن تأ
القتراح األمني العام بإبالغ الس باملشاكل املتعلقـة بإمكانيـة   

  الوصول.  

وبغيـــة حتســـني األعمـــال املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني يف    
الرتاعــات املســلحة، أشــار املتكلمــون إىل ضــرورة أن يكفــل      
الس امتثال أطراف الرتاع وحفظ السـالم للقـانون اإلنسـاين    

ــان. و  ــتكلمني العنـــف  الـــدويل وحقـــوق اإلنسـ أدان معظـــم املـ
اجلنسي، وأعربوا عن مشاطرم للـرأي القائـل بـأن املسـؤولني     
عــن تلــك اجلرميــة ينبغــي أن يقــدموا إىل العدالــة. وأشــاد ممثــل    
ــة    ــة العامـ ــة للجمعيـ ــة الثالثـ ــاد اللجنـ الواليـــات املتحـــدة باعتمـ
مشروع قرار يدعو الدول إىل وضع حد لإلفالت من العقـاب  

وأكـد   .)٩٤(املسـؤولني عـن العنـف اجلنسـي     عن طريق حماكمـة 
ممثــل اململكــة املتحــدة أن بعثــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم  
املتحــدة ينبغــي أن يكــون هلــا دور حاســم يف التصــدي للعنــف  

__________ 

 .٢٩-٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٩٣(  

ــة العامــة   .٢٢-١٩املرجــع نفســه، الصــفحات    )٩٤(   اعتمــدت اجلمعي
 .٦٢/١٣٤مشروع القرار بوصفه القرار 
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ــق إزاء أعمــال     ،)٩٥(اجلنســي وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن القل
ــن جانــب حفظــة الســالم        ــتغالل واالنتــهاك اجلنســيني م االس

ملتحـدة. وشـدد ممثـل جنـوب أفريقيـا علـى أنـه        التابعني لألمـم ا 
مــن املهــم التأكــد مــن أن مجيــع أفــراد حفــظ الســالم مــدربني    
تـدريبا كافيـا قبــل نشـرهم لتلبيـة االحتياجــات اخلاصـة للنســاء      

  .  )٩٦(واألطفال

ما يتعلـق مبهـام وظيفـة املمثـل اخلـاص املعـين مبنـع         ويف  
اؤها، طلــب اإلبــادة اجلماعيــة والفظــائع اجلماعيــة املقتــرح إنشــ

ممثل االحتـاد الروسـي أن يقـوم األمـني العـام بتقـدمي املزيـد مـن         
التفاصــيل عــن توســيع نطــاق واليــة املمثــل اخلــاص. وقــال إن   
ذلــك ميكــن أن يســاعد الــس علــى توضــيح مــا هــو املقصــود 

، وكيــف “الفظــائع اجلماعيــة”علــى وجــه التحديــد مبصــطلح  
دة وأعمـــال ستنشـــأ وصـــلة بينيـــة للـــربط بـــني الواليـــة اجلديـــ  

  .  )٩٧(الوكاالت األخرى يف منظومة األمم املتحدة

ما يتعلق باقتراح إنشاء فريـق عامـل معـين حبمايـة      ويف  
ــنغال،    ــا، والســـ ــا، وفرنســـ ــو إيطاليـــ املـــــدنيني، رحـــــب ممثلـــ

وأكد ممثل بنمـا أن مثـة    .)٩٨(وسلوفاكيا، وليختنشتاين باملبادرة
__________ 

  )٩٥(  S/PV.5781 ،١٢و  ١١، الصفحتان. 

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٦(  

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٧(  

 ١٦(فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٤-١٢ت املرجــع نفســه، الصــفحا  )٩٨(  
(ســــــــلوفاكيا)؛  ٢٣و  ٢٢(إيطاليــــــــا)؛ والصــــــــفحتان  ١٧ و

 

كــل حاجــة إىل معاجلــة أســاليب عمــل الــس قبــل وضــع هيا   
بيد أن ممثل االحتـاد الروسـي أبـدى حتفظـات ألنـه       .)٩٩(جديدة

يعتــرب األمــر خطــوة بريوقراطيــة، وأنــه بــدال مــن وضــع هياكــل 
ــاهزة       ــم املتحــدة أن تكــون ج ــي لألم ــدة ينبغ ــة جدي بريوقراطي
ــدويل       ــانون اإلنســاين ال ــع الق ــا يتمشــى م للتصــرف بســرعة مب

ات ويف حـني رحـب ممثـل الواليـ     .)١٠٠(وقرارات جملـس األمـن  
املتحدة بفكرة دعوة أعضاء الس إىل جلسات اإلحاطـة غـري   
الرمسيــة الــيت يعقــدها مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، فإنــه   

  .  )١٠١(أبدى عدم اقتناعه بضرورة تشكيل فريق عامل رمسي

ــر       ــق إزاء أثـ ــن القلـ ــتكلمني عـ ــن املـ ــدد مـ ــرب عـ وأعـ
ــدابري الراميــ      ــدوا الت ــدنيني وأي ــى امل ــة عل ــذخائر العنقودي ة إىل ال

تقييد استعماهلا. وأشار ممثل الواليات املتحـدة إىل أن الـذخائر   
تزال تعترب أسلحة مشروعة عنـدما تسـتخدم علـى     العنقودية ال

حنو سليم ووفقا للقانون اإلنساين الدويل القـائم، وأعـرب عـن    
ــة هــي     ــة معين ــة املتعلقــة بأســلحة تقليدي رأي مفــاده أن االتفاقي

  .)١٠٢(املسألة اإلطار الصحيح لتناول هذه
__________ 

 ١٧-١٥، الصــــــــــــــــــــــــفحات S/PV.5781 (Resumption 1) و
 (السنغال). ٩و  ٨(ليختنشتاين)؛ والصفحتان 

  )٩٩(  S/PV.5781 ١١و  ١٠، الصفحتان. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 .٢٢-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٠١(

 املرجع نفسه.  )١٠٢(

    




