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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف سـياق نظـره      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧ اليت عقدها جملس األمن يف       ٥٨٩٨يف اجللسة    
، أدىل رئيس جملـس األمـن بالبيـان التـايل     “محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  ”يف البند املعنون    

 :باسم اجمللس
ــشأ    ”   ــه ب ــد التزامــه بتنفيــذ قرارات ــد جملــس األمــن تأكي ــة املــدنيني يف  يعي ن محاي

  وفعاال، ويشري إىل البيانـات الـسابقة الـيت أدىل هبـا رئيـسه            تاماالرتاعات املسلحة تنفيذا    
 .بشأن هذه املسألة

 الرتاعـات املـسلحة     ل جملس األمـن ملتزمـاً مبعاجلـة اآلثـار الـيت ختلّفهـا             ال يزا و”  
 أغلبيـة  الـون يـشكلون   لـس عـن بـالغ قلقـه ألن املـدنيني ال يز            اجملويعـرب   . على املـدنيني  

رتكبها أطراف الرتاعـات املـسلحة، مبـا يف ذلـك مـا يترتـب       ضحايا أعمال العنف اليت ت 
علــى االســتهداف املتعمــد، واالســتعمال العــشوائي واملفــرط للقــوة، والعنــف اجلنــسي   

ويدين جملس األمن مجيـع انتـهاكات القـانون الـدويل           . والقائم على أساس نوع اجلنس    
نيني يف حاالت الـرتاع املـسلح، مبـا فيهـا انتـهاكات القـانون اإلنـساين                 املرتكبة ضد املد  

ويطالـب اجمللـس    . الجـئني دويل ل قانون ال القوق اإلنسان، و  حل  الدويل قانونالالدويل، و 
ويؤكـد اجمللـس مـن    . بأن تضع مجيع األطراف املعنية على الفور حدا هلـذه املمارسـات      

ح يتحملون املسؤولية الرئيـسية عـن اختـاذ    جديد يف هذا الصدد أن أطراف الرتاع املسل   
مجيــع اخلطــوات املمكنــة عمليــا لــضمان محايــة املــدنيني املتــضررين، مــع القيــام بوجــه    

 .خاص بإيالء عناية لالحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال
ويؤكـــد جملـــس األمـــن جمـــددا مـــسؤولية الـــدول عـــن االمتثـــال اللتزاماهتـــا   ”  

ت املـسؤولني عـن جـرائم احلـرب واإلبـادة اجلماعيـة             فـال أن تـضع هنايـة إل     الصلة ب  ذات
واجلرائم املرتكبة حبـق اإلنـسانية واالنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل مـن                  

 .قاضاهتمأن تقوم مبالعقاب و
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ويؤكد جملس األمن أمهيـة متكـني مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية مـن الوصـول                 ”  
دة إىل املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة وفقـا     على حنو آمن ودون معوقات لتقدمي املـساع     

 التمـسك مببـادئ     ،يف إطار املساعدة اإلنسانية    أن جيري،    للقانون الدويل، ويؤكد أمهية   
 واحليـاد والتجـرد واالسـتقالل      ة اإلنـساني   االعتبـارات   املتمثلة يف تغليـب    العمل اإلنساين 

 .واحترام تلك املبادئ
الدور املتزايد األمهيـة الـذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة            ب جملس األمن    سلّموي”  

وغريهــا مــن املؤســسات احلكوميــة الدوليــة يف محايــة املــدنيني، ويــشجع األمــني العــام    
ورؤساء املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية األخـرى علـى مواصـلة بـذل               

 . يف هذا الصددم لتعزيز الشراكات املقامة بينهمجهوده

 / تــشرين األول٢٨وحيــيط جملــس األمــن علمــا بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ ”  
، ويطلـب إىل    ة املسلح اتاعالرتبشأن محاية املدنيني يف     ) S/2007/643 (٢٠٠٧أكتوبر  

ويـدعو  . ٢٠٠٩مايو  / أيار  حبلول األمني العام أن يقدم تقريره املقبل عن هذا املوضوع        
تطـورات  آخـر ال  ذلـك التقريـر معلومـات عـن     جملس األمن األمني العام إىل أن يقدم يف 

تنفيذ التكليفات املتعلقة باحلماية يف بعثات األمـم املتحـدة علـى النحـو الـذي قـرره                  يف  
ــن  ــس األم ــام ع   . جمل ــني الع ــس األم ــشجع اجملل ــى مواصــلة إدراج  وي ــذه املل ــات ه علوم

 .“ عن محاية املدنيني يف تقاريره الدورية عن بعثات األمم املتحدةستكملةامل
 


