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  املسلحةالرتاعاتتقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف   
 

 مقدمة -أوال  
 وفقا لقـراري جملـس      محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة    ُيقدَّم هذا التقرير السادس عن       - ١

منعطفـا يف   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤وقد شكل القرار    ). ٢٠٠٦ (١٧٣٨و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤األمن  
ريه إطارا واضحا للعمـل الـذي يؤديـه اجمللـس واألمـم املتحـدة يف هـذا                مسألة محاية املدنيني بتوف   

اجملال ـ وهو عمـل ال يـزال اليـوم، مـن حيـث األمهيـة والـضرورة، كمـا كـان قبـل مثانيـة أعـوام              
 .عندما نظر اجمللس يف التقرير األول عن محاية املدنيني

ــر آخــر املــستجدات الــيت شــهدها التقــدم احملــر     - ٢ ــذ القــرار  ويعــرض هــذا التقري ز يف تنفي
وتعزيــز إطــار محايــة املــدنيني الــذي وضــعه اجمللــس وغــريه مــن الــشركاء يف     )٢٠٠٦ (١٦٧٤

ويقــّيم التطــورات اإلجيابيــة والــشواغل احلاليــة أو اجلديــدة الــيت تــؤثر علــى   . الــسنوات األخــرية
ى أربعـة   ويركز، يف معـرض قيامـه بـذلك، علـ         . املدنيني يف حاالت الرتاع يف خمتلف أحناء العامل       

 من احلصول علـى     ، عند احلاجة،  حرمان املدنيني : حتديات نعلق عليها مجيعنا أمهية خاصة وهي      
ــة الــيت متــاَرس يف الرتاعــات        ــسي املقيت ــاهتم؛ وأعمــال العنــف اجلن ــة بإنقــاذ حي اخلــدمات الكفيل

لرتاعات علـى   وتداعياهتا املدمرة على األفراد واجملتمعات احمللية؛ والضرورة امللحة ملعاجلة نتائج ا          
مـن اخلـسائر البـشرية غـري     اخلالص املساكن واألراضي واملمتلكات بشكل أكثر اتساقا؛ وأمهية       

ويف اخلتام، يقترح التقرير جمموعـة مـن التـدابري األساسـية       . املقبولة اليت توقعها القنابل العنقودية    
اجملـاالت الـيت تقتـضي      لينظر فيها جملس األمن، هتدف مجيعها إىل زيادة تعزيـز إطـار احلمايـة يف                

 .إجراءات أسرع وأكثر انتظاما
وقد أقنعتين الزيارات اليت قمت هبـا إىل عـدد مـن البلـدان الـيت تـدور فيهـا نزاعـات أنّ                        - ٣

وخلقـت  . الذين تشّردهم احلرب وجتعل منهم ضحايا يهتمون بأفعالنا أكثر بكـثري منـه بأقوالنـا              
ولية يدفعنا للعمل على جعـل محايـة املـدنيني وإبقائهـا،            يفّ احملنة اليت يعيشوهنا حسا كبريا باملسؤ      

يل شخـصيا بـصفيت     سـواء   : ال نستطيع احليلولـة دون وقـوع نـزاع مـسلح، أولويـة مطلقـة              حني  
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 للـدول األعـضاء الـيت    ،املقـام األول ، ممـا يقـع   وأجمللس األمن،  وألألمم املتحدة،  وأأمينا عاما،  
، املكرسة يف املـدّونات الرئيـسية       احلماية ، هذه ة املدنيني تقع على عاتقها املسؤولية األوىل حلماي     

كافةً، األخالقية منها والدينية والقانونية، واليت ليـست حـصرا علـى أّي ثقافـة خاصـة أو تقليـد         
 بالكرامـة والقيمـة     هي واجب متليه االعتبارات اإلنسانية والـسياسية والقانونيـة، يعتـرف          فبعينه،  
إهنـا قـضيةٌ توّحـدنا مجيعـا يف مـسؤوليتنا عـن محايـة املـدنيني مـن                   .  يف كل كائن بـشري     املتأصلة

 .االعتداءات والتخفيف من وقع احلرب عليهم ومن حدة معاناهتم
 

 طبيعة الرتاعات املسلحة املعاصرة -ثانيا  
، ال تزال أعداد كبرية مـن املـدنيني،         )١(على الرغم من اخنفاض عدد الرتاعات يف العامل        - ٤

يت حتتــدم أو يــشتد ســعريها ـ وأغلبيتــها نزاعــات غــري دوليــة ـ عرضــةً ألعمــال        يف الرتاعــات الــ
ويقــع بعــض املــدنيني ضــحية هلــذه األعمــال جملــرد . وحــشية ومهينــة أو هــي تعــاين بالفعــل منــها

وُيستهَدف بعضهم اآلخـر عـن عمـد        . وجودهم يف املكان غري املناسب يف الوقت غري املناسب        
 .تكبوها يفلتون إفالتا كامال من العقابويتعّرض ألفعال مهجية يكاد مر

وال يــزال .  مليـون شـخص  ٣٥وقـد أضـحى الفـرار هـو اخليـار الوحيـد املطـروح أمـام          - ٥
التهجري بالتايل إحدى أبرز مسات الرتاعات املعاصـرة وبالتأكيـد أهـم التحـديات الـيت نواجههـا                   

 قـد تـدوم سـنوات ال بـل عقـودا            غري أنه غالبا ما يكون جمرد بدايٍة حملنـة        . على الصعيد اإلنساين  
وهو يـؤدي، يف كـثري مـن احلـاالت، إىل        . من املعاناة واحلرمان والكفاح اليومي من أجل البقاء       

ويبلـغ عـدد الالجـئني يف       . خسارة أسباب الرزق وضياع الفـرص واهلويـة الثقافيـة بـشكل دائـم             
ى الزيـادة إىل    وُتعـز . أربـع سـنوات   منـذ    ماليني شخص، وهو أعلى مستوى وصـله         ٩,٩العامل  

حد بعيد إىل تدهور احلالة األمنية واإلنسانية يف العراق، اليت أرغمت أكثر من مليـوين شـخص                 
 .على البحث عن ملجأ يف اخلارج

وتضاف هذه األعداد إىل عدد املشردين داخليا يف العامل بسبب الرتاعات الـذي ُيقـدَّر                - ٦
دين داخليــا،املعروفني لــدينا، حــواىل فــي العــراق، يبلــغ عــدد املــشرف.  مليــون شــخص٢٤,٥بـــ 

ويف الـسودان، علـى الـرغم مـن عـودة زهـاء مليـون شـخص إىل جنـوب                    .  مليون شـخص   ٢,٢
 شخص جديد، ممـا رفـع   ٢٤٠ ٠٠٠د هذا العام، أسفر انعدام األمن يف دارفور عن هتجري  البال

ّر مـن هـذا     وقد فـ  .  مليون شخص  ٢,٢العدد اإلمجايل للمشردين داخليا يف دارفور وحدها إىل         
 شخص متوجهني إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد، ومهـا بلـدان              ٢٤٢ ٠٠٠اإلقليم قرابة   

__________ 
 نزاعـا  ١٩ موقعـا، مقارنـة بــ    ١٦ نزاعـا يف  ١٧ نزاعات مسلحة واسعة النطاق بلغ عددها     ٢٠٠٦شهد عام    )١( 

 .٢٠٠٧ املعهد، حولية، معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم. ٢٠٠٤ موقعا شهدها عام ١٧يف 
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 ١٧٠ ٠٠٠ و ٣٠٠ ٠٠٠جمــاوران فيهمــا أيــضا أعــداد كــبرية مــن املــشردين داخليــا تبلــغ         
 شــخص ال يزالــون مــشردين ٧٠٠ ٠٠٠ويف الــصومال، هنــاك حــوايل . شــخص علــى التــوايل

 القتال املتكررة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة قـد أرغمـت أكثـر              داخليا، يف حني أنّ أعمال    
ــن  ــسكان         ٥٠٠ ٠٠٠م ــدد اإلمجــايل لل ــزاد الع ــام، ف ــذا الع ــازهلم ه ــادرة من ــى مغ  شــخص عل

جمموعات مسلحة مـن غـري الـدول        تسببت  ويف كولومبيا،   .  مليون شخص  ١,٢على  املشردين  
ــشريد  ــدين٢٠ ٠٠٠بتـ ــشردين دا .  مـ ــدد املـ ــغ عـ ــا، بلـ ــا  وعمومـ ــا املـــسجلني يف كولومبيـ خليـ

ويف أفغانـستان، أّدت  .  ماليـني ٣مليون شخص، مع أنّ البعض يقّدر عددهم اإلمجايل بــ         ٢,١
متكــررة ومتزايــدة، وخباصــة يف املقاطعــات تــشريد أعمــال العنــف وانعــدام األمــن إىل عمليــات 

 شــخص خــالل النــصف األول مــن عــام     ٤٤ ٠٠٠حــوايل  تــشريد اجلنوبيــة، حيــث جــرى   
 شـخص حـىت   ١٠٠ ٠٠٠أعمـال العنـف يف سـري النكـا         تـشرد بـسبب     وهذا العام،   . ٢٠٠٧

 شـخص متكنـوا مـن العـودة     ١٢٠ ٠٠٠اآلن، وخصوصا يف مشال البلـد وشـرقه، مـع أنّ زهـاء       
 .مايو بعد أن خفّت حدة األعمال القتالية/إىل ديارهم يف شرق البلد منذ أيار

ــوم غــري دوليــ   و - ٧ ــة الرتاعــات الي ــزال أغلبي وبينمــا اتــسمت هــذه الرتاعــات دائمــا   . ةال ت
باختالل التوازن بني طريف الرتاع مـن حيـث القـدرة العـسكرية، تزايـدت حـدة هـذا االخـتالل                     
ــة،       ــسطينية احملتل ــسنوات األخــرية، وعلــى األخــص يف األرض الفل يف عــدد مــن الرتاعــات يف ال

يات جمموعـات مـسلحة   ولكن أيضا يف أفغانستان والعراق حيث حتارب القوات املتعددة اجلنس         
ويف مثل هذه الرتاعات، تلجـأ األطـراف األضـعف عـسكريا، للتغلـب علـى دونّيتـها مـن                    . شىت

حيــث القــوة العــسكرية التقليديــة، إىل اســتراتيجيات تنتــهك القــانون اإلنــساين الــدويل انتــهاكا  
 وأخــذ صــارخا كــشّن االعتــداءات املتعّمــدة علــى املــدنيني، مبــا يف ذلــك العمليــات االنتحاريــة  

. الرهائن وتعّمد تركيز املقاتلني ونصب األهداف العسكرية األخـرى يف وسـط األحيـاء املدنيـة     
وتشكّل مثل هذه األفعال انتهاكات للقانون اإلنـساين الـدويل يتعـذر تربيرهـا ويتحّمـل وطأهتـا                  

وُيخشى أيضا أن يتزايد استخدام األطراف األقـوى عـسكريا، يف صـراعها مـع عـدو                 . املدنيون
ن الصعب إن مل يكن من املستحيل حتديده، أسـاليب ووسـائل حربيـة تنتـهك مبـدأي التمييـز                    م

 .بني األهداف وتناسب رد الفعل مع الفعل، األمر الذي يتحّمل املدنيون عواقبه مرة أخرى
ومــن الــسمات األخــرى للرتاعــات املعاصــرة عمليــات مكافحــة اإلرهــاب الــيت تــسعى   - ٨

. ومواجهة أعمال العنف اليت ترتكبها جمموعات مسلحة عـرب وطنيـة          الدول من خالهلا إىل منع      
ورغم االعتراف باحلق الطبيعي للدول يف محاية نفسها ومحاية األشـخاص اخلاضـعني لواليتـها،               
ال بــد أن ُتنفَّــذ مثــل هــذه العمليــات جبميــع جوانبــها، ســواء أمتثلــت يف اســتخدام القــوة أم يف     

 .تام بالقانون الدويل السارياحلرمان من احلرية، مع التقيد ال
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ومن السمات البارزة األخـرى تكليـف شـركات عـسكرية وأمنيـة خاصـة بـأداء مهـام                    - ٩
ففـــي العـــراق مـــثال، قُـــدِّر يف . تؤديهـــا عـــادةً األجهـــزة األمنيـــة أو العـــسكرية التابعـــة للـــدول 

لـصاحل   أنّ عدد الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة الـيت تقـوم بأعمـال                  ٢٠٠٦مارس  /آذار
مل األنشطة الـيت     وتش .)٢( موظف ٤٨ ٠٠٠ شركة تضم    ١٨١قوات املتعددة اجلنسيات بلغ     ال

تقوم هبا هذه الشركات محاية املوظفني واملمتلكات، واستجواب األسرى، وحىت املـشاركة يف             
ــا مــا تــضع مــوظفي هــذه الــشركات يف اتــصال مباشــر بالــسكان      ،املعــارك  وهــي أنــشطة غالب
. كد أنّ على مـوظفي الـشركات املـذكورة التقّيـد بالقـانون اإلنـساين الـدويل                ومن املؤ . املدنيني

غري أنّ تعزيـز امتثـال املـوظفني        . ومسؤوليات الدول اليت تستعني هبم حمددة بشكل مؤكد أيضا        
والدول اليت تستخدمهم للقانون ومساءلتهم عن أّي انتهاكات له، ال يزال يـستلزم قـدرا أكـرب                 

ّحب يف هذا الصدد باملبادرة اليت اختذهتا احلكومـة السويـسرية، بالتعـاون             وأر. بكثري من اجلهود  
مع جلنة الصليب األمحر الدولية، واهلادفة إىل تيـسري مناقـشة املـسائل الـيت تثـار بـني احلكومـات                     

ومناذج تنظيميـة وتـدابري مناسـبة       بشأن الشركات املذكورة، والبحث يف وضع ممارسات جيدة         
 .ن أجل تعزيز احترام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسانأخرى يف هذا اجملال م

 
 التقدم احملرز والشواغل: محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة -ثالثا  

أُجنز الكثري يف السنوات األخرية يف سبيل تعزيـز محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة،                   - ١٠
اركة جملــس األمــن املتزايــدة يف مــسائل ذات صــلة  مبــا يف ذلــك قبــول مــسؤولية احلمايــة؛ ومــش 

حبمايــة املــدنيني؛ وتــضمني واليــات حفــظ الــسالم، بــشكل متزايــد ومنــتظم، أنــشطةً مــسانِدة    
حـدة يف جمـال   حلماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة؛ واالستثمار يف جمال تعزيز قدرات األمم املت       

دنيني يف مـا بــني اجلهـات الفاعلـة املعنيــة     مـن أجـل الــسالم؛ وحتـسني تنـسيق محايــة املـ     ةطاوسـ ال
بالشؤون اإلنسانية؛ وتوفري مزيد من الزخم، على الصعيدين الدويل والـوطين، ملكافحـة إفـالت      

غـري أننـا ال نـزال نواجـه حتـديات           . مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم ضـد اإلنـسانية مـن العقـاب           
إمنــا يقــاس مبــا يتحقــق علــى األرض مــن   ّمجــة تؤكــد أنّ التقــدم احملــرز يف جمــال محايــة املــدنيني   

 .إجنازات
 

__________ 
ــساءلة احلكوماملــمكتــب  )٢(  ــزال الزمــة   ‐إعــادة تعمــري العــراق  ة يف الواليــات املتحــدة،  ي  اإلجــراءات الــيت ال ت

 Rebuilding Iraq – Actions Still Needed to Improve the Use of (لتحسني اسـتخدام األجهـزة األمنيـة اخلاصـة    

Private Security Providers(   يونيـه  / القـدرات الدفاعيـة واإلدارة، حزيـران    قـسم يس، مـدير ، بيـان ولـيم سـول
٢٠٠٦. 



S/2007/643  
 

07-57356 5 
 

 تطورات مشجعة -ألف  
 التقدم احملرز يف وضع إطار معياري  

، ٢٠٠٥قبـول مجيــع الـدول األعـضاء، يف مـؤمتر القمـة العــاملي      بأمهيـة خاصـة   يكتـسي   - ١١
سؤولية وميثل ذلك تأكيدا حاسـم األمهيـة للمـ        . ‘‘مسؤولية احلماية ’’األساسي املتمثل يف    بدأ  بامل

األساسية اليت تقع على عاتق كل دولة يف محاية مواطنيها واألشـخاص اخلاضـعني لواليتـها مـن                  
وإنـه ألمـر    . أعمال اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم ضـد اإلنـسانية                

أيـضا   من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي قـد وضـعتا   ١٣٩ و ١٣٨مهم أن تكون الفقرتان  
على عاتق األمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس األمن، مسؤولية مساندة الدول األعـضاء يف محايـة        

هــذا إجنــاز بــارز جيــب أن يــؤدي إىل اختــاذ إجــراءات ســريعة وحامســة للحيلولــة دون  ف. ســكاهنا
اخلــاص  ممثلـي  مقدوسـي . معانـاة املـدنيني يف منــاطق الـرتاع أو للتخفيـف مــن حـدة هـذه املعانــاة      

 .حتقيق هذه األهدافكبرية يف  مسامهة عين مبنع اإلبادة اجلماعية والفظاعات اجلماعيةامل
، خطـوات هامـة     )S/2007/740(واختذ جملس األمن أيضا، منذ صدور تقريـري األخـري            - ١٢

 ١٦٧٤القـــرارين باختـــاذ لتعزيـــز اإلطـــار املعيـــاري والعمليـــايت حلمايـــة املـــدنيني، مبـــا يف ذلـــك 
ــار      ). ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦( ــداد إط ــة خاصــة يف ســياق إع ــرار األول أمهي ــسي الق ويكت

 :عمل يسمح بالقيام مبا يلي
تضمني واليات عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم، عنـد االقتـضاء وعلـى                 )أ( 

 : ما يليأساس كل حالة على حدة، أحكاما تنص على
 محاية املدنيني املعرضني خلطر العنف البدين الوشيك؛ ‘١’ 
 منع العنف اجلنسي ومواجهته؛ ‘٢’ 
 يسري تقدمي املساعدة اإلنسانية؛ت ‘٣’ 
 ا؛الالجئني واملشردين داخليا وحوهلتوفري احلماية يف خميمات  ‘٤’ 
 على حنو يكفل سالمتهم؛هتيئة الظروف املؤاتية لعودهتم الطوعية  ‘٥’ 
حــاالت مواصــلة جملــس األمــن التعــاون مــع منــسق األمــم املتحــدة لإلغاثــة يف   )ب( 

الطوارئ وإشراك هذا األخري إشراكا تامـا يف املراحـل األوىل للتخطـيط لبعثـات األمـم املتحـدة                
 حلفظ السالم وغريها من البعثات املعنية؛

 . إىل اجمللس بشأن محاية املدنينيإحالة املعلومات والتحليالت ذات الصلة )ج( 
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 منح حفظة السالم دورا أكثر فعالية  
  تـدعم ألمن بشكل متزايد إىل عمليات حفظ السالم والية تنفيذ أنـشطة         يوكل جملس ا   - ١٣

العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم   محايــة املــدنيني، كمــا برهنــت علــى ذلــك مــؤخرا   
، اليت أُذن هلا بأن تتخذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة حلمايـة املـدنيني يف منـاطق                  املتحدة يف دارفور  

ــر   ــشار قواهتــا، حــسبما ت ــدراهتا  انت ــرار (اه يف حــدود ق ــك، يف  )). ٢٠٠٧ (١٧٦٩الق ــال ذل وت
بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد وتكليفهـا    ، إنشاء   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

أيـضا  وأّيـد اجمللـس    . بوالية تنص صراحة على محاية املدنيني بدعم مـن عمليـة االحتـاد األورويب             
حفــظ القــانون والنظــام يف خميمــات الالجــئني  هــدف إىل األمــن يلعمــل احلفــاظ علــى  مفهومــاً 

 )).٢٠٠٧ (١٧٧٨القرار (ومواقع املشردين داخليا يف تشاد 
ويف حني أنّ تلك البعثات ال تزال يف مراحلها األوىل، تؤكد األنشطة اليت تضطلع هبـا                  - ١٤

ي ميكـن حلفظـة    الـدور احلاسـم الـذ   بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة     
السالم تأديته يف جمال محاية املدنيني، بتطبيق مفهـوم عمليـات يـويل األولويـة لتـوفري األمـن عـن                   
طريــق حــضور عــسكري رادع ومــشاركة مباشــرة ملنــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون   

وعلـى غـرار ذلـك، سـعت        . اإلنساين ووضـع حـد هلـا، لكنـها تؤكـد أيـضا حـدود هـذا الـدور                  
ــة قــوات  ــسوداناألفريقــياالحتــاد بعث ــة   يف ال ــوفري بعــض احلماي وغريهــم مــن  للمــشردين  إىل ت

وقد ُبذلت تلك اجلهود رغـم نقـص القـدرات وانعـدام األمـن              . السكان املستضعفني يف دارفور   
 يف الــسودان بطريقــة االحتــاد األفريقــي أفــراد تــابعني لبعثــة ١٠اخلطرييــن اللــذين أكــدمها مقتــل 

 .٢٠٠٧سبتمرب /ارتكبته إحدى ميليشيات الثوار يف أيلولمرّوعة يف اعتداء وحشي 
مسألة إجيابية، إال أنـه لـيس سـوى     يعترب  ومع أنّ اللجوء املتزايد إىل مثل هذه الواليات          - ١٥

فبعد مـرور مثانيـة أعـوام علـى         . خطوة أوىل يف سبيل تعزيز محاية بعثات حفظ السالم للمدنيني         
كتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية وإدارة عمليـات حفـظ            ّد م إسناد أول والية من هذا النوع، ُيعِ      

السالم دراسـة مـشتركة للنظـر يف إدراج مثـل هـذه الواليـات يف بعثـات حفـظ الـسالم وحبـث                        
ختلّفه من آثار على األرض من أجل استخالص الدروس السـتثمارها عنـد حتديـد الواليـات                  ما

 .ونشر البعثات يف املستقبل
 

 قليميةاإل املنظمات دور تعزيز  
ــتا - ١٦ ــدول عترف ــضاء ال ــدور األع ــم بال ــه ا  امله ــذي تؤدي ــاتال ــاإلقليم ملنظم ــة يف ةي  محاي

 ذلــك وكــان ،٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران يف املــدنيني محايــة بــشأن اجمللــس مناقــشة خــالل املــدنيني،
 بريـل أ/ نيـسان  يف داكـار  يف اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتب نظمه اجتماع تركيز حمور الدور
 مـن  كانو .املتحدة األمم تعقدها اليت املستوى الرفيعة االجتماعات عملية من ءكجز ،٢٠٠٧
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ــ بــني ــار نومــسؤول نيشاركامل ــصادية واجلماعــة األفريقــي، االحتــاد مــن كب ــدول االقت  غــرب ل
 .اإلقليميـة  املنظمـات  مـن  وغريهـا  العربيـة،  الـدول  وجامعـة  ، اإلسالمي املؤمتر ومنظمة أفريقيا،

ــائجومتثلــت إحــدى   ــاقيف  املهمــة النت ــى االتف ــام امل إىل احلاجــة عل ــةاإل نظمــاتقي  ودون قليمي
 يقـوم  عمليـة  وهـي  - لـذلك  سياسـات  ووضـع  املـدنيني،  حلمايـة  مؤيـدة بتـشكيل بيئـة      قليميةاإل

 مماثلـة  نـشطة أل التخطـيط  وجيـري  .احلاضر الوقت يف بتيسريها اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 العمليـة،  هـذه  يف منخرطـة  تظـل  أن علـى  اإلقليميـة  ظمـات املن أحـث  وإنـين  .أخـرى  ألقاليميف ا 

 طريــق عــن باحلمايــة، املتعلقــة الــشواغل معاجلــة يف كامنــة طاقــات مــن لــديها مــا حتقيــق بغـرض 
 .منطبقا ذلك كان حيثما السالم وحفظ الرتاع، وحل الوساطة، يف أنشطتها

 
 العقاب من اإلفالت مكافحة  

 مـدى  توسـيع  يف الـسابق،  التقريـر صـدور    منـذ  يـة، األمه حامسـة  تطـورات  أيضا حدثت - ١٧
ــق ــة تطبي ــة، العدال ــن ســيما ال الدولي ــة عمــل خــالل م ــة احملكم ــة اجلنائي  إىل باإلضــافةف .الدولي

 للمقاومـة  الـرب  جـيش  يف أعـضاء  أربعـة  على للقبض ٢٠٠٥ يوليه/متوز يف الصادرة املذكرات
علـى   القـبض  مـذكرة  ،٢٠٠٦ ربايـر ف/شـباط  يف ،الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمـة  أصدرت أوغندا، يف

ــسببأحــد األشــخاص   ــا ب ــد مــن ُزعــم م ــال اســتخدام أو جتني  العمــر مــن ســنة ١٥ دون أطف
 ،املتـهمني  علـى  القـبض  وجرى .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف عدوانية أعمال يف للمشاركة

 الكونغـو  هوريـة مج إىل ينتمي ثاٍن به مشتبه تسليم وجرى .التايل الشهر يف احملكمة إىل موالّوُس
 جـرائم  مـن بـه    ىعدَّيُـ  مبـا  يتعلـق  فيمـا  ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين يف احملكمة إىل الدميقراطية

 .اجلنسي واالستعباد القتل بينها من اإلنسانية، ضد وجرائم حرب

ــلأ/ نيــسانويف - ١٨  حــرب جــرائم بــسبب قــبضمــذكريت  احملكمــة أصــدرت ،٢٠٠٧ بري
 املـدنيني  علـى  وهجمـات  القتـل  بينـها  مـن  دارفـور،  يف بارتكاهبـا  عىدَّيُـ  اإلنـسانية  ضـد  وجرائم
ــة خطــوات تتخــذ أن علــى الــسودان حكومــة أحــث وإنــين .املمتلكــات وتــدمري ــسل فوري  ميلت
 الـشهر  ويف . يف الـسودان   اإلنـسانية  للـشؤون  الدولـة  وزيـر  هـو  وأحـدهم  احملكمـة،  إىل نياملتهَم
 يف وخـصوصا  الدميقراطيـة،  الكونغو مجهورية يف الوضع يف حتقيق يف العام املدعي شرع التايل،

 .اجلنسي العنف أعمال من وغريه اغتصاب بوقوع تفيد اليت االدعاءات

 وراء يكمـن  الـذي  العقـاب،  مـن  اإلفـالت  إهناء حيث من األمهية حامسة تطورات هذه - ١٩
ه هــذ منــع علــى قــادرين غــري كنــا وحيثمــا .ارتكاهبــا إىل ويــؤدي هــذه االعتــداءات مــن عديــد

ــداءات ــه ف ،االعت ــى جيــبإن ــل عل ــضمن أن األق ــا حماســبة جتــري أن ن ــى مرتكبيه ــاهلم، عل  أعم
 جبميـع  أهيـب  وإنـين  .املـدنيني  ضـد  العنـف  عـن  سياسيةال سؤولية امل  يتحمل منحماسبة   وكذلك
 اآلليـات  مـن  وغريهـا  - الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمـة  مـع  كـامال  تعاونـا  تتعـاون  أن األعضاء الدول
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 أهيــب كمــا - اإلنــسانية ضــد واجلــرائم احلــرب وجــرائم اجلماعيــة اإلبــادة تعــاجل الــيت الدوليــة
 .موجودا يكن مل إن التعاون ذلك وتيسري لتشجيع مالئمة خطوات يتخذ أن باجمللس

 
 للقلق املثرية املسائل - باء 

 محايــة إىل متزايــد حنــو علــى متيــل بيئــة إقامــة علــىاملــذكورة أعــاله  التطــورات تــساعد - ٢٠
 فإهنـا  ذلـك،  ومـع  .بعـد بـشكل كامـل      لـذلك  مواتية غري كانت وإن املسلح، الرتاع يف نينياملد
 أحنـاء  يف الرتاعـات  يف املـدنيون  زال فمـا  :اليـوم  الواقـع  مـع  صـارخ  حنـو  علـى  تتعارض زالت ما

 .األساســية احتياجــاهتم تلبيــة يــستطيعون وال وُيــشردون وُيغتــصبون وُيــشوهون ٌيقتلــون العــامل،
 بـصورة  االنتبـاه  ألفـت  أن التقريـر  هـذا  يف وأود .همـة امل سائلاملر على العديد من     وينطوي األم 

 اطبيعتـه ل أو املعاصـرة،  املـسلحة  الرتاعات يف تفشيها زيادة بسبب إمااألمور التالية،    إىل خاصة
 .الدويل اإلنساين القانون احترام خيص فيما الوخيمة اعواقبه أو امللحة،

 
 والتناسب التمييز مبدأي من االنتقاص من مزيد :القتالية األعمال سري  

 مبـدأ  ويـستلزم  .والتناسـب  التمييـز  مبـدأي  مـن  االنتقـاص  مـن  مزيد حدوث هو األول - ٢١
 توجــه وأن واملــدنيني املقــاتلني بــني األوقــات، كــل يفمتيــز،  أن املتحاربــة األطــراف مــن التمييــز

 جيـب  التناسـب،  ملبـدأ  وطبقـا  .فقـط  العـسكرية  األهـداف  من  ذلك وغري املقاتلني إىل اهلجمات
 بالقيـاس  مفرطـة  املدنيـة  باألهداف األضرار أو إصابتهم أو املدنيني أرواح يف اخلسائر تكون أال
 يف للمـدنيني  متعمـدا  اسـتهدافا  شـهدنا  وقـد  .املباشـرة  امللموسة املتوقعة العسكرية املكاسب إىل
 بطريقـة  التناسـب  مبـدأ  تفسري إىل ميال وكذلك وجارية، حديثة نزاعات يف املناسبات من عدد
 .هبا املسموح املدنية اخلسائر يشكل فيما لالنزعاج ومثري مربر غري توسع إىل تؤدي

 ومجهوريـة  أفغانستان مثل أماكن يف شيوعا أكثر للمدنيني املتعمد االستهداف وأصبح - ٢٢
 إىل يهـدف  خلـوف ا مـن  مناخـا  يوجـد  ممـا  والعـراق،  والـصومال  والسودان الدميقراطية الكونغو
 علـى  لالنزعـاج  املـثرية  االجتاهـات  أحـد يتمثـل   و .وتـشريدهم  املـدنيني  الـسكان  استقرار زعزعة
ــديف  اخلــصوص وجــه ــة اهلجمــات إىل اللجــوء تزاي ــاكن يف االنتحاري ــها مــن أم ــستان بين  أفغان

 أهـداف  إىل موجهـة  اهلجمـات  تلك كانت احلاالت، بعض ويف .والعراق والصومال وإسرائيل
 بـني  متيـز  ال الـيت  اهلجمـات  تلـك  طبيعة بسبب املدنيني بني خسائر عن تسفر ولكنها ،ةعسكري
 .مدنيـة  وأهـداف  مـدنيني  ضد عمدا اهلجمات ارُتكبت عديدة، أخرى حاالت ويف .األهداف

ــا حتــدث    ــر م ــذهوأكث ــاكن يف اهلجمــات ه ــة األم ــاكن :العام ــادة أم  األســواق وســاحات العب
 عـسكرية  ميـزة  توجـد  ال وحيـث  املعتـادة،  حياهتم أثناء الناس يهاف يتجمع اليت املدنية واألماكن

 يطــاغال شعورالــو املــدنيني بــني اجملــازر حــدوث يهــ لــذلك احلتميــة والنتيجــة .كــسبها ميكــن



S/2007/643  
 

07-57356 9 
 

 مــدين ٧٠٠ علــى يربــو مــا قُتــل العــراق، ففــي .بــشدة العامــة احليــاة يعطــل ممــا األمــن، بانعــدام
 عـام  مـن  فقـط  األوىل الثالثـة  الـشهور  يف ريـة انتحا هجمـات  يف ١ ٢٠٠ على يربو ما وأصيب
ــل  حــادث ويف .)٣(٢٠٠٧ ــع مــسرف يف القت  مفجــرون هــاجم ،٢٠٠٧ أغــسطس/آب يف وق

 العـراق،  بـشمال  سـنجار  يف األقليـات،  مـن  وهي ،اليزيديني طائفة سكنهات جممعات انتحاريون
 نـستان، أفغا ويف .٥٠٠ علـى  يزيـد  مـا  وجـرح  مـدنيا  ٤٣٠ علـى  يزيـد  ما مصرع عن أسفر مما

 ،٢٠٠٦ عـام  يف ١٢٣ إىل ٢٠٠٥ عـام  يف هجومـا  ١٧ مـن  االنتحاريـة  اهلجمـات  ارتفع عـدد  
 .)٤(٦٢٤ وجرح مدنيا ٢٣٧ مصرع عن أسفر مما
 عمليـات  عـن  النامجـة  املـدنيني،  بني العارضة اخلسائرحجم   أيضا القلق يثري مما أن كما - ٢٣

 الــصومال مثــل أمــاكن يف دولــةلل تابعــة غــري مــسلحة مجاعــات ضــد هبــا القيــام جيــري عــسكرية
 األحيــان بعــض يف واإلثيوبيــة احلكوميــة القــوات قامــت الــصومال، ففــي .وأفغانــستان والعــراق

 قــوات مــن هجمــات علــى ردا مدنيــة، منــاطق يف ثقيلــةال ســلحةاألو شديدةالــ قــوةال باســتخدام
 أن إىل مقديــشو يف الرئيــسية اجلراحيــة املستــشفيات مــن معلومــات وتــشري .للحكومــة مناوئــة
 يوليــه/ومتــوز ينــاير/الثــاين كــانون بــني فيمــا أســلحة جــراء مــن جبــروح أصــيبوا مــدنيا ٣ ٢٠٠

 مـدنيا  ٨٨ قُتـل  العـراق،  ويف .واألطفـال  النـساء  مـن  ١ ٠٠٠ علـى  يربو ما بينهم من ،٢٠٠٧
 املتعـددة  القـوات  هبـا  قامـت  جويـة  غـارات  خـالل  العـام،  هذا من يوليه/ومتوز بريلأ/ نيسان بني

 إىل املـساعدة  لتقدمي املتحدة األمم بعثة طلبات معظم على إجابة ترد ومل .العراق يف اجلنسيات
 اجلنـسيات  املتعـددة  القـوات  أجرهتـا  اليت التحقيقات نتيجة عن معلومات على للحصول العراق

 .األحداث تلك يف

 بريـة  وهجمـات  جـوي  قـصف  أعمـال  عـن  املدنيني بني خسائر جنمت أفغانستان، ويف - ٢٤
 احلـاالت  بعـض  يف أثـار  ممـا  اهلويـة،  حتديـد  يف للخطـأ  أو األهـداف  إصـابة  يف الدقـة  لعدم نتيجة

 يزيـد  مـا  نأ اإلنـسان  حلقـوق  األفغانيـة  اللجنـة  وتـزعم  .احلكومـة  جانب من القلق عن تعبريات
ــوا قــد مــدنيا ٧٥ علــى ــة هجمــات خــالل قُتل ــة وعمليــات جوي  ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول يف بري

 واملتعـــددة األفغانيـــة القـــوات تلتـــزم أنوجـــوب  احلامســـة ألمهيـــةا ذات األمـــور ومـــن .وحـــده
 .املـــدنيني تـــصيب الـــيت اخلـــسائر لتجنـــب بعملياهتـــا القيـــام يف احلـــرص مـــن مزيـــدا اجلنـــسيات
 لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  بعثـة  قـدرة  مـن  حتـد  عديـدة  حـاالت  يف األمنيـة  الظـروف  فإن ولألسف،
 املـدنيني،  بـني  خـسائر  عنها تنجم اليت األحداث من ارمسي تحققعلى ال   أفغانستان إىل املساعدة

__________ 
ــر حقــوق اإلنــسان     )٣(  ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق، تقري ــاير / كــانون الثــاين١  للفتــرةبعث  -ين

 .٢٠٠٧مارس /آذار ٣١
 )٤( A/HRC/4/98 ٢٥، الفقرة. 
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 القـوات  قيـادة  وافقـت فقـد    .الثقـل  مـن  مزيـدا  اكتـسبت  قـد  ذلـك  أمهية إلبراز جهودها أن مع
  يف لوكـاب  يف عقـد  املـدنيني  محايـة  بـشأن  املتحـدة  األمـم  برعاية اجتماع يف اجلنسيات، املتعددة

 ملموسـة  تـدابري  عـن  وأعلنت بعثة،ال مع املعلومات مشاطرة تيسري على ،٢٠٠٧ أغسطس/آب
 مـع  بالتعـاون  ،“ العمليـات  عقـب  استعراضـات ” سـتجري  كما .املدنيني بني اخلسائر لتخفيض
 .املدنيني بني خسائروقوة  حاالت يف ،أفغانستان حكومة

 الـرتاع  بـأطراف  ليهيـب  جهـوده  كـل  األمـن  جملس يبذل أنينبغي   ،جارية وكممارسة - ٢٥
 الـدويل  اإلنـساين  بالقـانون  املتعلقـة  التزاماهتـا  حتترم أن فوضها، اليت اتاجلنسي املتعددة والقوات
 بـشأن  )٢٠٠٧( ١٧٧٦ القـرار  يف اجمللـس  بـدعوة  أرحـب  الصدد، هذا ويف .اإلنسان وحبقوق
 املمكنـة  اخلطـوات  مجيـع  اختـاذ  إىل أفغانـستان،  يف األمنيـة  للمـساعدة  الدوليـة  القوة والية جتديد
 وأحـث  .اإلنـسان  حقـوق  وقـانون  الـدويل  اإلنساين القانون واحترام ينياملدن حياة محاية لكفالة
 اجلنـسيات  املتعـددة  القـوات  قيـادة  وكذلك ،أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة قيادة
 سـري  خـالل  املدنيني محاية لكفالة املتخذة اخلطوات عن حمددة معلومات تقدمي على العراق، يف

 ١٧٧٦ القـرارين  مبوجـب  املطلوبـة  اجمللـس،  إىل املقدمـة  الفـصلية  قاريرمهـا ت يف القتاليـة  األعمال
 .التوايل على ،)٢٠٠٦( ١٧٣٢ و) ٢٠٠٧(

 املتحاربـة  األطـراف  أن مـن  متزايد قلق هناك ،النظري للعمليات القتالية   الصعيد وعلى - ٢٦
 عـسكرية  يـزة م” يشكل ملا جيب مما أكثر النطاق واسع تفسريا التناسب مبدأ تطبيق عند تعتمد

 العرضـية،  املدنية اخلسائر من هبا امسموح مستويات يعترب قد ملا وبالتايل، ،“ ومباشرة  ملموسة
 اجلوهريــة العــسكرية امليــزات مراعــاة مــن وبــدال .اجلويــة احلربيــة األعمــال ســياق يف ســيما ال

 كـان  ،الـدويل  اإلنـساين  القـانون  يتـوخى  كمـا  حمـدد،  هلجـوم  معقولة بدرجة املباشرة والعواقب
 الـيت  أو قليال إال حمسوسة ليست اليت العسكرية امليزاتب املدنية اخلسائر موازنة إىل نزوع هناك
 الرتعـة  تلـك  وكانـت  .عام بوجه العسكرية للحملة كنتيجة أو األطول األمد يف إال تنشأال   قد

 لتــهامح عــن النامجــة املدنيــة للخــسائر إســرائيل حكومــة تربيــر يف املثــال، ســبيل علــى واضــحة،
 الـيت ( لبنان بشأن التحقيق جلنة قررت محلة وهي ،)٥(٢٠٠٦ عام يف اهللا حزب على العسكرية

 مـن  ملحوظـا  منطـا  تـشكل  أهنـا  بعد فيما )٢/١- دإ اإلنسان حقوق جملس لقرار إعماال نشئتأُ
 .املتناسب وغري املميز وغري املفرط القوة استعمال

__________ 
وزارة الصادر عـن  “  قضايا التناسب-د على هجمات حزب اهللا من لبنان الر”، التقرير املعنونانظر، على سبيل املثال،      )٥( 

 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥يف اخلارجية اإلسرائيلية 
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 نيأثر الرتاع املسلح على كبار السن واملعوق  
،  األمـن  حسبما نوقش مبزيد من التفصيل يف تقارير مواضيعية أخرى مقدمة إىل جملـس             - ٢٧

. فإن النساء واألطفال ال يزالون ُعرضة ألقصى درجات العنـف واملـشقة خـالل الـرتاع املـسلح                 
 حتظــى املخــاطر اخلاصــة الــيت يــشكلها الــرتاع املــسلح بالنــسبة لكبــار الــسن واملعــوقني  علــى أن 
دودة إن كبار السن أقل قـدرة علـى الوصـول إىل املـساعدات بـسبب قـدرهتم احملـ                  . لباهتمام أق 

ــون      ــد ُيتركــون حلراســة املمتلكــات، أو ُيهمل ــدين، وق ــدما تعــم  علــى التحــرك وضــعفهم الب  عن
عرضــة لإلصــابة وباملثــل، يكــون املعوقــون أكثــر  . الفوضــى ويلــوذ بقيــة أفــراد أســرهم بــالفرار  

 املـساعدة علـى     يفقدون معـداهتم   لعلهمو. عدة على التماس السالمة   الوفاة إذا مل جيدوا املسا     أو
. احلركة مثل الكراسي املتحركة، علما بأن البيئة املادية احمليطة هبم غالبا مـا تـتغري بفعـل الـدمار              

وكـان كبـار   .  شـبكات الـدعم، ممـا يزيـد مـن عزلتـهم وإمهـاهلم        تتعطـل ويف الكثري من األحيـان  
ذين مل يتمكنوا من الفرار من القتال الذي دار يف جنـوب لبنـان عـام    السن واملعوقون من بني ال  

القـــدرة علـــى التحـــرك مـــشكلة وتبقـــى .  فواجهـــوا خطـــر التعـــرض لإلصـــابة واملـــوت٢٠٠٦
، ممـا يعـوق وصـوهلم    نقـاط جتمـع املـشردين   للمعوقني حـىت إذا متكنـوا مـن الوصـول إىل         بالنسبة

 .اخلدمات ىلإ
، اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة   لتحديات، تطلب واعترافا بوجود مثل هذه ا    - ٢٨

اليت اعُتمدت مؤخرا، إىل مجيع الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابري الضرورية لكفالة محايـة               
وأحث الـدول األعـضاء علـى التـصديق         . وسالمة األشخاص املعوقني يف أوضاع الرتاع املسلح      

 تـدابري يف هـذا الـصدد يف تقـاريرهم إىل هيئـة      خـذ مـن   على االتفاقية، وتقـدمي معلومـات عمـا اتُ        
واألمـر األكثـر إحلاحـا هـو ضـرورة أن           . اإلشراف اليت سُتنشأ بعد دخول االتفاقيـة حيـز النفـاذ          

تكفل السلطات الوطنية واجلهـات العاملـة يف اجملـال اإلنـساين االهتمـام بـشكل منـهجي بكبـار                    
 .ماية ومساعدة املدنينيالسن واملعوقني، وذلك يف إطار ما تبذله من جهود حل

 
 توفري احلماية للصحفيني  

 ينيإن املـسألة األخــرى املــثرية للقلــق هــي زيـادة عــدد الــصحفيني واملــساعدين اإلعالمــ   - ٢٩
ففـي عـام    . الذين قُتلوا أو أُصيبوا أثناء قيامهم بإعداد تقارير من مناطق تشهد نزاعات مـسلحة             

ــوايل، ورد أ  ،٢٠٠٦ ــى الت ــة عل ــسنة الرابع ــسبة لوســائل      ولل ــدان بالن ــو أخطــر البل ــراق ه ن الع
 غالبيتـــهم مـــن املـــواطنني يني مـــن الـــصحفيني واملـــساعدين اإلعالمـــ٦٤اإلعـــالم، حيـــث قُتـــل 

ــراقيني ــل . )٦(العــ ــر   ٤٣وقُتــ ــصا آخــ ــن    شخــ ــستة األوىل مــ ــهر الــ ــالل األشــ ــراق خــ  يف العــ
__________ 

 .)٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ (٢٠٠٦حرية الصحافة يف عام منظمة صحفيون بال حدود،   )٦( 
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ة ومجهوريــة  يف أفغانــستان واألرض الفلــسطينية احملتلــى قتلــطقوســ، كمــا أُبلــغ عــن )٧(٢٠٠٧
 اإلصــابات القاتلــة يف بعــض جــتنتو. الكونغــو الدميقراطيــة وســري النكــا والــصومال وهــاييت 

ــريان          ــة ن ــوعهم يف منطق ــسبب وق ــاهتم، أو ب ــصحفيني يف املخــاطرة حبي ــة ال ــن مبالغ ــان ع األحي
ــة ــسبب تعمــ    . متبادل ــر ب ــدد آخ ــل ع ــا قُت ــرتاع كم ــراف ال ــنعهم   د أط ــصحفيني مل ــتهداف ال  اس

  مرافقـة كمـا أن ممارسـة  . د التقارير، وخصوصا املتعلقة بارتكاب انتـهاكات     وقفهم من إعدا   أو
 وقد يعطـي االنطبـاع      ،أحد أطراف الرتاع جيعل الصحفيني على مقربة من األهداف العسكرية         

 .، فيصبحوا بالتايل أهدافا مشروعةبأهنم مقاتلني
) ٢٠٠٦ (١٧٣٨رار   اجمللـس القـ    ذ اختـ   تتـسم بـه هـذه املـسألة مـن إحلـاح،            واعترافا مبـا   - ٣٠

 إىل الكف عن اسـتهداف الـصحفيني والعـاملني يف اجملـال             اتالذي دعا فيه مجيع أطراف الرتاع     
ــة   ــام اللتزاماهتــا الدولي ــال الت ــع األطــراف األخــرى يف   . اإلعالمــي، واالمتث ــدول ومجي وحــثّ ال

لـصحفيني  الرتاعات املسلحة على منـع انتـهاك القـانون اإلنـساين الـدويل املتمثـل يف اسـتهداف ا                  
والعاملني يف جمال اإلعالم، والسعي بشكل جاد إىل وضع حد لإلفالت من العقـاب ومقاضـاة                 

قـرر اخلـاص املعـين      وإلحراز تقدم بشأن هذه املـسألة، أوصـى امل        . مرتكيب مثل هذه االنتهاكات   
 بإعــداد حتليــل شــامل هلــذه املــسألة مــع تقــدمي توصــيات لتعزيــز  بــاحلق يف حريــة الــرأي والتعــبري

 اخلـربة   وسيكون ذلك مبثابة خطوة هامـة ينبغـي أن تـستفيد مـن عمـل املنظمـات ذات                 . مايةاحل
 .العملية يف هذا املضمار

 
 التحديات الرئيسية اليت تواجه اجمللس - رابعا 

 آنفا، أرى أن هناك أربعة حتديات رئيـسية ذات أمهيـة خاصـة بالنـسبة لنـا           ُتكركما ذ  - ٣١
سـتجابة بـصورة     تكفـل اال   هاصددبـ  األعـضاء اختـاذ إجـراءات         وبإمكان اجمللـس والـدول     ،مجيعا

 .أكثر منهجية وقوة
 

 كفالة الوصول - ألف 
إن كفالة الوصول هي، يف بعـض نواحيهـا، مـن أكـرب التحـديات الـيت  تواجـه اجمللـس                        - ٣٢

ا حلمايـة يف اجملـال اإلنـساين، وكـثري        فالوصول هو الشرط األساسي للعمـل وا      . والدول األعضاء 
ــا ميثــ  ــسبة ملاليــ    م ــدة للنجــاة بالن ــيلة الوحي ــل والوس ــة     نيل األم ــوا رهين ــذين وقع األشــخاص ال
 .مسلح لرتاع

__________ 
 )٧(  http://www.newssaftey.com/casualities/iraq.htm#2007, ٢٠٠٧أغسطس / آب١٤زيارته يوم  ، جرت. 
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 ملزمـة بـأن تـأذن بـاملرور الـسريع           الـرتاع أطـراف   ووفقا للقانون اإلنساين الدويل، فـإن        - ٣٣
طلبـت  قـد   و.  وصوهلا إىل املدنيني احملتاجني وعـدم اعتـراض سـبيلها          للمساعدة اإلنسانية وتيسري  

ــاجل ــدول الــيت حيتــاج ســكاهنا إىل  ١٩٩١ املتخــذ عــام ٤٦/١٨٢ة العامــة يف قرارهــا معي  إىل ال
املــساعدة اإلنــسانية أن تيــّسر عمــل املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف 

وأوضـح اجمللـس أن   . لـضحايا إليهـا أساسـيا   االضطالع بتقدمي هذه املساعدة الـيت ُيعـد وصـول ا    
طــراف املعنيــة، مبــا يف ذلــك اجلهــات الفاعلــة غــري الــدول والبلــدان اجملــاورة، أن   علــى مجيــع األ

ملـدنيني بـصورة آمنـة ويف    اتتعاون بشكل تـام مـع األمـم املتحـدة مـن أجـل كفالـة الوصـول إىل          
ويف كـثري مـن األحيـان، ال يـتم          . الوقت املناسب ومـن دون عقبـات خـالل الرتاعـات املـسلحة            

قطعـا ال يكـون يف الوقـت املناسـب ويتعـرض إىل كـثري                طالق، و الوصول بصورة آمنة على اإل    
ونتيجة لـذلك، ُيحـرم ماليـني األشـخاص مـن احلـصول علـى املـساعدات املنقـذة           . من العقبات 

 .للحياة ومن احلد األدىن من احلماية الذي يوفره جمرد وجود العاملني يف اجملال اإلنساين
 ماليـني مـن املـدنيني       ٤م املتحدة إىل أكثر مـن        وكاالت األم   يعترب وصول  ويف العراق،  - ٣٤

ــة    ــةاحمــدود املعرضــني للخطــر يف احملافظــات الوســطى واجلنوبي ــصومال، تتعــرض  .  للغاي ويف ال
 يف املائـة مـن الـسكان    ٨٦اجلهات العاملة يف اجملال اإلنـساين إىل قيـود شـديدة يف الوصـول إىل         

ــى حنــو معــروف و  املعرضــني للخطــر   ــذين يتجــاوز عــددهم  عل ــون نــسمة ال وال تــتمكن .  ملي
 مــن األشــخاص املتــأثرين بــالرتاع يف دارفــور  ٥٦٦ ٠٠٠الوكــاالت مــن الوصــول إىل حــوايل  

ويف أفغانستان، تعجز اجلهات العاملة يف اجملـال اإلنـساين إىل           . نييالمن امل  ٤,١البالغ عددهم   و
تثناء باســ( مقاطعــة موجــودة يف مخــس حمافظــات يف اجلنــوب  ٥٣حــد كــبري عــن الوصــول إىل  

تـتمكن اجلهـات العاملـة يف       ال  ويف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،        ). بعض العواصـم اإلقليميـة    
 مليــون نــسمة مــن ١٢بــشكل جزئــي وبــصورة متقطعــة إىل  إال اجملــال اإلنــساين مــن الوصــول  

ن اجلهـات العاملـة يف اجملـال اإلنـساين مـن            ويف ميامنار الشرقية، تـتمكّ    . السكان املتأثرين بالرتاع  
 مـــن ٥٠٣ ٠٠٠الوصــول بــصورة جزئيـــة أو تواجــه قيــودا شـــديدة يف الوصــول إىل حــوايل       

وإىل جانب التأثريات اليت يتعرض إليهـا األشـخاص احملتـاجون إىل     . األشخاص املشردين داخليا  
 مثل نقص الغذاء واملأوى والرعايـة الـصحية وزيـادة حـاالت سـوء التغذيـة وارتفـاع                   ،املساعدة

ي القيـود املفروضـة علـى وصـول املـساعدات أيـضا إىل تبديـد تـأثريات                  معدالت الوفيات، تـؤد   
ــل مــن قيمــة احلما     ــدميها، وإىل التقلي ــيت ميكــن تق ــساعدات ال ــاملني   امل ــة يف وجــود الع ــة املتمثل ي

ــاليف      يف ــاع تكـ ــؤدي ذلـــك إىل ارتفـ ــر، ويـ احلقـــل اإلنـــساين بـــني الـــسكان املعرضـــني للخطـ
 .اإلنساين ملالع
أوال، مثـة قيـود   . ل املساعدة اإلنسانية ميكن أن يكون بعدة طـرق  إن تقيد أو منع وصو     - ٣٥

وثانيـا، ُيعـد    . ار الذي يلحق باهلياكل األساسية واسـتمرار القتـال        متفرضها بيئة العمل مثل، الد    
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من أكثر أنواع القيـود خطـورة حمـاوالت أطـراف الـرتاع منـع أو اعتـراض وصـول املـساعدات                      
ــرّ   ــا يعـ ــسانية، ممـ ــاة املاليـــ اإلنـ ــد  ض حيـ ــل أمـ ــر ويطيـ ــاهتمني إىل اخلطـ ــث  .  معانـ ــر الثالـ واألمـ

خطـورة أيـضا، هـو القيـود الناجتـة عـن اهلجمـات املتعمـدة الـيت تـستهدف العـاملني يف                        واألشد
 .اجملال اإلنساين

 تسبب االفتقار إىل الطرق واملهابط يف املناطق النائيـة مـن            وفيما يتعلق باجلانب األول،    - ٣٦
وغالبـا مـا يقتـرن ذلـك       . طية يف إعاقة الوصول إىل الـسكان احملتـاجني        مجهورية الكونغو الدميقرا  

إن اهنيــار . بــالرتاع املتواصــل الــذي مينــع الــسكان فعليــا مــن الوصــول إىل املــساعدات أو تلقيهــا
سيادة القانون والنظام خالل الرتاع املسلح يشكل تربة خصبة لألعمال اإلجرامية الـيت تـدفعها               

 وينــتج عــن ذلــك هنــب اإلمــدادات اإلنــسانية واألصــول       ،اليــةالرغبــة يف حتقيــق مكاســب م  
ــيلها ــستخدمة يف توصـ ــور، أدى انفـــ . املـ ــسام  ويف دارفـ ــن انقـ ــاتج عـ ــادة النـ ــل القيـ  راط سالسـ

 .اجلماعات املسلحة إىل تزايد مثل هذه األعمال
فــرض علــى جلــب   عرقــل وصــول املــساعدات اإلنــسانية أيــضا بواســطة مــا يُ      ُيوقــد  - ٣٧

راءات بريوقراطيــة تــستغرق الكــثري مــن الوقــت، وفــرض قيــود علــى إصــدار اإلمــدادات مــن إجــ
ومــع أن تنفيــذ . تأشــريات الــدخول وتــصاريح الــسفر أو تأخريهــا بالنــسبة للمــوظفني الــدوليني 

اإلعالن املشترك قد أدى إىل تقليل القيـود البريوقراطيـة املفروضـة علـى العمليـات اإلنـسانية يف                   
ــزال األطــراف امل  ــاحتدارفــور، ال ت ة تفــرض أنواعــا أخــرى مــن القيــود وتواصــل اســتهداف    رب

 .العاملني يف اجملال اإلنساين على األرض
. وُيعد املنع التعسفي لوصول املساعدات اإلنسانية مشكلة كبرية وممارسـة غـري مقبولـة        - ٣٨

ر وقد ُيمنع العاملون يف اجملال اإلنساين مـن تقـدمي املـساعدة بـسبب التعـاطف الـسياسي املتـصوّ                 
ــ ــأثريندى الـ ــول    . لـــسكان املتـ ــة يف الـــصومال وصـ ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــد منعـــت احلكومـ فقـ

املــساعدات إىل بعــض الــسكان النــازحني بــزعم أن بعــض أفــراد أســرهم ينتمــون إىل مجاعــات   
وعالوة على ذلك، تؤدي القيـود املفروضـة علـى حريـة التنقـل إىل احلـد بـشكل كـبري              . إرهابية

 اخلــدمات والــسالمة النــسبية، اجني إىل املــساعدة علــى الوصــول إىلمــن قــدرة األشــخاص احملتــ
ففــي . اين مــن الوصــول إلــيهمد، أو متكــني العــاملني يف اجملــال اإلنــس يف ذلــك مغــادرة الــبال مبــا

 الفلسطينية احملتلة، تؤدي احلواجز الداخلية، فـضال عـن القيـود املـشددة املفروضـة علـى                  األرض
 ُيقيـد و. احلـدود، إىل إعاقـة الوصـول إىل املـساعدات احليويـة           تنقل األشخاص ونقل السلع عـرب       

ــا، ٥٦٣وصــول املــساعدات اإلنــسانية يف مجيــع أحنــاء الــضفة الغربيــة باســتخدام      حــاجزا مادي
 .ويصعب بشكل خاص يف املناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية التامة
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املتعمـــدة الـــيت  اهلجمـــات يتمثـــل يفومثـــة عـــائق يـــدعو إىل االنزعـــاج بـــصفة خاصـــة   - ٣٩
فمثل هذه اهلجمـات حمظـورة مبوجـب القـانون اإلنـساين            . تستهدف العاملني يف اجملال اإلنساين    

وورد يف أحــد التقــارير أن العــدد الكلــي ألعمــال العنــف  .  وهــي مبثابــة جــرائم حــرب،الــدويل
عــام يف الفتــرة بــني الرئيــسية الــيت اســتهدفت العــاملني يف اجملــال اإلنــساين قــد تــضاعف تقريبــا   

 يــبني أن املــوظفني ممــاويــشكل املوظفــون احملليــون غالبيــة الــضحايا،  . )٨(٢٠٠٥ وعــام ١٩٩٧
ــرامج          ــيني إلدارة ب ــشركاء احملل ــيني وال ــوظفني احملل ــى امل ــد عل ــشكل متزاي ــدون ب ــدوليني يعتم ال

ويف . املــساعدات عنــد تزايــد انعــدام األمــن، ممــا يــؤدي فعليــا إىل حتويــل عــبء حتمــل األخطــار
 يف املائـة يف الفتـرة مـن    ١٥٠زايدت اهلجمات ضد العاملني يف اجملال اإلنساين بنـسبة          دارفور، ت 
 قُتـل حـىت اآلن مثانيـة      ،وخـالل العـام اجلـاري     . ٢٠٠٧يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

ــساين،    ــاملني يف اجملــال اإلن ــرِح بينمــا مــن الع ــر مــن  ١١ُج ــداءات٦٠ وتعــرض أكث ومت .  العت
.  مـن املـوظفني خـالل هـذه العمليـات     ١٠٢ مركبة واخُتِطف أكثر مـن  ٩٣اختطاف أو سرقة    

 اعتداء مسلحا ضـد مبـان تابعـة جلهـات عاملـة يف اجملـال                ٦٥ قافلة إغاثة ووقع     ٦٠كما ُنهِبت   
ة مــساعدات إنــسانية إىل اهلجــوم   قافلــ٤١، تعرضــت ٢٠٠٧أغــسطس /وحــىت آب. اإلنــساين

 هجومـا علـى منـشآت تابعـة جلهـات        ٢٩ع   وقـو  ت تقـارير عـن    النهب يف أفغانستان، وورد    أو
.  مــن العــاملني يف اجملــال اإلنــساين قُِتــل منــهم ســبعة  ٦٩واخُتِطــف . عاملــة يف اجملــال اإلنــساين

ــل   ــاال، قُتـ ــسب     ٤١وإمجـ ــهر الـ ــالل األشـ ــساين خـ ــال اإلنـ ــاملني يف اجملـ ــن العـ ــن  مـ عة األوىل مـ
 .٢٠٠٧ عام
  حماوالت إلقاء القـبض علـى اجلنـاة   إنوبالرغم من خطورة هذه اجلرائم وانعكاساهتا، ف       - ٤٠

ويف ســري النكــا، مل حتــرز اللجنــة الــيت شــكلتها احلكومــة للتحقيــق يف انتــهاكات . غــري كافيــة
ــدم  ــسان تق ــذكرحقــوق اإلن ــل    ا ُي ــق يف قت ــا يف ذلــك التحقي ــها حــىت اآلن، مب  مــن ١٧ يف عمل

ة واحـدة إثـر تعرضـهم    املوظفني التابعني ملنظمة العمل من أجل حماربـة اجلـوع الـذين قُتلـوا دفعـ         
 .٢٠٠٦أغسطس /هلجوم شنيع يف آب

واإلبـالغ سـوف     علـى وضـع آليـة للرصـد          تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية     ويعكف مكتـب     - ٤١
 أكثــر تعمقــا ألســباب وتبعــات القيــود املفروضــة علــى وصــول املــساعدات  تيــّسر إجــراء حتليــل

ُيدرج يف  كمـا سـ   ة حبمايـة املـدنيني،      قبلة املتعلقـ  رفق هذا التحليل بالتقارير امل    وسوق يُ . اإلنسانية
ــة يف حــاالت الطــوارئ      . اإلحاطــات املنتظمــة الــيت يقــدمها إىل اجمللــس منــسق عمليــات اإلغاث

 هو أن هذه اآلليـة سـوف تتـيح للمجلـس فرصـة اختـاذ إجـراءات منـسقة اسـتجابة                      ه أمهية ل اممو

__________ 
تقريـر فريـق الـسياسة    اجتاهـات الـسياسة والعمليـات،    : تقدمي املساعدات يف بيئـة غـري آمنـة    هارمر وآخرون،   . أ  )٨( 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٣، اإلنسانية
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تـبني اإلجـراءات    لألوضاع اليت تتسم خبطورة خاصة، وحتـدد مـا هـو متوقـع يف هـذا الـصدد؛ و                  
اليت جيب أن تتخذ لكفالة وصول املساعدات املنقذة للحياة إىل مـن هـم حباجـة إليهـا، وكفالـة                    
عمــل القــائمني علــى توصــيل املــساعدات يف بيئــة آمنــة ال ُيــسمح فيهــا باســتهداف العــاملني يف  

 املتنـاحرة   وتشمل اإلجراءات احملتملة الدعوة املنـسقة والتفـاوض مـع األطـراف           . اجملال اإلنساين 
 :من أجل حتديد ما يلي

ــدابري  )أ(  ــرتاع ”ت ــرور      “فــض ال ــت م ــسارات وتوقي ــى م ــها عل ــق مبوجب ــيت ُيتف  ال
 عرضـية   القوافل واجلـسور اجلويـة لنقـل املـساعدات اإلنـسانية، وذلـك تفاديـا لوقـوع هجمـات                  

 ضد العمليات اإلنسانية؛
ملمـرات اإلنـسانية    ز ا العمل على أرفـع املـستويات الدبلوماسـية مـن أجـل تعزيـ              )ب( 

  جبهات القتال؛ علىدوءاهل وحتديد أيام
وضــع معــايري إلعفــاء العــاملني يف اجملــال اإلنــساين مــن شــروط احلــصول علــى   )ج( 

تأشريات الدخول وتصاريح السفر، وإعفاء الـسلع واملعـدات املـستخدمة يف تقـدمي املـساعدات                
وميكـن بـدء تطبيـق هـذه        . ى االسـترياد  اإلنسانية من الرسوم اجلمركية ومن القيود املفروضة علـ        

اإلعفاءات مبوجب توصية يقدمها منسق العمليات اإلنسانية يف حاالت الطـوارئ عنـدما تنـشأ               
 .حاجة إىل تقدمي مساعدات منقذة للحياة على وجه السرعة

وينبغــي النظــر أيــضا يف تعزيــز املــساءلة يف حــاالت اإلعاقــة اخلطــرية لعمليــات توصــيل    - ٤٢
وعلــى ســبيل املثــال، ُيعــد مــن جــرائم احلــرب، مبوجــب نظــام احملكمــة    . اإلنــسانيةاملــساعدات 

اجلنائيــة الدوليــة، تعمــد اللجــوء إىل جتويــع املــدنيني كوســيلة مــن وســائل احلــرب حبرمــاهنم مــن  
احلــصول علــى املــواد الالزمــة لبقــائهم علــى قيــد احليــاة، ويــشمل ذلــك مــنعهم عــن قــصد مــن   

وُيغــض . الفــا ملــا هــو منــصوص عليــه يف اتفاقيــات جنيــف  احلــصول علــى إمــدادات اإلغاثــة خ 
الطرف حىت اآلن على ما يبـدو عـن هـذا البعـد اإلجرامـي ملنـع وصـول املـساعدات اإلنـسانية،                       

وسـُيرحب ببـذل املزيـد مـن اجلهـود      . على الرغم من أنه يعرض حياة مئـات اآلالف إىل اخلطـر       
وميكـن أن   . إلنـسانية وتبعـات إعاقتـها     إلبراز اإلطار املعياري الذي حيكـم وصـول املـساعدات ا          

ــة يف حــاالت خطــرية      ــة الدولي ــة اجلنائي ــشكل نظــر احملكم ــة يف    ي ــل خطــوة هام ــذا القبي ــن ه  م
 .الصدد هذا

 الرد مبزيد من احلزم على العنف اجلنسي - باء 
مل يكــن إخفاقنــا اجلمــاعي يف كفالــة تــوفري محايــة فعالــة للمــدنيني يف أي جمــال آخــر،     - ٤٣

يف جمـال العنـف اجلنـسي الـذي         ممـا شـهدناه     وحبكم طبيعته ذاهتا أكثـر خزيـا منـه،          بأوضح منه،   
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يرتكب يف حاالت الرتاع ويـدمر حيـاة أعـداد هائلـة مـن النـساء والفتيـات بـل وحـىت الـصبيان                        
 .والرجال

وميثل العنـف اجلنـسي مبـا فيـه االغتـصاب جرميـة حـرب وميكـن يف بعـض احلـاالت أن                        - ٤٤
وقــد اســتخدم العنــف اجلنــسي    . يــشكل جرميــة ضــد اإلنــسانية   يكــون مــن اخلطــورة حبيــث    

البوســنة واهلرســك وروانــدا وســرياليون والــصومال كأســلوب متعمــد للحــرب يف أمــاكن مثــل 
 وهـــو ميـــارس يف الوقـــت احلـــايل يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة الكونغـــو   وليربيـــا

ملعنيـة بـدارفور إىل أن اسـتخدامه        الدميقراطية والسودان حيث أشارت اللجنة الدولية للتحقيـق ا        
ويهـدف العنـف اجلنـسي بوصـفه        . من قبل اجلنجويد وجنود احلكومة واسـع النطـاق ومنـهجي          

الـسكان املـدنيني بوحـشية وزرع اخلـوف يف نفوسـهم عـن طريـق                ترهيـب   أسلوبا للحـرب إىل     
ارتكاب أعمال قسوة متعمدة؛ وإضعاف مقاومتهم وقـدرهتم علـى التحمـل مـن خـالل إحلـاق                  

وكثريا مـا خيلـف للـضحايا       . اإلهانة والعار هبم وتدمري النسيج االجتماعي للمجتمعات بأسرها       
ندوبا بدنية ونفسية مروعة و األسوأ من ذلك هو ما يصيبهم من أمراض منقولة جنـسيا مبـا يف                   

وحيدث يف بعـض    ). اإليدز( ذلك فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب        
 .تتخلى عنهمأن  أن تتنكر هلم أسرهم وجمتمعاهتم واحلاالت

الصعبة الـيت   وفيما ال يقتصر هذا العنف على مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإن احلالة             - ٤٥
 تعتـرب مثـاال علـى األثـر املـدمر للعنـف اجلنـسي يف                ة إيتـوري وكيفـو الـشرقي      اتمقاطعـ تشهدها  

املتحــدة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة أنــه، يف   وتالحــظ املقــررة اخلاصــة لألمــم  . حــاالت الــرتاع
 حالـة مـن العنـف اجلنـسي يف األشـهر            ٤ ٥٠٠مقاطعة كيفو اجلنوبية لوحـدها حيـث سـجلت          

، كان اهلدف من أفعال االغتصاب واالستعباد اجلنسي اليت ارتكبتـها           ٢٠٠٧الستة األوىل لعام    
مبــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن  اجلماعــات املــسلحة هــو التــدمري البــدين والنفــسي الكامــل للمــرأة   

ــه   ــى اجملتمــع بأكمل ــصاب اجلمــاعي الوحــشي وكــثريا    . مــضاعفات عل ــساء يتعرضــن لالغت فالن
ويف حـاالت عديـدة أُجـرب األقـارب الـذكور           . ُيغتصنب علـى مـرأى مـن أسـرهن وجمتمعـاهتن           ما

علـى  وكثريا ما تطلق النـار      . حتت التهديد بالسالح على اغتصاب بناهتم أو أمهاهتم أو أخواهتم         
وكانــت الناجيــات مــن االســترقاق  .  يف أعــضائهن التناســلية بعــد أن ُيغتــصنب النــساء أو ُيطعــنَّ

اجلنسي الذي تعرضن له طوال أشـهر ُيجـربن علـى أكـل املخلفـات البـشرية أو حلـوم أقربـائهن                  
ويف املقاطعــة نفــسها ُيــذكر أن وحــدات اجلــيش الكونغــويل اســتهدفت جمتمعــات . الــذين قتلــوا

.  أفعال االغتـصاب اجلمـاعي والقتـل       ، وارتكبت فيها  به يف دعمها جلماعات امليليشيا     يشت ،حملية
. هـذه األفعــال معتـربين أنفــسهم فـوق القــانون   يرتكبـون  فــرادى اجلنـود أو الــشرطة  كمـا كـان   

هـي حماولـة   احلـرب بـل    أفعـال عنـف عـشوائية ارتكبـت يف مـسرح            جمـرد   وهذه األفعال ليـست     
 .لية بأكملها من إنسانيتها وهدمهامتعمدة لتجريد اجملتمعات احمل
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ويف املقاطعة االستوائية، ُيذكر أن أفراد الشرطة واجليش ردوا علـى اضـطرابات مدنيـة                - ٤٦
ويـستقبل  . بأعمال انتقـام مـسلح ضـد املـدنيني اشـتملت علـى التعـذيب واالغتـصاب اجلمـاعي                  

 امـرأة يف    ٣٥٠٠ مستشفى بانزي يف بوكافو املتخصص يف معاجلة ضحايا االغتـصاب اجلنـسي           
. العام يعانني من الناسور وغـريه مـن اإلصـابات التناسـلية اخلطـرية النامجـة عـن العنـف اجلنـسي                     

وهذه ليـست سـوى مؤسـسة واحـدة يف مقاطعـة واحـدة يف بلـد متـأثر بـالرتاع يعـادل حجمـه                         
 .أوروبا الغربية

 اإلبـالغ   وقـد متـر جـرائمهم دون      . مـن العقـاب   عـادة   ويفلت مرتكبـو العنـف اجلنـسي         - ٤٧
مـن خـوف؛ أو بـسبب االفتقـار إىل     لحـق بالـضحايا مـن عـار أو مـا يـصيبهن       عنها بـسبب مـا ي    

املــساعدة أو آليــات اإلبــالغ عــن هــذه اجلــرائم؛ أو بــسبب االفتقــار إىل الثقــة بــنظم اإلبــالغ؛     
ويعتقـد أنـه مقابـل كـل اغتـصاب يبلـغ عنـه متـر أعـداد تتـراوح                    . ألن الضحايا فـارقوا احليـاة      أو

علــى أن اإلفــالت مــن العقــاب كــثريا . بلــغ عنــهاُيال  عــشرة إىل عــشرين حالــة اغتــصاب مــابني
يسود يف معظم أوساط الرتاع بسبب تقـاعس املـسؤولني عـن اختـاذ أيـة إجـراءات يف ذلـك،           ما

أولئك املتأثرين بالرتاع من حقهم يف العدالة ويعمل على تعزيـز منـاخ يـصبح فيـه هـذا                   مما حيرم   
 .بب غري مفهوم مسألة عاديةالنوع من العنف لس

وامشئــزاز اجملتمــع الــدويل مــن العنــف اجلنــسي واضــح كمــا هــو مــبني يف قــرار اجلمعيــة   - ٤٨
. وقـرارات أخـرى   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ويف قـراري اجمللـس       ٦١/١٣٤العامة  

  حاجة إىل اختاذ املزيد مـن اإلجـراءات احلامسـة والـصارمة لـسد     ، مع ذلك، أن هناك   ومن اجللي 
الثغرة بني ما تقوله هذه القرارات وما هو سائد على أرض الواقـع، وإىل معاجلـة أفعـال العنـف                    

، باعتبارها جرائم حرب دنيئة وجرائم ترتكـب ضـد اإلنـسانية ال بـد        اجلنسي يف ضوء حقيقتها   
ويعين القيام خبالف ذلك والوقوف موقـف املتفـرجني سـنة بعـد سـنة خمالفـة                 . من املعاقبة عليها  

زام باملعاقبة على هذه األفعال ونقضا لاللتـزام الرمسـي حبمايـة املـدنيني املعلـن عنـه يف مـؤمتر         لاللت
 .٢٠٠٥القمة العاملي لعام 

 على املستوى الوطين ووفقا لاللتزام الذي يقضي بالبحث عن األشـخاص الـذين    ،أوال - ٤٩
 :سانية ومقاضاهتميشتبه يف ارتكاهبم لإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلن

جيب على الدول اليت تقع يف ظل واليتها القضائية أفعال العنـف اجلنـسي الـيت                 )أ( 
تعتــرب مبثابــة جــرائم أو يتواجــد فيهــا مرتكبــو اجلــرائم أو الــضحايا أن جتــري حتقيقــات يف األمــر  

يـشمل  ويف حالة أفراد القوات املسلحة وقوات الشرطة ينبغي أن          . وتقاضي املرتكبني وتعاقبهم  
 إجــراءات  هــؤالء القــادة خيــدمون يف ظــل قيــادهتم إن مل يتخــذكــان اجلنــاةذلــك القــادة الــذين 

 .للحيلولة دون وقوع هذه االنتهاكات
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 :ينبغي للدول، إذا اقتضى األمر، القيام مبا يلي )ب( 
  قوانني جديدة جتّرم العنف اجلنسي؛سن ‘١’ 
 ؛للغايةاحملدودة استعراض قوانني االغتصاب  ‘٢’ 
 ني التشريعية والقوانني العرفية؛القوانإزالة التنازع بني تطبيق  ‘٣’ 
زيـادة حتـسني فــرص وصـول الــضحايا إىل العدالـة مبـا يف ذلــك إمكانيـة وضــع        ‘٤’ 

  للتصدي هلذه اجلرائم؛خمصصةترتيبات قضائية 
 .تعزيز القدرة الوطنية واحمللية يف جمايل التحقيق واملقاضاة ‘٥’ 

ب تعزيز أنشطة الوقاية واالستجابة اليت تضطلع هبا األطراف الفاعلة يف اجملـال             ثانيا، جي  - ٥٠
 عـالوة علـى     ،وقد اختذت إثنتا عـشرة هيئـة لألمـم املتحـدة          . اإلنساين وتنسيقها على حنو أفضل    

 مبـادرة األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف              ،العمل املضطلع به يف إطار والية كل منها       
 ترمـي إىل مـضاعفة الـربامج والـدعوة وحتـسني التنـسيق واملـساءلة                 وهي مبـادرة   ،حاالت الرتاع 

بيـد أنـه    . ودعم اجلهود الوطنيـة ملنـع العنـف اجلنـسي واالسـتجابة بفعاليـة الحتياجـات النـاجني                 
 واضـحة  “هيئة مؤسـسية ”إىل إنشاء قائمة بالنظر إىل ضخامة املسألة وتعقيدها ال تزال احلاجة    

 :داخل األمم املتحدة من شأهنا القيام مبا يليومكرسة هلذا الغرض 
تنسيق أنشطة الوكاالت العاملة يف هذا اجملال مبا فيها مجع املعلومـات بـصورة               )أ( 

 منهجية وإجراء تقييمات منسقة لالحتياجات؛
  اخلربة والدعم للميدان؛فريضمان تو )ب( 
 ملنظومة؛االضطالع بأنشطة الدعوة املتعلقة باملسألة على نطاق ا )ج( 
أداء دور مركز حيتوي على أفضل املمارسات فيما خيص منع العنـف اجلنـسي              )د( 

 .والتصدي له
ويف ســياق يتــصل بــذلك، تظــل مكافحــة العنــف اجلنــسي الــذي يرتكبــه أفــراد حفــظ     - ٥١

السالم والعاملون يف اجملال اإلنساين تشكل حتديا هاما تواجهه األمم املتحدة والبلدان املـسامهة              
 اعتمـدت اجلمعيـة العامـة تعـديالت علـى مـذكرة             ٢٠٠٧يوليـه   /ويف متـوز  . قوات وبالشرطة الب

 يف بعثـات حفـظ الـسالم        ممـن يـشارك   قوات وبالـشرطة    البـ للبلـدان املـسامهة     التفاهم النموذجية   
يرتكبـه   وهي تكلف البلدان املسامهة بقوات مبسؤولية التحقيق يف ما        ). ٦١/٢٩١انظر القرار   (

نــسي ومتنحهــا الواليــة احلــصرية علــى أي أو اعتــداء جا الوطنيــة مــن اســتغالل أفــراد يف وحــداهت
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لمت هبـذه املـسؤولية، أن تـؤدي مهامهـا     ويتعني على الدول األعضاء، وقـد سُـ     . جرائم ترتكب 
 .املتحدة  اليت تتبعها لألمم“عدم التسامح إطالقا”بالكامل وتكفل أن تطبق باتساق سياسة 

 
 الية على مسائل السكن واألرض وامللكيةالرد مبزيد من الفع - جيم 

يكمن التحـدي اآلخـر البـالغ األمهيـة يف احلاجـة إىل التـصدي بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة                        - ٥٢
ملسائل الـسكن واألرض واملمتلكـات العقاريـة والـيت تكـون يف كـثري مـن األحيـان إمـا مـصدرا                      

فصام فيه بتحقيـق الـسالم الـدائم    للرتاع أو ناشئة عنه وبناء على ذلك فهي مرتبطة ارتباطا ال ان           
 .وترسيخه ومنع العنف يف املستقبل

ــة وراء       - ٥٣ ــى نزاعــات كامن ــة يف األذهــان عل ــة املاثل ــة الرتاعــات الداخلي واشــتملت أكثري
فــي أمــاكن مثــل كــوت ديفــوار ودارفــور وكيفــو يف مجهوريــة ف. الــسكن أو األرض أو امللكيــة

 نزاعـات   ، بدرجات متفاوتة  ،يشيت كان دافع الرتاع هو     ل - الكونغو الدميقراطية وليربيا وتيمور   
على األرض نامجة عن عوامل من قبيل زيادة الضغط السكاين وشح املوارد والتحـول الزراعـي            
واستغالل املـوارد الطبيعيـة وعـدم ضـمان حيـازة األراضـي وعـدم املـساواة يف توزيـع األراضـي                      

 ).و غريهااالنقسامات العرقية أو الدينية أحسب وبوجه خاص (
ومتثل أيضا الرتاعات املتعلقة بالسكن واألرض وامللكية واملشاكل الناشـئة عنـها نتيجـة               - ٥٤

حتميــة تقريبــا للــرتاع املــسلح ألن النــاس يفــرون مــن منــازهلم وأراضــيهم ســعيا للحفــاظ علــى    
ســالمتهم أو ُيجــربون علــى الفــرار والســيما بــسبب الــتطهري العرقــي أو العنــف الطــائفي علــى   

وتــثري هــذه األوضــاع بــشكل دائــم مــسائل . حــو الــذي يعــاين منــه العــراق يف الوقــت الــراهنالن
، فيجــب التــصدي هلــا يف مرحلــة الحقــة إذا مــا أريــد يف املقــام األولمعقــدة، وهــي إن مل متنــع 

ويــشمل ذلــك عمليــات . للــسالم يف املــستقبل أن يــستمر وأريــد منــع وقــوع املزيــد مــن العنــف
ــا  ــدمري املمتلكــات      اإلخــالء القــسري واملع ــضغط وت ــيت متــت حتــت ال ــة ال ــة بامللكي مالت املتعلق

املهجــورة أو االســتيالء عليهــا بطريقــة غــري مــشروعة أو احتالهلــا واملــصادرة غــري القانونيــة          
مللكيـة أو إتالفهـا     اثبـات   مـستندية إل  لألراضي والتطبيق التمييزي لقـوانني التنـازل وفقـدان أدلـة            

ر صَّتفاقما بـسبب تطبيـق قـوانني املـرياث الـيت حتـرم املـرأة والقُـ                وتزداد هذه املشاكل    . عن عمد 
 .من احلق يف وراثة األرض واملمتلكات أو ملكيتها أو استغالهلا

التمـسك علنـا حبـق    يف إحـدى اخلطـوات اهلامـة للغايـة جتـاه حـل هـذه املـسائل                تتمثل  و - ٥٥
 احلـق منـذ اللحظـة األوىل    الالجئني واملشردين داخليا يف عودة آمنة ودون عوائق وضـمان هـذا        

ويعين ضمان حق العودة الرفض القاطع ملكاسب التطهري العرقـي          . اليت يصبحون فيها مشردين   
والعنف الطائفي وهو يوفر بعض تدابري العدالة للمشردين من ديارهم وأراضيهم وبـذلك يزيـل     

واسـتمرار التـشريد   وبعد أربـع سـنوات مـن الـرتاع     . مصدر التوتر والرتاع احملتملني يف املستقبل   
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والتعـويض عــن فقــدان   يف دارفـور تــبني أن التوصـل إىل اتفــاق مــشترك بـشأن حيــازة األراضــي   
ولــوحظ يف تقريــر أخــري عــن جنــوب  . املمتلكــات هــو العنــصر األساســي لتحقيــق ســالم دائــم 

السودان أن وصول العائدين إىل جنوب كردفان قد زاد من حدة التوترات الطويلة األمـد بـني                  
 مستخدمي األراضي مع وقوع حوادث قتل وإصابات متعلقة بالرتاعات على األراضـي             خمتلف

 .)٩(اليت تشكل اخلطر األكرب الوحيد الذي يتعرض له العائدون واجملتمعات احمللية
اعترف اجمللس منذ زمن طويل بأمهيـة عـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا بـصورة                 قد  و - ٥٦

و املــبني يف القــرارات املتعلقــة بــاألرض الفلــسطينية احملتلــة آمنــة ودون عوائــق وذلــك علــى النحــ
ــا وكوســوفو ويوغوســالفيا ســابقا     - وتيمــور ــسودان وقــربص وكرواتي ــا وال . ليــشيت وجورجي
مثـــل البوســـنة واهلرســـك، االســـتيالء علـــى املنـــازل  أدان اجمللـــس، يف بعـــض احلـــاالت،  كمـــا

اب املــشار إليهــا أعــاله، يــتعني أن بيــد أنــه لألســب. واملمتلكــات وهــدمها بطريقــة غــري مــشروعة
وعـالوة علـى    . ميارس اجمللس االعتراف باحلق يف العودة بانتظام يتسم بقدر أكـرب مـن املنهجيـة              

ذلك يتعني أن يقترن ذلك بزيادة االهتمـام بتنفيـذه العملـي مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل اتبـاع هنـج                        
ء مـسائل الـسكن واألرض وامللكيـة    أكثر مشوال ومنهجية واتساقا على نطاق األمـم املتحـدة إزا        

 .يف أوضاع الرتاع وما بعد الرتاع على حد سواء
فقـد  . بعض عمليات األمم املتحدة للسالم مباشرة يف التـصدي هلـذه املـسائل            تشارك  و - ٥٧

تولـــت بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو توجيـــه وإدارة مديريـــة اإلســـكان    
ت اللــتني أنــشأمها يف البدايــة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات   واملمتلكــات وجلنــة املطالبــا 

ووضـعت  . ٢٠٠٧أكتـوبر  / مطالبة منـذ تـشرين األول  ٢٧ ٠٠٠ما يزيد على  يفوبتتا البشرية  
وحدة األراضي واملمتلكات يف إطار السلطة االنتقالية التابعة لألمم املتحـدة يف تيمـور الـشرقية                

وُينظـر إىل املظـامل الـيت ظلـت دون عـالج            . سائل امللكية بصورة مؤسسية مل  للتصدي  مقترحات  
وباملقابـل مل تتـصد سـلطة       . ليـشيت  - على أهنـا أسـهمت يف العنـف الـسياسي األخـري يف تيمـور              

األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانـستان بـصورة               
 مثـال جنـوب كردفـان الـوارد أعـاله، يؤكـد التقريـر أنـه                 وفيمـا خيـص   . منهجية ملـسائل امللكيـة    

مــا يكفــي مــن بــالرغم مــن اخلطــر الــذي يــشكله الــرتاع املتعلــق باألراضــي فــإن املــسألة مل تلــق  
 .االهتمام أو التحليل يف إطار جهود األمم املتحدة إلعادة اإلدماج

ــشطة فــال يعــين هــذا      - ٥٨ ــسالم يف هــذه األن ــشارك عمليــات ال ــدما ال ت ــضرورة أن وعن بال
ــدون عــالج    ــة ب ــسألة متروك ــشؤون      . امل ــم املتحــدة ل ــستان شــاركت مفوضــية األم ــي أفغان فف

__________ 
 حمليــا الفــرص والعقبــات الــيت تواجــه إعــادة انــدماج املــشردين ”مــوريف، . بوكــانن و ب. يانتوليــانو و م. س )٩( 

 .٢٠٠٧أغسطس /، آبفريق السياسة اإلنسانية. “والالجئني العائدين إىل جنوب السودان واملناطق الثالث
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الالجـئني ومنظمـات غـري حكوميــة يف أنـشطة ترمـي إىل تعزيــز اسـترداد املمتلكـات واملــساعدة        
ــساعدة القانونيــة إىل العائــدين       ــى اســتردادها مبــا يف ذلــك تقــدمي امل ويف بورونــدي، قــدم  . عل

 الــــسالم عــــن طريــــق املفوضــــية الــــدعم املــــايل األويل لوضــــع آليــــة وطنيــــة   صــــندوق بنــــاء
 .بامللكية للمطالبات

وعلى الرغم من أمهية هذه اجلهود فإهنا ال تشكل هنجا يضمن معاجلة مـسائل الـسكن                  - ٥٩
 :يلي ينبغي أن يشمل مافهذا النهج . واألراضي وامللكية بطريقة متسقة ومنهجية وشاملة

والردع مثل نشر قـوات حفـظ الـسالم علـى حنـو اسـتراتيجي               نع  للمإجراءات   )أ( 
ملنع عمليات اإلخالء واالستيالء غري املشروع على األراضي واملمتلكات؛ قيام احملاكم الوطنيـة             
ــى األراضــي         ــا عــن االســتيالء عل ــسؤولني جنائي ــة امل ــد هوي ــة بتحدي ــة الدولي ــة اجلنائي أو احملكم

 .وعة ومقاضاهتمواملمتلكات أو هدمها بطريقة غري مشر
ــسجيل         )ب(  ــد وت ــرة بتحدي ــة مبك ــام يف مرحل ــل القي ــراءات حتــضريية مث ــاذ إج اخت

ــا والالجئــون لتيــسري اســتردادها أو عنــد      األراضــي واملمتلكــات الــيت هجرهــا املــشردون داخلي
 .االقتضاء التعويض عنها وإصدار وثائق بامللكية إذا تعرضت للضياع أو التلف

ــصاحل  )ج(  ــسكن    اختــاذ إجــراءات ت ــودة ويف اســترداد ال ــل إدراج احلــق يف الع ية مث
األرض أو امللكيــة يف مجيــع اتفاقــات الــسالم الــيت تــربم يف املــستقبل ومجيــع قــرارات اجمللــس    أو

بعثـات حفـظ    عمـل   ذات الصلة وإدراج مسائل السكن واألرض وامللكية كجزء ال يتجزأ مـن             
قـة بتـوفري خـرباء خمصـصني للتـصدي          السالم وغريها مـن البعثـات ذات الـصلة مـع أحكـام متعل             

 .املسائل هلذه
 

 اآلثار اإلنسانية للذخائر العنقوديةتخلص من ال -دال  
اآلثـار اإلنـسانية    الـتخلص مـن      يف احلاجـة إىل      أحد التحـديات الرئيـسية األخـرية      يتمثل   - ٦٠

فال، حـىت بعـد   تشويه املدنيني وقتلهم، وال سيما األطتتمثل يف  املروعة للذخائر العنقودية، اليت     
؛ وخـراب سـبل العـيش حيـث تـصبح      ديـارهم عجـز اآلالف عـن العـودة إىل    يف انتهاء الرتاع؛ و  

 .احلقول غري قابلة لالستغالل وتدمَّر احملاصيل وتضيع مصادر الدخل جليل بأكمله

وأصــبح يــساور اجملتمــع الــدويل قلــق متزايــد إزاء اآلثــار اإلنــسانية للــذخائر العنقوديــة،   - ٦١
األرض مـن جـراء   تفشي هذه الـذخائر يف  لك إىل حد كبري إىل اإلصابات والوفيات و     ويعزى ذ 

بيـد أن   .٢٠٠٦ئيلية يف لبنـان يف عـام   رااسـتخدامها علـى نطـاق واسـع مـن قبـل القـوات اإلسـ        
 حلاهلـا يف مواجهـة اآلثـار اإلنـسانية          تركـت لبنان ميثل آخر بلد فقط يف سلسلة من البلدان الـيت            

وقـد اسـتخدمت الـذخائر العنقوديـة        .  اخلطرية املترتبة على الذخائر العنقودية     والعواقب اإلمنائية 
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 بلـدا وإقليمـا، مبـا يف ذلـك إثيوبيـا وإريتريـا وأفغانـستان وتـشاد والعـراق          ٢٣يف ما ال يقل عـن       
 انتـشار الـذخائر العنقوديـة مـن خـالل           اسـتمرار ومثـة خمـاوف أيـضا مـن         . وكمبوديا وكوسـوفو  

. ات مــسلحة مــن غــري الــدول واســتخدامها مــن قبــل تلــك اجلماعــاتإتاحتــها مــستقبال جلماعــ
خدمت يف بعـض احلـاالت مـن جانـب حـزب            سـت ووردت تقارير تفيد بأن الذخائر العنقوديـة ا       

 .٢٠٠٦اهللا ضد إسرائيل يف عام 

ــرا واســع النطــاق و     - ٦٢ ــة مــصممة لتخلــف أث ــذخائر العنقودي ــاة  ميكــن أن وال ــسبب الوف ت
ــة خــارج نطــاق اهلــدف     أن نيني واإلصــابة املباشــرة للمــد   أو تلحــق أضــرارا باملمتلكــات املدني

الـذخائر عنـد االرتطـام يولـد        حمتويـات    بعـض    انفجـار عالوة على ذلك، فـإن عـدم        . العسكري
ــود         ــسنوات أو حــىت عق ــدنيني ل ــاة امل ــة حبي ــة جمازف ــد يكــون مبثاب ــال . خطــرا جــسيما ق واألطف

اغـري املنفجـرة، ويعـزى ذلـك إىل         الـذخائر   حمتويـات   معرضون للخطر بشكل خاص مـن جـراء         
األطفـال معظـم ضـحايا الـذخائر        ميثِّل  و. حد ما لكوهنم ينجذبون ألشكاهلا وألواهنا غري املعتادة       

ــام      ــرة بـــني عـ ــة يف كمبوديـــا يف الفتـ ــوفو يف عـــام  ٢٠٠٧ وعـــام ١٩٩٨العنقوديـ  ويف كوسـ
 غـري املنفجـرة   الـذخائر حمتويات يف جنوب لبنان ال تزال هناك مئات اآلالف من و .)١٠(١٩٩٩

 .٢٠٠٦عام خلفها نزاع 

قـد كـان   ف. وتذهب جمتمعات برمتـها ضـحية الـذخائر العنقوديـة، ولـيس فقـط األفـراد             - ٦٣
 ٢٠٠ ٠٠٠حجم مشكلة خملفات احلرب غري املنفجرة مبثابـة عامـل رئيـسي حـال دون عـودة                  

 يف ٢٦إىل وتعــذر الوصــول أيــضا  .)١١( يف جنــوب لبنــان الــسنة املاضــيةديــارهممــن النــاس إىل 
ومبـا أن نـصف الـسكان العـاملني يف اجلنـوب يعتمـدون علـى                 .)١٢(املائة مـن األراضـي الزراعيـة      

ريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، ويف مجهو .)١٣( فقــد كــان لــضياع احملــصول أثــر عميــق زراعــة،ال
 عامــا علــى ٣٠ مــن أكثــر يف املائــة مــن مــساحة البلــد ملوثــة بعــد مــضي   ٢٥زالــت نــسبة  مــا

ــة اســتخدام ا ــذخائر العنقودي ــضغط      .)١٤(ل ــا، وهــم معرضــون بالفعــل ل وحيــس املزارعــون أحيان
اقتصادي، بأن ال خيار هلم سوى العودة إىل أراضـيهم وإن كانـت مل ختـضع بعـد لعمليـة إزالـة                    

ــام ــى       . األلغ ــو عل ــا يرب ــر لوحــدها إىل م ــد أدت احلــوادث النامجــة عــن احلف ــة ١ ٠٠٠وق  حال
__________ 

 .، الصادرة عن املنظمة الدولية للمعوقني٢٠٠٧جملة دائرة األثر لعام  )١٠( 
 )١١( http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=61913. 
 مــدير الربنــامج املتعلــق باأللغــام التــابع لألمــم املتحــدة يف جنــوب لبنــان، أمــام  بيــان أدىل بــه كــريس كــالرك، )١٢( 

 .اجتماع خرباء جلنة الصليب األمحر الدولية املعين بالتحديات اإلنسانية والعسكرية
 )١٣( http://www.fao.org/newsroom/en/news/2007/1000647/index.html) ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٨(. 
 فريق اخلرباء احلكوميني التابعني للدول األطراف يف االتفاقية         إىلامج األمم املتحدة اإلمنائي     بيان مقدم من برن    )١٤( 

 ).٢٠٠٧يونيه /حزيران( بأسلحة تقليدية معينة املتعلقة
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الذخائر غري املنفجرة يف منـاطق شاسـعة سـالمة مـوظفي     ت حمتوياكما ويهدد وجود  .)١٠(وفاة
   .املساعدة اإلنسانية وحفظة السالم

. اسـتخدام الـذخائر العنقوديـة   إلهنـاء  إىل تـضافر اجلهـود    قائمـة   اجـة   وعلى هذا فـإن احل     - ٦٤
ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــة    ٢٠٠٧ن ــة املتعلق ــدول األطــراف يف االتفاقي ، ســيناقش اجتمــاع ال

رتبــة علــى الــذخائر ليديــة معينــة توصــية بــشأن كيفيــة التــصدي لآلثــار اإلنــسانية املت بأســلحة تق
ــا  ــة، مب ــد    العنقودي ــاد صــك جدي ــة اعتم ــك إمكاني ــر /ويف شــباط. يف ذل ، شــرعت ٢٠٠٧فرباي

النرويج يف عملية جديدة العتماد صك ملزم حيظر الـذخائر العنقوديـة الـيت تلحـق أضـرارا غـري                    
  دولـة يف عمليـة أوسـلو،   ٨٠وإىل اليـوم، شـاركت    .٢٠٠٨يـة عـام   مقبولة باملـدنيني حبلـول هنا  

 . يف االتفاقيةأطرافا دولة ليست ٢٠فيها   مباكما تدعى،

وأنــا أحيــي وأشــجع كــل املــساعي الراميــة إىل احلــد مــن آثــار الــذخائر العنقوديــة علــى  - ٦٥
 املتعلقـة بأسـلحة   وأرحـب بعملـييت أوسـلو واالتفاقيـة     . يف هنايـة املطـاف    والتخلص منها   املدنيني  

ــة معينــة، ومهــا عمليتــان متكاملتــان متآزرتــان تــستحقان دعــم الــدول األعــضاء     وهلــذا . تقليدي
 :الغرض

أدعو كافة الدول األعضاء إىل التصدي إىل اآلثار املروعـة للـذخائر العنقوديـة               )أ( 
   :يف اجملاالت اإلنساين واحلقوقي واإلمنائي، وذلك بإبرام معاهدة تقوم مبا يلي

حظــر اســتخدام وتطــوير وإنتــاج وتكــديس ونقــل الــذخائر العنقوديــة الــيت   ‘١‘  
  تلحق أضرارا غري مقبولة باملدنيني؛

الـنص علـى إزالتـها،       و اشتراط تدمري املخزونات احلاليـة مـن هـذه الـذخائر           ‘٢‘  
والتوعيــة مبخاطرهــا والقيــام بغــري ذلــك مــن األنــشطة الــيت حتــد مــن تلــك    

،  فيما بـني الـدول  اعدة للضحايا، واملساعدة والتعاون املخاطر، وتقدمي املس  
 ؛وتدابري االمتثال والشفافية

إىل أن تعتمـد هــذه املعاهــدة، أحــث كافــة الــدول األعــضاء علــى اختــاذ تــدابري   )ب( 
 .حملية للقيام فورا بتجميد استخدام مجيع الذخائر العنقودية ونقلها

 
 االستنتاجات واإلجراءات -خامسا  

كــرت يف بدايــة هــذا التقريــر، حتظــى محايــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املــسلح  كمــا ذ - ٦٦
البنـد مـن بنـود       املـستمرة هبـذا      جملس األمن وتعد عناية   . كذلكبقى  بأولوية مطلقة، وجيب أن ت    

 .)٢٠٠٦ (١٦٧٤القـرار  عن اختـاذ   مؤشرا هاما على التزامه، و ال يقل أمهية جدول األعمال
 وخطرية يف اجتاه إعمال هـذا القـرار وكفالـة اختـاذ إجـراءات هلـا أثـر                   وهناك خطوة تالية حامسة   
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ملموس يف أرض الواقع، أال وهي إيالء اهتمـام أكثـر منهجيـة للمخـاوف والتوصـيات الـواردة                   
 اوهلـذ . يف هذا التقرير ويف التقارير السابقة بشأن محاية املدنيني أثنـاء مـداوالت اجمللـس اليوميـة                

 :يف اإلجراءات التاليةاجمللس الغرض، أوصي بأن ينظر 
 

 اإلجراء األول  
 سري األعمال القتالية  

 بــإدراج شــرط االمتثــال الــصارم للقــانون اإلنــساين      منــهجيالقيــام بــشكل   )أ( 
الدويل، وكذلك قانون حقوق اإلنسان، يف كل القرارات اليت تـرخص لبعثـات األمـم املتحـدة                 

  ؛حلفظ السالم وغريها من البعثات ذات الصلة

طلــب تقــارير مــن بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم وغريهــا مــن البعثــات   )ب( 
 ؛تخذة لكفالة محاية املدنيني أثناء سري األعمال القتاليةملاملختصة عن اخلطوات ا

 
 اإلجراء الثاين   
 العنف اجلنسي  

 عـن العنـف اجلنـسي باعتبارهـا         منـهجي طلب تقدمي معلومـات شـاملة بـشكل          )ج( 
إىل جملــس األمــن بــشأن عمليــات حفــظ الــسالم  املوجهــة جبميــع التقــارير ُيلحــق ددا مرفقــا حمــ

 ؛وغريها من البعثات ذات الصلة

إحالة احلاالت اليت تقع فيهـا حـوادث اغتـصاب خطـرية وغريهـا مـن أشـكال                    )د( 
أو النظـر يف فـرض جـزاءات حمـددة اهلـدف علـى       /العنف اجلنسي إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة و   

 ؛ أو اجلماعات املسلحة من غري الدول اليت ترتكب مثل هذه اجلرائم أو تؤيدهاالدول

دعــم إقامــة ترتيبــات قــضائية خمصــصة للتــصدي للعنــف اجلنــسي، وذلــك يف      )هـ( 
 مغلوبـة علـى     فيها آليات العدالة احمللية   عترب  احلاالت اليت يسود فيها اإلفالت من العقاب واليت تُ        

 ؛ورية الكونغو الدميقراطيةيف مجهاحلال ، كما هو أمرها

 اإلجراء الثالث  

  املساعدةإمكانية وصول  
كفالة أن تناط ببعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وغريهـا مـن البعثـات ذات            )و( 

الصلة مهمة اإلسهام، حسب االقتضاء ويف حدود القدرات املتاحة، يف إجياد الظـروف األمنيـة               
 ؛يةاليت تتيح تقدمي املساعدة اإلنسان
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خـاوف  امل حبـاالت   منهجيـة جعل منـسق اإلغاثـة الطارئـة يبلـغ اجمللـس بـصورة               )ز( 
، مبا يف ذلك من خالل اإلحاطـات اإلعالميـة النـصف             املساعدة إمكانية وصول املتعلقة ب دية  اجل

 ؛محاية املدنينيعن سنوية ويف شكل ملحق بتقارير األمني العام 

، والنظر عند االقتضاء يف إحالـة       إجراء نقاشات خبصوص كل حالة على حدة       )ح( 
احلــاالت اخلطــرية الــيت يتعــذر فيهــا وصــول املــساعدة، وكــذلك احلــاالت الــيت يتعــرض فيهــا       

 ؛العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية هلجمات، إىل احملكمة اجلنائية الدولية
 

 اإلجراء الرابع   

 اإلسكان واألرض وحقوق امللكية  
 تتـصل يف كـل القـرارات ذات الـصلة         نـصوص   إدراج   بـ  منـهجي القيام بـشكل     )ط( 

عـدم قبـول نتـائج الـتطهري        بحبق املشردين والالجئني يف العودة إىل ديارهم ومواطنهم األصـلية و          
   ؛العرقي أو العنف الطائفي

تــشجيع إقامــة آليــات فعالــة ومالئمــة علــى الــصعيد الــوطين بغــرض التــصدي    )ي( 
 ؛لقضايا اإلسكان واألرض وامللكية

 بعثات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم وغريهـا مـن البعثـات ذات الـصلة             تكليف )ك( 
مبهمــة احليلولــة دون االســتيالء غــري القــانوين علــى األراضــي واملمتلكــات ومــصادرهتا، وحتديــد 
األراضي واملمتلكات اليت يتخلى عنها الالجئون واملشردون وتسجيلها، وإصدار وثـائق إثبـات             

 ؛ك الوثائق أو تلفهاامللكية يف حال ضياع تل

ــد اج )ل(  ــصيغة  عق ــاع ب ــاآ”تم ــة ملواصــلة حبــث     “ري ــة املعني ــع األطــراف الفاعل م
ــى نطــاق األمــم املتحــدة لقــضايا اإلســكان         ــة ومشــوال عل ــساقا ومنهجي ــر ات مــضمون هنــج أكث

 ؛واألرض واملمتلكات
 

 اإلجراء اخلامس   
 منالتابع جمللس األ والفريق العامل املعين حبماية املدنيني  

 ١٦٧٤إنـــشاء فريـــق عامـــل مكـــرس علـــى مـــستوى اخلـــرباء، وفقـــا للقـــرار    )م( 
، لتيسري تناول الشواغل املتعلقة باحلماية بالنظر والتحليل على حنو منـهجي مـستدام،              )٢٠٠٦(

 أثنــاء )١٥(لنظــر يف املــسائل املتــصلة حبمايــة املــدنيني ل املعــدة ولكفالــة التطبيــق املتــسق للمــذكرة 
__________ 

 )١٥( S/PRST/2002/6املرفق ،. 
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ا يتعلق بواليات بعثات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم وغريهـا مـن البعثـات               مداوالت اجمللس فيم  
 .شاريع القرارات والبيانات الرئاسية، وبعثات اجمللسمبذات الصلة، و

ــذهلا اجمللــس إلدارة الرتاعــات      أعتقــد أن و - ٦٧ ــيت يب إدمــاج هــذه اإلجــراءات يف اجلهــود ال
عاليـة لكفالـة محايـة املـدنيني ويف إحـراز      والتصدي هلـا سيـساهم يف إجيـاد هنـج أكثـر منهجيـة وف             

تقدم ال جيب قياسه مبا نعلن عنه أو ما نوصي به أو ما نقـرر فعلـه، بـل       وهذا ال . تقدم كبري فيها  
بالنسبة للمنـاطق واجلهـات الـيت تعلـق أكـرب أمهيـة علـى               إعالناتنا وتوصياتنا وقراراتنا    أثر  يقاس ب 
ت يني املعرضني ملا ينتج عن الـرتاع مـن أهـوال وإهانـا    اليني املدنبالنسبة مل أي يف امليدان،    ذلك،  

 .تمزق حياهتم من جراء ذلك الرتاعتأو الذين 
 


