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  بيان من رئيس جملس األمن 
يف اجللسـة ٤٤٩٣ لـس األمـــن املعقــودة يف ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢، فيمــا يتصــل 
بنظـر الـس يف البنـد املعنـون �محايـة املدنيـني يف الصراعـــات املســلحة�، أدىل رئيــس جملــس 

األمن بالبيان التايل باسم الس: 
�يشري جملس األمن إىل قراريـه ١٢٦٥ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٧ أيلـول/سـبتمرب 
ـــني  ١٩٩٩ و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) املـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ بشـأن محايـة املدني
يف الصراعات املسلحة، وإىل الرسالة املؤرخة ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ املوجهـة إىل 
األمـني العـام مـن رئيـس جملـس األمـن بشـــأن محايــة املدنيــني يف الصراعــات املســلحة 

 .(S/2001/614)

�ويعيد جملس األمـن تـأكيد قلقـه إزاء املشـاق الـيت يتحملـها املدنيـون خـالل 
الصراعـات املسـلحة، ويعـترف مبـا هلـذا األمـر مـن أثـر علـى السـالم الدائـم واملصاحلـــة 
والتنمية، ويأخذ يف اعتباره مسؤوليته الرئيسية مبوجب ميثاق األمم املتحدة عن صــون 
السـالم واألمـن الدوليـني، ويشـدد علـى أمهيـــة اختــاذ تدابــري ترمــي إىل اتقــاء نشــوب 

الصراعات وتسويتها. 
�وقــد نظــر يف تقريــري األمــني العــام املؤرخــني ٨ أيلــول/ســــبتمرب ١٩٩٩ 
(S/1999/957) و ٣٠ آذار/مـــارس ٢٠٠١ (S/2001/331) بشـــأن محايـــة املدنيــــني يف 

الصراعات املسلحة، وإذ يرحـب بالتعـاون الوثيـق مـع األمـني العـام يف إعـداد املذكـرة 
املرفقة ذا البيان، يعتمد جملس األمـن املذكـرة الـواردة يف مرفـق هـذا البيـان الرئاسـي 
كوسيلة لتيسري نظره يف املسائل املتعلقة حبماية املدنيني. ويؤكد الس كذلك أنه مـن 
الضروري، عند النظر يف سبل توفري احلماية للمدنيـني يف الصراعـات املسـلحة، تنـاول 

كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف اخلاصة. 
�وسيستعرض الس ويسـتكمل مضمـون هـذه املذكـرة، حسـب االقتضـاء، 

وسيبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي�. 
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 املرفق 
 مذكرة 

لغـرض النظـر يف املسـائل املتصلـة حبمايـة املدنيـني أثنـاء مـداوالت الـــس بشــأن 
 واليات حفظ السالم 

يف الرسـالة املؤرخـة ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ املوجهـة إىل األمـني العـام مـــن رئيــس 
جملس األمن (S/2001/614)، رحب أعضاء جملس األمن بتقرير األمني العـام املـؤرخ ٣٠ آذار/ 
مارس ٢٠٠١ (S/2001/331) بشأن محاية املدنيـني يف الصراعـات املسـلحة، وارتـأوا أن تقـدمي 
األمـني العـام ملزيـد مـن املشـورة مـن شـأنه أن يفيـد الـس يف نظـره يف املسـائل الـــيت تضمنــها 

التقرير. 
ولكي يسهل على الس يف مداوالته بشأن إنشاء عمليـات حفـظ السـالم أو تغيريهـا 
أو إائها، النظــر، على النحو الواجب وحسب االقتضاء، يف املسائل املتعلقـة حبمايـة املدنيـني، 
ـــع هــذا األخــري، مذكــرة تتضمــن قائمــة  اقـترح أعضـاء الـس أن تصـاغ، بالتعـاون الوثيـق م

باملسائل ذات األمهية يف هذا الصدد. 
وهـذه املذكـرة هـي مثـرة تشـاور بـني جملـس األمـن واألمانـة العامـة وتتضمـــن جتــارب 
جمموعــة كبــرية مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــــني 
الوكاالت. وتستند هـذه الوثيقة إىل نظر الس سابقا يف هـذه املسـائل، مبـا يف ذلـك القـراران 
١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠). وهــي تــربز األهــــداف الرئيســـية إلجـــراءات جملـــس 
األمن، وتعرض مسائل حمددة يتعـني النظـر فيـها عنـد حتقيـق تلـك األهـداف، إضافـة إىل قائمـة 

بقرارات جملس األمن السابقة اليت تشري إىل هذه الشواغل. 
ونظرا ألن كل والية لعملية مـن عمليـات السـالم يتعـني أن تصمـم اسـتنادا إىل احلالـة 
املعنية، ال يقصد ـذه الوثيقـة أن تكـون مبثابـة خمطـط منوذجـي. وكـل مسـألة تتضمنـها ينبغـي 
النظر فيها ملعرفة ما إذا كـانت عمليـة وذات صلـة باحلالـة املعنيـة، وتكييفـها حسـب الظـروف 
احملــددة لتلــك احلالــة. وعلــى النحــو املبــــني يف تقريـــر األمـــني العـــام �ال انســـحاب بـــدون 
استراتيجية� (S/2001/394)، ينبغي لس األمن أن يتوصل إىل اتفاق بشأن واليات لعمليـات 
السالم واضحة وميكـن حتقيقـها، وذلـك اسـتنادا إىل فـهم مشـترك للصـراع. ويف هـذا الصـدد، 
من الضروري أن تكون تعبئة التمويل الالزم واملوارد الكافية، من البداية، جـزءا ال يتجـزأ مـن 

نظر جملس األمن عموما. 
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ـــة يف مكــان مل جيــر فيــه  ويف معظـم األحيـان جيـد املدنيـون أنفسـهم يف ظـروف عصيب
إنشـاء عمليـة حلفـظ السـالم. وقـد تتطلـب هـذه احلـاالت اهتمامـا عـاجال مـــن جــانب جملــس 
األمن. ولذلك فإن هذه املذكرة ميكن االسترشاد ا أيضا مىت رغب الس يف النظـر يف اختـاذ 

إجراء خارج نطاق عملية ما حلفظ السالم. 
وهذه املذكرة، بوصفها أداة عمليـة، ال ختـل بأحكـام قـرارات جملـس األمـن ومقرراتـه 
األخـرى. وميكـن اسـتكمال هـذه الوثيقـة بانتظـام حـىت تعكـس آخـر الشـواغل املتعلقـة حبمايـــة 

املدنيني يف الصراعات املسلحة، مبا يف ذلك االجتاهات اجلديدة وتدابري معاجلتها. 
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األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف األساسية 

  الوصول إىل ضعفاء احلال 

تيســـري الوصـــول املـــأمون وبـــدون 
عوائـق إىل ضعفـاء احلــال، بوصــف 
ذلـك الشـرط األساسـي للمســـاعدة 

اإلنسانية واحلماية. 

ــــددة  وضـــع ترتيبـــات أمنيـــة مناســـبة (مثـــل دور قـــوة متع �
ـــــر  اجلنســـيات؛ واملمـــرات اآلمنـــة واملنـــاطق احملميـــة واخلف

املسلحون). 
الدخـول يف حـوار مطــرد مــع مجيــع األطــراف يف الصــراع  �

املسلح. 
تيسري إيصال املساعدة اإلنسانية.  �

سالمة وأمن موظفي املسـاعدة اإلنسـانية واألفـراد املرتبطـني  �
م. 

االمتثـال لاللتزامـات املعقـودة مبوجـب القوانـني ذات الصلـــة  �
وهـي القـــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان 

وقانون الالجئني. 

S/RES/1379(2001)، الفقرة ٥ من املنطوق 

ــــن  S/RES/1296(2000)، الفقرتــان ٨ و ١٥ م
املنطوق 

S/RES/1286(2000)، الفقرة ٩ من املنطوق 

S/RES/1314(2000)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

S/RES/1264(1999)، الفقرة ٢ من املنطوق 

ــــن  S/RES/1265(1999)، الفقرتــان ٧ و ١٠ م
املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرة ٢ من املنطوق 

S/RES/1272(1999)، الفقرة ١١ من املنطوق 

S/RES/1279(1999)، الفقرتــــــــــان ٢ و ٥ (أ) 
و (هـ) من املنطوق 
 S/PRST/2000/4

الفصل بني املدنيني والعناصر املسلحة 
ـــــابع اإلنســــاين  احملافظـــة علـــى الط
ــــــــني  واملــــــدين ملخيمــــــات الالجئ

واملشردين داخليا. 

كفالة التعاون مـع الدولـة املضيفـة يف توفـري التدابـري األمنيـة،  �
مبا يف ذلك عن طريق املساعدة التقنية والتدريب. 

ـــك  توفـري األمـن اخلـارجي والداخلـي للمخيمـات، مبـا يف ذل �
ـــى العنــاصر املســلحة،  إجـراءات التحقيـق قصـد التعـرف عل
وتدابري نزع السالح واملساعدة املقدمـة مـن الشـرطة املدنيـة 

الدولية و/أو املراقبني العسكريني. 
توخي ج إقليمي، مبا يف ذلك ترتيبـات أمنيـة مناسـبة، إزاء  �

التشرد الواسع النطاق للسكان. 
إقامـة املخيمـــات علــى مســافة بعيــدة مــن احلــدود الدوليــة  �

واملناطق اخلطرة. 
نشر أفرقة للتقييم املتعدد اجلوانب وتقييم الظروف األمنية.  �

S/RES/1296(2000)، الفقرتان ١٢ و ١٤ مــن 
املنطوق 

S/RES/1286(2000)، الفقرة ١٢ من املنطوق 

S/RES/1279(1999)، الفقرة ٩ من املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرة ١٩ من املنطوق 

ــــن  S/RES/1244(1999)، الفقرتــان ٩ و ١٨ م
املنطوق 

S/RES/1208(1998)، الفقـرات مــن ٤ إىل ١٢ 
من املنطوق 

  العدالة واملصاحلة 

ـــــــد إلفــــــالت  وضـــــع ح - ١
املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة 
للقـانون اإلنسـاين الـــدويل وحقــوق 
اإلنســـان والقـــانون اجلنـــائي مـــــن 

العقاب. 

وضـع واسـتخدام ترتيبـــات فعليــة للتحقيــق يف االنتــهاكات  �
ـــــى  اجلســــيمة للقــــانون اإلنســــاين والقــــانون اجلنــــائي عل
ــــذ بـــدء  الصعيــد احمللــي و/أو الــدويل واملقاضــاة عليــها (من

العملية). 
ـــاة املزعومــني  التعـاون مـع الـدول يف إلقـاء القبـض علـى اجلن �

وتسليمهم. 
التعاون التقين لتعزيز القدرات احمللية على إلقاء القبـض علـى  �

اجلناة املزعومني والتحقيق معهم ومقاضام. 
اسـتبعاد اإلبـادة اجلماعيـة واجلرائـم املرتكبـة ضـــد اإلنســانية  �

وجرائم احلرب من أحكام العفو العام. 

ـــــــن  S/RES/1379(2001)، الفقــــــرة ١٩ (أ) م
املنطوق 

S/RES/1327(2000)، الفقرة ١ من املنطوق 

S/RES/1325(2000)، الفقرة ١١ من املنطوق 

S/RES/1318(2000)، الفرع الرابع 

S/RES/1315(2000)، الفقـــرات مــــن ١ إىل ٣ 
و ٨ من املنطوق 

S/RES/1314(2000)، الفقرة ٩ من املنطوق 

S/RES/1261(1999)، الفقرة ٣ من املنطوق 
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األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف األساسية 
إحالة احلاالت إىل احملـاكم الدوليـة، عنـد اإلمكـان وحسـب  �

االقتضاء. 
مطالبة الدول املسامهة بقوات بالتحقيق، عند االقتضـاء، مـع  �
أفراد حفظ السالم وأفراد األمن التابعني هلـا املشـتبه يف أـم 
انتـهكوا القـانون اجلنـــائي عنــد وجودهــم يف دولــة مضيفــة 

ومقاضام. 

S/RES/1265(1999)، الفقرتــــان ٤ و ٦ مــــــن 
املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرة ١٧ من املنطوق 

S/RES/1272(1999)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

ـــــــن  S/RES/955(1994)، الفقرتـــــان ١ و ٢ م
املنطوق 

ـــــن  S/RES/827(1993)، الفقــــرات ١ إىل ٤ م
املنطوق 

بناء الثقة وتعزيز االستقرار  - ٢
ـــة املضيفــة عــن طريــق  داخـل الدول
تشجيع كشف احلقائق واملصاحلة. 

وضــع ترتيبــات مكيفــة حمليــا لكشــف احلقــائق واملصاحلـــة  �
(توفري املساعدة التقنية والتمويل والعفو ملرتكيب االنتهاكات 

األقل جسامة). 
ـــاديق  وضـع تدابـري إلعـادة املمتلكـات وجـرب األضـرار (الصن �

االستئمانية وجلان املمتلكات). 

 

  األمن والقانون والنظام 

تعزيــــز قــــدرة الشـــــرطة والنظـــــم 
ــانون  القضائيـة احملليـة علـى إنفـاذ الق

والنظام 

ـــال  نشـر شـرطة مدنيـة دوليـة ملسـاعدة الدولـة املضيفـة يف جم �
إنفاذ القانون. 

تقــدمي املســاعدة التقنيــة للشــرطة احملليــة وموظفــي اجلــــهاز  �
القضـائي والسـجون (اإلرشـــاد وصياغــة القوانــني وإشــراك 

املوظفني الدوليني). 
ـــات، واملبــاين  إعـادة بنـاء وإصـالح اهليـاكل املؤسسـية (املرتب �

واالتصاالت). 
وضـع آليـات للرصـد واإلبـــالغ عــن االنتــهاكات املزعومــة  �
للقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي. 

S/RES/1378(2001)، الفقرتــــان ٤ و ٥ مــــــن 
املنطوق 

S/RES/1272(1999)، الفقـــــــرات ٢، و ٣ (أ) 
و (ج)، و ١٣ من املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرتان ١٤ و ٢٣ 

S/RES1244(1999)، الفقــــرة ١١ (ط) و (ي) 
من املنطوق 

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتأهيل 
ــــات احملليـــة  تيســري اســتقرار اتمع

وتأهيليها. 
وضــع برامــج لــرتع ســــالح املقـــاتلني وتســـرحيهم (شـــراء  �

األسلحة منهم وتوفري حوافز اقتصادية وإمنائية). 
وضـع برامـج إلعـادة إدمــاج املقــاتلني الســابقني وتأهيليــهم  �
داخـــل جمتمعـــام احملليـــة (اخلدمـــة اتمعيـــة، وخدمـــــات 
املشـورة، والتعليـم/ التدريـب، ومجـع مشـــل األســر، وفــرص 

العمل). 
تشجيع املشــاركة الكاملـة للمجموعـات املسـلحة يف برامـج  �

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتأهيل. 

ــــــن  S/RES/1379(2001)، الفقــــرة ٨ (هـــــ) م
املنطوق 

S/RES/1376(2001)، الفقرة ١٢ من املنطوق 

S/RES/1366(2001)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

S/RES/1296(2000)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقـــرات ٣، و ٤، و ٨ 
(ب) و (ج)، و ٢٠ من املنطوق 

S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٢ من املنطوق 

 S/PRST/2000/10

 S/PRST/1999/28
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األسلحة الصغرية واإلجراءات املتعلقة باأللغام 
تيســري بيئــة آمنــة لفئــات الســـكان 
الضعيفـــــة وموظفـــــي املنظمـــــــات 

اإلنسانية 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام (مراكـز التنسـيق، وإزالـة األلغـام  �
األرضيــة؛ والتدريــب علــــى التوعيـــة باأللغـــام؛ ومســـاعدة 

الضحايا). 
التدابري الرامية إىل مكافحة االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة  �
ـــف االختيــاري؛  الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة (عمليـات الوق
وعمليـات احلظـر علـــى األســلحة؛ والنــهج اإلقليميــة ودون 

اإلقليمية) 

S/RES/1318(2000)، الفــــرع الســــادس مــــن 
املنطوق 

S/RES/1296(2000)، الفقرتان ٢٠ و ٢١ 

S/RES/1286(2000)، الفقرة ١٢ من املنطوق 

S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٧ من املنطوق 

S/RES/1261(1999)، الفقرتان ١٤ و ١٧ مــن 
املنطوق 

 S/PRST/1999/28

تدريب قوات األمن وحفظ السالم 
ـــوات  كفالـة توفـري توعيـة كافيـة للق
املتعددة اجلنسيات باملسائل املتعلقـة 

حبماية املدنيني 

توفري تدريب مناسب يف جماالت القوانني اإلنسانية وقوانـني  �
حقـوق اإلنسـان والتنســـيق املــدين والعســكري، ومــهارات 
التفاوض واالتصال والوعي اجلنساين والثقايف، ومنع فريوس 
نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــــص املناعـــة املكتســـب 

(اإليدز) واألمراض املعدية األخرى. 

ـــــن  S/RES/1379(2001)، الفقــــرة ١٠ (ب) م
املنطوق 

S/RES/1325(2000)، الفقرة ٦ من املنطوق 

S/RES/1318(2000)، الفــــرع الســــادس مــــن 
املنطوق 

S/RES/1308(2000)، الفقرة ٣ من املنطوق 

S/RES/1296(2000)، الفقرة ١٩ من املنطوق 

S/RES/1279(1999)، الفقرة ٤ من املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرة ١٥ من املنطوق 

S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

  التأثريات على املرأة 

تلبيـة االحتياجـــات اخلاصــة للمــرأة 
إىل املساعدة واحلماية 

تدابري خاصة ترمي إىل محاية املرأة والبنت من التمييز القـائم  �
على نوع اجلنس والعنف واالغتصـاب واألشـكال األخـرى 
لإليــذاء اجلنســي (توفــري ســــبل احلصـــول علـــى التعويـــض 
القــانوين، ومراكــز األزمــات، واملــآوي، وتقــــدمي املشـــورة 

وبرامج املساعدة األخرى؛ وآليات الرصد واإلبالغ) 
ــــدات  تدابـــري فعالـــة لـــرتع ســـالح النســـاء والفتيـــات ان �

وتسرحيهن وإعادة إدماجهن يف اتمع وإعادة تأهيلهن 
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛ مبا يف ذلك عن طريق القيام  �
بإشـــراك مستشـــارات يف املســـائل اجلنســـانية يف عمليــــات 

السالم 

S/RES/1325(2000)، الفقـــــــرات ٤ و ٥ و ٨ 
(أ) و ١٠ و ١٣ و ١٥ من املنطوق 

ــــــــــان ١٣ و ١٦  S/RES/1314(2000)، الفقرت
(هـ) من املنطوق 

ــــن  S/RES/1296(2000)، الفقرتــان ٩ و ١٠ م
املنطوق 

 S/PRST/2001/31

توسيع نطاق دور وإسهام املـرأة يف عمليـات األمـم املتحـدة   �
امليدانيـــة (بعثـــة املراقبـــني العســـــكريني والشــــرطة املدنيــــة 
ــــوق  واملوظفـــني املعنيـــني بالقـــانون اإلنســـاين وقـــانون حق

اإلنسان) 

 

زيـادة مشـاركة املـرأة علـى مجيـع صعـد عمليـة اختـاذ القـــرار   �
ـــــني واملشــــردين داخليــــا؛  (تنظيـــم وإدارة خميمـــات الالجئ
وتصميــــم عمليــــات املســــاعدات وتوزيــــع املســـــاعدات؛ 

وسياسات إعادة التأهيل) 
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  التأثريات على األطفال 

تلبية االحتياجات اخلاصـة لألطفـال 
إىل املساعدة واحلماية 

منع جتنيد األطفال انتهاكا للقانون الدويل  �
اختـاذ تدابـري فعالـة لـرتع سـالح اجلنـود األطفـال وتســرحيهم  �

وإعادة إدماجهم يف اتمع وتأهيلهم 
إطالق مبادرات، حيثما كان ذلك مناسبا، لتـأمني الوصـول  �
إىل األطفال املتأثرين بـاحلروب مبـا يف ذلـك، أيـام التحصـني 

وعمليات الوقف املؤقت إلطالق النار وأيام اهلدوء 
اإلفـراج، عـن طريـق التفـاوض، عـن األطفـال املخطوفــني يف  �

حاالت الصراعات املسلحة 
اختـاذ تدابـري خاصـة حلمايـة األطفـال، مبـــا يف ذلــك، حيثمــا  �
كان ذلك مناسبا، إشراك مستشـارين يف محايـة األطفـال يف 

عمليات السالم 

S/RES/1379(2001)، الفقـــــــرات ٢ و ٤ و ٨ 
(هـ) و ١٠ (ج) من املنطوق 

ــــــــــرات ١١ و ١٢  S/RES/1314(2000)، الفق
و ١٦ و ١٧ من املنطوق 

ــــن  S/RES/1296(2000)، الفقرتــان ٩ و ١٠ م
املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرتان ١٨ و ٢٠ مــن 
املنطوق 

S/RES/1261(1999)، الفقـــــــرات ٢ و ٣ و ٨ 
و ١٣ و ١٥ و ١٧ (أ) من املنطوق 

 S/PRST/1998/18

مجع مشل أسر األطفال املشردين   �
إتاحـة سـبيل مـأمون لالجئـني واملشـردين داخليـا، وال سـيما  �
األطفـال املعرضـون لالســـتغالل واالعتــداء لرفــع شــكاوي، 
والطلــب إىل مديــري املخيمــات اإلبــالغ عــن مثــــل هـــذه 

االعتداءات، مبا يف ذلك من جانب املوظفني 

 

رصد حالة األطفال ورفع تقارير بشأا   � 

 سالمة وأمن موظفي املنظمات اإلنسانية واألفراد املرتبطني ا 

ضمــــان ســــالمة وأمــــن موظفـــــي 
املنظمات اإلنسانية واألمـم املتحـدة 

واألفراد املرتبطني ا 

حث كل األطراف يف الصراع على احـترام نزاهـة وحياديـة  �
العمليات اإلنسانية 

ضمان بيئة سليمة وآمنة ملوظفي املنظمات اإلنسانية  �

S/RES/1378(2001)، الفقرتــــان ٢ و ٥ مــــــن 
املنطوق 

S/RES/1319(2000)، الفقرة ٣ من املنطوق 

S/RES/1296(2000)، الفقرة ١٢ من املنطوق 

S/RES/1270(1999)، الفقرتان ١٣ و ١٤ مــن 
املنطوق 

S/RES/1265(1999)، الفقرة ٩ من املنطوق 

 S/PRST/2000/4

  اإلعالم واملعلومات 

محـــالت كالميـــة مناوئـــــة  - ١
للتحريض على العنف 

إنشاء آليات رصد إعالمي تكفـل فعاليـة رصـد أي أحـداث  �
ومصــادر ومضــامني حتــرض علــى �اإلعــالم الــــذي يبـــث 

الكراهية�، ورفع تقارير عنها وتوثيقها 

S/RES/1296(2000)، الفقرتان ١٧ و ١٨ مــن 
املنطوق 

S/RES/1272(1999)، الفقرة ١ من املنطوق 

ــــاء،  S/RES/1353(2001)، املرفــق ١، الفــرع ب
الفقرتان  ١٠ و ١١ من املنطوق 

اختاذ خطوات ردا على ما تبثه وسائل اإلعـالم مـن حتريـض   �
ــــانية  علــى اإلبــادة اجلماعيــة واجلرائــم املرتكبــة ضــد اإلنس

واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل 
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ـــــــــم اإلدارة  تعزيـــــــز ودع - ٢

الدقيقة لإلعالم عن الصراع 
تقدمي املساعدة التقنية لصياغة وإنفاذ تشـريع يتعلـق بـالكالم  �

املناهض للكراهية 
إنشاء مراكز تنسيق إعالمي تيسـر اإلدارة الدقيقـة واملوثوقـة  �

لإلعالم عن الصراع والتوعية به 
ــــة ودوليـــة دعمـــا  إنشــاء وســائل إعالميــة ومعلوماتيــة حملي �

لعمليات السالم، وتقدمي املساعدة إليها 

 

املوارد الطبيعية والصراعات املسلحة 
تناول تأثري استغالل املوارد الطبيعية 

على محاية املدنيني 
الصـالت بـني االجتـار غـري املشـروع بـاملوارد الطبيعيـة وســري  �

الصراعات 
تناول االسترياد املباشر أو غري املباشر للمـوارد الطبيعيـة الـيت  �

يستخدم ريعها لتأجيج الصراعات 
حـث الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة علـــى النظــر يف  �
اختاذ تدابري ضد املؤسسـات واألفـراد والكيانـات الـيت تقـوم 
ــن ذات  باالجتـار غـري املشـروع انتـهاكا لقـرارات جملـس األم
الصلــة ومليثــاق األمــم املتحــدة (ســن تشــــريعات، وفـــرض 
عقوبـات علـى املتجريـن؛ وإنشـاء نظـم إلصـدار الشـــهادات 

والتسجيل؛ وفرض عمليات احلظر) 

S/RES/1379(2001)، الفقرة ٦ من املنطوق 

S/RES/1376(2001)، الفقرة ٨ من املنطوق 

S/RES/1318(2000)، الفــــرع الســــادس مــــن 
املنطوق 

S/RES/1314(2000)، الفقرة ٨ من املنطوق 

S/RES/1306(2000)، الفقـــــــرات ١ و ٢ و ٩ 
و ١٩ (أ) من املنطوق 

التأثريات اإلنسانية املترتبة على اجلزاءات 
احلد ما أمكن من التأثريات اجلانبيــة 
السلبية غري املقصودة على السـكان 

املدنيني 

وضع االستثناءات اإلنسانية يف نظم اجلزاءات  �
وضــع جــزاءات حمــددة اهلــدف (جــزاءات تكــون حمـــدودة  �
النطــاق وتســتهدف أفــرادا معنيــني أو مجاعــات أو أنشـــطة 

معينة) 
تقييـم واسـتعراض اآلثـار اإلنســـانية املترتبــة علــى اجلــزاءات  �

وسلوك من تستهدفهم اجلزاءات 
 

S/RES/1379(2001)، الفقرة ٧ من املنطوق 

S/RES/1343(2001)، الفقـــــــرات ٥ و ٦ و ٧ 
و ٩ و ١٠ و ١٣ (أ) من املنطوق 

S/RES/1333(2000)، الفقـــــــرات ٥ و ٧ و ٨ 
و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ (د) و ٢٣ 

من املنطوق 
S/RES/1325(2000)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

S/RES/1314(2000)، الفقرة ١٥ من املنطوق 

S/RES/1298(2000)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

S/RES/1267(1999)، الفقرة ٤ من املنطوق 

S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

 S/PRST/1999/28
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فهرس القرارات* 
 

بشأن األطفال والصراعات املسلحة  القرار ١٣٧٩ (٢٠٠١)
بشأن احلالة يف أفغانستان  القرار ١٣٧٨ (٢٠٠١)

بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  القرار ١٣٧٦ (٢٠٠١)
بشأن دور جملس األمن يف منع الصراعات املسلحة  القرار ١٣٦٦ (٢٠٠١)

بشأن تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات  القرار ١٣٥٣ (٢٠٠١)
بشأن احلالة يف ليربيا  القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)

بشأن احلالة يف أفغانستان  القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)
بشأن تنفيذ تقرير الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة للسالم  القرار ١٣٢٧ (٢٠٠٠)

بشأن املرأة والسالم واألمن  القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠)
بشأن احلالة يف تيمور الشرقية  القرار ١٣١٩ (٢٠٠٠)

بشـأن كفالـة اضطـالع جملـس األمـن بـدور فعـال يف صـــون الســلم  القرار ١٣١٨ (٢٠٠٠)
واألمـن الدوليـني: فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص 

املناعة املكتسب (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية 
بشأن احلالة يف سرياليون  القرار ١٣١٥ (٢٠٠٠)

بشأن األطفال والصراعات املسلحة  القرار ١٣١٤ (٢٠٠٠)
بشـأن مسـؤولية جملـس األمـن يف صـــون الســلم واألمــن الدوليــني:  القرار ١٣٠٨ (٢٠٠٠)
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســـب 

(اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية 
بشأن احلالة يف سرياليون  القرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠)

بشأن احلالة يف إريتريا وإثيوبيا  القرار ١٢٩٨ (٢٠٠٠)
بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  القرار ١٢٩٦ (٢٠٠٠)

بشأن احلالة يف بوروندي  القرار ١٢٨٦ (٢٠٠٠)
بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  القرار ١٢٧٩ (١٩٩٩)
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بشأن احلالة يف تيمور الشرقية  القرار ١٢٧٢ (١٩٩٩)
بشأن احلالة يف سرياليون  القرار ١٢٧٠ (١٩٩٩)
بشأن احلالة يف أفغانستان  القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)

بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  القرار ١٢٦٥ (١٩٩٩)
بشأن احلالة يف تيمور الشرقية  القرار ١٢٦٤ (١٩٩٩)

بشأن األطفال والصراعات املسلحة  القرار ١٢٦١ (١٩٩٩)
بشأن احلالة يف كوسوفو  القرار ١٢٤٤ (١٩٩٩)

بشأن احلالة يف أفريقيا: خميمات الالجئني  القرار ١٢٠٨ (١٩٩٩)
بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية لرواندا  القرار ٩٥٥ (١٩٩٤)

بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية ليوغوسالفيا السابقة  القرار ٨٢٧ (١٩٩٣)
بشأن احلالة يف البوسنة واهلرسك  القرار ٨٢٤ (١٩٩٣)

بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/2001/31) بشأن املرأة والسالم واألمن 
بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/1999/28) بشأن األسلحة الصغرية 

بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/1999/18) بشأن األطفال والصراعات املسلحة 
بيـان رئيـس جملـس األمـن (S/PRST/1999/16) بشـأن مسـؤولية جملـس األمـن يف صـون الســـلم 
واألمـن الدوليـني: فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) 

وعمليات حفظ السالم الدولية 
بيـان رئيـس جملـس األمـن (S/PRST/2000/10) بشـأن صـون السـلم واألمـن وبنـاء السـالم بعــد 

الصراع 
بيـان رئيـس جملـس األمـن (S/PRST/2000/4) بشـــأن محايــة موظفــي األمــم املتحــدة واألفــراد 

املرتبطني ا وأفراد املنظمات اإلنسانية يف مناطق الصراع 
 
 

 
 

ـــة العامــة ٢/٥٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢/٤٦ (١٩٩١) ضمــن  اعـترف جملـس األمـن أيضـا بأمهيـة قـراري اجلمعي *
السياق األوسع حلماية املدنيني واألسباب اجلذرية للصراعات. 


