
ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1232 09-25531 
 

اســتعداده للنظــر يف اختــاذ   يؤكــد مــن جديــد أيضــا   - ١٨  
مة كلما استهدفت املباين أو املواقع اليت يتواجد فيهـا عـادة   التدابري املالئ

عدد كبري من األطفال اسـتهدافا حمـددا يف حـاالت الرتاعـات املسـلحة،      
  مما يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛

إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل تلقـــي األفـــراد  يطلـــب  - ١٩  
م وبنـاء  املشاركني يف أنشطة األمم املتحدة لصنع السـالم وحفـظ السـال   

السالم التدريب املالئم فيما يتعلق حبماية األطفال وحقـوقهم ورفـاههم   
وحيــث الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة علــى كفالــة   
  إدراج التدريب املالئم يف براجمها لألفراد املشاركني يف أنشطة مماثلة؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس،      يطلب أيضـا   - ٢٠  
، تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، مستشـريا      ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٣١لول حب

ــار     مجيــع أجــزاء منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصــلة وواضــعا يف االعتب
  األعمال األخرى ذات الصلة؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢١  
وتكلم ممثـل الواليـات املتحـدة بعـد التصـويت، فقـال         

العراق هي الطرف الوحيد املسؤول عن نـواحي  إن القيادة يف 
  .)١١(القصور يف الظروف داخل األراضي اليت حتكمها

وتدخل ممثل العراق مرة ثانية، فكرر أن تقرير منظمة   
األمم املتحدة للطفولة ذكر أن اجلزاءات أدت إىل وفاة نصـف  

  .)١٢(مليون طفل عراقي دون سن اخلامسة
__________ 

 .٦١و  ٦٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  

 .٦٣حة املرجع نفسه، الصف  )١٢(  

  ن اليت تسببها أعمال اإلرهاب الدويلالتهديدات للسلم واألم -  ٤٠    
  األولية اإلجراءات    

  
(اجللسة  ١٩٩٨آب/أغسطس  ١٣املقرر املؤرخ   

     )١٩٩٨( ١١٨٩): القرار ٣٩١٥
ــة    ــودة يف  ،٣٩١٥يف اجللسـ آب/أغســـطس  ١٣املعقـ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

جــدول  أدرج جملــس األمــن يف مشــاورات اجمللــس الســابقة،   
التهديـدات للسـلم واألمـن الـيت تسـببها      ”أعماله البند املعنـون  

دعـا  . وبعد إقـرار جـدول األعمـال،    “أعمال اإلرهاب الدويل
مبوافقــة اجمللــس، ممثــل مجهوريــة ترتانيــا      ،الــرئيس (ســلوفينيا) 

دون أن بــيف املناقشــة إىل املشــاركة املتحــدة، بنــاء علــى طلبــه، 
ــه ها، نفســـاجللســـة  التصـــويت. ويفيف ق احلـــيكـــون لـــه  وجـ

أثنـاء  يف كـان قـد أُعـد    الرئيس انتباه اجمللـس إىل مشـروع قـرار    
طُرح مشروع القرار للتصـويت  و )١(مشاورات اجمللس السابقة

__________ 

  )١(  S/1998/748.  

ــرار    )، ويف١٩٩٨( ١١٨٩واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
بســـبب أعمـــال اإلرهـــاب الـــدويل  إذ يشـــعر بانزعـــاج بـــالغ  

يف نـريويب   ١٩٩٨آب/أغسـطس   ٧ائية والوحشية اليت وقعت يف العشو
  ودار السالم،

هــذه األعمــال الــيت هلــا تــأثري ضــار علــى العالقــات   وإذ يــدين  
  الدولية وتعرض أمن الدول للخطر،

بـأن قمـع أعمـال اإلرهـاب الـدويل أمـر أساسـي         واقتناعا منه  
جملتمـع  لصون السـلم واألمـن الـدوليني، وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميم ا       
  الدويل على القضاء على اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهره،

من جديد التزامات الدول األعضاء مبوجب ميثاق  وإذ يؤكد  
  األمم املتحدة،

على أنه من واجب كل دولـة عضـو أن متتنـع عـن      وإذ يشدد  
ــة أخــــرى أو   ــة يف دولــ ــال إرهابيــ ــيم أي أعمــ ــا  تنظــ التحــــريض عليهــ

اركة فيها أو قبول أنشطة منظمة يف أراضيها هبدف املساعدة أو املش أو
  ارتكاب تلك األعمال،



مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار  - الفصل الثامن   
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املـؤرخ   ٥٢/١٦٤قـرار اجلمعيـة العامـة     وإذ يضع يف اعتبـاره   
ــمرب   ١٥ ــانون األول/ديسـ ــع     ١٩٩٧كـ ــة لقمـ ــة الدوليـ ــأن االتفاقيـ بشـ

  اهلجمات اإلرهابية بالقنابل،
إىل أن جملــس األمــن أعــرب يف بيانــه الصــادر يف      وإذ يشــري  

مبناســبة اجتمــاع اجمللــس علــى مســتوى  ١٩٩٢كــانون الثاين/ينــاير  ٣١
رؤساء الدول واحلكومات عن بالغ قلقه إزاء أعمال اإلرهـاب الـدويل،   
ــال        ــذه األعم ــع ه ــدويل بالتصــدي جلمي ــام اجملتمــع ال وأكــد ضــرورة قي

  اإلجرامية على حنو فعال،
ة ضرورة تعزيز التعاون الدويل فيما بني الـدول بغيـ   وإذ يؤكد  

اختاذ تدابري عملية وفعالة ملنع مجيع أشـكال اإلرهـاب الـيت متـس اجملتمـع      
  الدويل بأسره ومكافحتها والقضاء عليها،

على رد حكومـات مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وكينيـا       وإذ يثين  
ــل يف      ــة بالقناب ــال اهلجمــات اإلرهابي ــة حي ــات املتحــدة األمريكي والوالي

  مجهورية ترتانيا املتحدة وكينيا،
  على القضاء على اإلرهاب الدويل، وقد صمم  
اهلجمات اإلرهابية بالقنابل اليت وقعـت   يدين بشدة  - ١  

ــاة  ١٩٩٨آب/أغســــطس  ٧يف نــــريويب ودار الســــالم يف  وأودت حبيــ
املئات من األبريـاء، وأصـابت آالفـا مـن النـاس جبـراح، وأحلقـت دمـارا         

  شديدا باملمتلكات؛
عــن أســفه العميــق يف هــذا الوقــت العصــيب  يعــرب  - ٢  

وعــن تعاطفــه ومواســاته ألســر الضــحايا األبريــاء للــهجمات اإلرهابيــة   
  بالقنابل؛

جبميع الدول واملؤسسات الدوليـة أن تتعـاون    يهيب  - ٣  
مــع التحقيقــات اجلاريــة يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وكينيــا والواليــات 

إلقــاء  املتحــدة األمريكيــة، وأن تقــدم إليهــا الــدعم واملســاعدة مــن أجــل 

القــبض علــى مــرتكيب تلــك األعمــال اجلبانــة واإلجراميــة وتقــدميهم إىل   
  العدالة على جناح السرعة؛

عـــــن امتنانـــــه الصـــــادق جلميـــــع الـــــدول  يعـــــرب  - ٤  
واملؤسســات الدوليــة واملنظمــات الطوعيــة لتشــجيعها واســتجابتها يف      

ة حينها لطلبات املساعدات اليت قدمتها حكومتا مجهورية ترتانيـا املتحـد  
وكينيا، وحيثها على مسـاعدة البلـدان املتضـررة، وال سـيما فيمـا يتصـل       

  بإعادة تشييد البنية األساسية، والتأهب للكوارث؛
ــب  - ٥   ــام     يهيـ ــا ألحكـ ــذ، وفقـ ــدول أن تتخـ ــع الـ جبميـ

القــانون الــدويل وعلــى ســبيل األولويــة، تــدابري فعالــة وعمليــة مــن أجــل 
ع تلــك األعمــال اإلرهابيــة التعــاون يف جمــال األمــن واحليلولــة دون وقــو

  وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
  أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٦  
وتكلم ممثلو كل مـن كينيـا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة        

والواليـــات املتحـــدة بعـــد التصـــويت، فـــأدلوا ببيانـــات تـــدين  
ــزامنني اللــذين وقعــا يف نــريويب و   دار الــتفجريين اإلرهــابيني املت

. وشـــــددوا علـــــى أن ١٩٩٨آب/أغســـــطس  ٧الســـــالم يف 
ــه       ــى أن ــدويل عل ــيال مــن اجملتمــع ال اجتمــاع اجمللــس يشــكل دل

ميكن قبول هذه األعمال. ودعوا الـدول األعضـاء إىل دعـم     ال
جـــــدوا علـــــى التحقيقـــــات اجلاريـــــة واعتقـــــال اجلنـــــاة إذا ُو

  .)٢(أراضيها
__________ 

  )٢(  S/PV.3915 ــا)؛ والصــفحتان   ٣و  ٢، الصــفحتان  ٤و  ٣(كيني
  (الواليات املتحدة). ٤(مجهورية ترتانيا املتحدة)، والصفحة 

       الصراع   هاءصون السلم واألمن وبناء السلم بعد انت  -  ٤١    
   األولية   اإلجراءات    

  
   ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ٢٩املقرر املؤرخ   

     ): بيان من الرئيس٣٩٦١  اجللسة  (
   كــــــــانون ١٦املعقــــــــودة يف  ٣٩٥٤يف اجللســــــــة   

  مت التوصـل كان قد الذي  وفقا للتفاهم  ١٩٩٨  األول/ديسمرب  
جملـــس األمـــن يف  الســـابقة، أدرجاجمللـــس  إليـــه يف مشـــاورات 

صون السلم واألمن وبناء السـلم   ”جدول أعماله البند املعنون 
ــهاء  ــد انت ــال،     . “الصــراع   بع ــرار جــدول األعم ــد إق ــاوبع  دع
ــرئيس ــتراليا      (  الـ ــتني وأسـ ــن األرجنـ ــل مـ ــي كـ ــرين) ممثلـ البحـ

ــيا  ــا وإندونيســ ــنة     وأوكرانيــ ــنغالديش والبوســ ــتان وبــ وباكســ
ــا واجلز  واهلرســـك  ــونس وجامايكـ ــا وتـ ــة كوريـ ــر ومجهوريـ   ائـ


