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  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح - ٣٢
  

  عرض عام  

خـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض، عقـــد جملـــس   
ــاً رئاســياً واحــداً يف إطــار    جلســاتاألمــن أربعــة  واعتمــد بيان

. ويف “املــــدنيني يف الــــرتاع املســــلحمحايــــة ”البنــــد املعنــــون 
مداوالتــه، نــاقش الــس مســائل مــن قبيــل دور بعثــات حفــظ 
السالم يف محاية املـدنيني، واالمتثـال للقـانون الـدويل اإلنسـاين      
من قبل اجلماعات املسلحة من غـري الـدول، وتقـدمي املسـاعدة     
اإلنســانية، واملســاءلة عــن اجلــرائم املرتكَبــة ضــد املــدنيني يف       

اق الرتاعات املسـلحة. واكتسـبت مـداوالت الـس بشـأن      سي
، وذلــك يف ضــوء ٢٠١١محايــة املــدنيني أمهيــةً خاصــة يف عــام 

  االنتفاضات السياسية واالجتماعية يف الشرق األوسط.
قـة حبمايـة   أدرج الس عـدداً مـن األحكـام املتعل   وقد   

بنـود  ببنـود خاصـة ببلـدان حمـددة و    ب املتعلقـة املدنيني يف قراراته 
مواضــيعية أخــرى، مــا يؤكــد وجــود اجتــاه حنــو زيــادة تعمــيم    

  .)٧٢٢(القضايا الشاملة يف ما يتخذه الس من قرارات
  

ــه  ٧   ــني  ٢٠١٠متوز/يوليــ ــوة بــ ــر يف الفجــ : النظــ
  الواقعالتقدم املعياري واحلماية الفعالة على أرض 

املعقـــــودة يف  ٦٣٥٤يف جلســـــته ، اســـــتمع الـــــس  
، إىل إحاطـــات إعالميـــة قـــدمها األمـــني ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٧

العـــام، ومفوضـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان،  
األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية. وأشـار األمـني العـام         ةووكيل

املؤسسـية   يف بيانه االستهاليل إىل أنه على الرغم من اخلطوات
__________ 

ــيم املســـائل املواضـــيعية        )٧٢٢( ــات عـــن تعمـ ــول علـــى معلومـ للحصـ
األطفــال والــرتاع ”، ٣١األخــرى، انظــر اجلــزء األول، القســم  

  .“املرأة والسالم واألمن”، ٣٣، والقسم “املسلح

وإنشــاء  )٧٢٣(املهمــة الــيت اختــذها الــس، مثــل اعتمــاد مــذكرة
 فريق خرباء غري رمسي يعىن حبمايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح،    

قــد أكــد، علــى ســبيل و. )٧٢٤(تــزال هنــاك حتــديات أساســية ال
آثــار بعثــات حفــظ الســالم يف جمــال  تعظــيم املثــال، أنــه ينبغــي

؛ وأنــه مــن املطــرددعم السياســي محايــة املــدنيني مــن خــالل الــ 
ــم أيضــاً   ــات’’امله ــراً إىل أن ‘‘إدارة التوقع ــع  ”، نظ ــة مجي محاي

ميكـن   ال “األشخاص من مجيع التهديدات ويف مجيع األوقات
من اآلثـار املترتبـة علـى اإلـاء السـابق ألوانـه        حذرحتقيقها. و

أشار إىل أنه علـى حكومـات الـدول    فلعمليات حفظ السالم، 
ــة واضــحة      ــاً مرجعي ــالاملضــيفة أن تســتويف نقاط ــة  يف جم محاي
ــل مغــادرة حفظــة الســالم. وبشــأن    األمــم  تواصــلاملــدنيني قب

املتحدة مع اجلماعات املسلحة من غـري الـدول، شـجع األمـني     
العام على التمييز بـني األهـداف اإلنسـانية والسياسـية، وأشـار      

لة ينبغــــي أن تســــود يف حــــاالت االنتــــهاكات  إىل أن املســــاء
يف ذلـك عرقلـة وصـول املسـاعدات      مبـا  املرتكبة ضد املـدنيني، 

. وأكّــد وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية )٧٢٥(اإلنسـانية 
أنّ اإلطار املعياري القائم جتاوز تصميم وقـدرة اتمـع الـدويل    

ة، على حتقيـق املسـاءلة، مـع مـا ينطـوي علـى ذلـك مـن مفارقـ         
__________ 

)٧٢٣(  S/PRST/2009/1  .املرفق ،  
حدد األمني العام يف تقريريـه السـابقني بشـأن محايـة املـدنيني يف        )٧٢٤(

، مخســة حتــديات  )S/2009/277 و S/2007/643( الــرتاع املســلح 
أساسية: تعزيز االمتثال ألحكام القانون الـدويل؛ وتعزيـز امتثـال    
ــن       ــة م ــز احلماي ــدول؛ وتعزي ــة لل اجلماعــات املســلحة غــري التابع
خالل زيادة فعالية بعثات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم وغريهـا     
من البعثات ذات الصلة وحتسـني املـوارد املتاحـة هلـا؛ والنـهوض      

ــن      بإمكان ــز املســاءلة ع ــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية؛ وتعزي ي
  ارتكاب االنتهاكات.

)٧٢٥(  S/PV.6354٤  و ٣تان ، الصفح.  
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وأنه على الس بالتايل اتبـاع ـج قـوي الستكشـاف وسـائل      
يف ذلك إنشـاء آليـة دائمـة للتحقيـق      مبا بديلة لتحقيق املساءلة،

ــدما   ــة   ال داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، عن تقــوم نظــم العدال
ــة   ــاة للعدال ــدمي اجلن ــة بتق ــم   .)٧٢٦(الوطني وأكــدت مفوضــة األم

تشـــري إىل اتســـاع  املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان، وهـــي
علـى صـعيد محايـة املـدنيني،      “اهلوة بني السياسـة واملمارسـة  ”

أن تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسـان  
واال اإلنساين العاملـة يف امليـدان ضـروري لسـد القصـور يف      

  .)٧٢٧(التنفيذ
وخالل املناقشـة، رحـب املتكلمـون بالتقـدم احملـرز يف        

ــرار   ــذ الق ــه  )٢٠٠٩( ١٨٩٤تنفي ــروا بأن يــزال  ال ، لكنــهم أق
سـيما   ال هناك الكثري مما ينبغي القيام به لكفالة محاية املـدنيني، 

علـى أن بعثـات   النساء واألطفـال. واتفـق عـدد مـن املـتكلمني      
حفظ السـالم تقـوم بـدور حيـوي يف محايـة املـدنيني يف الـرتاع        
املســلح، وأنــه ينبغــي تعزيــز والياــا يف هــذا الســياق. وأعــرب 
رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمـم املتحـدة عـن اسـتعداد     

ــم املتحــدة يف     ــع األم ــاون م ــاد للتع ــتمرار يفاالحت ــوير  االس تط
ــة لبعثــات اال  ــل  وأشــار. )٧٢٨(حتــاد األورويبمبــادئ توجيهي ممث

أنه ميكن سد الفجوة بني التوقعـات والتنفيـذ إذا مـا     إىل اليابان
مت التعبري عن واليات احلماية على حنو أكثر حتديدا من خـالل  

. )٧٢٩(دنينيحتديـــد األهـــداف والوســـائل حلمايـــة الســـكان املـــ 
وبشأن الشروط الالزم توفرها قبل إاء بعثات حفظ السـالم،  
أشـار ممثـل النمســا إىل أنّ بـدء االنســحاب التـدرجيي يف وقــت     

هلـذه البعثـات قـد يعـرض سـالمة       سـابق ألوانـه  غري مناسب أو 
__________ 

  .١٠ة املرجع نفسه، الصفح  )٧٢٦(
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢٧(
)٧٢٨(  S/PV.6354 (Resumption 1) ١٦، الصفحة  .  
)٧٢٩(  S/PV.6354 ٢٩، الصفحة  .  

؛ وذكر ممثـل فرنسـا أن انسـحاب    )٧٣٠(املدنيني ملخاطر حقيقية
ــة       ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم بعث

األمــــن  طاملــــا أن قــــوات غــــري ممكــــن الكونغــــو الدميقراطيــــة
الكونغولية ليست على استعداد لتأخذ مكاا يف ظـل ظـروف   

  .)٧٣١(ةسليم
غري أن ممثل الصني أكد أنه ينبغي عدم إسناد واليـات    

ني يف كل البعثـات مـن دون اسـتثناء، نظـراً إىل أنـه      محاية املدني
ــة       ــدرات الالزم ــات والق ــك الوالي ــة إىل تل ــيم احلاج ــين تقي يتع

. وإذ الحــظ )٧٣٢(لتنفيــذها علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة
مــن حفظــة الســالم اهلنــود يعملــون يف   ٨ ٠٠٠ممثــل اهلنــد أن 

أوضاع صعبة جـدا يف أغلـب األحيـان، أشـار إىل عـدم كفايـة       
هتمام الذي يوليه الس للتحـديات التشـغيلية باملقارنـة مـع     اال

ــز علــى اجلوانــب املعياريــة، مضــيفاً أن حفظــة الســالم       هتركي
هـو   مبـا  مطالبون بشكل متزايد بأن يفعلـوا أكثـر  ”أم جيدون 

. ويف مـــا يتعلـــق بتـــدابري )٧٣٣(“العمـــل أقـــل مـــن مســـتلزمات
إنشـــاء آليـــات  املســـاءلة، أشـــار ممثـــل االحتـــاد الروســـي إىل أنّ

لـس األمـن لـن يكـون جمـدياً، مشـرياً       تابعـة  جديدة ومنفصلة 
مجيع األطـراف ملعـايري القـانون     قبل من الثابتاالمتثال  إىل أنّ

أكثـر   مهـا تفسري االنتهاكات بتوافق اآلراء،  و اإلنساين الدويل
  .)٧٣٤(فائدة يف محاية املدنيني

__________ 

  .  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣٠(
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣١(
  .٣٧ه، الصفحة املرجع نفس  )٧٣٢(
)٧٣٣(  S/PV.6354 (Resumption 1) ١٢، الصفحة  .  
)٧٣٤(  S/PV.6354 ٢٣، الصفحة  .  
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ــاين/نوفمرب   ٢٢   ــان  ٢٠١٠تشــرين الث : اعتمــاد بي
ماية املدنيني حب املتعلقةرئاسي بشأن املذكرة احملدثة 

  يف الرتاع املسلح

 ٢٢املعقــــودة يف  ٦٤٢٧يف جلســــته ، نظــــر الــــس  
تقريــر لألمــني العــام أحــدث ، يف ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب 

، واعتمـد بيانـاً رئاسـياً    )٧٣٥(املسلحعن محاية املدنيني يف الرتاع 
الـس   أكـد حبمايـة املـدنيني. و   املتعلقةأيد فيه حتديث املذكّرة 

جمـدداً علـى املسـؤولية األوليــة لألطـراف يف الـرتاع عـن كفالــة       
علــى مســؤولية الــدول عــن شــدد محايــة املــدنيني املتضــررين، و

. بإـــاء اإلفـــالت مـــن العقـــابذات الصـــلة الوفـــاء بواجباـــا 
وشدد الس كذلك على أن تعزيـز عمليـات السـالم وحتقيـق     
الســالم الــدائم والتنميــة املســتدامة، واحتــرام حقــوق اإلنســان   
وسيادة القانون، أمـور هلـا أمهيـة قصـوى حلمايـة املـدنيني علـى        

واضـحة يف   مرجعيـة املدى الطويل؛ وأبرز أمهيـةَ اعتمـاد نقـاط    
ــياق إ ــذ  نهسـ ــمني هـ ــالم وتضـ ــظ السـ ــات حفـ ــاط اء بعثـ ه النقـ

مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف محاية املدنيني. وكـرر الـس   
طلبه إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره عـن حـاالت قُطريـة    
ــة        ــا خيــص محاي ــر مشــوال وتفصــيال يف م ــات أكث حمــددة معلوم

  .)٧٣٦(اعات املسلحةرتاملدنيني يف ال
ويف اإلحاطــة اإلعالميــة الــيت قــدمها إىل الــس املــدير   

كـثريا  إىل أن الواقـع   ، أشارالعام للجنة الدولية للصليب األمحر
بســبب عــدم  اســاتمقارنــة بالتقــدم يف السيمــا يتســم بالكآبــة 

لقانون اإلنساين من جانب الـدول واألطـراف الفاعلـة    ااحترام 
ــن       ــالت م ــة اإلف ــك بســيادة ثقاف ــران ذل ــدول، واقت مــن غــري ال

 لـآلراء  إىل أنـه مـع أنّ التوصـل إىل توافـق عـام      أشارالعقاب. و
ــة”بشــأن معــىن   ــوخ    “احلماي ــر عســري، فمــن األساســي ت ي أم

__________ 

)٧٣٥(  S/2010/579.  
)٧٣٦(  S/PRST/2010/25.  

ــق بأهــ    ــة  الوضــوح والشــفافية فيمــا يتعل داف األطــراف الفاعل
تسـتطيع اجلهـات    ال املختلفة، والتمييز بني احلماية املاديـة الـيت  

ال اإلنســـاين توفريهـــا، واحلمايـــة مـــن خـــالل لمجالفاعلـــة يف ا
  .)٧٣٧(تعزيز االمتثال للقانون

ــأنّ       وخــالل املناقشــة، ســلّم املتكلمــون بشــكل عــام ب
تقـع علـى عـاتق السـلطات      املدنينيمحاية عن املسؤولية األوىل 

 اإلفالت مــن العقــاب واملســاءلة،وأنــه، فيمــا يتصــل بــ  الوطنيــة
 يف احلـــاالت الـــيتإال أن يتـــدخل لمجتمـــع الـــدويل ل ينبغـــي ال
ــنظم الوطنيــة القيــام مبهامهــا. وشــدد ممثلــو     ال تســتطيع فيهــا ال

شيلي وفرنسا والنمسـا والواليـات املتحـدة، مـن بـني آخـرين،       
 على أنه ميكـن للمجلـس أن يشـجع اسـتخدام احملـاكم الوطنيـة      

الدوليـــة املختلطـــة، وجلـــان التحقيـــق، وإحالـــة القضـــايا إىل  -
اجلنائية الدولية، أو أن ينظر يف فـرض جـزاءات حمـددة    احملكمة 

  .)٧٣٨(األهداف، حسب االقتضاء
ــد    ــرب ع ــل     ةوأع ــن خمــاوفهم بشــأن تفعي ــتكلمني ع م
ممثــل مجهوريــة فرتويــال . فقــد شــدد “محايــة املــدنيني”مفهــوم 

أيـة مبـادرة   املتأصـلة يف  البوليفارية، مثالً، على املخاطر الكبرية 
محايـــة املـــدنيني، نظـــراً إىل تعـــايش ـــج      تفعيـــلـــدف إىل 

ويف ضــوء الطــابع املنفــرد لكــل نــزاع مســلح  متباينــة مفاهيميــة
حركـة  بالنيابة عـن  . وأشار ممثل مصر، متحدثاً )٧٣٩(على حدة

ــاز، إىل ضــرورة    ــدم االحني ــتخدام مفهــوم    اإلع ــن اس حجــام ع
 مـن جانـب األمـم    محاية املـدنيني كذريعـة للتـدخل العسـكري    

مــا يتصــل  ســيما يف ضــوء التحــديات القائمــة في    ال ،املتحــدة
__________ 

)٧٣٧(  S/PV.6427 ١٥ و ١٤، الصفحتان.  
(الواليـات   ١٩(النمسـا)؛ الصـفحة    ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣٨(

، S/PV.6427 (Resumption 1)ا)؛ (فرنسـ  ٢٣املتحدة)؛ الصـفحة  
  .(شيلي) ٥  و ٤تان الصفح

)٧٣٩(  S/PV.6427 (Resumption 1)٣٧ ، الصفحة  .  
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ــذين ســيحميهم حفظــة الســالم     ب ــدنيون ال ــن هــم امل تعريــف م
ثال . وأعــرب بعــض املــتكلمني، مبــن فــيهم ممــ)٧٤٠(تعريفــاً دقيقــاً
لـذي  ، عن قلقهما مـن األثـر ا  )٧٤٢(باكستانو )٧٤١(سري النكا

لتعامل مع اجلهات مـن غـري الـدول، نظـراً إىل     قد يترتب على ا
ــى        ــد علـ ــدون قصـ ــرعية بـ ــفي الشـ ــد يضـ ــل قـ ــذا التعامـ أن هـ

اإلرهابيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، أكــد ممثــل أملانيــا،   اجلماعــات
مـن   الرتاع أطراف التعامل معفضالً عن متكلمني آخرين، أن 

غــري الــدول أمــر أساســي يف تعزيــز امتثــال تلــك اجلماعــات        
لقانون الدويل الساري، وبالتايل شـجع الـدول األعضـاء علـى     ل

ــدة القــــدرة علــــى      ــنح األمــــم املتحــ ــل مــــع مــ هــــذه  التعامــ
  .)٧٤٣(اجلماعات

  
ــايو إىل  ١٠   ــاين/نوفمرب   ٩أيار/مـــــ ــرين الثـــــ تشـــــ

: محايـــة املـــدنيني يف ســـياق األحـــداث يف    ٢٠١١
  الشرق األوسط

 ١٠، املعقـــودة يف  ٦٥٣١جلســـته عقـــد الـــس يف    
ــة املــدنيني يف   ٢٠١١أيار/مــايو  ، مناقشــة مفتوحــة بشــأن محاي

ــا  ــة الســورية   )٧٤٤(خضــم التطــورات يف ليبي ــة العربي واجلمهوري
وكــوت ديفــوار، الــيت تشــهد مجيعهــا هجمــات ضــد املــدنيني. 
وأشــارت وكيلــة األمــني العـــام للشــؤون اإلنســانية ومنســـقة      

ئ يف اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتـها  اإلغاثة يف حاالت الطوار
__________ 

)٧٤٠(  S/PV.6427،  ٤٨الصفحة  .  
)٧٤١(  S/PV.6427 (Resumption 1)١٦ و ١٥تان ، الصفح.    
  .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤٢(
  .  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤٣(
 تغير االسم الرمسي للبلد كما هـو معتمـد يف األمـم املتحـدة مـن       )٧٤٤(

ــة  ” ــة الليبيـ ــة العربيـ ــا” إىل “اجلماهرييـ ــن   “ليبيـ ــاراً مـ  ١٦اعتبـ
، بناء على طلب الـس الـوطين االنتقـايل    ٢٠١١أيلول/سبتمرب 

  يف ليبيا.

إىل ضـمان تـوفري محايـة أكثـر      “احلاجة امللحة”إىل الس إىل 
 اختـاذ فعالية للمدنيني أثناء سري األعمال العدائية. وأضـافت أن  

ــه الــس   ٢٠١١( ١٩٧٣القــرار  ــذي أذن في ــا، ال ) بشــأن ليبي
ــوع       ــدنيني، حــال دون وق ــة امل ــا حلماي ــوة الحقً باســتخدام الق

ــد    و ــدنيني. بي ــات وإصــابات يف صــفوف امل ــه في ــا  أن ــار أيض أث
خمــاوف إزاء إمكانيــة تقــويض خطــط محايــة املــدنيني ودورهــا   

  .)٧٤٥(اهلام يف توفري إطار للعمل يف أزمات مستقبلية
خــــالل املناقشــــة، أدان معظــــم املــــتكلمني مجيــــع     و  

ســـيما  ال االعتـــداءات علـــى املـــدنيني خـــالل الـــرتاع املســـلح،
ملفـــرط للقـــوة، وشـــددوا علـــى  االســـتخدام غـــري املتناســـب وا

ضرورة مساءلة مرتكيب انتهاكات حقـوق اإلنسـان. باإلضـافة    
إىل ذلـــك، تبادلـــت الـــدول األعضـــاء وجهـــات النظـــر بشـــأن 
شــروط اختــاذ إجــراءات صــدر ــا تكليــف مــن جملــس األمــن    
دف إىل محاية املدنيني، وبشأن شرعية هذه اإلجراءات، مـع  

ي أذن بـه جملـس األمـن    التركيز بوجه خاص على التـدخل الـذ  
وتقوده منظمة حلف مشال األطلسي يف ليبيـا. وتسـاءل بعـض    

العملية قد جتاوزت الواليـة الـيت   هذه املتكلمني عما إذا كانت 
وعما إذا كانت دف إىل تغيري النظام ولـيس   ،أذن ا الس

  إىل محاية املدنيني.
ومـــن املـــتكلمني مـــن رأى أنّ اإلجـــراءات املتخـــذة       

ة املدنيني جيـب أن تكفـل االحتـرام الكامـل مليثـاق األمـم       حلماي
يف ذلك سيادة الدول األعضاء وسـالمة أراضـيها؛    مبا املتحدة،

وأنـه جيــب أال يكــون القــرار بالتـدخل مرتبطــاً جبــداول أعمــال   
سياسية أو معايري مزدوجة. وأعربت ممثلـة الربازيـل عـن رأيهـا     

 ــة املــدنيني مفهــوم  ،بشــأنه غمــوض جيــب أال يكــون بــأن محاي
جيوز اخللط بينه وبـني التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا السـلم        وال

ــدوليان  ــن الـ ــة.     وال واألمـ ــن احلمايـ ــؤولية عـ ــني املسـ ــه وبـ بينـ
__________ 

)٧٤٥(  S/PV.6531٥  و ٢حتان ، الصف .  
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 مـن شـأن التصـرف علـى أسـاس هـذا اخللـط       وأشارت إىل أنـه  
مفاقمــة الــرتاع أو اإلضــرار برتاهــة األمــم املتحــدة، أو خلــق       

خدم كذريعة للتدخل أو تغيري االنطباع بأن محاية املدنيني تست
. وباملثــل، أعــرب ممثــل الصــني عــن معارضــته ألي  )٧٤٦(النظــام

حماولة إلعادة تفسري القـرارات املتصـلة باحلالـة يف ليبيـا عمـداً،      
القـرارات. وأكـد    احملـددة يف أو اختاذ إجراءات تتجاوز الوالية 

ية الــرتاع عــن طريــق   وأن اعتمــاد الدبلوماســية الوقائيــة وتســ   
إىل أدىن حـد  اخلسـائر  تقليـل  اوضات وحدمها قادران علـى  املف

  .)٧٤٧(يف صفوف املدنيني
ــباب      ــدخل ألسـ ــدة التـ ــرون بشـ ــون آخـ ــد متكلمـ وأيـ

ــى مســؤولية    ــانية، وشــددوا عل ــع علــى    إنس ــيت تق  التصــرف ال
ــم املتحــدة عنــ    ــدويل واألم ــدي ال دمااتمــع ال ــات  تب احلكوم

أو تكـون غـري قـادرة علـى      مايـة مواطنيهـا  اسـتعداها حل الوطنية 
. وأكد ممثـل ليختنشـتاين أنّ االسـتخدام العشـوائي وغـري      ذلك

املتناســب للقــوة ضــد املــدنيني غــري مقبــول وغــري قــانوين، وأنّ  
 يف غـري يف ذلـك   مبـا  هناك مسؤولية مجاعية عن محاية املدنيني،

. والحظ ممثـل النمسـا أنـه باعتمـاد     )٧٤٨(ملسلحا الرتاعحاالت 
ــا،  )٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠القــرارين  بشــأن ليبي

بشأن كـوت ديفـوار، وجـه     )٢٠١١( ١٩٧٥وكذلك القرار 
جملــس األمــن إشــارة قويــة بــأن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون  

ــدويل حلقــوق اإلنســان   ــدويل والقــانون ال ميكــن  ال اإلنســاين ال
اإلجـراءات الالزمـة    حمالـة  ال سـوف يتخـذ   هالتسامح معها وأن

. ويف حني أشار ممثل هولنـدا إىل أن املسـؤولية عـن    )٧٤٩(بشأا
احلماية ومحاية املدنيني مها نظريـا مبـدءان متميـزان، فقـد أكـد      

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤٦(
  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤٧(
  .٤٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤٨(
)٧٤٩(  S/PV.6531 (Resumption 1) ٢٣و  ٢٢، الصفحتان.  

وميكن تطبيقهما بشـكل   مشااًأما يتشاطران أساسا معياريا 
بأوجــه الشــبه ازدادت املعرفــة مــا واالعتــراف   أفضــل إذا مــا

  .)٧٥٠(بينهما
ــ بعــض رحبــتو   ــالتقرير الــذي قدمــه مــؤخراً  ال دول ب

فريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة بشـأن سـري النكـا، وحثـت     
. )٧٥١(التوصـيات الـواردة فيهـا    حكومة سري النكا على تنفيذ

مـــتكلمني باملشــاورات غـــري الرمسيــة الـــيت    ةكمــا رحـــب عــد  
ــة يف شــباط/فرباير     ــادرة الرئاســة الربازيلي ــاء علــى مب عقــدت بن

بشـأن  ملناقشة سبل اختاذ إجراءات تعزز بعضها بعضـاً   ٢٠١١
علــى جــدول جملــس األمــن،  املدرجــة احلمايــة البنــود املتعلقــة ب

ــد  ــة املـ ــرأة  وهـــي محايـ ــلح، واملـ ــراع املسـ ــال والتـ نيني، واألطفـ
  .)٧٥٢(والسالم واألمن

، اســتمع الــس ٢٠١١نوفمرب تشــرين الثــاين/ ٩يف و  
ــم      ــام، ومفوضــة األم ــني الع ــدمها األم ــة ق إىل إحاطــات إعالمي
ــام      ــني العـ ــة األمـ ــان، ووكيلـ ــوق اإلنسـ ــامية حلقـ ــدة السـ املتحـ

 يفالقانون الـدويل والتعـاون    شؤونللشؤون اإلنسانية، ومدير 
األمـني العـام يف بيانـه    أشـار  للّجنة الدوليـة للصـليب األمحـر. و   ا

ديات اخلمســة األساســية الــيت حــددها يف تقريريــه  إىل أنّ التحــ
 ايـة املطـاف،  نه، مشـرياً إىل أنـه يف   )٧٥٣(تزال قائمة ال السابقني

__________ 

  .٣٢ و ٣١ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٧٥٠(
  )٧٥١(  S/PV.6531 ــفحة ــفحة    ١١، الصـــ ــدة)؛ الصـــ ــة املتحـــ  ٢٠(اململكـــ

(فرنسـا)؛   ٣١(أملانيـا)؛ الصـفحة    ٢٥(الواليات املتحـدة)؛ الصـفحة   
 S/PV.6531(ليختنشـتاين)؛   ٤٣(سويسرا)؛ والصـفحة   ٣٩الصفحة 

(Resumption 1) (النرويج). ١٦، الصفحة  
)٧٥٢(  S/PV.6531 ٢٣(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ١١، الصــفحة 

 ١٦لصـــفحة ا ،S/PV.6531 (Resumption 1) (جنـــوب أفريقيـــا)؛
  (سلوفينيا). ٢٨والصفحة  ؛(النرويج)

لالطالع على مزيد مـن املعلومـات بشـأن التحـديات األساسـية        )٧٥٣(
  أعاله. ٢اخلمسة، انظر احلاشية 
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ومنعهـا، وكفالـة    الرتاعـات الغالبيـة العظمـى مـن     إاءميكن  ال
  .)٧٥٤(السالمة والرفاه للمدنيني، إال باحللول السياسية

ــة بــمعظــم املتحــدثني  ســلّموخــالل املناقشــة،    أن محاي
ــدنيني جــزء أساســي مــن عمــل الــ    ــل  امل س. وبينمــا أكــد ممث

نيجرييا أن فعالية األمم املتحدة، وجملس األمـن بوجـه خـاص،    
، )٧٥٥(على محاية املـدنيني  بقدرااباتت تقاس على حنو متزايد 

ــه     ــات املتحــدة عــن أســفه ألن ــل الوالي يتخــذ أي  مل أعــرب ممث
حىت إلدانة اهلجمـات ضـد املـدنيني، يف إطـار احلالـة       وال قرار،

ــ ــورية يف اجلمهوريـ ــة السـ ــاد  )٧٥٦(ة العربيـ ــل االحتـ ــار ممثـ . وأشـ
ــة     ــة حلماي ــذ األرواح بإصــدار والي ــس أنق األورويب إىل أن ال

سيما يف كوت ديفوار وليبيا، وشـجعه علـى اختـاذ     ال املدنيني،
إجراءات قوية يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصـة  

ــة الســورية، حيــث النظــا   به يقمــع شــع”م يف اجلمهوريــة العربي
  .  )٧٥٧(“بوحشية
ومن جهـة أخـرى، أعـرب بعـض أعضـاء الـس عـن          

بالغ القلق إزاء اخلسائر يف صفوف املدنيني نتيجـة لإلجـراءات   
واليــة  مالءمــةالراميــة إىل محايــة املــدنيني، وحــذرت مــن عــدم 

وحتدثت ممثلة الربازيل، باألصـالة   .وتفسريها املبالغ فيه احلماية
ــن  ــل،  عــ ــة يف الربازيــ ــات اخلارجيــ ــر العالقــ ــوزيــ ــن مبــ دأ عــ

باعتباره مفهوماً جديـداً ينبغـي    )٧٥٨(“املسؤولية أثناء احلماية”
، أن اســتخدام القـــوة  مراعــاة مــع  مواصــلة تطــويره وتفعيلــه،    

علـى خطـر    ينطـوي دائمـا   املأذون به من جانب جملس األمـن، 
العنــــف وعــــدم  التســــبب يف خســــائر غــــري متعمــــدة ونشــــر 

__________ 

)٧٥٤(  S/PV.6650٦-٤ات ، الصفح.  
  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥٥(
  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥٦(
)٧٥٧(  S/PV.6650 (Resumption 1)،  ١١الصفحة.  
  .S/2011/701 انظر  )٧٥٨(

وفر ليــات ميكــن أن تــ ضــافت أنــه جيــب إنشــاء آ االســتقرار. وأ
. وأشــارت إىل أنــه موضــوعيا ومفصــال لتلــك املخــاطر  تقييمــا

 عــنميــارس مســؤوليته حــىت وهــو جيــب علــى اتمــع الــدويل، 
احلمايـــة، أن يبـــدي قـــدرا كـــبريا مـــن املســـؤولية أثنـــاء تـــوفري  

جمموعــة مــن املعــايري، مثــل ضــرورة حتديــد      باتبــاع  ،احلمايــة
 ؛ وضـرورة كريةاألولويات واستنفاد التدابري الوقائية غـري العسـ  

التخفيف مـن الضـرر وااللتـزام التزامـاً صـارماً باألهـداف الـيت        
ــن   ــس األم ــوة؛     حــددها جمل ــتخدام الق ــتفكري يف اس ــال ال يف ح

رصـد وتقيـيم طريقـة تفسـري     للـس  اتعزيز إجراءات وضرورة 
املسـؤولية  درجة عالية من القرارات وتنفيذها من أجل ضمان 

ــاء احلمايــة  ــل . وذكــر مم)٧٥٩(أثن مشــرياً إىل جنــوب أفريقيــا،  ث
وتسليح وإيـذاء  تغيري النظام  ميكن تربير ال’’ه احلالة يف ليبيا، أن

إسـاءة اسـتخدام   ، وحذر مـن أن  ‘‘محاية املدنينياملدنيني باسم 
ؤدي إىل حالـة دائمـة   تـ ميكـن أن   الـس التفويض املمنوح من 
 معاجلــــة حــــاالت مماثلــــة يف يف الــــسمــــن الشــــلل داخــــل 

  .)٧٦٠(املستقبل
ــاءلة عــــن اجلــــ     ويف   ــا يتعلــــق باملســ رائم املرتكبــــة مــ

التقــدم احملــرز يف مكافحــة  باملــدنيني، أقــر أعضــاء الــس   ضــد
ــاب،  ــن العقـــ ــالت مـــ ــل    ال اإلفـــ ــالل عمـــ ــن خـــ ــيما مـــ ســـ

بعــض  وأبــرزتاجلنائيــة الدوليــة واحملــاكم اخلاصــة.     احملكمــة
الــدول األعضــاء مســؤولية الــس عــن إحالــة القضــايا ذات       

يف ذلــك عــن  مبــا الصــلة إىل احملكمــة ورصــد حــاالت الــرتاع، 
مبوجـب القـرار   الـيت أنشـئت   واإلبـالغ  طريـق ترتيبـات الرصـد    

) بشأن املرأة والسـالن واألمـن، ومـن خـالل     ٢٠١٠( ١٩٦٠
جلان التحقيق وتقصي احلقائق. ورأى ممثل البوسـنة واهلرسـك   

ــه  ــي أنــ ــسينبغــ ــن لــ ــع  األمــ ــاأن يتبــ ــاقا   جــ ــر اتســ أكثــ
__________ 

)٧٥٩(  S/PV.6650 ، ٢٢ و ٢١الصفحتان.  
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦٠(
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ــة  ومشــــــوال ــود املفروضــــ ــدي للقيــــ ــول   للتصــــ ــى وصــــ علــــ
يف ذلــــك إجيـــــاد ســــبل حتقيـــــق    مبـــــا ،اإلنســــانية  عدةاملســــا 

هــذه   إيصــالالــيت يمنــع فيهــا   اخلطــرية ت احلــاال يف ســاءلةامل
ومتكلمـــــون   )٧٦٢(ورحـــــب ممثـــــل أملانيـــــا   .)٧٦١(املســـــاعدة

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦١(
  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦٢(

ــرون ــرار   )٧٦٣(آخـــ ــاد القـــ ــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨باعتمـــ املـــ
ــه  ــن    ٢٠١١متوز/يوليــ ــات عــ ــمن إدراج املعلومــ ــذي يضــ الــ

اهلجمــات علــى املـــدارس واملستشــفيات يف التقريــر الســـنوي     
  لألمني العام عن األطفال والرتاع املسلح.

  
__________ 

 ٣٥(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ٢٩الصــفحة املرجــع نفســه،   )٧٦٣(
 Resumption 1( S/PV.6650، (Resumption 1)( ؛(نيجرييــــــا)

S/PV.6650 ١٦والصـــــــفحة (بـــــــنغالديش)؛  ٧ الصـــــــفحة 
  (النرويج).

    
  : محاية املدنيني يف النـزاع املسلحاجللسات

  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة
الــــــــدعوات عمــــــــال 

  املتكلمون  وغريها ٣٩املادة الدعوات عمال ب  ٣٧  املادةب

  القرار والتصويت  
 وناملعارضــ - املؤيــدون(
عـــــــــن  املمتنعـــــــــون -

  التصويت)

            ٦٣٥٤  
متوز/يوليـــــــــــــه  ٧

٢٠١٠  

ــل  (أ)ادولة عضو ٢١   األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية     وكي
ــوارئ،   ــة يف حـــاالت الطـ ومنســـق اإلغاثـ

حلقــوق  ةاألمــم املتحــدة الســامي ةمفوضــو
اإلنســان، والــرئيس بالنيابــة لوفــد االحتــاد  

  األورويب لدى األمم املتحدة

األمني العـام، ومجيـع   
أعضاء الس، وكل 

  املدعوين

  

٦٤٢٧  
 تشرين الثاين/ ٢٢

  ٢٠١٠نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام  
ــدنيني   ــة امل عــن محاي
يف الرتاعــــــــــــــــات 
ــلحة  املســــــــــــــــــــــ

(S/2010/579)  

ــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية       (ب)ادولة عضو ٣٤ وكي
ــوارئ،   ــة يف حـــاالت الطـ ومنســـق اإلغاثـ
ــظ    ــات حفـ ــام لعمليـ ــني العـ ووكيـــل األمـ

 ةاألمـم املتحـدة السـامي    ةالسالم، ومفوضـ 
حلقـــوق اإلنســـان، واملـــدير العـــام للجنـــة  
الدولية للصليب األمحر، والرئيس بالنيابـة  

  ورويب لدى األمم املتحدةلوفد االحتاد األ

مجيع أعضاء الـس،  
  وكل املدعوين

S/PRST/2010/25 

٦٥٣١  
ــايو  ١٠ أيار/مـــــــــ

٢٠١١  

ــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية       (ج)ادولة عضو ٣١   وكي
ــوارئ،   ــة يف حـــاالت الطـ ومنســـق اإلغاثـ
ــظ    ــات حفـ ــام لعمليـ ــني العـ ووكيـــل األمـ
ــوق    ــام املســاعد حلق الســالم، واألمــني الع
اإلنسان ورئيس مكتب نيويـورك ملكتـب   
مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،    

ــة   ــرئيس بالنياب ــاد األورويب  وال ــد االحت لوف
  لدى األمم املتحدة

مجيع أعضاء الـس،  
  وكل املدعوين

  

األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان،  ةمفوضــ  (د)ادولة عضو ٢٨    ٦٦٥٠
واألمني العام املساعد للشؤون اإلنسـانية،  

األمني العـام، ومجيـع   
أعضاء الس، وكل 
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  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة
الــــــــدعوات عمــــــــال 

  املتكلمون  وغريها ٣٩املادة الدعوات عمال ب  ٣٧  املادةب

  القرار والتصويت  
 وناملعارضــ - املؤيــدون(
عـــــــــن  املمتنعـــــــــون -

  التصويت)

 تشـــرين الثـــاين/ ٩            
  ٢٠١١نوفمرب 

القــانون الــدويل والتعــاون  شــؤونومــدير 
ــر،    ــليب األمحــ ــة للصــ ــة الدوليــ يف اللجنــ
ورئيس وفد االحتاد األورويب لـدى األمـم   
ــة لتقصــي      ــة الدولي ــل اللجن املتحــدة، وممث

  احلقائق يف املسائل اإلنسانية

  املدعوين

  
وأملانيا وأوروغواي وإيطاليا وباكستان وبنغالديش وبريو ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة واجلمهوريـة     األرجنتني وأستراليا وإسرائيل وأفغانستان   (أ)  

  البوليفارية) وكندا وكولومبيا وليختنشتاين والنرويج واهلند. -العربية السورية وجنوب أفريقيا وسويسرا وسرياليون وفرتويال (مجهورية 
يا وإسرائيل وأفغانسـتان وأملانيـا وإندونيسـيا وأوروغـواي وإيطاليـا وباكسـتان والربتغـال وبـنغالديش         أذربيجان واألرجنتني وأرمينيا وأسترال  )ب(  

وبوتسوانا وبريو واجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة كوريـا وجورجيـا وسـري النكـا وسـلوفينيا والسـودان وسويسـرا وشـيلي وغانـا              
  كوستاريكا وكولومبيا وليختنشتاين ومصر واملغرب والنرويج واهلند.البوليفارية) وكندا و -والفلبني وفرتويال (مجهورية 

ــا          )ج(   ــنغالديش وبوتســوانا وبــريو وتركي ــا وب ــا وإيطالي ــة املتحــدة وأوروغــواي وأوكراني ــا وأســتراليا واإلمــارات العربي أذربيجــان وأرميني
البوليفارية) وقطر وكرواتيـا   -شيلي وفرتويال (مجهورية واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا وسري النكا وسلوفينيا وسويسرا و

 .وكندا وكوبا وكينيا وليختنشتاين واملغرب واملكسيك والنرويج والنمسا ونيكاراغوا وهولندا واليابان

ــا وســري النكــا وســلوفينيا        )د(   ــة الســورية وجورجي ــة العربي ــنغالديش وبــريو وتــونس واجلمهوري والســودان أســتراليا وإســرائيل وباكســتان وب
البوليفاريــة) وكنــدا ولكســمربغ وليختنشـتاين وماليزيــا ومصــر واملغــرب واملكســيك   -وسويسـرا وشــيلي وغواتيمــاال وفرتويــال (مجهوريـة   

  .والنرويج والنمسا وهندوراس واليابان)
  الربتغال كانت ممثلة برئيسها.  )هـ(  

    
املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف  تعمــيم مراعــاة املســائل    

  الرتاعات املسلحة يف قرارات جملس األمن  

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، واصـل الـس إدراج        
األحكـــام املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني يف البيانـــات الرئاســـية ويف 
القرارات املتعلقة ببلـدان أو منـاطق معينـة، األمـر الـذي يؤكّـد       

الشــاملة لعــدة مراعــاة املســائل وجــود اجتــاه حنــو زيــادة تعمــيم 
يف قراراته. وإضافة إىل ذلك، أدرج الـس األحكـام   قطاعات 

ــيت اتخــذها      ــة املــدنيني يف عــدد مــن القــرارات ال املتعلقــة حبماي
  بشأن بنود مواضيعية أخرى.

ــة    ــة حمــددة، أدرج   ويف القــرارات املتعلق حبــاالت قطري
متعلقــة حبمايــة املــدنيني موجهــة إىل الــدول     أحكامــا  لــس ا

األعضاء املعنية أو أطـراف الـرتاع أو األمـني العـام. وتضـمنت      
ــا مبوجـــب       ــراف بالتزاماـ ــوات إىل تقيـــد األطـ ــام دعـ األحكـ
القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان،   

نتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل   ال اتوإدان
حلقوق اإلنسان، ودعوات إىل وقـف اهلجمـات ضـد املـدنيني،     
ودعــوات إىل تيســري تقــدمي املســاعدة اإلنســانية إىل الســكان      
ــة     ــا، وإدان ــون واملشــردون داخلي ــيهم الالجئ املتضــررين، مبــن ف

تحـدة  موظفي األمـم امل املوجهة ضد  العتداءات والتهديداتْ ل
عنـف ضـدهم، ودعـوات    الرتكـاب أعمـال   الوولعرقلة عملهم 

  إىل مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم.
 اختـذها وأدرج الس تلك األحكام يف القرارات اليت   

أفريقيــا، ومجهوريــة أفريقيــا  وســط بشــأن أفغانســتان، ومنطقــة
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 ،الوســطى، وكــوت ديفــوار، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
والسودان. فعلـى سـبيل    ،والصومال ،يبياول ،والشرق األوسط

 )٢٠١١( ١٩٧٣املثـــال، أذن جملـــس األمـــن مبوجـــب القـــرار 
 بشـــأن احلالـــة يف ليبيـــا   ٢٠١١يف آذار/مـــارس  اختـــذالـــذي 

ــع التــدابري        ــاق، باتخــاذ مجي ــابع مــن امليث مبوجــب الفصــل الس
ــة ا  ــرض   الالزمــة حلماي ــدنيني املعرضــني خلطــر اهلجمــات، وف مل

حظر علـى مجيـع الـرحالت اجلويـة فـوق األراضـي الليبيـة مـن         
كان الس قـد اختـذ   . و)٧٦٤(أجل املساعدة على محاية املدنيني

يف الشهر السابق، يف أعقـاب االنتـهاكات اجلسـيمة واملنهجيـة     
ري يف ذلك قمع املتظـاهرين املسـاملني، تـداب    مبا حلقوق اإلنسان،

من امليثاق ضد الكيانات واألفراد الضـالعني   ٤١مبوجب املادة 
 وشــــنيف ارتكــــاب انتــــهاكات خطــــرية حلقــــوق اإلنســــان، 

. وأحـاط  )٧٦٥(هجمات ضـد السـكان املـدنيني واملرافـق املدنيـة     
خـذ يف مـا   ، املت)٢٠١٠( ١٩٢٣الس علمـا مبوجـب القـرار    

ــا الوســطى واملنطقــة     ــة أفريقي ــة يف تشــاد ومجهوري يتعلــق باحلال
دون اإلقليمية، بالتزام حكومة تشـاد بتحقيـق النقـاط املرجعيـة     
ــدمي     ــال تقـ ــاملني يف جمـ ــدنيني والعـ ــة املـ ــة حبمايـ ــددة املتعلقـ احملـ
املساعدة اإلنسانية يف سـياق ختفـيض قـوام العنصـر العسـكري      

هوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مج
وطلــب إىل األمــني العــام إنشــاء   ،والتخفــيض التــدرجيي للبعثــة

فريق عامل مشترك رفيع املستوى مـع السـلطات التشـادية مـن     
ــة     ــق حبمايـ ــا يتعلـ ــع فيمـ ــى أرض الواقـ ــة علـ ــيم احلالـ ــل تقيـ أجـ

. وبالنســبة إىل احلالــة املتعلقــة جبمهوريــة الكونغــو )٧٦٦(املــدنيني
__________ 

  .٦ و ٤الفقرتان   )٧٦٤(
  .٢٢، الفقرة )٢٠١١( ١٩٧٠القرار   )٧٦٥(
  .٤-٢ت االفقر  )٧٦٦(

اعتمد الس بيانا رئاسيا إثر حوادث االغتصـاب   الدميقراطية،
اجلماعي اليت ارتكبتها اجلماعات املسـلحة يف منطقـة واليكـايل    

، وأعــرب ٢٠١٠يف أواخــر متوز/يوليــه وأوائــل آب/أغســطس 
يف  مبــا فيـه عــن اســتعداده النظــر يف مجيــع اإلجــراءات املناســبة، 

. ويف )٧٦٧(ذلك اختاذ تدابري موجهة ضد مـرتكيب هـذه اجلـرائم   
السنة التالية، اعتمد الس بيانا رئاسـيا أعـرب فيـه عـن القلـق      
ــدنيني     ــد املــ ــتويات العنــــف ضــ ــاع مســ ــتمرار ارتفــ ــن اســ مــ
وانتهاكات حقوق اإلنسـان. وحـث الـس يف بيانـه حكومـة      
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى كفالــة حماكمــة عاجلــة       

ــع اخل     ــاذ مجي ــى اخت ــهاكات، وعل ــرتكيب االنت ــة مل طــوات وعادل
يف ذلـك كفالـة حسـن السـلوك مـن جانـب قواـا         مبا الالزمة،

ــانون الــدويل       ــاال للقــانون اإلنســاين الــدويل والق املســلحة امتث
حلقــــــوق اإلنســــــان، بغــــــرض تســــــهيل عــــــودة الالجــــــئني 

  .)٧٦٨(واملشردين
ويتضــــمن اجلــــدول التــــايل، حســــب البنــــد، قائمــــة    

باألحكــام املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلّحة الــيت   
أُدرجــــت يف القــــرارات الــــيت مت اعتمادهــــا يف إطــــار البنــــود   

ــين اجلــدول إدمــاج ا  وال األخــرى. ــة  يب ألحكــام املتعلقــة حبماي
ــة،      ــات الفرعي ــات اهليئ ــات املســلّحة يف والي ــدنيني يف الرتاع امل
واليت يتناوهلا اجلزء العاشر من هذا امللحق. وترد األحكام الـيت  
تركز بوجه خـاص علـى محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلّحة       

أوســع الــيت تتســم بطــابع كاملــة، يف حــني يشــار إىل األحكــام 
  إىل رقم القرار والفقرة.باإلحالة 

__________ 

)٧٦٧(  S/PRST/2010/17.الفقرة األوىل ،  
)٧٦٨(  S/PRST/2011/11.الفقرة الرابعة ،  
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  : أحكام خمتارة٢٠١١- ٢٠١٠تعميم مراعاة املسائل املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة يف قرارات جملس األمن، 

  احلكمبيان   القرار

    أفريقيا    
    احلالة يف الصومال

ــرار  ) ٢٠١٠(١٩١٠القـــــ
كـــــــــانون  ٢٨املـــــــــؤرخ 
 اختـــذ( ٢٠١٠الثاين/ينـــاير 

  مبوجب الفصل السابع)

يطالــب بــالوقف الفــوري جلميــع أعمــال العنــف أو التجــاوزات املرتكبــة ضــد املــدنيني والعــاملني يف جمــال    
  )١٦الشؤون اإلنسانية يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان (الفقرة 

األطراف واجلماعات املسلحة اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان سـالمة وأمـن العـاملني يف جمـال     يهيب جبميع   
تقدمي املساعدة اإلنسانية وتأمني اإلمدادات، ويطالب بأن تعمل األطراف كافة على كفالـة وصـول هـؤالء    

ــة العــاملني بســالم ودون عــائق إىل كــل مــن هــم حباجــة إىل املســاعدة يف مجيــع أحنــاء البلــد إلي     صــال املعون
  )١٧اإلنسانية إليهم يف الوقت املناسب (الفقرة 

  ١٧، الفقرة )٢٠١٠( ١٩٦٤احلكم ذاته يف القرار  يرد  

  انظر أيضا الفقرات الثانية والثانية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة من ديباجة القرار  
ــرار   )٢٠١٠( ١٩٦٤القـــ
ــؤرخ  كــانون األول  ٢٢امل
مبوجــــــب  اختـــــذ ( ٢٠١٠

  الفصل السابع)

الوقــف الفــوري جلميــع أعمــال العنــف أو التجــاوزات املرتكبــة ضــد املــدنيني، مبــن فــيهم النســاء   يــدعو إىل 
واألطفال، والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل 

عـن الوفـاء بالتزاماـا     حلقوق اإلنسان، ويؤكد مسؤولية مجيع األطراف واجلماعـات املسـلحة يف الصـومال   
حبماية السكان املدنيني من آثار أعمال القتـال، وخباصـة جتنـب اسـتخدام القـوة بشـكل عشـوائي أو مفـرط         

  )١٥(الفقرة 
  انظر أيضا الفقرات الثانية والرابعة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من ديباجة القرار  

S/PRST/2011/6                                                                         

  ٢٠١١آذار/مارس  ١٠
يف ذلـك اهلجمــات اإلرهابيـة علـى احلكومــة االحتاديـة االنتقاليـة وبعثــة       مبـا  ويـدين الـس مجيـع اهلجمــات،   

والسكان املدنيني اليت تشنها مجاعات املعارضة املسلحة واملقاتلون األجانـب،   االحتاد األفريقي يف الصومال
  وخباصة حركة الشباب (الفقرة العاشرة)

ويؤكــد الــس مســؤولية مجيــع األطــراف واجلماعــات املســلحة يف الصــومال عــن التقيــد بالتزاماــا حبمايــة    
الســكان املــدنيني مــن آثــار أعمــال القتــال، وخباصــة عــن طريــق جتنــب اســتعمال القــوة بشــكل عشــوائي أو  

تكبها أطراف الرتاع مفرط. ويعرب الس عن القلق العميق إزاء استمرار االنتهاكات والتجاوزات اليت تر
ضد األطفال يف الصومال، وحيث على التنفيذ الفوري جلميع النتائج اليت توصل إليها الفريـق العامـل التـابع    

  له املعين باألطفال والرتاع املسلح بشأن الصومال (الفقرة الثانية عشرة) 
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  احلكمبيان   القرار

    S/PRST/2011/10                                                                        

  ٢٠١١أيار/مايو  ١١
سـيما دول املنطقـة، أن تنفـذ حظـر توريـد األسـلحة إىل الصـومال وإىل         وال ويهيب الـس جبميـع الـدول،   

فيها اهلجمـات اإلرهابيـة، الـيت تشـنها مجاعـات املعارضـة        مبا إريتريا على حنو تام. ويدين الس اهلجمات،
املســلحة واملقــاتلون األجانــب، وخباصــة حركــة الشــباب، ضــد احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة وبعثــة االحتــاد   
األفريقي يف الصومال والسكان املدنيني. ويهيـب جبميـع مجاعـات املعارضـة أن تلقـي أسـلحتها وتنضـم إىل        

  عملية السالم (الفقرة احلادية عشرة)
  الدميقراطية احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٢٥القـــ
أيار/مــــــايو  ٢٨املــــــؤرخ 

٢٠١٠  

املسـؤولية الرئيسـية عـن األمـن وبنـاء السـالم        يؤكد على أن حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة تتحمـل   
والتنمية يف البلد، ويشجع احلكومة علـى أن تظـل ملتزمـة علـى حنـو تـام حبمايـة السـكان عـن طريـق إنشـاء            

يتجـزأ   ال قوات أمن قابلة لالستمرار وتؤدي مهامها مبهنية وأن تعزز احللول غري العسكرية باعتبارها جـزءا 
طر الذي تشكله اجلماعات املسلحة الكونغولية واألجنبية وأن تبسـط كامـل   من احلل الشامل للحد من اخل

  )٥سلطة الدولة يف املناطق احملررة من اجلماعات املسلحة (الفقرة 
يهيب مبنظومة األمم املتحدة وبالشركاء الدوليني تركيز جهودهم على مساعدة حكومة مجهورية الكونغـو    

ــز األوضــاع لضــم   ــى تعزي ــة عل ــة املســتدامة يف     الدميقراطي ــق التنمي ــة للمــدنيني وحتقي ــة الفعال ــوفري احلماي ان ت
مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويطلب إىل األمني العـام أن يواصـل تنسـيق مجيـع األنشـطة الـيت تضـطلع ـا         
منظومة األمم املتحدة يف البلد من خالل التعـاون املسـتمر بـني البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري حتـت          

ة ممثلــه اخلــاص جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويشــجع اتمــع الــدويل واجلهــات املاحنــة علــى دعــم  ســلط
  )٩أنشطة الفريق القطري (الفقرة 

S/PRST/2010/17 

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٧
يكرر جملس األمن إدانته الشديدة لعمليات االغتصـاب اجلمـاعي الـيت حـدثت يف شـرق مجهوريـة الكونغـو        

ــه وشــهر آب/أغســطس      ــة يف أواخــر شــهر متوز/يولي ــه   ٢٠١٠الدميقراطي ــد قرارات ــد تأكي  ١٨٢٠، وإذ يعي
شـــــري  ، وإذ ي)٢٠١٠( ١٩٢٥ و )٢٠٠٩( ١٨٩٤ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٨(

، حيـــث ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ٩ و ٨ و آب/أغســـطس ٢٦إىل البيانـــات الـــيت أدىل ـــا إىل الصـــحافة يف  
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على كفالة إجراء حماكمة عاجلة وعادلة ملرتكيب هذه اجلرائم البشـعة  

تعداده للنظـر يف مجيـع اإلجـراءات    وإبالغ الس بالتدابري املتخذة حتقيقا هلذه الغاية. ويعرب الس عن اس
  يف ذلك اختاذ تدابري حمددة اهلدف ضد مرتكيب هذه اجلرائم (الفقرة األوىل) مبا املناسبة،

ويؤكــد الــس املســؤولية الرئيســية حلكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــن كفالــة األمــن يف أراضــيها     
  وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل (الفقرة الثانية)ومحاية مدنييها يف ظل احترام سيادة القانون 

ويطلب الس إىل األمني العام تقدمي إحاطة عن استراتيجية البعثة حلماية املدنيني والتحديات الشـاملة الـيت     
مان تواجهها البعثة يف تنفيذ هذه االستراتيجية. ويواصل الس تأييد اتباع ج شامل حلماية املـدنيني ولضـ  

الســالم واألمــن يف املنطقــة، وخباصــة بــذل اجلهــود للتعجيــل بنـــزع ســالح اجلماعــات املســلحة الكونغوليــة   
وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وبرتع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية وتسريح أفرادهـا وإعـادم إىل   
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ل غــري املشــروع للمــوارد  أوطــام وإعــادة توطينــهم وإدمــاجهم فيهــا علــى حنــو فعــال وملكافحــة االســتغال       
  الطبيعية وإرساء سلطة فعالة للدولة وتعزيز سيادة القانون يف املناطق املتضررة من النـزاع (الفقرة األخرية)

 )٢٠١٠( ١٩٥٢القــــــــرار  
ــؤرخ  ــرين  ٢٩املــــــــ تشــــــــ

(اعتمد  ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 
  ل السابع)مبوجب الفص

ــدابري املناســبة للتصــدي خلطــر         ــى أن تواصــل اختــاذ الت ــة عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري يشــجع حكوم
اإلجرامية داخل القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية الضالعة يف أنشطة اقتصادية غـري  الشبكات 

  )١١قانونية، كالتعدين، مما يقوض قدرا على محاية املدنيني يف اجلزء الشرقي من البلد (الفقرة 

  انظر أيضا الفقرتني التاسعة والعاشرة من ديباجة القرار  
S/PRST/2011/11 

  ٢٠١١أيار/مايو  ١٨
ســيما العنــف اجلنســي،   ويكــرر الــس اإلعــراب عــن بــالغ قلقــه إزاء اســتمرار ارتفــاع مســتويات العنــف، وال  

يف ذلـك اسـتخدام أطـراف      مبـا وانتهاكات حقوق اإلنسان للمدنيني، مما يؤثر يف األغلـب يف النسـاء واألطفـال،    
الرتاع لألطفال وجتنيدهم، وخباصة يف اجلـزء الشـرقي مـن البلـد. ويكـرر اإلعـراب عـن بـالغ قلقـه إزاء اسـتمرار           
أنشطة جيش الرب للمقاومة. ويدعو إىل وضع حد فوري للهجمات اليت تشنها كـل اجلماعـات املسـلحة ضـد     

فيهــا االنتــهاكات الــيت يرتكبــها بعــض   حقــوق اإلنســان، مبــاالســكان املــدنيني. ويــدين الــس مجيــع انتــهاكات 
عناصر قوات األمن الكونغولية. ويرحب الس بالتقدم احملرز يف احملاكمات اليت متت مؤخرا بعد احلوادث الـيت  
وقعــت يف فيــزي ويف غريهــا مــن الــدعاوى. ويعيــد تأكيــد الضــرورة امللحــة للتعجيــل مبحاكمــة مجيــع مــرتكيب     

اإلنسان، وحيث السـلطات الكونغوليـة علـى أن تنفـذ، بـدعم مـن البعثـة، اإلجـراءات املالئمـة           انتهاكات حقوق
للتصدي هلذا التحدي يف مناطق عدة منها واليكايل. وحيث الس حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى     

قــانون اإلنســاين الــدويل فيهــا كفالــة حســن ســلوك قواــا املســلحة امتثــاال لل  اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة، مبــا
  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، بغرض تسهيل عودة الالجئني واملشردين (الفقرة الرابعة)

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

S/PRST/2010/26   

 األول/ كـــــــــــــــــانون ١٤
  ٢٠١٠ديسمرب 

وال يزال يساور الـس بـالغ القلـق إزاء احلالـة األمنيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. ويـدين الـس مجيـع            
ــى الســكان والســالم         اهلجمــا ــا يشــكل خطــرا عل ــة مم ــة واألجنبي ــات املســلحة احمللي ــيت تشــنها اجلماع ت ال

يف ذلـك اهلجومـان اللـذان شـنهما      مبـا  واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى ويف املنطقـة دون اإلقليميـة،   
 ٢٠١٠اين/نوفمرب تشـرين الثـ   ٢٤ و متوز/يوليـه  ١٩جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم علـى بـرياو يف   

  (الفقرة اخلامسة) 
وإذ يالحظ الس أن حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى مسؤولة يف املقام األول عن توطيـد األمـن ومحايـة      

مدنييها يف ظل احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، يؤكد أمهية العمـل الـذي   
أجل تعزيـز قـدرات القـوات املسـلحة ألفريقيـا الوسـطى ويؤكـد ضـرورة أن         يقوم به الشركاء الثنائيون من 

تقدم تلك املساعدة دعما لعملية إصالح قطـاع األمـن األوسـع نطاقـا. ويشـجع الـس أيضـا توثيـق عـرى          
التعاون بني حكومات تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان من أجل تـأمني احلـدود املشـتركة بينـها.     

بإسهام بعثة توطيد السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف دعم إحالل سالم وأمن دائمني يف  وينوه الس
مجهورية أفريقيا الوسطى، ويهيب باملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة أن تنظـر، بنـاء علـى طلـب حكومـة       
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يـا الوسـطى، مثـل    مجهورية أفريقيا الوسطى، يف اختاذ مزيد مـن اإلجـراءات لـدعم األمـن يف مجهوريـة أفريق         
  تعزيز البعثة (الفقرة السابعة)

  ١١، الفقرة )٢٠١١( ٢٠٣١احلكم ذاته يف القرار  يرد  

  احلالة يف كوت ديفوار

ــرار  ) ٢٠١٠(١٩١١القـــــ
كـــــــــانون  ٢٨املـــــــــؤرخ 
 اختـــذ( ٢٠١٠الثاين/ينـــاير 

  مبوجب الفصل السابع)

، ويهيــب جبميــع األطــراف اإليفواريــة أن  )٢٠٠٩( ١٨٨٠مــن القــرار  ١٧إىل  ١٤يعيــد تأكيــد الفقــرات 
تقوم، بدعم متواصل من عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار، بكفالـة محايـة املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاء         

فيذ الكامل لتوصيات الفريـق العامـل التـابع لـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع املسـلح          واألطفال، وبالتن
يف ذلـك اعتمـاد خطـة     مبـا  )،Corr.1 و S/AC.51/2008/5بشأن األطفال والرتاع املسلح يف كوت ديفوار (

اجلنسي، وبكفالـة تعزيـز سـيادة القـانون والتحقيـق يف مجيـع االنتـهاكات املبلـغ         عمل وطنية ملواجهة العنف 
عنها وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالـة، ويهيـب علـى وجـه اخلصـوص جبميـع األطـراف أن تتخـذ التـدابري          

  )١٣الالزمة لالمتناع عن ارتكاب مجيع أشكال العنف اجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني منها (الفقرة 
  .)٢٠١٠( ١٩٦٢من القرار  ٩والفقرة  )٢٠١٠( ١٩٣٣من القرار  ١٣احلكم ذاته يف الفقرة  يرد  

، الفقــرة )٢٠١٠( ١٩٣٣، الفقــرة العاشــرة مــن الديباجــة؛ والقــرار   )٢٠١٠( ١٩١١انظــر أيضــا القــرار    
  ، الفقرتان اخلامسة والثامنة عشرة من الديباجة.)٢٠١٠( ١٩٦٢التاسعة من الديباجة؛ والقرار 

ــرار   )٢٠١١( ١٩٧٥القـــ
ــؤرخ  ــارس  ٣٠املــ آذار/مــ
(اعتمــــد مبوجــــب  ٢٠١١

  الفصل السابع)

حيث مجيع األطراف اإليفوارية واجلهات املعنية األخرى على احترام إرادة الشعب وانتخاب السيد احلسـن  
درامان واتارا رئيسا لكوت ديفوار، على النحو الذي اعترفت به اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     

األفريقــي وبــاقي اتمــع الــدويل، ويعــرب عــن قلقــه إزاء تصــاعد حــدة العنــف مــؤخرا، ويطالــب    واالحتــاد
  )١بالوقف الفوري ألعمال العنف ضد املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال واملشردون داخليا (الفقرة 

ر، علـى  يف ذلك قـوات الـدفاع واألمـن يف كـوت ديفـوا      مبا حيث مجيع مؤسسات الدولة يف كوت ديفوار،  
اخلضـــوع للســـلطة الـــيت خوهلـــا الشـــعب اإليفـــواري للـــرئيس احلســـن درامـــان واتـــارا، ويـــدين اهلجمـــات 
والتهديــدات والعراقيــل وأعمــال العنــف الــيت ترتكبــها قــوات الــدفاع واألمــن وامليليشــيات واملرتزقــة ضــد     

هاكات املرتكبـة حلقـوق   موظفي األمم املتحدة مما يعيق توفريهم احلماية للمدنيني ورصد التجاوزات واالنتـ 
اإلنسان واملساعدة على التحقيق فيها، ويؤكد ضرورة حماسبة املسؤولني عن هذه اجلرائم مبوجـب القـانون   
الدويل، ويهيب جبميع األطراف، وخباصة أنصار السيد لوران غباغبو وقواته، التعاون التام مع عملية األمـم  

  )٤شطة العملية يف سياق االضطالع بواليتها (الفقرة املتحدة يف كوت ديفوار والكف عن التدخل يف أن
يكرر إدانته القاطعـة جلميـع أعمـال العنـف املرتكبـة ضـد املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال واملشـردون               

داخليا والرعايا األجانب، وغري ذلك من انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، وخباصة حـاالت االختفـاء   
ل خــارج نطــاق القضــاء وقتــل األطفــال وتشــويههم واالغتصــاب وغــري ذلــك مــن  القســري وعمليــات القتــ

  )٥أشكال العنف اجلنسي (الفقرة 
  انظر أيضا الفقرتني التاسعة والثالثة عشرة من ديباجة القرار  
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  تقارير األمني العام عن السودان    

ــرار   )٢٠١٠( ١٩١٩القـــ
ــان/أبريل  ٢٩املـــؤرخ  نيسـ
٢٠١٠  

يعرب عن قلقه بشأن صحة السكان املـدنيني يف السـودان ورفـاههم، ويهيـب بـاألطراف يف اتفـاق السـالم        
ــة يف اخلرطــوم يف      ــه األمــم املتحــدة وحكومــة الوحــدة الوطني ــان الــذي وقعت آذار/مــارس  ٢٨الشــامل والبي

 جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأن تيسر مجيـع عمليـات   أن توفر الدعم واحلماية جلميع العاملني يف ٢٠٠٧
املساعدة اإلنسانية يف السـودان، وحيـث حكومـة السـودان علـى مواصـلة العمـل مـع األمـم املتحـدة لكفالـة            

  )١٣استمرار تقدمي املساعدة اإلنسانية يف مجيع أحناء السودان (الفقرة 
ــرار   )٢٠١٠( ١٩٣٥القـــ
متوز/يوليـــــه   ٣٠املـــــؤرخ  

٢٠١٠  

املدنيني وأفـراد  يطالب مجيع أطراف الرتاع يف دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف واهلجمات على 
عليهـا مـن التزامـات مبقتضـى قـانون       مبـا  حفظ السالم والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأن تفي

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويؤكـد يف هـذا السـياق معارضـة الـس الشـديدة لالنتـهاكات        
وق اإلنسـان، ويـدعو إىل الوقـف الفـوري ألعمـال      اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـ    

القتال، ويدعو مجيع األطراف إىل التعهد بااللتزام بوقف مستمر ودائـم إلطـالق النـار، ويطلـب إىل األمـني      
العام التشـاور مـع األطـراف املعنيـة بغيـة وضـع آليـة أكثـر فعاليـة لرصـد وقـف إطـالق النـار، ويشـدد علـى                

لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور بـاإلبالغ عـن أي أعمـال عنـف           ضرورة قيام العملية املختلطة
  )٩خطرية تقوض اجلهود البناءة والكاملة اليت تبذهلا األطراف لتحقيق السالم (الفقرة 

يطالــب مجيــع أطــراف النـــزاع بــأن تتخــذ علــى الفــور التــدابري املالئمــة حلمايــة املــدنيني، مبــن فــيهم النســاء      
حزيران/يونيـه   ١٩املؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠واألطفال، من مجيع أشكال العنف اجلنسي، متاشيا مع القرار 

لعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور أن تقدم تقريرا عن تنفيـذ  ، ويطلب إىل ا٢٠٠٨
استراتيجيتها الشاملة لتوفري احلماية للنساء واألطفال من العنف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع       

لقـائم علـى   اجلنس، وأن تقيم كذلك مـدى التقـدم احملـرز يف سـبيل القضـاء علـى العنـف اجلنسـي والعنـف ا         
أساس نوع اجلنس، ويطلب إىل األمني العام أن حيرص على أن تنفذ العملية املختلطة األحكام ذات الصـلة  

ــرارات   ــن القــ ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥مــ ــبتمرب  ٣٠املــ أيلول/ســ
ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ٢٠٠٩ ــوبر   ٥املـ ــرين األول/أكتـ ــس   ٢٠٠٩تشـ ــاريره إىل الـ ــمن تقـ وأن يضـ

  )١٨معلومات عن هذه املسألة (الفقرة 
  ، الفقرتان السابعة والتاسعة من الديباجة.)٢٠١٠( ١٩٤٥انظر أيضا القرار   

S/PRST/2010/24   

الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ١٦
٢٠١٠  

لـى إشـاعة اهلـدوء، بطـرق منـها تـوفري       ويشدد الس على ضرورة أن يعمل طرفا اتفـاق السـالم الشـامل ع   
ضــمانات فوريــة ومتواصــلة لســكان الســودان جبميــع قوميــام، مبــن فــيهم أهــل اجلنــوب يف الشــمال وأهــل 
الشمال يف اجلنوب، باحترام حقوقهم وسالمتهم وممتلكام أيا كانـت نتـائج االسـتفتاءين. ويـدعو الـس      

فئات املستضـعفة مـن السـكان. ويشـدد الـس أيضـا علـى أن        إىل الوقف الفوري للبيانات اليت دد أمن ال
محاية املدنيني هي أساسا مسؤولية السلطات السودانية. وحيث الس األطراف على العمل على حنو فعـال  

  مع القادة احملليني من أجل ختفيف حدة التوترات يف أبيي وغريها من املناطق احلدودية (الفقرة السادسة) 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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س تأكيد دعمه لعمليـة السـالم مـن أجـل دارفـور الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة            ويعيد ال      
وتستضــيفها قطــر، وللعمــل الــذي يقــوم بــه كــبري الوســطاء املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة  

بقــوة مجيــع  لــدارفور، الســيد جربيــل باســويل، وللمبــادئ الــيت يسترشــد ــا يف املفاوضــات. وحيــث الــس 
حركات التمرد على االنضمام إىل عملية السالم دون مزيـد مـن التـأخري أو فـرض شـروط مسـبقة، وحيـث        
مجيع األطراف على وقف أعمال القتال فورا واملشاركة على حنـو بنـاء يف املفاوضـات بغـرض التوصـل إىل      

امليليشـيات علـى املـدنيني،    سالم دائـم يف دارفـور. ويعـرب الـس عـن القلـق بشـأن اهلجمـات الـيت تشـنها           
ويدعو إىل وقف الدعم املقدم لتلك اجلماعات جبميع مظاهره. ويعرب الس عن استعداده للنظر يف اختاذ 

  تدابري ضد أي طرف تقوض أفعاله عملية السالم يف دارفور (الفقرة العاشرة) 
يف ذلـك انتـهاكات وقـف     مبـا  فـور، ويعرب الس عن بالغ القلـق إزاء تزايـد العنـف وانعـدام األمـن يف دار       

إطالق النار واهلجمات اليت تشنها مجاعات املتمـردين والقصـف اجلـوي الـذي تقـوم بـه حكومـة السـودان         
وتصاعد حدة القتال بني القبائل واهلجمات على العاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وأفـراد حفـظ      

ىل مناطق الرتاع اليت يقـيم فيهـا السـكان املعرضـون للخطـر.      السالم، مما يعرقل وصول اخلدمات اإلنسانية إ
ويف هــذا الســياق، يهيــب الــس جبميــع األطــراف محايــة املــدنيني وتــأمني وصــول العــاملني يف جمــال تقــدمي  
املساعدة اإلنسـانية بشـكل تـام وآمـن ودون عوائـق إىل السـكان احملتـاجني إىل املسـاعدة. ويالحـظ الـس           

املبذولة لوقف تدفق األسلحة إىل دارفور يف انتهاك حلظر توريـد األسـلحة الـذي عـزز     ضرورة دعم اجلهود 
. ويشري الس إىل األمهيـة الـيت يوليهـا لوضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب         )٢٠١٠( ١٩٤٥مبوجب القرار 

  يف دارفور (الفقرة احلادية عشرة)  ولتحقيق العدالة يف اجلرائم اليت ترتكب
S/PRST/2010/28   

 األول/ كـــــــــــــــــانون ١٦
  ٢٠١٠ديسمرب 

ويكرر جملس األمن دعوته إىل مجيع األطراف أن تتعاون تعاونا كامال مع بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان     
املدنيني وتـوفري الفـرص للوصـول إلـيهم بـدون معوقـات       يف االضطالع بواليتها، وحتديدا فيما يتعلق حبماية 

  وتأمني حرية التنقل هلم (الفقرة الرابعة)

ــة ومتواصــلة لســكان          ــوفري ضــمانات فوري ــوم األطــراف بت ــد الضــرورة امللحــة ألن تق ويكــرر الــس تأكي
ءين والضـرورة  السودان جبميع قوميام باحترام حقوقهم وسـالمتهم وممتلكـام أيـا كانـت نتـائج االسـتفتا      

ــها،   ــز علــى أمــن األقليــات ومحايت ــوب يف الشــمال وأهــل الشــمال يف    مبــا امللحــة للتركي يف ذلــك أهــل اجلن
اجلنوب، وحيث الس األطراف على كفالـة أن تكـون ترتيبـات احلصـول علـى اجلنسـية وترتيبـات اإلقامـة         

تعسـفا مـن احلصـول علـى اجلنسـية.      متوافقة مع االلتزامات الدولية املعمول ا وعلى عدم حرمان أي فـرد  
  وحيث الس طريف اتفاق السالم الشامل على احترام التزاماما (الفقرة اخلامسة) 

S/PRST/2011/3   

  ٢٠١١شباط/فرباير  ٩
ذلــك يف  مبــا ويكــرر الــس اإلعــراب عــن قلقــه البــالغ إزاء اســتفحال العنــف وانعــدام األمــن يف دارفــور،    

انتهاكات وقف إطالق النار واهلجمـات الـيت تشـنها مجاعـات املتمـردين والقصـف اجلـوي الـذي تقـوم بـه           
مـدين وخطـف ثالثـة     ٤٣ ٠٠٠القوات املسلحة السودانية والذي أسفر مؤخرا عن تشـريد مـا يقـرب مـن     

ثاين/ينــاير كــانون ال ١٣مــن أفــراد وحــدة خــدمات األمــم املتحــدة للنقــل اجلــوي للمســاعدة اإلنســانية يف    



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع
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. ويشري الس إىل األمهية اليت يوليها لوضع حد لإلفـالت مـن العقـاب وتقـدمي مـرتكيب اجلـرائم يف       ٢٠١١    
دارفور إىل العدالة. ويعيد الس تأكيد دعمه للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور   

تلطة على حنو تام ودون عراقيل إىل خمتلف أحناء وحيث كل األطراف على ضمان وصول أفراد العملية املخ
املنطقة اليت تتواجد فيها البعثة وعلى السماح للعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية بتـوفري املسـاعدة        

  جلميع السكان احملتاجني (الفقرة التاسعة) 
S/PRST/2011/8   

  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢١
يف ذلـك التنفيـذ    مبا الس تأكيد دعمه للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، ويعيد

الكامل على حنو متزايد لواليتها املسـندة مبوجـب الفصـل السـابع املتمثلـة يف إجنـاز مهامهـا األساسـية وهـي          
املـؤرخ   )٢٠٠٧( ١٧٦٩يف القـرار   محاية املدنيني وضمان وصول املسـاعدة اإلنسـانية، علـى النحـو احملـدد     

، ويشري إىل األولوية اليت حتظى ا جهودها املبذولة لدعم العملية السياسية لـدارفور  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١
واحلركات املسـلحة بوقـف   اليت يقودها االحتاد األفريقي واألمم املتحدة. ويطالب الس حكومة السودان 

أعمــال القتــال وكفالــة وصــول العمليــة املختلطــة بشــكل كامــل ودون عوائــق، بــرا وجــوا، إىل مجيــع أحنــاء  
املنطقة اليت تتواجد فيهـا البعثـة والسـماح للعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية بتقـدمي املسـاعدة إىل           

الـذي أدىل بـه املمثـل الـدائم للسـودان لـدى األمـم املتحـدة          مجيع السكان احملتاجني. ويالحظ الس البيان
 وأعلن فيه أن حكومة بلده ستصدر مجيـع تأشـريات الـدخول الـيت     ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٠أمام الس يف 

تأشرية، ويهيب على وجه االستعجال حبكومـة   ١ ١١٧تصدر بعد ألفراد العملية املختلطة البالغ عددها  مل
  ك (الفقرة التاسعة) السودان القيام بذل

S/PRST/2011/12    
  ٢٠١١ هحزيران/يوني ٣

ويدين الس بشدة بسط حكومة السودان سيطرا على منطقة أبيي واستمرار إخضـاع املنطقـة لسـيطرا    
بــالقوات العســكرية، ومــا جنــم عــن ذلــك مــن تشــريد لعشــرات اآلالف مــن ســكان أبيــي. ويهيــب الــس  

املسلحة السودانية كفالة الوقف الفوري جلميع أعمال النهب واحلـرق واالسـتيطان غـري املشـروع. ويؤكـد      
يف ذلـك القـانون اإلنسـاين وقـانون حقـوق       مبـا  الس أن مجيع املسـؤولني عـن انتـهاكات القـانون الـدويل،     

عرب الـس عـن بـالغ القلـق     اإلنسان، وكل من أمر بارتكاب تلك االنتهاكات سيحاسبون على ذلك. وي
إزاء تردي احلالة اإلنسانية يف املنطقة، ويشيد باجلهود اليت تبذهلا اجلهات املعنيـة بتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية     

يف ذلــك املــواد الغذائيــة والرعايــة الصــحية واملــأوى واملــاء، إىل  مبــا إليصــال املســاعدة يف احلــاالت الطارئــة،
الرتاع، على الرغم من استمرار حالة انعدام األمن يف املنطقـة، وعلـى الـرغم     الناس الذين تضرروا من جراء

  من عرقلة وصول هذه اجلهات بشدة إىل املنطقة (الفقرة الثانية)  
ويؤكد الس مسؤولية الطرفني عن محاية املدنيني واحترام الواليـة املنوطـة بالبعثـة مبوجـب الفصـل السـابع         

لذين حيدق م خطـر التعـرض للعنـف البـدين يف أبيـي. ويف هـذا اخلصـوص، يـدين         القاضية حبماية املدنيني ا
  ... (الفقرة الثانية عشرة) الس بأشد هلجة استمرار التهديدات وأعمال التخويف ضد أفراد البعثة

ــرار   )٢٠١١( ٢٠٠٣القـــ
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩

يطالب مجيع أطراف الرتاع يف دارفور بأن توقف على الفور أعمـال العنـف وشـن اهلجمـات علـى املـدنيني       
عليهـا مـن التزامـات مبقتضـى      مبـا  اعدة اإلنسانية وأن تفيوأفراد حفظ السالم والعاملني يف جمال تقدمي املس

القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويؤكد يف هذا السياق إدانة الس لالنتـهاكات  
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اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، ويـدعو إىل الوقـف الفـوري ألعمـال              
مجيع األطراف إىل التعهد بااللتزام بوقف إطالق النار علـى حنـو مسـتمر ودائـم، ويطلـب إىل       القتال ويدعو

األمني العام التشاور مع األطراف املعنية بغية إنشاء آلية أكثر فعالية لرصد وقف إطالق النار، ويشدد على 
بالغ عـن أي أعمـال عنـف    ضرورة قيام العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور بـاإل      

  )  ١٤خطرية تقوض اجلهود احلثيثة البناءة اليت تبذهلا األطراف لتحقيق السالم (الفقرة 
يعرب عـن بـالغ قلقـه إزاء تـدهور احلالـة اإلنسـانية يف بعـض أجـزاء دارفـور واسـتمرار األخطـار الـيت ـدد                

سانية يف دارفور نتيجة لتزايـد انعـدام األمـن    املنظمات اإلنسانية والقيود املفروضة على وصول املساعدة اإلن
وشــن أطــراف الــرتاع اهلجمــات علــى العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية واحليلولــة دون إيصــال   
املساعدة اإلنسانية، ويدعو إىل تنفيذ البالغ املشترك الذي أصدرته حكومة السودان واألمم املتحـدة بشـأن   

يف ذلك ما يتعلق منه بإصدار تأشريات الـدخول   مبا نية يف دارفور على حنو تام،تيسري تنفيذ األنشطة اإلنسا
وتصاريح السفر للمنظمـات اإلنسـانية يف الوقـت املناسـب، ويطالـب حكومـة السـودان ومجيـع امليليشـيات          
واجلماعات املسلحة وسائر اجلهات املعنية بكفالة وصـول املنظمـات اإلنسـانية ومـوظفي اإلغاثـة علـى حنـو        

امل وآمن ودون عوائق إىل السكان احملتاجني وتزويدهم باملساعدة اإلنسانية، ويشدد علـى أمهيـة احتـرام    ك
  )١٥مبادئ احلياد وعدم التحيز واالستقاللية يف تقدمي املساعدة اإلنسانية (الفقرة 

  انظر أيضا الفقرة الثالثة عشرة من ديباجة القرار  
  الوسطى واملنطقة دون اإلقليميةاحلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا 

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٢٣القـــ
أيار/مــــــايو  ٢٥املــــــؤرخ 

٢٠١٠  

واملوجهـة   ٢٠١٠أيار/مايو  ٢١املؤرخة حييط علما بالتزام حكومة تشاد، على حنو ما أشري إليه يف الرسالة 
)، بتحمــل املســؤولية S/2010/250إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لتشــاد لــدى األمــم املتحــدة ( 

ليـا والعائـدون   الكاملة عن أمن ومحاية السكان املدنيني يف شرق تشاد، مبن فيهم الالجئون واملشـردون داخ 
ــز بوجــه خــاص علــى النســاء واألطفــال، وموظفــو األمــم املتحــدة        ــة املضــيفة، مــع التركي واتمعــات احمللي
والعاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية واألصول اململوكة للمنظمة، طبقا اللتزامات احلكومة مبوجب 

والقـانون الـدويل لالجـئني، ويؤكـد أن احلكومـة،      القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
  لدى قيامها بذلك، تلتزم بتنفيذ املهام التالية:

  كفالة أمن ومحاية املدنيني املعرضني للخطر، وخباصة الالجئون واملشردون داخليا؛  ‘١’  
اإلنسـانية عـن طريـق    تيسري تقدمي املعونة اإلنسانية وحرية تنقـل العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة        ‘٢’  

  حتسني األمن يف شرق تشاد؛
  )٢كفالة أمن موظفي البعثة وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا وحرية تنقلهم (الفقرة   ‘٣’  
يالحظ، يف هذا السياق، أن حكومة تشاد ملتزمة بالعمل على استيفاء املعايري التالية املتعلقة حبماية املـدنيني    

والعاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية، وفقـا للقـانون اإلنسـاين الـدويل، علـى النحـو املـبني يف القـرار           
٢٠٠٩( ١٨٦١(:  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

14-65169 250 

 

  احلكمبيان   القرار

  العودة الطوعية للمشردين داخليا وإعادة توطينهم يف ظل ظروف آمنة ومستدامة؛  ‘١’      
جتريد خميمات الالجئني واملشردين داخليا من السالح حسبما يشهد على ذلك اخنفـاض كميـات     ‘٢’  

  األسلحة وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛
يف ذلـك الوكـاالت الوطنيـة إلنفـاذ القـانون،       مبـا  التشـادية يف شـرق تشـاد،   حتسن قدرة السلطات   ‘٣’  

والقضاء، ونظام السجون، على توفري األمن الالزم لالجئني واملشردين داخليا واملدنيني والعـاملني يف جمـال   
  )٣تقدمي املساعدة اإلنسانية مع احترام املعاير الدولية حلقوق اإلنسان (الفقرة 

ة تشاد واألمني العام إنشاء فريق عامل رفيع املستوى مشترك بـني حكومـة تشـاد واألمـم     يطلب إىل حكوم  
املتحدة إلجراء تقييم شـهري للحالـة علـى أرض الواقـع فيمـا يتعلـق حبمايـة املـدنيني والتـدابري الـيت تتخـذها            

 ٣ملعـايري املبينـة يف الفقـرة    أعاله والتقدم احملـرز حنـو اسـتيفاء ا    ٢احلكومة لتنفيذ املهام املشار إليها يف الفقرة 
أعاله وقدرة املفرزة األمنية املتكاملة على تـوفري األمـن داخـل املخيمـات ومواقـع املشـردين داخليـا وحوهلـا         

  )٤وخدمات احلراسة وأمن املنطقة، بالتنسيق مع قوات الدرك واحلرس الوطين املتنقل (الفقرة 
ء منتــدى لتعزيــز احلـوار والتعــاون ــدف التوصــل إىل  يرحـب بــاعتزام حكومــة تشـاد واألمــم املتحــدة إنشـا     

تفــاهم مشــترك بشــأن األدوار واملســؤوليات املتعلقــة مبســائل محايــة املــدنيني وإيصــال املســاعدات اإلنســانية  
وترتيبات السالمة واألمن للجهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومن أجل إحـداث أثـر إجيـايب    

  )١٣سانية ومبادرات اإلنعاش املبكر (الفقرة يف املبادرات اإلن
  انظر أيضا الفقرات التاسعة واحلادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من ديباجة القرار  

S/PRST/2010/29   

 األول/ كـــــــــــــــــانون ٢٠
  ٢٠١٠ديسمرب 

واملوجهـة إىل رئـيس    ٢٠١٠أيلول/سـبتمرب   ٧ويشري الس إىل ما أعلنته حكومة تشاد يف الرسالة املؤرخة 
) مـن التـزام بتحمـل املسـؤولية كاملـة عـن       S/2010/470الس من املمثل الدائم لتشاد لدى األمم املتحدة (

ملدنيني يف شرق تشاد، مبن فيهم الالجئـون واملشـردون داخليـا والعائـدون واتمعـات احملليـة       أمن السكان ا
املضيفة، مع التركيز بشكل خاص على النسـاء واألطفـال، ومـوظفي األمـم املتحـدة وأصـوهلا والعـاملني يف        

 الدويل والقانون الدويل جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، ومحايتهم، وفقا اللتزاماا مبوجب القانون اإلنساين
  حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني (الفقرة الثالثة)

تقريـرا   ٢٠١١نيسان/أبريل  ٣٠ويطلب الس إىل األمني العام أن يقدم حبلول اية مرحلة تصفية البعثة يف   
حالـة   ‘١’يف ذلـك   اعن التقدم احملرز يف شرق تشاد بشـأن محايـة املـدنيني، وخصوصـا النسـاء واألطفـال، مبـ       

وصول املساعدات اإلنسانية بال عوائـق وبشـكل   ‘ ٢’الالجئني واملشردين داخليا واحللول الدائمة لتشردهم، 
يف ذلك تنقل العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأمنهم وإيصال املعونـة   آمن ويف الوقت املناسب، مبا

ــدابري املتخــذة للتصــدي ‘ ٣’اإلنســانية،  ــانون     الت ــانون حقــوق اإلنســان وق ــانون اإلنســاين وق ــهاكات الق النت
  احلالة األمنية بصفة عامة من حيث تأثريها يف احلالة اإلنسانية (الفقرة السادسة)‘ ٤’الالجئني، 
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    (أ)احلالة يف ليبيا    
ــرار   )٢٠١١( ١٩٧٠القـــ
ــؤرخ  ــباط/فرباير  ٢٦املـ شـ
مبوجــــــب  اختـــــذ ( ٢٠١١

  الفصل السابع)

[من القرار] على األفراد والكيانات الذين تسـميهم   ١٧ و ١٥يقرر أن تسري التدابري الواردة يف الفقرتني 
  (ج) [من القرار]، على التوايل:  و (ب) ٢٤اللجنة عمال بالفقرتني 

هاكات خطـرية حلقـوق اإلنسـان ضـد     الذين يشاركون أو يتواطؤون يف إصدار األمر بارتكاب انتـ   (أ)
أشخاص يف اجلماهريية العربية الليبية أو التحكم يف ارتكاب تلك االنتهاكات أو توجيهها بطريقة أخـرى،  

يف ذلك عمليات القصف اجلوي، ضـد   مبا ويشمل ذلك املشاركة أو التواطؤ يف التخطيط للقيام جمات،
ينتـهك   مبـا  تلك اهلجمات أو إصدار األمر بارتكاا أو القيـام ـا،  السكان املدنيني واملرافق املدنية أو قيادة 

  أحكام القانون الدويل؛ أو
الذين يعملون باسم األفراد أو الكيانات الوارد بيـام يف الفقـرة الفرعيـة (أ)، أو بالنيابـة عنـهم أو        (ب)  

  )٢٢بتوجيه منهم (الفقرة 
ــرار   )٢٠١١( ١٩٧٣القـــ
ــؤرخ  ــارس  ١٧املــ آذار/مــ
مبوجــــــب  اختـــــذ ( ٢٠١١

  الفصل السابع)

ــو   ــب باإلرســاء الف ــدنيني        يطال ــى امل ــات عل ــع اهلجم ــف وجلمي ــام للعن ــاء الت ــار واإل ــف إطــالق الن ري لوق
  )١ولالعتداءات املرتكبة يف حقهم (الفقرة 

يأذن للدول األعضاء اليت أخطرت األمني العام، وهي تتصرف على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات 
أحكـام   ع التـدابري الالزمـة، بصـرف النظـر عـن     أو ترتيبات إقليمية، وبالتعاون مـع األمـني العـام، باختـاذ مجيـ     

، حلماية املـدنيني واملنـاطق اآلهلـة بالسـكان املـدنيني املعرضـني خلطـر        )٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ٩الفقرة 
قـوة احـتالل أجنبيـة أيـا كـان شـكلها        فيها بنغازي، واستبعاد أي مبا اهلجمات يف اجلماهريية العربية الليبية،

وعلى أي جزء من األراضي الليبية، ويطلب إىل الدول األعضاء املعنية أن تبلـغ األمـني العـام فـورا بالتـدابري      
  )٤اليت تتخذها عمال باإلذن املمنوح مبوجب هذه الفقرة واليت ينبغي إخطار جملس األمن ا فورا (الفقرة 

الرحالت اجلوية يف اال اجلوي للجماهريية العربية الليبية مـن أجـل املسـاعدة    يقرر فرض حظر على مجيع   
  )٦على محاية املدنيني (الفقرة 

أعـاله علـى الـرحالت اجلويـة الـيت يكـون الغـرض         ٦يقرر أيضا أال يسري احلظر املفروض مبوجـب الفقـرة     
ات الطبيـة واألغذيـة والعـاملني يف جمـال     يشـمل اإلمـداد   مبـا  الوحيد منها إنسانيا، من قبيل إيصال املساعدة،

تقدمي املساعدة اإلنسانية وما يتصل بذلك من مسـاعدة، أو تيسـري إيصـاهلا أو إجـالء الرعايـا األجانـب مـن        
 ،٨أو الفقـرة   ٤اجلماهريية العربية الليبيـة، وأال يسـري علـى الـرحالت اجلويـة املـأذون ـا مبوجـب الفقـرة          

[مـن   ٨رى اليت ترى الدول اليت تتصرف مبوجب اإلذن املمنـوح يف الفقـرة   على الرحالت اجلوية األخ وال
أا لفائدة الشـعب اللـييب، وأن تنسـق هـذه الـرحالت اجلويـة مـع أي آليـة جيـري إنشـاؤها مبوجـب             القرار]
  )٧(الفقرة  ٨الفقرة 

يـة عشـرة والرابعـة عشـرة     انظر أيضا الفقرات الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسـة والسـابعة والتاسـعة والثان     
  واخلامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من ديباجة القرار
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    آسيا    

  احلالة يف أفغانستان

ــرار   )٢٠١٠( ١٩١٧القـــ
ــؤرخ  ــارس  ٢٢املــ آذار/مــ
٢٠١٠  

اهلجمات اليت تستخدم فيها األجهـزة املتفجـرة يدويـة الصـنع     فيها  مبا يدين بأشد العبارات مجيع اهلجمات،
واهلجمات االنتحاريـة وعمليـات االختطـاف، الـيت تسـتهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة وأثرهـا           
الضــار يف اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق االســتقرار والــتعمري والتنميــة يف أفغانســتان، ويــدين كــذلك اســتخدام  

  )١٨جلماعات املتطرفة األخرى املدنيني دروعا بشرية (الفقرة حركة طالبان وا
يسلم بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة األمنية والقوات الدولية األخرى يف تقليل خطر وقـوع    

عــن  ٢٠١٠ضــحايا مــن املــدنيني إىل احلــد األدىن، حســبما ورد يف تقريــر البعثــة لشــهر كــانون الثاين/ينــاير 
ــة ا ــق         محاي ــة يف هــذا اــال، وخباصــة عــن طري ــذل اجلهــود احلثيث ــب ــا ب ــرتاع املســلح، ويهي ــدنيني يف ال مل

االستعراض املستمر لألسـاليب واإلجـراءات املتبعـة والقيـام، بالتعـاون مـع حكومـة أفغانسـتان، باسـتعراض          
املستصـوب إجـراء   احلاالت اليت يقع فيها ضحايا من املدنيني والتحقيـق فيهـا عنـدما تـرى احلكومـة أن مـن       

  )٢٠حتقيقات مشتركة فيها (الفقرة 
انظر أيضا الفقرات اخلامسة عشرة والسادسة عشـرة والسـابعة عشـرة والتاسـعة عشـرة مـن ديباجـة القـرار           

 ١٩٤٣مـن ديباجـة القـرار    ؛ والفقرات اخلامسـة عشـرة والثامنـة عشـرة والتاسـعة عشـرة       )٢٠١٠( ١٩١٧
  )٢٠١١( ١٩٧٤؛ والفقرة الثانية والعشرين من ديباجة القرار )٢٠١٠(

    الشرق األوسط

  يف ذلك قضية فلسطني  مبا احلالة يف الشرق األوسط،

S/PRST/2010/9   

  ٢٠١٠ هحزيران/يوني ١
للخسـائر يف األرواح واإلصـابات النامجــة عـن اسـتخدام القـوة خــالل      يعـرب جملـس األمـن عـن بــالغ أسـفه      

العملية العسكرية اإلسرائيلية يف املياه الدولية ضد القافلـة البحريـة املتجهـة إىل غـزة. ويـدين الـس يف هـذا        
يقل عن عشرة مدنيني وإصابة الكثريين جبـروح ويعـرب    ال السياق تلك األعمال اليت أسفرت عن مقتل ما

  تعازيه إىل أسر الضحايا (الفقرة األوىل)عن 
ويطلب الس رفع احلجز عن السفن وإخالء سبيل املدنيني الـذين حتتجـزهم إسـرائيل علـى الفـور. وحيـث         

الس إسرائيل علـى أن تسـمح بوصـول املـوظفني القنصـليني إلـيهم دون إعاقـة وأن تسـمح للبلـدان املعنيـة           
اها على الفور وأن تكفـل إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية مـن القافلـة إىل       باسترداد القتلى واجلرحى من رعاي

  وجهتها (الفقرة الثانية) 



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

    املسائل املواضيعية    

  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

S/PRST/2010/2   

  ٢٠١٠شباط/فرباير  ١٢
ويشدد الس على أن بلوغ أي عملية سالم مرحلة متقدمة من التنفيذ عامـل مهـم يف إجنـاح االنتقـال مـن      

يـام الدولـة املضـيفة    عملية حلفظ السالم إىل أشكال أخرى من تواجد األمم املتحدة. كما أنه يؤكد أمهيـة ق 
بتوفري احلماية لسكاا وإدارة املنازعات السياسية بطريقة سلمية وتوفري اخلدمات األساسية وحتقيـق التنميـة   

  طويلة األجل (الفقرة الثالثة)  
وميكن مواصلة حتسني ممارسات الـس، بـدعم مـن األمانـة العامـة، لضـمان جنـاح عمليـات االنتقـال، عـن             

  واليات واضحة ذات مصداقية وقابلة للتحقيق وترصد هلا املوارد املناسبة. وإن الس:طريق وضع 
    …  
يشري إىل ضـرورة مراعـاة مسـألة محايـة املـدنيني يف حـاالت الـرتاع املسـلح، كلمـا يصـدر تكليـف                

ا لقـرار  بذلك، طوال فترة بقاء بعثات األمم املتحدة حلفـظ السـالم وغريهـا مـن البعثـات ذات الصـلة، طبقـ       
  (الفقرة السادسة) )٢٠٠٩( ١٨٩٤الس 

  املرأة والسالم واألمن

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٦٠القـــ
كـــــــــانون  ١٦املـــــــــؤرخ 

  ٢٠١٠األول/ديسمرب 

يعيد تأكيد أن أطراف الرتاع املسلح مسؤولة يف املقام األول عن اختاذ مجيع اخلطـوات املمكنـة لكفالـة    وإذ 
  محاية املدنيني (الفقرة التاسعة من ديباجة القرار)

وإذ يشري إىل أن القانون اإلنساين الدويل يوفر للنساء واألطفال احلماية بصفة عامة باعتبارهم مـن السـكان   
خالل الرتاعات املسلحة واحلماية بصفة خاصـة نظـرا إلمكانيـة تعرضـهم للخطـر أكثـر مـن غريهـم         املدنيني 

  (الفقرة العاشرة من ديباجة القرار)
وإذ يعيد تأكيد أن وضع حد لإلفالت من العقاب أمر أساسي للمجتمعات اليت تشهد نزاعا أو اليت تتعـاىف    

املـدنيني املتضـررين مـن الـرتاع املسـلح وملنـع وقـوع هـذه         منه لتجاوز االنتهاكات املرتكبـة يف املاضـي ضـد    
االنتهاكات يف املستقبل، وإذ يوجـه االنتبـاه إىل اموعـة الكاملـة مـن آليـات العدالـة واملصـاحلة الـيت يـتعني           

وجلـان تقصـي احلقيقـة    “ املختلطـة ” يف ذلك احملاكم اجلنائيـة الوطنيـة والدوليـة و    مبا النظر يف االستعانة ا،
صــاحلة، وإذ يالحــظ أنــه لــيس مــن شــأن هــذه اآلليــات أن تعــزز إقــرار املســؤولية الفرديــة عــن اجلــرائم     وامل

اجلسيمة فحسب، بل أن تعزز أيضـا إرسـاء السـالم واحلقيقـة واملصـاحلة وإثبـات حقـوق الضـحايا (الفقـرة          
  احلادية عشرة من ديباجة القرار)



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع
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  احلكمبيان   القرار

  صون السالم واألمن الدوليني    

S/PRST/2010/18   

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٣
ه بــأن محايــة املــدنيني يف  ويكــرر الــس أيضــا تأكيــد دعمــه القــوي حلمايــة املــدنيني، ويعيــد تأكيــد اقتناعــ    

الرتاعات املسلحة، وخباصة النساء واألطفال، ينبغي أن تشكل جانبا هاما يف أي استراتيجية شاملة لتسـوية  
الرتاعات. ويكرر الس كذلك تأكيـد معارضـته لإلفـالت مـن العقـاب فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات اخلطـرية          

  ق اإلنسان (الفقرة السادسة) للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقو
  صون السالم واألمن الدوليني: الترابط بني األمن والتنمية

S/PRST/2011/4   

  ٢٠١١شباط/فرباير  ١١
امليدان علـى  ويشدد الس على ضرورة تنسيق العمل الذي تضطلع به اجلهات الفاعلة األمنية واإلمنائية يف 

حنو متكامل مع السلطات الوطنية مما من شأنه أن يسهم بقدر كبري يف استقرار احلالة األمنيـة وحتسـنها ويف   
ضمان محاية املدنيني. ويالحظ الس أيضا أمهية التعاون مع اتمع املدين يف هذا السياق. ويؤكـد الـس   

اك مجيع اجلهـات املعنيـة، ويشـدد علـى وجـوب متكـني       ميكن حتقيق سالم وتنمية مستدامني دون إشر ال أنه
املرأة من املشاركة بفعالية يف مجيع مراحل بناء السالم ويف تنفيذ اتفاقات السـالم وبـرامج التنميـة. ويعـرب     
الـس عـن اسـتعداده إلجـراء حــوار، حسـب االقتضـاء، مـع جهـات فاعلــة أخـرى، منـها وكـاالت األمــم            

واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، بشـأن حـاالت حمـددة مدرجـة يف جـدول أعمالـه          املتحدة وصناديقها وبراجمها 
  (الفقرة الثانية عشرة)  

  
املعنـون  )، أدجمت منذ ذلك التاريخ يف بند جدول األعمال S/2011/141( ٢٠١١آذار/مارس  ١٦عمال مبذكرة رئيس جملس األمن املؤرخة   (أ)  

  “.السالم واألمن يف أفريقيا”املسائل املتصلة باجلماهريية العربية الليبية اليت نظر فيها الس سابقا يف إطار البند املعنون “ احلالة يف ليبيا”
    

  املرأة والسالم واألمن - ٣٣
  

  عام عرض  

ــد       ــد االســتعراض، عق ــرة قي ــن  خــالل الفت ــس األم جمل
 اختــذيف ذلــك جلســة رفيعــة املســتوى، و  مبــا مخــس جلســات،
تعلـــق بـــاملرأة تثالثـــة بيانـــات رئاســـية اعتمـــد قـــرارا واحـــدا و

والسالم واألمن. وركّز الس يف مداوالته علـى تنفيـذ القـرار    
نســـي املتصـــل  ، وعلـــى مســـألة العنـــف اجل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥

بالرتاعات ومشاركة املرأة يف منع نشوب الرتاعـات وتسـويتها   
وبنـــاء الســـالم. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أدرج جملـــس أحكامـــا  
متعلقة باملرأة والسـالم واألمـن يف عـدد مـن القـرارات املتعلقـة       
ببنود تتصل ببلد معين أو مبوضوع بعينـه، مـا يـدل علـى اجتـاه      

ــاة القضـــ  ــيم مراعـ ــادة تعمـ ــات ايا لزيـ ــدة قطاعـ ــاملة لعـ يف  الشـ
  .)٧٦٩(عمله

  
 تشرين األول/ ٢٨إىل  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٧  

  )٢٠٠٠( ١٣٢٥: تنفيذ القرار ٢٠١١أكتوبر 

ــس األمــن يف   ، ٢٠١٠نيســان/أبريل  ٢٧يف    ــر جمل نظ
لسالم واألمن وضعها مؤشرا مرتبطا باملرأة وا ٢٦جمموعة من 

__________ 

للحصول على معلومات عـن تعمـيم مراعـاة القضـايا املواضـيعية        )٧٦٩(
األطفــال والــرتاع ”، ٣٢ القســماألخــرى، انظــر اجلــزء األول،  

  .“محاية املدنيني”، ٣٣ قسم، وال“املسلّح




