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ــا،   ــة مـــن أفريقيـ ــو   مشلـــتخمتلفـ ــة الكونغـ ســـرياليون ومجهوريـ
  .)١١(الدميقراطية ومجهورية ترتانيا املتحدة

__________ 

ــفحتان    )١١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفح  ٩و  ٨املرجـ ــا)؛ والصـ  ٩تان (ناميبيـ
(الصـني)؛ والصـفحات    ١١و  ١٠(غابون)؛ والصفحتان  ١٠ و

(البحـــــرين)؛  ١٤و  ١٣(فرنســـــا)؛ والصـــــفحتان  ١٣إىل  ١١
ــفحتان  ــفحات   ١٥و  ١٤والصـ ــل)؛ والصـ  ١٧إىل  ١٥(الربازيـ

 ١٨(غامبيـا)؛ والصـفحات    ١٨و  ١٧(سلوفينيا)؛ والصـفحتان  
)؛ (الواليـات املتحـدة   ٢٢إىل  ٢٠(كندا)؛ والصفحات  ٢٠إىل 

مث ردت مفوضـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــؤون       
  .)١٢(الالجئني على أسئلة أعضاء جملس األمن

__________ 

 ٢٤(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحتان    ٢٤إىل  ٢٢والصــفحات 
(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٢٥(هولندا)؛ والصفحة  ٢٥ و

  (ماليزيا). ٢٨و  ٢٧(األرجنتني)؛ والصفحتان  ٢٦و  ٢٥
  .٣١إىل  ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  

  الصراعات املسلحةمحاية املدنيني يف  -  ٤٣    
  األولية اإلجراءات    

  
(اجللسـة   ١٩٩٩شـباط/فرباير   ١٢ املؤرخاملقرر   

    ): بيان من الرئيس٣٩٧٨
 شـــــباط/فرباير ١٢، املعقـــــودة يف ٣٩٧٧يف اجللســـــة   
ــه يف       ١٩٩٩ ــل إليـ ــد مت التوصـ ــان قـ ــذي كـ ــاهم الـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج جملس األمن يف جدول أعماله 
مث وّجـه  “. محاية املدنيني يف الصراعات املسـلحة ”د املعنون البن

الرئيس (كنـدا) دعـوة إىل رئـيس جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة        
واملديرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)       
واملمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح،     

 النظام الداخلي املؤقت للمجلس.من  ٣٩وذلك يف إطار املادة 

جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة واملــديرة       رئــيسوأدىل  
ــين      ــام املعـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــيف واملمثـ ــة لليونيسـ التنفيذيـ
باألطفال والصراع املسلح ببيانات شددوا فيها على أمهية محاية 

  .)١(املدنيني، وال سيما األطفال، يف الصراعات املسلحة
__________ 

  )١(  S/PV.3977 رئيس جلنـة الصـليب األمحـر     ٥إىل  ٢، الصفحات)
ــفحات  الدو ــة)؛ والصـــــ ــة   ١٠إىل  ٦ليـــــ ــديرة التنفيذيـــــ (املـــــ

(املمثـل اخلـاص لألمـني     ١٣إىل  ١٠لليونيسيف)؛ والصفحات 
  العام املعين باألطفال والصراع املسلح).

عضاء جملس األمن ببيانات أشاروا فيهـا،  وأدىل مجيع أ  
مجلـــة أمـــور، إىل تزايـــد مشـــكلة اســـتهداف الســـكان   ضـــمن

ــراعات     ــوب الصـ ــع نشـ ــة منـ ــد؛ وأمهيـ ــكل متعمـ ــدنيني بشـ املـ
وضـــمان احتـــرام القـــانون الـــدويل؛ وضـــرورة تـــوفري احلمايـــة  
ــلحة      ــراعات املسـ ــال يف الصـ ــروطة لألطفـ ــري املشـ ــة وغـ الفعالـ

ــاملني   ــد العـ ــهجمات ضـ ــد للـ ــع حـ ــاعدة   ووضـ ــال املسـ يف جمـ
اإلنســــانية والوصــــول دون عوائــــق إىل الســــكان احملتــــاجني؛  
واخلطــر الــذي يشــكله صــنع األســلحة وتســويقها، وال ســيما   
ــى املــدنيني؛       ــر األلغــام األرضــية عل ــلحة الصــغرية؛ وخط األس
وحاجة بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة إىل واليـات  

عــدة مــتكلمني أيضــا ا دعــوواضــحة تتضــمن محايــة املــدنيني.  
األمــني العــام إىل إعــداد تقريــر عــن هــذه املســألة. وأكــد عــدة   

 مـن  متكلمني أمهية تقدمي مرتكيب اجلرائم ضد املـدنيني وغريهـا  
ــان إىل     ــوق اإلنسـ ــانون حقـ ــاين وقـ ــانون اإلنسـ ــهاكات القـ انتـ

الصدد، أشار أيضـا عـدد مـن املـتكلمني إىل      ذلكالعدالة. ويف 
ــدول  ــة احملكمــتني ال ــدا ويوغوســالفيا الســابقة أمهي . )٢(يتني لروان

__________ 

(اململكــــة املتحــــدة)؛  ١٦و  ١٥املرجـــع نفســــه، الصــــفحتان    )٢(  
ــفحات  ــفحتان   ٢٦إىل  ٢٤والصـــ ــتني)؛ والصـــ  ٢٦(األرجنـــ
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وذكر أيضا عدة متكلمني ضرورة أن تكـون اجلـزاءات حمـددة    
  .)٣(تؤثر سلبا على السكان املدنيني  اهلدف كي ال

وأكد ممثل االحتاد الروسي أنه مـن الواضـح أن جملـس      
األمــن ملــزم باختــاذ تــدابري لــدعم أنشــطة املنظمــات اإلنســانية    

الـدعم جيـب   ذلك  ن وفد بلده مقتنع بأنالدولية، ومع ذلك فإ
أن ينفذ يف امتثال صـارم مليثـاق األمـم املتحـدة وجيـب أوال أن      
يتخــذ شــكل تأييــد سياســي. وال جيــوز إال بعــد اســتنفاد مجيــع 
ــتخدام      ــألة اس ــر يف مس ــية النظ ــية والدبلوماس ــائل السياس الوس
ــراد املنظمــات اإلنســانية،      ــدنيني وأف ــة الســكان امل ــوة حلماي الق

ــ ــاق وعل ــذ فقــط. وأشــار إىل أن حمــاوالت    ى أســاس امليث عندئ
استخدام الشواغل اإلنسانية لتربير االستخدام األحـادي للقـوة   

  .)٤(تعارض مع امليثاقت
ــود        ــع اجلهـ ــا إىل أن مجيـ ــل أيضـ ــل الربازيـ ــار ممثـ وأشـ

فد قبـل الـتفكري يف اخليـار    نالسلمية والدبلوماسية ينبغي أن تست
  .)٥(العسكري
ــل هو    ــار ممثـ ــر   وأشـ ــبح أكثـ ــكلة تصـ ــدا إىل أن املشـ لنـ

ذات ســيادة هــي بأهنــا صــعوبة عنــدما تكــون الدولــة املعتــرف  
نفسها الطرف الذي ميارس اإلرهـاب. وأعـرب عـن اخـتالف     
هولندا مع الذين يعتقدون أنه حىت يف هذه احلالـة تـوفر الفقـرة    

من ميثـاق األمـم املتحـدة الـرد النـهائي. وأكـد        ٢من املادة  ٧
ــكأن  ــادة تل ــة النصــوص.      امل ــزل عــن بقي ــا مبع ال ميكــن قراءهت

وذكر أن الكلمات االفتتاحية للميثـاق ال تشـري إىل دول ذات   
__________ 

(البحرين)؛ والصفحة  ٣٠و  ٢٩ان (ناميبيا)؛ والصفحت ٢٧ و
  (الواليات املتحدة). ٣٢و  ٣١(غابون)؛ والصفحتان  ٣١

ــفحات    )٣(   ــه، الصـــــ ــلوفينيا)؛  ١٥إىل  ١٣املرجـــــــع نفســـــ (ســـــ
 ٢٩إىل  ٢٧(فرنســا)؛ والصــفحات   ٢٢إىل  ٢٠والصــفحات 

 ٣٥(غامبيـا)؛ والصـفحات    ٣٣و  ٣٢(ماليزيا)؛ والصـفحتان  
  (كندا). ٣٧إىل 

  .١٨إىل  ١٦ه، الصفحات املرجع نفس  )٤(  
  .٢٠إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

ــاق     ــيس يف امليثـ ــدة ولـ ــم املتحـ ــعوب األمـ ــا إىل شـ ــيادة وإمنـ سـ
  .)٦(يأذن لدولة ما بإيقاع الرعب يف نفوس مواطنيها  ما

وأعــــرب ممثــــل الصــــني عــــن القلــــق إزاء االجتــــاه يف   
إىل تســييس املســائل اإلنســانية والتــدخل يف العالقــات الدوليــة 

ــانية. و    ــة اإلنسـ ــة حتـــت ذريعـ ــد الداخليـ ــؤون البلـ ــد أن شـ أكّـ
االستناد املتصلب إىل الفصـل السـابع مـن امليثـاق يف أزمـة مـن       

أو حـىت اسـتخدام القـوة     ،األزمات اإلنسانية السـتخدام القـوة  
علــى حنــو انفــرادي أو التهديــد باســتخدامها، ضــد دولــة ذات  

دون إذن مــن جملــس األمــن، ودون اعتبــار لألســباب      ســيادة
احملددة لألزمـة، لـن يـؤدي إال إىل تعقيـد األمـور وزيـادة حـدة        
الصــراع. وذكــر أيضــا أنــه يف ضــوء طبيعــة ونطــاق املوضــوع، 
من املستصوب أن تدرج مسـألة محايـة املـدنيني يف الصـراعات     

ي املسلحة يف جدول أعمال اجلمعية العامـة واجمللـس االقتصـاد   
  .)٧(واالجتماعي إلجراء املزيد من املناقشات الدقيقة والشاملة

جلنة الصليب األمحـر   رئيسوتدخل مرة ثانية كل من   
الدولية واملـديرة التنفيذيـة لليونيسـيف واملمثـل اخلـاص لألمـني       
العــام املعــين باألطفــال والصــراع املســلح للــرد علــى تعليقــات    

  .)٨(أعضاء جملس األمن
ــة    ــودة يف ٣٩٧٨ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ١٢، املعقـ شـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

الســـابقة، اســـتأنف اجمللـــس نظـــره يف بنـــد  اجمللـــس مشـــاورات
ــدا)  هانفســ اجللســةويف جــدول األعمــال.  ــرئيس (كن ، أدىل ال

  :)٩(بالبيان التايل باسم اجمللس
__________ 

  .٢٤إىل  ٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  
  .٣٥و  ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  
ــة الصــليب    ٣٩و  ٣٧املرجــع نفســه، الصــفحات     )٨(   ــيس جلن (رئ

(املديرة التنفيذية لليونيسـيف)؛   ٣٩األمحر الدولية)؛ والصفحة 
(املمثـــل اخلـــاص لألمــني العـــام املعـــين   ٤٠و  ٣٩والصــفحتان  

  باألطفال والصراع املسلح).
  )٩(  S/PRST/1999/6.  
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ت الـرتاع  نظر جملس األمن يف مسـألة محايـة املـدنيني يف حـاال      
  املسلح.

ويعرب اجمللس عن قلقه البالغ لتزايد اخلسـائر بـني املـدنيني يف      
الرتاعات املسـلحة، ويالحـظ جبـزع أن املـدنيني يشـكلون اآلن األغلبيـة       
الكربى من اخلسائر البشرية يف الرتاعات املسلحة ويستهدفهم املقـاتلون  

لـس االعتـداءات   والعناصر املسلحة بصورة مباشرة ومتزايدة. ويدين اجمل
ــدنيني،        أو ــرتاع املســلح ضــد امل ــة يف حــاالت ال ــف املوجه ــال العن أعم
سيما النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخـرى، مبـن فـيهم أيضـا      وال

يشكل انتهاكا لقواعد القانون الـدويل   الالجئون واملشردون داخليا، مما
نون حقــوق ذات الصــلة، مبــا فيهــا قواعــد القــانون اإلنســاين الــدويل وقــا

  اإلنسان.
ويشعر اجمللس بقلق شـديد إزاء االعتـداءات علـى العـاملني يف       

جمــال املســاعدة اإلنســانية، وهــي اعتــداءات تشــكل انتــهاكا لقواعــد        
  القانون الدويل.

ويالحظ اجمللس أن املعانـاة اإلنسـانية علـى نطـاق واسـع متثـل         
ــدام االســتقرار      ــا تكــون عــامال مســامها يف انع واســتمرار نتيجــة وأحيان

الرتاع، سواء بفعل التشريد، أو االعتـداء العنيـف أو الفظـائع األخـرى.     
وإذ يضــع اجمللــس يف اعتبــاره مســؤوليته األساســية عــن صــون الســلم       
واألمن الدوليني، فإنه يؤكد احلاجـة ألن يقـوم اجملتمـع الـدويل مبسـاعدة      

لـس  ومحاية السكان املدنيني املتضـررين مـن الـرتاع املسـلح. ويهيـب اجمل     
جبميع األطراف املعنية كفالـة سـالمة املـدنيني وضـمان وصـول مـوظفي       
األمم املتحـدة وسـائر مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية، دون أي عـائق ويف       
أمــان، إىل أولئــك الــذين هــم يف حاجــة إلــيهم. ويشــري اجمللــس يف هــذا    

كما يشري إىل  ١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٩الصدد إىل بيان رئيسه املؤرخ 
 ١٩٩٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٩) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٨قــــراره 

  بشأن مركز الالجئني ومعاملتهم.  
واجمللس يعرب عن قلقه الشديد ألثر الرتاعات املسلحة الضار   

ــؤرخ        ــه املـ ــان رئيسـ ــدد، إىل بيـ ــذا الصـ ــري، يف هـ ــال ويشـ ــى األطفـ علـ
  .١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٩

تـام بالتزاماهتـا   ويهيب اجمللس جبميـع األطـراف املعنيـة الوفـاء ال      
املقررة مبوجب القانون الدويل، وال سيما التزاماهتـا ذات الصـلة املقـررة    

 ١٩٤٩مبوجـــــب اتفاقيـــــات الهـــــاي، واتفاقيـــــات جنيـــــف لعـــــام      
واتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق      ١٩٧٧والربوتوكولني اإلضـافيني لعـام   

  ، فضال عن مجيع مقررات اجمللس.١٩٨٩الطفل لعام 
ــدين اجمللــس بقــو    ــد اســتهداف املقــاتلني للمــدنيني يف   وي ة تعّم

ــة بوضــع حــد هلــذه      ــع األطــراف املعني الرتاعــات املســلحة ويطالــب مجي
االنتهاكات املاسة بالقانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان.      
ويعــرب اجمللــس عــن رغبتــه يف االســتجابة، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، 

يف حد ذاهتـم أو الـيت ُيتعمـد فيهـا      للحاالت اليت يستهدف فيها املدنيون
  عرقلة وصول املساعدة اإلنسانية إليهم.

كمــا يــدين اجمللــس مجيــع حمــاوالت التحــريض علــى اســتخدام   
العنف ضد املـدنيني يف حـاالت الـرتاع املسـلح، ويهيـب بالـدول الوفـاء        
بالتزاماهتــا الــيت تقضــي باختــاذ إجــراءات علــى الصــعيد الــوطين. ويؤكــد  

ة إىل تقدمي األفـراد الـذين حيرضـون علـى اسـتخدام العنـف       اجمللس احلاج
ضد املدنيني أو يكونون سـببا يف اسـتخدامه ضـدهم يف حـاالت الـرتاع      
املسلح، أو الذين ينتهكون بشكل آخر القانون اإلنساين الدويل وقانون 
حقوق اإلنسان، إىل العدالة، على حنو مالئـم. ويف هـذا الصـدد، يؤكـد     

ــة  ــان املخصصــتان     اجمللــس جمــددا أمهي ــه احملكمت ــذي تضــطلع ب العمــل ال
ليوغوسالفيا السابقة ورواندا ويهيـب جبميـع الـدول التعـاون مـع هـاتني       
احملكمتني، وفقـا لقـرارات اجمللـس ذات الصـلة. ويسـلّم اجمللـس باألمهيـة        

  الدولية.  التارخيية العتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
ــر الضــا      ــس األث ــيما  ر النتشــار األســلحة، ال ويالحــظ اجملل س

األسلحة الصغرية، على أمن املدنيني، مبن فـيهم الالجئـون وغريهـم مـن     
جمموعــات الســكان الضــعيفة. وهــو يشــري، يف هــذا الصــدد، إىل قــراره   

ــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٩ ــاين/نوفمرب   ١٩) املـ ــرين الثـ ــذي ١٩٩٨تشـ ، الـ
وال سـيما  يؤكد، يف مجلة أمور، على أمهية قيام مجيع الـدول األعضـاء،   

الــدول املشــاركة يف صــنع وتســويق األســلحة، بتقييــد عمليــات نقــل       
األسلحة اليت قـد تـثري الرتاعـات املسـلحة أو تـؤدي إىل إطالـة أمـدها أو        
ــا،      ــة يف أفريقي ــوترات أو الرتاعــات املســلحة القائم ــاقم الت ــؤدي إىل تف ت
والذي حيث على التعاون الـدويل يف مكافحـة التـدفقات غـري املشـروعة      

  ألسلحة يف أفريقيا.ل
ــني قواعــد          ــن قلقــه إزاء اتســاع الفجــوة ب ــس ع ــرب اجملل ويع

ــداث       ــس باألحـ ــب اجمللـ ــا. ويرحـ ــدويل وتطبيقهـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ القـ
التذكاريـــة املعتـــزم تنظيمهـــا احتفـــاال بالـــذكرى الســـنوية اخلمســـني        
التفاقيــات جنيــف والــذكرى املئويــة ملــؤمتر الســالم الــدويل األول الــذي 

. وتتيح هاتـان املناسـبتان الفرصـة لزيـادة     ١٨٩٩اي يف عام عقد يف اله
استكشـاف الطــرق والوســائل الــيت بفضـلها ميكــن للمجتمــع الــدويل أن   
يعزز امتثال أطراف الرتاع املسلح لقواعد القـانون الـدويل ذات الصـلة،    

  فيها قواعد القانون اإلنساين الدويل. مبا
ب األمحـــر ويرحـــب اجمللـــس باســـتمرار مســـامهة جلنـــة الصـــلي  

  الدولية يف تنفيذ القانون اإلنساين الدويل.
ويـــرى اجمللـــس أنـــه مـــن الـــالزم أن تأخـــذ الـــدول األعضـــاء     

ــهج شــامل ومنســق هبــدف معاجلــة      ــة بن واملنظمــات والوكــاالت الدولي
مشكلة محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسـلح. ولتحقيـق هـذه الغايـة،     

ــام أن يقــــد   ــه  يطلــــب اجمللــــس إىل األمــــني العــ ــه يف موعــــد غايتــ م إليــ
تقريـرا يتضـمن توصـيات عمليـة عـن السـبل الـيت         ١٩٩٩أيلول/سبتمرب 

ميكــن للمجلــس بواســطتها، وهــو يعمــل يف نطــاق مســؤوليته، حتســني    
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احلمايــة املاديــة والقانونيــة للمــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح. وينبغــي 
مـن   للتقرير أيضا أن حيدد ما ميكـن للمجلـس أن يقدمـه مـن مسـامهات     

أجل التنفيذ الفعال للقانون اإلنساين القـائم. وينبغـي أن يبحـث التقريـر     
فيما إذا كانت هناك أي فجـوات كـبرية يف القواعـد القانونيـة القائمـة،      
عــن طريــق اســتعراض التقــارير األخــرية هبــذا الشــأن. ويشــجع اجمللــس     

ت األمني العام على التشاور مـع اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاال      
  توصياته.  عند وضع
ويؤكـد اجمللـس عزمـه علـى اسـتعراض توصـيات األمـني العـام           

  وفقا ملسؤولياته احملددة مبوجب امليثاق.
  

شــــباط/فرباير  ٢٢الــــيت أجريــــت يف  داوالتاملــــ  
    )٣٩٨٠(اجللسة  ١٩٩٩

ــة    ــودة يف ٣٩٨٠يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقــ شــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف مت التوصـــل إلكـ يـ

مشاورات جملس األمن السابقة، استأنف اجمللس نظـره يف بنـد   
جـدول األعمـال. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس         
ــا      ــي أذربيجــان وأســتراليا وأملاني ــة اجمللــس، ممثل ــدا)، مبوافق (كن
وإندونيســـيا وأوروغـــواي وأوكرانيـــا وباكســـتان وبـــنغالديش 

ــا فاســو وتوغــو وجامايكــا    ــة  واجلمهور وبوركين ــة الدومينيكي ي
ــاال    ــلفادور وغواتيمــــ ــا والســــ ــا وزامبيــــ ــة كوريــــ ومجهوريــــ

ــدا   ــرويج ونيوزيلنـ ــر والنـ ــتاريكا ومصـ ــد   وكوسـ ــاييت واهلنـ وهـ
واليابان، بناء على طلبهم، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن    

املــراقبني  أيضــااجمللــس  ودعــايكــون هلــم احلــق يف التصــويت.  
ظـام الـداخلي واملمارسـة    الدائمني لسويسرا وفلسطني وفقـا للن 

  الصدد.   ذلكالسابقة يف 
أمهيــة  وا فيهــاوأدىل عـدد مــن املــتكلمني ببيانـات أكــد    

الفجوة بـني املعـايري الدوليـة     ) سْد١أمور من مجلتها ما يلي: (
القائمة واحترامها واالمتثال هلا بشكل تام (أُبرزت أمهيـة نشـر   

ســاين الــدويل يف املعرفـة املتعلقــة حبقــوق اإلنسـان والقــانون اإلن  
صــفوف قــوات األمــن وغريهــا مــن املشــاركني يف الصــراعات  

) ضــمان وصــول العــاملني يف جمــال املســاعدة ٢املســلحة)؛ و (
ــائق؛ و(  ــاجني دون عــ ــانية إىل احملتــ ــالمة ٣اإلنســ ــز ســ ) تعزيــ

) النظر يف اختاذ تـدابري أكثـر   ٤موظفي املساعدة اإلنسانية؛ و (
الصراع املسلح، مبا يف ذلـك  فعالية حلماية األطفال يف حاالت 

ــكري إىل     ــد العسـ ــن التجنيـ ــد األدىن لسـ ــع احلـ ــنة،  ١٨رفـ سـ
وكفالة حتديد األطفال دائما كأولوية يف مجيع اجلهـود الراميـة   

ــاء الســلم وحســم الصــراعات؛ و (    ) معاجلــة مشــكلة  ٥إىل بن
األلغــام الربيــة املضــادة لألفــراد وانتشــار األســلحة الصــغرية؛       

ءات حمـددة اهلـدف بدقـة، وذلـك للحـد      ) أن تكون اجلزا٦( و
من آثارها اإلنسـانية السـلبية وأن ينفـذ حظـر األسـلحة تنفيـذا       

) إهنـاء إفـالت مـرتكيب جـرائم احلـرب واجلـرائم       ٧صارما؛ و (
) بـذل قصـارى اجلهـد ملنـع     ٨ضد اإلنسـانية مـن العقـاب؛ و (   

) السـعي  ٩استخدام وسائط اإلعالم كأداة يف الصراعات؛ و (
ب الصــراعات مــن خــالل اجمللــس، علــى ســبيل   إىل منــع نشــو
ــة؛ و ( ــة) ١٠األولويـ ــية   تكملـ ــية والسياسـ ــدابري الدبلوماسـ التـ

والعســكرية بتــدابري تتعلــق باجلوانــب االقتصــادية واإلنســانية      
  .)١٠(واإلمنائية إلدارة الصراعات

__________ 

  )١٠(  S/PV.3980 أملانيــــــا باســــــم االحتــــــاد  ٥إىل  ٣، الصــــــفحات)
األورويب والبلــدان املنتســبة واملنحــازة إليــه: إســتونيا وبلغاريــا      
وبولندا واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا      
والتفيــــا وليتوانيــــا وهنغاريــــا، وكــــذلك قــــربص وأيســــلندا      

ــفحات   ــتاين؛ والصـــ ــو)؛   ٧إىل  ٥وليختنشـــ ــا فاســـ (بوركينـــ
ــفحتان  ــفحتان   ٨و  ٧والصــــــ ــتراليا)؛ والصــــــ  ٩و  ٨(أســــــ

(باكســـتان)؛ والصـــفحتان  ١٠و  ٩(النـــرويج)؛ والصـــفحتان 
ــان)؛ والصــفحات   ١١و  ١٠ ــنغالديش)؛  ١٤إىل  ١٢(الياب (ب

إىل  ٢١كوســتاريكا)؛ والصــفحات  ( ١٥و  ١٤والصــفحتان 
(إندونيســـــــيا)؛  ٢٦و  ٢٥(أوكرانيـــــــا)؛ والصـــــــفحتان  ٢٣

 ٢٩إىل  ٢٧(توغــــو)؛ والصــــفحات  ٢٧و  ٢٦والصــــفحتان 
ــفحتان    ــة)؛ والصـــــــ ــة الدومينيكيـــــــ  ٣٠و  ٢٩(اجلمهوريـــــــ

(الســـــــلفادور)؛  ٣٢إىل  ٣٠(غواتيمـــــــاال)؛ والصـــــــفحات  
ــفحتان  ــاييت)؛ و  ٣٣و  ٣٢والصـ ــتئنافاال( S/PV.3980(هـ  سـ

ــفحتان  ،)١ ــفحات   ٣و  ٢الصـ ــان)؛ والصـ  ٦إىل  ٣(أذربيجـ
 ٨(أوروغــواي)؛ والصــفحتان  ٨إىل  ٦(مصــر)؛ والصــفحات 

(العـراق)؛ والصـفحات    ١١ و ١٠(زامبيا)؛ والصـفحتان   ٩ و
 ١٥إىل  ١٣(إســـــــــــــرائيل)؛ و الصـــــــــــــفحات  ١٢إىل  ١١

  (سويسرا). ١٧إىل  ١٥(فلسطني)؛ والصفحات 
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ــد        ــول متزاي ــه قب ــا يعتقــد أن ــدا مب ــل نيوزيلن ورحــب ممث
شـؤون الداخليـة للـدول وأن    حلقيقة أن محاية األفراد تتجاوز ال
  .)١١(الصدد ذلكالسيادة الوطنية ليست مطلقة يف 

وأكد ممثل اهلند أنـه لـيس هنـاك حـق تلقـائي لوصـول         
الوكاالت اإلنسانية، وأن ممارسة ضغط لتحقيقه من شـأهنا أن  
ــى حــد       ــدول عل ــدويل وســيادة ال ــانون اإلنســاين ال ــهك الق تنت

ــواء. و ــال إسـ ــة، وخبا قـ ــلطة الدولـ ــعاف سـ ــلطة ن إضـ ــة سـ صـ
ت ضغط داخلي عنيف فعال، عن طريـق  حتاحلكومات الواقعة 

دعاوى احلـق يف التـدخل، ال ينتـهك القـانون الـدويل فحسـب       
وإمنــا يعمــل ضــد هــدف ضــمان محايــة املــدنيني الــواقعني حتــت 

ممكـن. وأشـار إىل التوصـيات املتعلقـة      إىل أقصى حد ،التهديد
ــدنيني  باســتخدام اجلــزاءات احملــددة اهلــدف لضــمان محا    ــة امل ي

وملعاقبة الذين ينتهكون حقوقهم على حد سواء، فشـدد علـى   
أن للجزاءات هدفني مهـا: تنظـيم العمليـة للبلـدان والوكـاالت      
الــيت تفــرض اجلــزاءات، وحماولــة احلــد مــن املصــاحل االقتصــادية 
ــاة    للـــذين يفرضـــون تلـــك اجلـــزاءات ولـــيس احلـــد مـــن املعانـ

  .)١٢(اإلنسانية
وريـــا أن املســـؤولية األوليـــة وذكـــر ممثـــل مجهوريـــة ك  

جمللـــس األمـــن عـــن صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني ينبغـــي   
تقتصر على مشاركته يف مسـائل تتعلـق بـاملفهوم التقليـدي      أال

ألمــن الــدول. ولــذا، ينبغــي تشــجيع اجمللــس علــى اتبــاع هنــج    
اســتباقي لتعزيــز مشــاركته النشــطة يف مســائل األمــن اإلنســاين  

لمــدنيني يف الصــراعات لواحلمايــة  عــن طريــق تــوفري املســاعدة
  .)١٣(املسلحة
 أن القــانونالصــدد، ذلــك ممثــل إندونيســيا، يف  ذكــرو  
وينبغـي إجيـاد    ،أسبقية علـى القـوانني الوطنيـة   ليست له الدويل 

__________ 

  )١١(  S/PV.3980 ١٨ىل إ ١٥، الصفحات.  
  .٢١إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  
  .٢٥إىل  ٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

عـدم انتـهاك السـيادة الوطنيـة     حرصا علـى  نوع ما من التوازن 
  .)١٤(مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة  أو

راق عــن رأي مفــاده أن أي إجــراء  وأعــرب ممثــل العــ   
ــق     ُي ــرم بشــكل دقي ــة املــدنيني ينبغــي أن حيت تخــذ يف إطــار محاي

من امليثاق. وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن      ٢) من املادة ٧الفقرة (
أمــام التــدخل يف  “ســيفتح البــاب واســعا”املــادة  تلــكجتــاوز 

ــة للـــدول، وخاصـــة يف أوقـــات   ــراء ”الشـــؤون الداخليـ استشـ
  .)١٥(يف جملس األمن “مبكيالنياالنتقائية والكيل 

وذكر ممثل إسرائيل أنه لضمان احترام اتفاقيـة جنيـف     
الرابعـــة، مـــن الضـــروري النـــهوض بتعلـــيم القـــانون اإلنســـاين  
واالستفادة من العملية القانونية وضمان مبدأ حريـة الوصـول.   

يتعلــق حبريــة الوصــول، أشــار إىل أنــه ينبغــي للــدول أن   وفيمــا
أن تعــّرض تلــك قــادات ظاملــة بــدال مــن النت جتــازف بــالتعرض

للخطـــر، ألن احلمايـــة املرئيـــة هـــي احلمايـــة الوحيـــدة    احلريـــة
  .)١٦(احلرب  للمدنيني يف أوقات

ــالو   ــدائم لفلســـطني   قـ ــه يف إاملراقـــب الـ ــانون  ٤نـ كـ
جمللس األمـن، نظـر    ١٨٥٩، يف اجللسة ١٩٧٥األول/ديسمرب 

ــطينية     ــر الفلسـ ــة التحريـ ــاركة منظمـ يف اجمللـــس يف طلـــب ملشـ
ــادتني    اجللســة مل ــدم مبقتضــى امل ــس  ٣٩و  ٣٧يق ــرر اجملل . وق

ذلك احلني، بالتصـويت، أن توجيـه دعـوة سـيعطي املنظمـة       يف
لدولـة عضـو عنـدما تـدعى      ُتمـنح نفس حقـوق املشـاركة الـيت    
ــادة   ــة،   ولكــن. ٣٧إىل املشــاركة مبقتضــى امل يف اجللســة احلالي

من اجمللـس  ب املراقبتلك املمارسة. وطلب  يكن هناك تقّيد مل
أن يف عن ثقتـه   معربا ،أن يعيد النظر يف تلك املسألة اإلجرائية

__________ 

  .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
  )١٥(  S/PV.3980، )١١و  ١٠)، الصفحتان ١ستئناف اال.  
  .١٣إىل  ١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٦(  
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األمر الشاذ الذي حدث لن ميس املمارسة الثابتة لـدى اجمللـس   
  .)١٧(فيما يتعلق مبشاركة فلسطني مستقبال

وأشـــار الـــرئيس إىل أنـــه ســـيطلب رمسيـــا إىل األمانـــة    
ــب     ــا املراقـ ــيت ذكرهـ ــوابق الـ ــر يف السـ ــة أن تنظـ ــدائم  العامـ الـ

  .)١٨(لفلسطني
وتــدخل مــرة ثانيــة ممثلــو كــل مــن الواليــات املتحــدة     

ــى       ــرد علـ ــراق للـ ــي والعـ ــاد الروسـ ــدة واالحتـ ــة املتحـ واململكـ
التعليقـــات املتصـــلة بـــاجلزاءات ومنـــاطق حظـــر الطـــريان يف      

  .)١٩(العراق
  

(اجللســة  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٧املقــرر املــؤرخ   
     )١٩٩٩( ١٢٦٥): القرار ٤٠٤٦

ــبتمرب أ ٨يف    ــب  و، ١٩٩٩يلول/ســـ ــتجابة للطلـــ اســـ
شــــباط/فرباير  ١٢الــــوارد يف بيــــان رئــــيس اجمللــــس املــــؤرخ 

، قدم األمني العام إىل جملـس األمـن تقريـرا عـن السـبل      ١٩٩٩
ــة    ـــة املاديـ ـــن احلمايــ ـــن للمجلـــس بواســـطتها حتسيــ الـــيت ميكــ

ــاالت   ــدنيني يف حـ ــة للمـ ــلح والقانونيـ  أوردو .)٢٠(الـــرتاع املسـ
إىل اجمللـس  موجهـة  يف تقريـره توصـيات ملموسـة     األمني العـام 

تغطــي جمموعــة واســعة النطــاق مــن املبــادرات. ووجــه االنتبــاه 
بوجــه خــاص إىل تســعة مقترحــات ذات أمهيــة خاصــة. وبــدأ   
بتوصيتني ترميان إىل تعزيز قدرة اجمللس واملنظمة بشـكل دائـم   

زيـز  على محاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح مهـا: اختـاذ تـدابري لتع     
قدرة املنظمة على التخطيط واالنتشار السريع وإنشاء آليـــات  
تقنية دائمة الستعراض نظــم األمم املتحـدة والنظـــم اإلقليميـة    

__________ 

  .١٥إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  
  .١٥، الصفحة املرجع نفسه  )١٨(  
(الواليـــات املتحـــدة)؛  ١٨و  ١٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان   )١٩(  

ــفحة  ــفحتان    ١٨والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ١٩و  ١٨(اململكـ
  (العراق). ١٩(االحتاد الروسي)؛ والصفحة 

  )٢٠(  S/1999/957.  

للجزاءات ميكنـها التحقـق مـن اآلثـار احملتملـة للجـزاءات علـى        
هنـــاك أربـــع توصـــيات ميكـــن للمجلـــس  كانـــت املـــدنيني. مث 

عنــف  إىل أن انــدالع معلومــات تشــري  تلقيــهاســتخدامها لــدى 
وأوصــى األمــني العــام   وشــيكا. يســتهدف مــدنيني رمبــا يكــون

بفـــرض حظـــر علـــى اإلمـــداد باألســـلحة يف احلـــاالت الـــيت       
واألشـخاص املشـمولني    يستهدف فيها أطراف الرتاع املـدنيني  

ــ معروفـــا عـــنباحلمايـــة أو حيـــث يكـــون   ااألطـــراف ارتكاهبـ
اإلنســاين الــدويل  منتظمــة وواســعة النطــاق للقــانون انتــهاكات 

ذلـك جتنيـد األطفـال.     وقانون حقوق اإلنسـان الـدويل، مبـا يف    
وأوصى اجمللـس أيضـا بالتوسـع يف اسـتعمال اجلـزاءات احملـددة       

للقــانون  اهلــدف لــردع واحتــواء مــرتكيب االنتــهاكات الفظيعــة 
. وإضـافة إىل   اإلنساين الدويل وقانون حقـوق اإلنسـان الـدويل   

أن ينشــر مــراقبني عســكريني نبغــي لــه ي قــال إن اجمللــسذلــك، 
دولــيني لرصــد احلالــة يف خميمــات املشــردين داخليــا والالجــئني 

  االشتباه يف وجود أسلحة ومتحاربني وعناصـر مسـلحة،    عند 
وأن ينشــر قــوات عســكرية إقليميــة أو دوليــة تكــون مســتعدة   

ـــزع      ــة لفــرض ن ــاذ تــدابري فعال ــى املتحــاربني    الخت الســالح عل
ــر ا أو ــلحة. والعناصـ ــةملسـ ــيات  يف النهايـ ، طـــرح ثـــالث توصـ

القصد منها هو التخفيف من معانـاة املـدنيني يف احلـاالت الـيت     
أوصـى  فقـد  الرتاع بالفعل واستهداف املـدنيني.   تشهد اندالع 

بـــأن يشــدد اجمللــس يف قراراتــه، يف بدايــة انــدالع كــل نــزاع،   
ىل عوائـق إ  على أنه يتحتم تيسري وصول السكان املدنيني دون 

املساعدة اإلنسانية، وعلى أنه يتعني على األطـراف املعنيـة، مبـا    
الفاعلـة مـن غـري الـدول، ضـمان أمـن املنظمـات         فيها اجلهـات  

 ، قــائال إنوالنـــزاهة اإلنســانية، وفقــا ملبــادئ اإلنســانية واحليــاد 
علــى أن عــدم االمتثــال يــؤدي إىل  أيضــا أن يصــرعلــى اجمللــس 

وأوصــى أيضــا بــأن يكفــل    فــرض جــزاءات حمــددة األهــداف. 
، لـديها  عمليات حفظ السالم وإنفاذ السـالم أن تكون اجمللس 

الســيطرة  مــا يلــزم مــن ســلطة وإمكانيــةحيثمــا يقتضــي األمــر، 
إغالقهـا؛   على قدرات وسائط اإلعـالم الـيت تبـث الكراهيـة أو    
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يف مواجهة اإلساءات الواسـعة النطـاق واملسـتمرة، يف    النظر، و
ناســبة مــع االهتمــام مبــا يترتــب علــى  فــرض إجــراءات إنفــاذ م

ذلك من نتائج على السكان املدنيني وعلى البيئة. وعند النظـر  
ــة       ــى أمهي ــام عل ــاذ، شــدد األمــني الع ــرض إجــراءات اإلنف يف ف
مراعاة املتغريات التالية: نطاق االنتهاكات اليت وقعت حلقـوق  
اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل، وعجــز الســلطات احملليــة 

احملافظة علـى النظـام القـانوين، أو اتضـاح وجـود منـط مـن        عن 
من جانب السلطات احمللية، واستنفاد اجلهود السـلمية   التواطؤ 

أو القائمة على املوافقة من أجل معاجلـة احلالـة، وقـدرة جملـس     
األمن علـى رصـد اإلجـراءات املضـطلع هبـا، واسـتعمال القـوة        

  ة.  بصورة حمدودة ومتناسبة مع مقتضيات احلال
ــودة يف ٤٠٤٦ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١٦، املعق
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
ــتان      ــا وباكســ ــي أوكرانيــ ــس، ممثلــ ــة اجمللــ ــدا)، مبوافقــ (هولنــ

ــدونيا   و ــة مقـ ــا ومجهوريـ ــة كوريـ ــوانا وتـــونس ومجهوريـ بوتسـ
ــا    ــدا وســلوفاكيا   اليوغوســالفية الســابقة وجنــوب أفريقي وروان

والعراق وفنلندا ومصر ومنغوليا والنرويج واهلند واليابان، بناء 
علــى طلبــهم، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون أن يكــون هلــم   

ني الـــدائمني املـــراقب أيضـــااجمللـــس  ودعـــااحلـــق يف التصـــويت. 
لفلسطني وسويسـرا وفقـا للنظـام الـداخلي واملمارسـة السـابقة       

اجمللـــس كـــذلك رئـــيس وفـــد جلنـــة   دعـــاالصـــدد. وذلـــك يف 
مـن النظـام    ٣٩الصليب األمحر الدولية، وذلك يف إطـار املـادة   

  الداخلي املؤقت للمجلس.
ــان قصــري        ــام ببي ويف اجللســة نفســها، أدىل األمــني الع

  .)٢١(عرض فيه تقريره
__________ 

  )٢١(  S/PV.4046 ٤و  ٣، الصفحتان.  

وأبــرز املتكلمــون جمموعــة خمتلفــة مــن املســائل، منــها     
ثقافة اإلفـالت مـن العقـاب واملسـاءلة عـن انتـهاكات القـانون        
اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان. وتناولـت بيانـات املـتكلمني    
مسـائل، مـن مجلتـها، امتثـال اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول          

اف؛ للقــانون الــدويل؛ وضــرورة فــرض جــزاءات حمــددة األهــد
ــة إيصــال     ــة للتجنيــد العســكري؛ وإمكاني ورفــع الســن القانوني
املســاعدات اإلنســانية. ودعــا عــدد مــن املــتكلمني الــدول إىل    
ــات جنيــف.      ــى الربوتوكــوالت اإلضــافية التفاقي التصــديق عل
وأعرب مجيع املتكلمني عن قلقهم من خطورة مسألة املـدنيني  

ــوا بالتوصــيات العمليــ    ة املنحــى يف الصــراعات املســلحة ورحب
  .)٢٢(الواردة يف تقرير األمني العام

__________ 

ــه، الصــفحات     )٢٢(   ــم املتحــ   ٦إىل  ٤املرجــع نفس دة (مفوضــة األم
ــفحات    ــان)؛ والصـ ــوق اإلنسـ ــامية حلقـ ــدا)؛  ٩إىل  ٦السـ (كنـ

ــفحتان  ١١إىل  ٩والصـــفحات  ــلوفينيا)؛ والصـ  ١٣و  ١٢(سـ
ــفحات   ــل)؛ والصـ ــدة)؛   ١٥إىل  ١٣(الربازيـ ــات املتحـ (الواليـ

ــفحتان  ــفحتان   ١٦و  ١٥والصــ ــا)؛ والصــ  ١٦و  ١٥(ناميبيــ
ــدة)؛  ١٩و  ١٨(األرجنــــتني)؛ والصــــفحتان  ــة املتحــ (اململكــ

ــفحتا ــفحات   ٢٠و  ١٩ن والصـ ــا)؛ والصـ  ٢٢إىل  ٢٠(فرنسـ
 ٢٣(غامبيــا)؛ والصــفحتان  ٢٣و  ٢٢(ماليزيــا)؛ والصــفحتان 

(االحتــاد الروســي)؛   ٢٥و  ٢٤(الصــني)؛ والصــفحتان   ٢٤و 
سـتئناف  اال( S/PV.4046(البحـرين)؛ و   ٢٦و  ٢٥والصفحتان 

ــفحات  Corr.2 ) و ١ ــا)؛   ٤إىل  ٢، الصـــــ ــوب افريقيـــــ (جنـــــ
(سويسـرا)؛   ٧و  ٦اليابان)؛ والصفحتان ( ٥و  ٤والصفحتان 
(فنلندا باسم االحتاد األورويب والبلـدان   ١٠إىل  ٧والصفحات 

املنتســبة واملنحــازة إليــه: إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة 
وهنغاريـــا، التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا والتفيـــا وليتوانيـــا  

حات يسـلندا وليختنشـتاين)؛ والصـف   مالطـة وأ ووكذلك قربص 
ــفحتان  ١٢إىل  ١٠ ــا)؛ والصـ (فلســـطني)؛  ١٣و  ١٢(منغوليـ

ــرويج)؛ والصــفحات   ١٤و  ١٣والصــفحتان   ١٩إىل  ١٧(الن
(أوكرانيــــا)؛  ٢٠و  ١٩(مجهوريــــة كوريــــا)؛ والصــــفحتان   

 ٢٥إىل  ٢٣(مصـــر)؛ والصـــفحات  ٢٣إىل  ١٢والصـــفحات 
 ٢(رواندا)؛ والصـفحتان   ٢٦و  ٢٥(سلوفاكيا)؛ والصفحتان 

(إســـــــــرائيل)؛  ٤إىل  ٣نا)؛ والصـــــــــفحات (بوتســـــــــوا ٣و 
ــفحات  ــر     ٧إىل  ٥والصـ ــليب األمحـ ــة الصـ ــد جلنـ ــة وفـ (رئيسـ

ــفحة   ــة)؛ و الصـ ــفحات   ٩الدوليـ ــدا)؛ والصـ  ١١إىل  ٩(هولنـ
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ــادة       ــاذ امل ــا أن إنف ــل ماليزي ــاق   ٤١وذكــر ممث ــن امليث م
ــي أن      ــدابري قســرية مبوجــب الفصــل الســابع ينبغ واســتخدام ت

    .)٢٣(يف املقام األخريإال لجأ إليها ُيال عتمد كآلية ُي
ــالو   ــرويج   ق ن جملــس األمــن ظــل باســتمرار   إممثــل الن

ــد مســؤو  ــد تأكي ليته األساســية عــن صــون الســلم واألمــن    يعي
الدوليني، ويف العديد مـن املناسـبات اعتـرف بـأن االنتـهاكات      
الواســعة النطــاق واملنتظمــة للقــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون   

  .)٢٤(الدوليني  حقوق اإلنسان تشكل هتديدا للسلم واألمن
وذكــر ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة   

ور اليت ينبغي للمجلس أن يقـوم هبـا ملنـع انتشـار     أن أفضل األم
عــدم مراعــاة القــانون اإلنســاين الــدويل هــو أن يتخــذ اجمللــس    
إجـــراءات فوريـــة لتجميـــد أو وقـــف صـــراع ويتخـــذ التـــدابري 
الراميــة إىل إجيــاد احللــول. وينبغــي للمجلــس أن يكــون حازمــا 

 ٢٤) مـن املـادة   ٢مبقتضى الفقرة ( يعملومبتكرا وجمددا وأن 
ن امليثاق. وشدد أيضا علـى أن األعضـاء الـدائمني ينبغـي أن     م

، إذ مبقتضـى  ٢٧) مـن املـادة   ٣يتجنبوا العمل مبقتضى الفقرة (
، ُيطلب من اجمللس أن يعمـل بالنيابـة   ٢٤) من املادة ١الفقرة (

  .)٢٥(عن الدول األعضاء
مـن امليثـاق حتـدد دور     ٢٤وذكر ممثل مصر أن املـادة    

ــطال   ــو االضـ ــس، وهـ ــن    اجمللـ ــلم واألمـ ــون السـ ــات صـ ع بتبعـ
ــاحترام مقاصــد     ــه ب ــه لواجبات ــزم اجمللــس يف أدائ ــدوليني. ويلت ال
ميثاق األمم املتحـدة ومبادئـه. وتتمثـل واليـة اجمللـس يف تقريـر       

ض للخطـر السـلم   ما إذا كان من شأن اسـتمرار نـزاع أن يعـرِّ   
ــرا يف    ــدوليني وأن يقــدم تقري الصــدد يتضــمن  ذلــك واألمــن ال

__________ 

(وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
  حاالت الطوارئ).

  )٢٣(  S/PV.4046 ٢٢إىل  ٢٠، الصفحات.  
  )٢٤(  S/PV.4020، )و ١ناف ستئاال (Corr.2 ١٤و  ١٣، الصفحتان.  
  .١٦إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

بل حل الرتاع وفقا للفصل السادس. وجيـوز  ُستوصيات بشأن 
امليثـاق يف   هللمجلس أيضـا أن يتخـذ إجـراء يف إطـار مـا حـدد      

إذا قـرر وقـوع هتديـد للسـلم أو إخـالل      وذلـك  الفصل السابع 
به أو إذا اعتقد أن حوادث تشكل عمـال مـن أعمـال العـدوان     

مـن امليثـاق. وشـدد علـى أن اإلطـار القـانوين        ٣٩وفقا للمادة 
تمثــل يف االلتــزام مبقاصــد ومبــادئ امليثــاق ياءات اجمللــس إلجــر

أي: عدم استخدام القوة إال تنفيـذا لقـرارات اجمللـس الصـادرة     
يف إطــار الفصــل الســابع. وذلــك يقتضــي بالضــرورة أن يرقــى  
ــه أو أن يشــكل     ــدويل أو إخــالل ب ــد للســلم ال ــرتاع إىل هتدي ال

ــدخل يف الشــؤون الد    ــس أال يت ــي للمجل ــدوانا. وينبغ ــة ع اخلي
املمثـل   ذكـر من امليثاق. و ٢) من املادة ٧للدول وفقا للفقرة (

أن التقرير يف جمملـه مكـرس للتـدخل اإلنسـاين وأن وفـد بلـده       
يف القــانون وال يف  التكــريس ال جيــد صــدى ال ذلــكيــرى أن 
اجلماعيــــة للــــدول متمثلــــة يف اتفاقــــات وقــــرارات  املســــاعي

منطـق التقريـر   املنظمات الدوليـة. وذكـر أن مصـر تشـكك يف     
يف  الذي مينح اجمللس دورا خارج إطار الـدور املنصـوص عليـه   

  .)٢٦(امليثاق
وذكـــر ممثـــل اهلنـــد أن التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر    

األمني العـام بعيـدة املـدى يف آثارهـا ولكنـها تتطلـب الدراسـة        
ــر. و  ــربعمــق أكث ــ ذكّ ــادة ب ــام    ٢٤أن امل ــاق حتــدد مه مــن امليث

تشـري   ٢٤) مـن املـادة   ٢الفقرة ( أنبوسلطات جملس األمن، و
إىل أن السلطات اخلاصـة املخولـة للمجلـس مبينـة يف الفصـول      
السادس إىل الثامن والفصل الثاين عشر. ويف كل فصل، حيدد 

اجمللــس امليثــاق ســلطات اجمللــس بدقــة. وحيثمــا يعطــي امليثــاق  
دورا يف جمال ليس ضمن اختصاصاته احملددة، كما هـو احلـال   

اين عشـر، يـبني امليثـاق حـدود صـالحية اجمللـس.       يف الفصل الثـ 
ــل   ــد املمثـ ــه وأكـ ــيس لـ ــن   أن اجمللـــس لـ ــر يف أي مـ دور مباشـ

وأن  ٧٨) مــن املــادة ٣اجملــاالت األخــرى الــواردة يف الفقــرة ( 
__________ 

  .٢٣إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  
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هـذا مبــدأ ينطبـق بصــفة عامـة علــى مكانـة اجمللــس يف منظومــة     
أن دام األمــر كــذلك، تســتغرب اهلنــد     األمــم املتحــدة. ومــا  

ــة ــواردة يف التقريــر  ا غالبي إىل اختــاذ اجمللــس  تــدعولتوصــيات ال
 عــرضإجــراءات يف جمــال ال يــدخل يف نطــاق اختصاصــه. مث   

مـن التوصـيات األربعـني    علـى حـدة   املمثل انتقادا لكل توصية 
  .)٢٧(الواردة يف تقرير األمني العام

تاج أحيانـا إىل أن  وأشار ممثل باكستان إىل أن املرء حي  
ليجد عالقة وثيقة بـني   “إىل حد كبري يوسع نطاق تصوراته”

بعض التوصـيات وواليـة اجمللـس. واقتـرح أن ينظـر اجمللـس يف       
ــة العامــة أن تقــوم مبهمــة اســتطالع آراء    أن يطلــب إىل اجلمعي
الدول األعضاء يف التقرير نفسه والتوصيات الـواردة فيـه. ويف   
 انتظار ذلك، اقترح أن يـدعو اجمللـس إىل االلتـزام التـام بكامـل     
مدونـــة القـــانون الـــدويل القائمـــة اخلاصـــة حبمايـــة املـــدنيني يف  

  .)٢٨(الصراعات املسلحة
وذكر ممثل العراق أن بلده ينتظر من اجمللس أن يأخـذ    

ــاره اآلراء الــيت أعربــت عنــها الــدول غــري األعضــاء يف     يف اعتب
جملــس األمــن خــالل جلســات النقــاش املفتوحــة الــيت عقــدت    

ــأن مح   ــام بشـ ــابقا يف ذلـــك العـ ــدنيني يف  سـ ــال واملـ ــة األطفـ ايـ
الصــراعات املســلحة. ويلــزم أن ُتــدمج تلــك اآلراء يف برنــامج  
عمل اجمللس اسـتنادا إىل مسـؤوليات اجمللـس احملـددة يف الفقـرة      

مــن امليثــاق املتمثلــة يف أن يعمــل نائبــا عــن أعضــاء األمــم    ٢٤
املتحــدة يف قيامــه بواجباتــه، وبالتــايل أن تكمــل جهــود اجمللــس 

ــود اجلم ــاعي    جهـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــة واجمللـ ــة العامـ عيـ
  .)٢٩(ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع الدويل بشكل عام

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال
ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ

__________ 

  .٣٠إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  
  )٢٨(  S/PV.4020،  استئناف)٥و  ٤)، الصفحتان ٢.  
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

ــابقة . وطـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت واعتمـــد     )٣٠(السـ
ــرار   ــفه القـ ــاع بوصـ ــي  ١٩٩٩( ١٢٦٥باإلمجـ ــا يلـ )، و يف مـ

  نصه:
  إن جملس األمن،  
  ،١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢إىل بيان رئيسه املؤرخ  إذ يشري  
أيلول/ســبتمرب  ٨يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ     وقــد نظــر   
  واملقدم إىل جملس األمن وفقا للبيان املشار إليه أعاله، ١٩٩٩

ع يف بتقريـري األمـني العـام عـن أسـباب الـرتا       وإذ حييط علما  
أفريقيا وتعزيز السلم الدائم والتنمية املستدامة فيهـا وعـن تـوفري احلمايـة     
للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة إىل الالجــئني وغريهــم ممــن يتواجــدون يف  

 ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ٢٢نيسـان/أبريل و   ١٣حاالت نزاع املؤرخني 
مايـة  على التوايل، وخباصة ما تضمنه التقريران مـن حتليـل فيمـا يتعلـق حب    

  املدنيني،
أن املدنيني يشكلون األغلبية الكربى من اخلسائر  وإذ يالحظ  

البشرية يف الرتاعات املسـلحة ويسـتهدفهم املقـاتلون والعناصـر املسـلحة      
بصــورة متزايــدة، وإذ يســاوره شــديد القلــق إزاء املشــاق الــيت يتحملــها  

املوجهــة املــدنيون أثنــاء الــرتاع املســلح، وخباصــة نتيجــة ألعمــال العنــف 
ضــدهم، ال ســيما ضــد النســاء واألطفــال والفئــات الضــعيفة األخــرى،   

يف ذلك الالجئون واملشردون داخليا، وإذ يدرك مـا سـيكون لـذلك     مبا
  من أثر على السلم الدائم واملصاحلة والتنمية،

مسؤوليته الرئيسية مبوجب ميثاق األمـم  وإذ يضع يف اعتباره   
يؤكد أمهية اختـاذ تـدابري    دوليني، وإذاملتحدة عن صون السلم واألمن ال

  ترمي إىل منع نشوب الرتاعات وإىل تسويتها،
على ضرورة معاجلة أسباب الرتاع املسلح بصـورة  وإذ يشدد   

شاملة من أجل تعزيز محايـة املـدنيني علـى أسـاس طويـل األجـل وذلـك        
بسبل من بينها تعزيز النمـو االقتصـادي، والقضـاء علـى الفقـر، وحتقيـق       

ميــة املســتدامة، واملصــاحلة الوطنيــة، واحلكــم الرشــيد، والدميقراطيــة، التن
  وحكم القانون، واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها،

ــرب    ــانون    وإذ يعـ ــرام القـ ــاؤل احتـ ــه إزاء تضـ ــالغ قلقـ ــن بـ عـ
ــانون الالجــئني      ــانون حقــوق اإلنســان وق ــه وق ــدويل ومبادئ اإلنســاين ال

زاء أعمال العنف املتعمدة ضـد  ومبادئهما أثناء الرتاع املسلح، وخباصة إ
كل من تشملهم محايـة ذلـك القـانون، وإذ يعـرب أيضـا عـن قلقـه إزاء        

  منع الوصول إىل ذوي احلاجات بصورة آمنة ودون عائق،
أمهية نشر القانون اإلنساين الدويل وقـانون حقـوق   وإذ يؤكد   

اإلنسان وقانون الالجئني على أوسع نطاق ممكن وأمهية توفري ما يتصل 
__________ 

  )٣٠(  S/1991/981.  
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بــذلك مــن تــدريب ألفــراد الشــرطة املدنيــة والقــوات املســلحة وأعضــاء  
املهن القضائية والقانونية، واجملتمـع املـدين، ومـوظفي املنظمـات الدوليـة      

  واإلقليمية، وغريهم،
ــه رئيســه يف   وإذ يشــري    ــذي أدىل ب ــان ال ــه  ٨إىل البي متوز/يولي
ار ، وإذ يؤكـــد دعوتـــه إىل القيـــام، حســـب االقتضـــاء، ويف إطـــ١٩٩٩

ــة علــى حــدة يف نطــاق      اتفاقــات ســالم حمــددة وعلــى أســاس كــل حال
واليـات األمــم املتحــدة املتصــلة حبفــظ الســالم، بــإدراج أحكــام صــرحية  
تتعلق برتع سالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم، مبـا       
يف ذلــك الــتخلص مــن األســلحة والــذخائر بشــكل مــأمون ويف الوقــت  

  املناسب،
ــاره وإذ يضـــع يف   ــه   اعتبـ ضـــعف الالجـــئني واملشـــردين بوجـ

خاص، وإذ يؤكد من جديد ما يقع على الـدول مـن مسـؤولية أساسـية     
عــن ضــمان محايتــهم، وخباصــة عــن طريــق احملافظــة علــى أمــن خميمــات  

  الالجئني واملشردين داخليا وعلى طابعها املدين،
احلقوق واالحتياجات اخلاصة لألطفال يف حاالت وإذ يؤكد   

  املسلح، مبا يف ذلك احلقوق واالحتياجات اخلاصة للطفلة،الرتاع 
بأن الرتاع املسلح لـه تـأثريه املباشـر واخلـاص علـى      وإذ يسلم   

مـن تقريـر األمـني العـام،      ١٨النساء، حسبما أشـري إىل ذلـك يف الفقـرة    
وإذ يرحــب يف هــذا الصــدد بالعمــل اجلــاري يف منظومــة األمــم املتحــدة 

نـوع اجلـنس يف املسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة      بشأن تنفيذ منظـور يراعـي   
  ويف موضوع العنف ضد املرأة،

أيلول/سـبتمرب   ٨بتقرير األمني العام املـؤرخ   يرحب  - ١  
  ، وحييط علما بالتوصيات الشاملة الواردة فيه؛١٩٩٩

ــوة    - ٢   ــدين بق ــدنيني يف حــاالت    ي ــتهداف امل ــد اس تعم
أهداف ختضع حلمايـة  الرتاع املسلح فضال عن اهلجمات اليت تشن على 

  القانون الدويل، ويهيب جبميع األطراف إهناء هذه املمارسات؛
ــع نشــوب الرتاعــات الــيت ميكــن أن   يؤكــد   - ٣   ــة من أمهي

تعرِّض للخطر السلم واألمن الـدوليني، ويركـز، يف هـذا السـياق، علـى      
أمهيــة تنفيــذ التــدابري الوقائيــة املالئمــة لتســوية الرتاعــات مبــا يف ذلــك        

انة باألمم املتحدة وسائر آليات تسوية الرتاعات وعمليات النشر االستع
العسكرية واملدنية الوقائية، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة وقـرارات  

  جملس األمن والصكوك الدولية ذات الصلة؛
ــة     حيــث   - ٤   ــال بدق ــى االمتث ــة عل ــراف املعني ــع األط مجي

وقــانون حقــوق اإلنســان اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل  
ــاي       ــاقييت اله ــواردة يف اتف ــات ال ــيما االلتزام ــانون الالجــئني، وال س وق

 ١٩٤٩ويف اتفاقيـــــــات جنيـــــــف لعـــــــام  ١٩٠٧و  ١٨٩٩لعـــــــامي 
، فضــال عــن مقــررات جملــس    ١٩٧٧وبروتوكوليهــا اإلضــافيني لعــام   

  األمن؛

بالــدول الــيت مل تصــدق بعــد علــى الصــكوك يهيــب   - ٥  
ــا  ــانون حقــوق اإلنســان    الرئيســية يف جمــال الق ــدويل وق نون اإلنســاين ال

ــدابري    ــا، وأن تتخـــذ التـ ــانون الالجـــئني أن تنظـــر يف التصـــديق عليهـ وقـ
التشــريعية والقضــائية واإلداريــة الالزمــة لتنفيــذ هــذه الصــكوك علــى        
الصعيد احمللي، باالعتماد، حسب االقتضاء، على املسـاعدة التقنيـة الـيت    

ة، مبـا فيهـا جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة       تقدمها املنظمات الدولية املعني
  واهليئات التابعة لألمم املتحدة؛

مســؤولية الــدول عــن إهنــاء ممارســة اإلفــالت يؤكــد   - ٦  
ــة        ــادة اجلماعي ــن اإلب ــة األشــخاص املســؤولني ع ــاب، وحماكم ــن العق م
ــانون      ــرية للقـ ــهاكات اخلطـ ــانية، واالنتـ ــد اإلنسـ ــة ضـ ــرائم املرتكبـ واجلـ

قيقـا هلـذه الغايـة، يؤكـد إمكانيـة اسـتخدام اللجنـة        اإلنساين الدويل، وحت
ــادة     ــائق املنشــأة مبوجــب امل ــة لتقصــي احلق مــن الربوتوكــول   ٩٠الدولي

اإلضايف األول التفاقيات جنيف، ويؤكد من جديد أمهية العمـل الـذي   
تقوم به احملكمتـان املخصصـتان ليوغوسـالفيا السـابقة ورونـدا، ويشـدد       

اون مـع هـاتني احملكمـتني بصـورة كاملـة،      على التزام مجيـع الـدول بالتعـ   
ويقر باألمهية التارخيية العتماد نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة    

  الدولية، الذي فتح باب التوقيع والتصديق عليه من جانب الدول؛
علــــى أمهيــــة وصــــول مــــوظفي املســــاعدة يشــــدد   - ٧  

ــدنيني يف حــاالت ا     ــائق إىل امل ــأمون ودون ع ــرتاع اإلنســانية بشــكل م ل
ــة        ــوفري احلماي ــا، وت ــون واملشــردون داخلي ــك الالجئ ــا يف ذل املســلح، مب
ــاين      ــيهم، ويشــري يف هــذا الصــدد إىل بي للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة إل

ــؤرخني   ــه املــ ــه  ١٩رئيســ ــبتمرب  ٢٩ و ١٩٩٧حزيران/يونيــ أيلول/ســ
  ؛١٩٩٨

ضــرورة أن يكفــل املقــاتلون ســالمة وأمــن     يؤكــد   - ٨  
مم املتحدة واملوظفني املرتبطني هبا، فضال عـن  وحرية انتقال موظفي األ

مــوظفي املنظمــات اإلنســانية الدوليــة، ويشــري يف هــذا الصــدد إىل بيــاين  
  ؛١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٩و  ١٩٩٧آذار/مارس  ١٢رئيسه املؤرخني 

ــيط علمــا   - ٩   ببــدء نفــاذ االتفاقيــة املتعلقــة بســالمة      حي
، ويشـري إىل  ١٩٩٤ا لعـام  موظفي األمم املتحدة واملنظمات املرتبطـة هبـ  

املبادئ ذات الصـلة الـواردة فيهـا، وحيـث مجيـع األطـراف يف الرتاعـات        
املســلحة علــى أن حتتــرم احترامــا كــامال مركــز مــوظفي األمــم املتحــدة  
ــات        ــن اهلجمـ ــدد شـ ــذا الصـ ــدين يف هـ ــا، ويـ ــرتبطني هبـ ــوظفني املـ واملـ

ني هبـا،  واستخدام القوة ضـد مـوظفي األمـم املتحـدة واملـوظفني املـرتبط      
ــة، ويؤكــد ضــرورة أن     فضــال عــن مــوظفي املنظمــات اإلنســانية الدولي

  يتحمل مرتكبو هذه األعمال املسؤولية عن ذلك؛
ــرب  - ١٠   ــتجابة حلــاالت الــرتاع      يع عــن اســتعداده لالس

املســلح الــيت ُيســتهدف فيهــا املــدنيون أو يعتــرض فيهــا عمــدا ســبيل         
سـبل مـن بينـها النظـر يف     املساعدة اإلنسانية املوجهة للمدنيني، وذلـك ب 

اختــاذ التــدابري املالئمــة املوضــوعة حتــت تصــرف اجمللــس وفقــا للميثــاق،  
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وحييط علما، يف هذا الصدد، بالتوصيات ذات الصـلة الـواردة يف تقريـر    
  األمني العام؛

عــن اســتعداده للنظــر يف الطريقــة الــيت يعــرب أيضــا   - ١١  
أفضـل األثـر السـليب    ميكن هبـا لواليـات حفـظ السـالم أن تعـاجل معاجلـة       

  للرتاعات املسلحة على املدنيني؛
ألن ُتــدرج، حســب االقتضــاء،  يعــرب عــن تأييــده    - ١٢  

تدابري حمددة وكافية لرتع سالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة     
دجمهــم يف اتفاقــات الســالم والواليــات املتعلقــة ببعثــات األمــم املتحــدة   

لتسـريح اجلنـود األطفـال وإعـادة      حلفظ السالم، مع إيالء اهتمام خاص
إدماجهم يف اجملتمع، فضال عن وضع ترتيبات واضحة ومفصـلة لتـدمري   
الفائض من األسلحة والذخرية، ويشري يف هـذا الصـدد إىل بيـان رئيسـه     

  ؛١٩٩٩متوز/يوليه  ٨املؤرخ 
إدراج أحكـام خاصـة تتعلـق باحلمايـة      أمهيـة يالحظ   - ١٣  

ــات صــ   ــات عملي ــاء   واملســاعدة يف والي نع الســالم وحفــظ الســالم وبن
السالم، وذلك بالنسبة للفئات اليت حتتاج اهتماما خاصا مبا فيها النسـاء  

  واألطفال؛
إىل األمــني العــام أن يكفــل تــوفري التــدريب   يطلــب   - ١٤  

ــم املتحــدة املشــتركني يف أنشــطة صــنع الســالم        ــوظفي األم املناســب مل
اإلنسـاين الـدويل وقـانون     وحفظ السالم وبناء السالم، يف جمال القـانون 

يف ذلـــك األحكـــام املتعلقـــة  حقـــوق اإلنســـان وقـــانون الالجـــئني، مبـــا 
باألطفـــال ونـــوع اجلـــنس، ومهـــارات التفـــاوض واالتصـــال، والـــوعي  

العسكري، وحيث الدول واملنظمات الدوليـة   -الثقايف، والتنسيق املدين 
براجمهـا  واإلقليمية ذات الصلة على ضمان إدراج التـدريب املناسـب يف   

  املتعلقة باملوظفني املشتركني يف أنشطة مماثلة؛
ــات    يؤكــد   - ١٥   ــة كعنصــر يف عملي ــة الشــرطة املدني أمهي

حفــظ الســالم، ويقــر بــدور الشــرطة يف تأكيــد ســالمة ورفــاه املــدنيني،  
ــز قــدرة األمــم املتحــدة علــى      ويســلم يف هــذا الصــدد باحلاجــة إىل تعزي

  تدريب؛ال  سرعة نشر شرطة مدنية مؤهلة وجيدة
، كلمــا اختــذت تــدابري يؤكــد مــن جديــد اســتعداده  - ١٦  

من امليثاق، للنظر يف تأثريهـا علـى السـكان املـدنيني،      ٤١مبوجب املادة 
آخــــذا يف االعتبــــار احتياجــــات األطفــــال، وذلــــك بقصــــد النظــــر يف 

  االستثناءات املالئمة ألسباب إنسانية؛

ــظ   - ١٧   ــغرية    يالحـ ــلحة الصـ ــرط لألسـ ــدس املفـ أن التكـ
واألسلحة اخلفيفـة ومـا هلـا مـن أثـر مزعـزع لالسـتقرار يشـكالن عائقـا          
كــبريا أمــام تــوفري املســاعدة اإلنســانية، وينطويــان علــى احتمــال تفــاقم   
الرتاعــات وإطالــة أمــدها، ويعرضــان حيــاة املــدنيني للخطــر، ويقوضــان  

  األمن والثقة الالزمني إلعادة السالم واالستقرار؛
ــا   - ١٨   ــيط علمـ ــاحيـ ــدء نفـ ــتعمال  ببـ ــر اسـ ــة حظـ ذ اتفاقيـ

وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام لعـام  
ــد اســتعمال األلغــام     ١٩٩٧ والربوتوكــول املعــدل بشــأن حظــر أو تقيي

ــق       ــاين) املرف ــزة األخــرى (الربوتوكــول الث واألفخــاخ املتفجــرة واألجه
ة ميكـن اعتبارهـا   باتفاقية حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـ      

، ويشري إىل األحكـام ذات  ١٩٨٠مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لعام 
الصلة الواردة فيها، ويالحظ األثـر املفيـد الـذي سـيترتب علـى تنفيـذها       

  بالنسبة لسالمة املدنيني؛
إزاء األثـر الضـار    يكرر اإلعراب عن قلقه الشديد  - ١٩  

 ١٢٦١طفال ويشري إىل قـراره  والواسع االنتشار للرتاع املسلح على األ
، ويؤكـــد مـــن جديـــد   ١٩٩٩آب/أغســـطس  ٢٥) املـــؤرخ ١٩٩٩(

  التوصيات الواردة فيه؛
أمهيـــة التشـــاور والتعـــاون بـــني األمـــم  علـــىيؤكـــد   - ٢٠  

املتحدة وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات األخـرى ذات الصـلة،   
ريــر األمــني العــام،  مبــا فيهــا املنظمــات اإلقليميــة، فيمــا يتعلــق مبتابعــة تق  

ويشـجع األمــني العــام علــى مواصـلة املشــاورات بشــأن هــذا املوضــوع،   
ــى       ــم املتحــدة عل ــدرة األم ــز ق واختــاذ إجــراءات حمــددة هتــدف إىل تعزي

  حتسني محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح؛
للعمل بالتعاون مـع املنظمـات    يعرب عن استعداده  - ٢١  

ــيت   ــة ال ــة لبحــث الطريق ــة    اإلقليمي ــات حتســني محاي ــا هلــذه اهليئ  ميكــن هب
  املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح؛

ينشئ فورا آلية مالئمـة ملواصـلة اسـتعراض     أنيقرر   - ٢٢  
مجيــع التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام وأن ينظــر يف اختــاذ        

، وفقـا ملسـؤولياته مبوجـب    ٢٠٠٠خطوات مناسبة حبلول نيسان/أبريل 
  امليثاق؛

  يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. أنيقرر   - ٢٣  

  
  
  


