
S/PRST/2004/46  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
14 December 2004 
Arabic 
Original: English 

 

 
141204    141204    04-64599 (A) 

*0464599* 

 بيان من رئيس جملس األمــن  
  

 ٢٠٠٤ديســمرب /ألول كــانون ا١٤الــيت عقــدها جملــس األمــن يف   ٥١٠٠يف اجللســة  
، أدىل رئــيس �املســلح محايــة املــدنيني يف الصــراع�يف البنــد املعنــون فيمــا يتصــل بنظــر اجمللــس 

 :جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس
ــة ا   �   ــن يف مســألة محاي ــدنيني يف الصــراع املســلح  نظــر جملــس األم ــ. مل ر ـويشي

املــــؤرخ  ) ١٩٩٩ (١٢٦٥اجمللــــس إىل قراراتــــه ذات الصــــلة، ال ســــيما القــــراران     
 ٢٠٠٠أبريـــل / نيســـان١٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦  و١٩٩٩ســـبتمرب /أيلـــول ١٧

بشأن محايـة املـدنيني يف الصـراعات املسـلحة فضـال عـن البيانـات الـيت أدىل هبـا رئـيس                       
كيـد التـزام اجمللـس مبعاجلـة التـأثري الواسـع للصـراع املسـلح علــى         اجمللـس وكـرر فيهـا تأ   

 .املدنيني
ويؤكد جملس األمن من جديد إدانته الشديدة جلميع أعمال العنف املوجهـة            �  

. ضد املـدنيني أو غريهـم مـن األشـخاص املشـمولني باحلمايـة مبقتضـى القـانون الـدويل                
أثنـاء   احملـاربني والعناصـر املسـلحة        افاسـتهد ويعرب اجمللس عن قلقه البالغ إزاء تزايـد         

 مـن الفئـات الضـعيفة،       وال سيما النسـاء واألطفـال وغريهـم       ، الصراع املسلح للمدنيني  
علـى إحـالل   تـأثري سـليب    مبـا لـذلك مـن       الالجئون واملشردون داخليا، ويقـر      ومن بينها   

ع أعمـال   ويؤكد اجمللس أيضا من جديـد إدانتـه جلميـ         . السالم الدائم واملصاحلة الوطنية   
اسـتخدام  ال سـيما    و،  الصـراع املسـلح   التحريض على العنف ضـد املـدنيني يف حـاالت           

ــة والعنــف    ــى الكراهي ــع   . وســائط اإلعــالم يف التحــريض عل وحيــث جملــس األمــن مجي
 هعلى إهنـاء مثـل هـذ      من غري الـدول،    ، مبا يف ذلك األطراف      صراع مسلح ي  أأطراف  

 .املمارسات
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فيهـا   صـراع مسـلح، مبـا   ي أىل مجيـع أطـراف   ويكـرر جملـس األمـن دعوتـه إ    �  
إىل االمتثــال التــام ألحكــام ميثــاق األمــم املتحــدة وقواعــد  ألطــراف مــن غــري الــدول، ا

ومبادئ القانون الدويل، وال سيما القـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان                  
. ا تامــاوتنفيــذ قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة تنفيــذ، يف حالــة انطباقــه، والالجــئني

ويشــري جملــس األمــن إىل التزامــات مجيــع الــدول، بضــمان احتــرام القــانون الــدويل          
يف ذلــك اتفاقيــات جنيــف األربــع، ويؤكــد علــى مســؤولية الــدول عــن    اإلنســاين، مبــا

 املســؤولني عــن اإلبــادة اجلماعيــة اكمــةوضــع حــد لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب، وحم
. واالنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين       وجرائم احلـرب، واجلـرائم ضـد اإلنسـانية،          

القـانون   جمـاالت     تصـدق على الصكوك الرئيسية، يف     مـويدعو أيضا مجيع الدول اليت ل     
لـم تنضـم إليهـا بعــد أن      الالجئني أو   قانون  اإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان و     

 .ذلك وأن تتخذ التدابري املالئمة لتطبيقهاتنظــر يف القيـام بـ
ن اإلنسـانية   وويؤكد جملس األمـن أمهيـة إتاحـة إمكانيـة وصـول أفـراد الشـؤ               �   

 ويكـرر دعوتـه إىل      .الصـراع املسـلح   حالة  إىل املدنيني يف    وبال عوائق     بأمان واملساعدة
مجيـع  إلـى اختــاذ      مبا يف ذلك األطراف من غري الدول       ، صراع مسلح  أيمجيع أطراف   

حركـة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني          أمـن وحريـة      التدابري الالزمة لكفالـة   
علــى مجيــع اهلجمــات جملــس األمــن  ويــدين .أفــراد املنظمــات اإلنســانيةوكــذلك هبــا، 

ي، ويؤكــد ضــرورة ـمــوظفي األمــم املتحــدة وغريهــم مــن العــاملني يف اجملــال اإلنسانــ   
املـؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢مـبني يف قـراره   ما هـو  حماسبة مـرتكيب هـذه اهلجمـات حسـب     

ــا يؤكـــد جملـــس  . ٢٠٠٣أغســـطس / آب٢٦ ــزم املنظمـــات األمـــن كمـ ــة أن تلتـ  أمهيـ
وباسـتقالل  والروح اإلنسانية   لنـزاهة   احلياد وا  ئدامبب، يف أنشطتها اإلنسانيـة،     اإلنسانية
 .أهدافها

مبـا يف ذلـك     ،   هنج شامل متسق عملي املنحى     تباعاية  مهويقر جملس األمن بأ   �   
ـؤكــد  وي. الصـراع املسـلح    التماية املـدنيني يف حـا     ، حل التخطيط املبكّر مرحلـة  خالل  

ــدد علـــى   ــذا الصـ ـــرورة يف هـ ــاق  ضـ ــعة النطـ ــتراتيجية واسـ ــهاج اسـ ــع انتـ ـــوب ملنـ نشـ
املسلح بصورة شـاملة بغـرض تعزيـز محايـة      ات، تعاجل األسباب الدفينة للصراع      لصراعا

ملسـتدامة،  تشـجيع التنميـة ا    بعـدة طــرق مـن بينهــا        ذلك  واملدنيني على املدى الطويل،     
ــر، و   ــى الفق ــق والقضــاء عل ــة، و حتقي ـــة املصــاحلة الوطني ــيد، و إقامـ إحـــالل حكــم رش

 ويشـجع علـى املزيـد       الدميقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقـوق اإلنسـان ومحايتـها         
 ويقر اجمللس عـالوة     . املتحدة األمممن التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء ومنظومة        

دنيني اخلاضعني لالحتالل األجـنيب، ويؤكـد كـذلك، يف هـذا       على ذلك باحتياجات امل   
 .الصدد، مسؤوليات الدولة القائمة باالحتالل
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 أبعـادا إقليمية، يؤكــد    بعض حاالت الصراع املسلح   ل إذ يـدرك أن     واجمللس،�  
معاجلــة القضــايا العــابرة للحــدود مــن قبيــل نــزع  يــة احلاجــة إىل قيــام تعــاون إقليمــي بغ

الالجـئني واحملـاربني عـرب احلـدود،        تنقل  يح وإعادة اإلدماج والتأهيل، و    السالح والتسر 
واالجتار بالبشر، والتدفق غري املشروع لألسـلحة الصـغرية، واالسـتغالل غـري املشـروع               

وهـو يشـجع املنظمـات اإلقليميـة        . للموارد الطبيعية، وحاالت مـا بعـد انتـهاء الصـراع          
ــع  ــى أن تضـ ــة علـ ــب االقتضـــ ، ودون اإلقليميـ ــة  ،اءحبسـ ــة للحمايـ ــتراتيجية إقليميـ  اسـ

ويرحــب اجمللــس بــاخلطوة الــيت . تــوفر إطــارا متســقا ومتينــا ملعاجلــة قضــايا احلمايــة وأن
قليمية يف هذا الصدد ويطلب إىل منظومة األمم املتحـدة وغريهـا            اإلمنظمات  الـاختذهتا  

فيلــة مــن املنظمــات الدوليــة أن تزودهــا بالــدعم الضــروري، وأن تنظــر يف الوســائل الك
هذا الصـدد توصـية األمـني العـام          يف   ويضع اجمللس يف اعتباره   . بتعزيز القدرات الوطنية  

إطار تستطيع األمم املتحدة من خالله أن تعمل مع املنظمـات اإلقليميـة            بإنشاء  املتعلقة  
ــة يف جمــال القضــايا اإلنســانية املت    ــر منهجي ــة   بشــكل أكث ــدنيني وإمكاني ــة امل صــلة حبماي

ــي          ــى الصــعيد اإلقليم ــو أفضــل عل ــى حن ــك القضــايا عل ــاجل تل ــيهم وأن تع الوصــول إل
 .واحلكومي الدويل

اســتغالل العنــف اجلنســي والعنــف القــائم بشــدة تزايــد جملــس األمــن  ويــدين�   
علــى أســاس نــوع اجلــنس باعتبارمهــا ســالحا مــن أســلحة احلــرب تســتخدمه كــذلك     

ع املسـلح يف جتنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم مبـا خيـل بااللتزامـات                  أطراف الصـرا  
الصـراع املسـلح    حـاالت   يف  النساء واألطفال   ضعف وضع   ويؤكد  . الدولية املنوطة هبا  

بشــأن املــرأة والســالم   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥واضــعا يف اعتبــاره يف هــذا الصــدد قراريــه     
شــــأن األطفــــال قراراتــــه األخــــرى بمجيـــــع وكــــذلك ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩واألمــــن و 

 .الفتيـــاتال ســـيما احتياجـــات احتياجـــاهتم اخلاصـــة، بقـــر  وُي.الصـــراعات املســـلحةو
والعنـف القـائم   العنـف اجلنسـي   منـع  ويشدد على أمهية وضـع اسـتراتيجيات ترمـي إىل       

، مــن خــالل حتســني تصــميم بعثــات حفــظ  مــاوالتصــدي هلعلــى أســاس نــوع اجلــنس 
ــها إدراج  الســالم  ــة األطفــال مستشــارين يف اجملــ بطــرق من  ضــمن ،ال اجلنســاين ومحاي

 ويشدد أيضا علـى أمهيـة تقـدمي املسـاعدة والـدعم املناسـبني إىل النسـاء                  .عناصر أخرى 
 .الستغالل والعنف اجلنسيلواألطفال الذين يتعرضون 

، بـالغ الالجئـون واملشـردون داخليـا مـن ضـعف      عليه   ملا    اجمللس وإدراكا من �   
ــد   ــهم، ال ســيما عــن طريــق   املســؤولية األوىليؤكــد مــن جدي ــة محايت  للــدول يف كفال

ر فعالـة   ـاملدين ملخيمات الالجئني واملشـردين داخليـا، واختـاذ تدابيـ          طابع  احملافظة على ال  
ترمــي إىل محايــة تلــك املخيمــات مــن تســلل اجلماعــات املســلحة وأعمــال االختطــاف  

 .لقسريوالتجنيد العسكري ا
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بعثـات حفـظ    إناطـة   ه ألن يكفـل     ويؤكد من جديد يف هذا الصدد اسـتعداد       �   
لتمكينـها مـن تـوفري محايـة أفضـل         املوارد الكافيـة    تزويدها ب والواليات املالئمة   بالسالم  

، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعزيــز قــدرة األمــم  حيــدق هبــم خطــر مــاديلمــدنيني الــذين ل
أفراد حفظ السالم وأفراد الشؤون اإلنسـانية، عـن   سرعة نشر املتحدة على التخطيط و   

 .االقتضاءلألمم املتحدة عند الترتيبات االحتياطية نظام ق االستفادة من طري
ــاع هنــج متســق ومتكامــل    �   ــرب اجمللــس أن اتب ــق ب ويعت ــفيمــا يتعل زع ســالح ـن

، يراعي احلاجـة اخلاصـة لـدى        وتأهيلهم هم وإعادة إدماج  هم وتسرحي السابقنياحملاربني  
 حامسـة يف إحـالل سـالم واسـتقرار          اجلنود األطفـال واحملاربـات، هـو أمـر يتسـم بأمهيـة            

ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد احلاجــة إىل إدراج هــذه األنشــطة يف واليــات   . مســتدامني
هلـذه   عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم ويشـدد علـى أمهيـة تـوفري املـوارد الالزمـة                    

 .األنشطة
ــق إزاء   �   ــن القل ــس األم ــدد حــاالت الطــو   ةمشــكلويســاور جمل ــد ع رئ اتزاي

وحيـث اجملتمـع    . مع عـدم تـوفر األمـوال واملـوارد الكافيـة لتلبيـة االحتياجـات               اإلنسانية
ــة االحتياجــات       ــة يف الوقــت املناســب لتلبي ــوفري األمــوال الكافي ــدويل علــى ضــمان ت ال

لتخفيــف معانــاة الســكان املــدنيني، ال ســيما تــوفري مســاعدة إنســانية كافيــة اإلنســانية ل
 .من حالة صراعخارجـة  أو مسلح اعصرمناطـق يعصـف هبـا الذين يعيشون يف 

 األمـم وكـاالت   لجهود اليت تبـذهلا     لويعرب جملس األمن عن تقديره العميق       �  
وسـائر األطـراف الفاعلـة     ،واملنظمـات اإلنسـانية الدوليـة    ،  واملنظمات اإلقليمية املتحدة  

، الصـراعات املسـلحة   يف ظـل  ني الـوعي الـدويل مبعانـاة املـدني    إذكاءبغرض ذات الصلة  
الالجئون واملشردون داخليا، ويعترب هذه اجلهود عنصـرا أساسـيا يف تشـجيع             مبن فيهم   

 .الصراعات املسلحةثقافة محاية ويف بناء تضامن دويل مع ضحايا قيام 
إحالــــة املعلومــــات أن يواصــــل ويــــدعو جملــــس األمــــن األمــــني العــــام إىل �  

 التحلـيالت مـن شـأهنا       أن هـذه املعلومـات أو     كلمـا رأى    والتحليالت ذات الصلة إليـه      
 أن يـــدرجســـني عملـــه بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الصـــراع املســـلح، ويف حتأن تســـهم 
ــة املقدمــة إىل اجمللــس بشــأن املســائل    اء، يفضــحســب االقتباســتمرار و  تقــاريره اخلطي

ويف هـــذا . املعروضـــة عليـــه، مالحظـــات تتصـــل حبمايـــة املـــدنيني يف الصـــراع املســـلح
ــياق، يكــــرر   ــنجملــــسالســ ــذكرة املرفقــــة ببيــــان رئيســــه        األمــ تأكيــــد أمهيــــة املــ

)S/PRST/2002/6 (ذلك خريطـــة الطريـــق حلمايـــة املـــدنيني يف الصـــراع املســـلح، وكـــ
 .باعتبارها أداة عملية ملعاجلة الـمسائل املتعلقة باحلماية
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ــسويالحــظ �    ــن جمل ــدمي  األم ــرتق ــام  تقري ــدنيني يف    األمــني الع ــة امل عــن محاي
 والـــذي يتنـــاول (S/2004/431) ٢٠٠٤مـــايو /أيـــار ١٨رخ الصـــراعات املســـلحة املـــؤ

نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ٢٨إليه أن يقـدم حبلـول        طلبويالنقاط العشر    منهاج العمل ذا  
وأن يدرج يف هذا التقريـر معلومـات عـن تنفيـذ قـرارات جملـس                ،  التايل تقريره ٢٠٠٥

خـرى بشـأن   أي توصـيات أ فضـال عـن   األمن اليت سبق اعتمادها بشأن هـذا املوضـوع         
مجلس وغريه من أجهزة األمم املتحـدة، العاملـة يف    ـلاهبا  أن يعزز   اليت ميكن   األساليب  

 .�الصراع املسلحجمال مسؤوليتها، حتسني محاية املدنيني يف حاالت 
 


