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 كـــانون األول/ ١٧و  ٢٠٠٨حزيران/يونيـــه  ٣٠  
  : جتديد والية فريق الرصد  ٢٠٠٩ديسمرب 

، اختــــــذ الــــــس، ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ٣٠يف   
 ١٨٢٢امليثـاق، القـرار    متصرفا مبوجب الفصل السـابع مـن  

) الذي قـام فيـه جبملـة أمـور منـها اسـتكمال نظـام        ٢٠٠٨(
ــن الدن وحركــة     اجلــزاءات ضــد تنظــيم القاعــدة وأســامة ب
ــات        ــراد ومجاعـ ــن أفـ ــم مـ ــرتبط ـ ــا يـ ــائر مـ ــان وسـ الطالبـ
ــق الرصــد       ــة فري ــرر متديــد والي ــات، وق ومؤسســات وكيان

تـرة  ) لف١٩٩٩( ١٢٦٧التابع للجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
شهرا. وأوعز الس إىل اللجنـة أن تتـيح    ١٨إضافية مدا 

موجزات أسباب إدراج األمسـاء يف القائمـة املوحـدة، وقـرر     
ــن     ــد مـ ــبوع واحـ ــون أسـ ــة، يف غضـ ــة العامـ ــغ األمانـ أن تبلـ
اإلدراج، البعثة الدائمة للبلد الذي يكـون الفـرد املـدرج يف    

جنة أن جتري القائمة من رعاياه. وأوعز الس أيضا إىل الل
ــول    ــة حبلــ ــة يف القائمــ ــاء املدرجــ ــع األمســ ــا جلميــ استعراضــ

  . ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠
، قــــــام ٢٠٠٩كــــــانون األول/ديســــــمرب  ١٧ويف   

، باختـاذ   ثـاق الس، متصرفا مبوجب الفصل السابع من املي
ــها   ٢٠٠٩( ١٩٠٤القــرار  ــه مجلــة أمــور من ــذي قــرر في ) ال

  شهرا.  ١٨متديد والية فريق الرصد لفترة إضافية مدا 
متوز/يوليــــــه  ١٧إىل  ٢٠٠٨آب/أغســــــطس  ١٩  

  : الرد على اهلجمات اإلرهابية  ٢٠٠٩

يف أربع مناسبات خالل هـذه الفتـرة، أدىل الـرئيس      
ببيان باسم الس ردا على أعمال إرهابيـة حمـددة: اهلجـوم    
اإلرهــايب االنتحــاري الــذي تتســبب يف العديــد مــن القتلــى   
واجلرحــى يف أكادمييــة تــدريب قــوات الــدرك يف بلــدة يســر 

؛ واهلجومـــان  )٦٤٤(٢٠٠٨آب/أغســـطس   ١٩بـــاجلزائر يف  
__________ 

)٦٤٤(  S/PRST/2008/31.  

ــت، يف    اإلره ــا يف واه كانـ ــذان وقعـ ــان اللـ ــان االنتحاريـ ابيـ
؛ واهلجــــوم )٦٤٥(٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٢١باكســــتان، يف 

أيلول/سـبتمرب   ٢٠اإلرهايب الـذي وقـع يف إسـالم أبـاد يـوم      
والـــذي تســــبب يف ســــقوط العديــــد مــــن القتلــــى   ٢٠٠٨

واجلرحـــــى، مبــــــا يف ذلــــــك يف صــــــفوف الدبلوماســــــيني  
وقعت يف جاكرتـا   ؛ واهلجمات اإلرهابية اليت)٦٤٦(األجانب

واليت تسببت يف سقوط العديـد   ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٧يوم 
. ويف كل حالـة علـى حـدة، أكـد     )٦٤٧(من القتلى واجلرحى

الس على ضرورة تقدمي مـرتكيب ومنظمـي وممـويل ورعـاة     
تلــك األعمــال اإلرهابيــة البشــعة إىل العدالــة، وحــث مجيــع  

يل وقـرارات  الدول، وفقـا اللتزاماـا مبوجـب القـانون الـدو     
جملــس األمــن، علــى التعــاون بنشــاط مــع الســلطات يف هــذا 

  الصدد.  
، أكـــد األمـــني ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٩ويف   

ــيا     ــدا رئيسـ ــكل ديـ ــاب يشـ ــام أن اإلرهـ ــن  العـ ــالم واألمـ للسـ
ــات      ــني األولوي ــه جيــب أن تكــون مــن ب ــدوليني، وأن مكافحت ال
الرئيســية للمجتمــع الــدويل. وإذ شــدد علــى أمهيــة احلفــاظ علــى 
حقـــوق اإلنســـان يف ســـياق مكافحـــة اإلرهـــاب، أشـــار إىل أن 
األمم املتحدة يف وضـع فريـد يؤهلـها إىل القيـام بـذلك. واختـتم       

أصــبحت األمــم املتحــدة  كالمــه بالتشــديد علــى أنــه حــىت وإن   
ــا     ــن يردعهـ ــة لـ ــإن املنظمـ ــابيني، فـ ــده بعـــض اإلرهـ هـــدفا يقصـ

ــهم     )٦٤٨(رادع ــن إدانتـ ــراب عـ ــى اإلعـ ــون علـ ــع املتكلمـ . وأمجـ
الشديدة جلميـع أعمـال اإلرهـاب، وأكـدوا علـى أمهيـة التعـاون        
ــن أجــل        ــدويل م ــى الصــعيد ال ــات عل ــادل املعلوم والتنســيق وتب

  مكافحة اإلرهاب بفعالية.  
__________ 

)٦٤٥(  S/PRST/2008/32.  
)٦٤٦(  S/PRST/2008/35.  
)٦٤٧(  S/PRST/2009/22.  
)٦٤٨(  S/PV.6034 ٤- ٢، الصفحات.  
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، )٦٤٩(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان باســم الــس  
أكــد فيــه الــس الــدور املركــزي الــذي تضــطلع بــه األمــم    
املتحدة يف الكفاح العاملي ضد اإلرهاب، وأعرب عـن بـالغ   

ــة   ــات اإلرهابيـ ــتمرار اهلجمـ ــاء القلـــق إزاء اسـ ــع أحنـ يف مجيـ
ــدول األعضــاء أن جتــدد روح التضــامن      ــامل، فأهــاب بال الع

  الدويل ضد اإلرهاب.  
: إنشـاء مكتـب   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧  

  أمني املظامل  

، قام الـس،  ٢٠٠٩رب كانون األول/ديسم ١٧يف   
، باختـاذ القـرار    متصرفا مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق   

ــن جديـــد ضـــرورة      ٢٠٠٩( ١٩٠٤ ــذي أكـــد فيـــه مـ ) الـ
مكافحة ما ينجم عـن األعمـال اإلرهابيـة مـن أخطـار ـدد       
الســالم واألمــن الــدوليني، وذلــك جبميــع الوســائل، وفقــا       

__________ 

)٦٤٩(  S/PRST/2008/45.  

عـن عزمـه   مليثاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، وأعـرب      
مواصــلة مســاعيه مــن أجــل كفالــة اإلنصــاف والوضــوح يف 
إجراءات إدراج األمساء يف القائمـة ورفعهـا منـها. ويف هـذا     
ــز اإلنصــاف      ــدابري ــدف إىل تعزي ــس ت القــرار، عــرض ال
والشفافية يف نظام اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة    

أنشـأ   وأسامة بن الدن وحركة الطالبان. ويف هـذا الصـدد،  
ــه      ــذي ميكــن أن يتوجــه إلي ــب أمــني املظــامل، ال الــس مكت
األفـــراد أو اجلماعـــات أو املؤسســـات أو الكيانـــات الـــذين 
ــة املوحــدة لتقــدمي       يســعون إىل شــطب أمســائهم مــن القائم
طلب رفع أمسائهم من القائمة. وقرر الس أيضـا أن يقـوم   
ــد، تشــمل     ــيني أمــني مظــامل مســتقل وحماي ــام بتع  األمــني الع

ــتالم طلــب الشــطب مــن        ــه مجــع املعلومــات فــور اس واليت
القائمة، والتحـاور مـع مقـدم الطلـب، والـدول واملنظمـات       
املعنية فيما يتعلق بالطلب، على أن يقدم تقريـرا شـامال إىل   

  اللجنة يف غضون شهرين.
    

Meetings: threats to international دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية اجللسات: األخطار اليت  
  

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٥  
ــارس  ١٩ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

ــة    اخلطـــــــة التنظيميـــــ
املنقحــــــة للمديريــــــة 
التنفيذيـــــــة للجنـــــــة  
ــاب   ــة اإلرهــ مكافحــ

)S/2008/80 (املرفق ،  

   ٣٧املادة 
    )(أدولة عضوا ١٢

   ٣٩املادة 
ــذي   ــدير التنفيـــــــ املـــــــ
ــة   ــة التنفيذيــــ للمديريــــ
للجنـــــــــة مكافحـــــــــة  

  اإلرهاب 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

  

٥٨٥٦  
ــارس  ٢٠ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

مشروع قرار مقدم من   
 (ب)دولــــة عضـــــوا  ١١

)S/2008/182  (  
ــة  اخلطـــــــة التنظيميـــــ
املنقحــــــة للمديريــــــة 
ــة  التنفيذيــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/80 (املرفق ،  

ــرار      ) ٢٠٠٨( ١٨٠٥القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٠٣  
ــه  ٢ حزيران/يونيــــــــ

٢٠٠٨    

   ٣٧املادة     
  باكستان، والدامنرك 

  S/PRST/2008/19 

٥٩٢٨  
حزيران/يونيــــــو  ٣٠

٢٠٠٨    

مشــروع قــرار مقــدم     
 (ج)دول أعضاء ٨من 

)S/2008/424  (  
تقريــر اللجنــة املنشــأة 

 ١٢٦٧عمال بالقرار 
)١٩٩٩ (
)S/2008/408(  

عضو واحد مـن    
أعضــــاء الــــس 

  (كوستاريكا)

ــرار   )٢٠٠٨( ١٨٢٢القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

٥٩٦٢  
ــطس  ١٩ آب/أغســــ

٢٠٠٨    

  ٣٧ املادة    
  اجلزائر  

  S/PRST/2008/31 

٥٩٦٤  
ــطس  ٢١ آب/أغســــ

٢٠٠٨    

   ٣٧املادة     
  باكستان 

  S/PRST/2008/32 

٥٩٧٨  
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٢

٢٠٠٨    

        S/PRST/2008/35 

٦٠٣٤  
 األول/ كــــــــانون  ٩

   ٢٠٠٨ديسمرب 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ٢٦رســـ
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  

موجهـــــــــة إىل  ٢٠٠٨
األمني العام من املمثـل  
ــدى    ــا ل ــدائم لكرواتي ال
األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 

)S/2008/738  (  

   ٣٧املادة   
  (د)  دولة عضوا ٣٣

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

S/PRST/2008/45 

٦١٦٤  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٧

٢٠٠٩    

   ٣٧املادة     
  إندونيسيا 

  S/PRST/2009/22 

٦٢٤٧  
 األول/ كـــــانون ١٧

   ٢٠٠٩ديسمرب 

مشــروع قــرار مقــدم     
 (هــ) دول أعضاء ٩من 

)S/2009/647  (  

ــوان مــــــن ع   ضــــ
أعضــــاء الــــس 
(كوســــــتاريكا، 

  والنمسا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٤القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

  
 الوفرتويــ ،)األورويب االحتــاد باسـم ( وســلوفينيا وتركيـا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإيـران  وإســرائيل، وأسـتراليا،  وإســبانيا، ،األرجنـتني   (أ)  

  .  واليابان واهلند، ،)ريو جمموعة باسم( واملكسيك وكوبا، ،)البوليفارية - مجهورية(
 لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  وكوسـتاريكا،  وكرواتيـا،  وفرنسـا،  والصـني،  فاسـو،  وبوركينـا  وبنما، وبلجيكا، وإيطاليا، ،االحتاد الروسي  (ب)  

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

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

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

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

    
  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة – ٣٣

  
  عرض عام  

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

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

  املسلحة. 
ونظــر الــس يف دراســة مســتقلة، أعــدت بتكليــف    

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

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

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

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

  املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة 

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

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

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

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

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

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

)٦٥٠(  S/2007/643 ،(م). ٦٦ الفقرة  




