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بيان من رئيس جملس األمن    
يف اجللسة ٤٨٨٢ جمللس األمن املعقودة يف ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ فيما يتصـل بنظـر 
اجمللـس يف البنـد املعنـون “محايـة املدنيـني يف الصراعـات املسـلحة”، أدىل رئيـس جملـــس األمــن 

بالبيان التايل باسم اجمللس: 
“يشري جملس األمن إىل قراريـه ١٢٦٥ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٧ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩ 
ـــل ٢٠٠٠ بشــأن محايــة املدنيــني يف الصراعــات  و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) املـؤرخ ١٩ نيسـان/أبري
املسـلحة، وإىل بيانـات رئيسـه املؤرخـة ١٢ شـــباط/فــرباير ١٩٩٩، (S/1999/6) و ١٥ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢ (S/2002/6) و٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ (S/2002/41)، ويؤكـــد مــن 
جديد ضرورة محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة، باعتبار ذلك بنــدا هامـا مـن بنـود جـدول 

أعمال اجمللس. 
ويعيد جملس األمن تأكيد قلقـه إزاء املعانـاة واملشـاق الـيت يتعـرض هلـا املدنيـون خـالل 
الصراعات املسلحة، ويعترف مبا هلـذا األمـر مـن أثـر علـى السـالم الدائـم واملصاحلـة والتنميـة. 
ويندد جملس األمن بشدة جبميع اهلجمات وأعمال العنـف املوجهـة ضـد املدنيـني وغـريهم مـن 
األشخاص املشمولني باحلماية مبوجـب القـانون الـدويل، وخباصـة القـانون اإلنسـاين الـدويل يف 
حـاالت الصراعـات املسـلحة، مبـا يف ذلـك اهلجمـــات وأعمــال العنــف املوجهــة ضــد النســاء 
واألطفال والالجئني واملشردين داخليا وغريهم من الفئات العــاجزة عـن محايـة نفسـها؛ ويعيـد 
تأكيد ضرورة أن تتخـذ أطـراف الصـراع املسـلح مجيـع التدابـري املمكنـة لكفالـة سـالمة وأمـن 
موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني هبـا وحريـة تنقلـهم، وكذلـــك موظفــي املؤسســات 
اإلنسـانية الدوليـة، وفقـا للقـانون الـدويل السـاري، ويعـترف بـأن الوصـــول اآلمــن للمســاعدة 
اإلنسانية، والعودة السريعة لسـيادة القـانون والعدالـة واملصاحلـة، مهـا مـن املكونـات األساسـية 
ـــن مــن جديــد مجيــع أطــراف  ألي انتقـال فعـال مـن الصـراع إىل السـالم. ويدعـو جملـس األم
الصراع املسلح إىل أن متتثل علـى حنـو كـامل ألحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة وقواعـد ومبـادئ 
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القـانون الـدويل، وخباصـة يف جوانبـه املتعلقـة باملســـاعدة اإلنســانية الدوليــة وحقــوق اإلنســان 
والالجئني، وأن تنفذ على حنو كامل قـرارات جملـس األمـن ذات الصلـة. ويشـري جملـس األمـن 
ــات  إىل واجبـات الـدول بـاحترام وكفالـة احـترام القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف ذلـك اتفاقي
جنيف األربع، ويشدد على مسؤولية الدول يف إهنـاء حـاالت اإلفـالت مـن العقـاب ومالحقـة 
املسـؤولني عـن جرائـم اإلبـادة اجلماعيـة، وجرائـم احلـرب، واجلرائـم املرتكبـة حبـــق اإلنســانية، 
ـــس األمــن علمــا مــع االهتمــام  واالنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين. وكذلـك حييـط جمل
باملقترح الذي قدمه وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية يف اجللسة العلنية اليت عقدهـا جملـس 
األمـن يف ٩ كـانون األول/ديسـمرب بشـأن “خطـة عمـل مـن عشـر نقـاط” حلمايـة املدنيــني يف 

الصراعات املسلحة، ويتطلع إىل مواصلة املناقشات واملشاورات بشأن هذه املسألة. 
وإذ أشار جملس األمن إىل أنه اعتمد يف ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ املذكرة املرفقة ببيـان 
رئيسه (S/PRST/2002/6) بوصفها أداة لتسهيل نظره يف املسـائل املتصلـة حبمايـة املدنيـني، وإذ 
ــــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢  أشــار كذلــك إىل أنــه أعــرب يف بيــان رئيســه املــؤرخ ٢٠ ك
(S/PRST/2002/41) إىل أنه مستعد لتحديـث تلـك املذكـرة مـرة كـل سـنة ملراعـاة االجتاهـات 
املستجدة فيما يتعلق حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة، فـإن جملـس األمـن يعتمـد املذكـرة 
املستكملة الواردة يف مرفق هذا البيان الرئاسي. ويعيد جملس األمن تأكيد أمهيـة تلـك املذكـرة 
بوصفـها أداة عمليـة تشـكل، أثنـاء املـداوالت بشـأن واليـات حفـظ السـالم، أساسـا لتحســني 
حتليل وتشخيص املسائل األساسية حلماية املدنيني، ويشدد على ضرورة تنفيذ النـهج املبينـة يف 
تلك املذكرة على أساس أكثر انتظاما واتساقا، يضع يف االعتبار الظـروف اخلاصـة بكـل حالـة 

من حاالت الصراع، ويتعهد بأن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي”. 
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املرفق 
 محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة 

  مذكرة 
فيما يتعلق بالنظر يف املسائل املتصلة حبماية املدنيني، أثناء مداوالت جملــس األمــن بشــأن 

 واليات حفظ السالم، 
إن محايـة املدنيـني يف الصراعـات املسـلحة هـي يف صميـم أعمـال جملـس األمـــن التــابع 
لألمـم املتحـدة املتعلقـة بالسـلم واألمـــن. ويف ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢، اعتمــد جملــس األمــن 
مذكـرة (S/PRST/2002/6) كدليـل عملـي لنظـره يف مسـائل احلمايـة، ووافـق علـــى اســتكمال 
الدليل واستعراضه واستكمال مضمونه بشكل دوري. وتوفر هذه الوثيقة أول استكمال هلـذه 
األداة التنفيذية اهلامة، بعد اعتمادها كمرفق للبيان الرئاسي S/PRST/2003/27 يف ١٥ كـانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
ويف الرسالة املؤرخة ٢١ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١ املوجهـة مـن رئيـس جملـس األمـن إىل 
األمني العام (S/2001/614)، رحب أعضاء جملس األمن بتقرير األمـني العـام املـؤرخ ٣٠ آذار/ 
مارس ٢٠٠١ (S/2001/331) بشأن محاية املدنيـني يف الصراعـات املسـلحة، وارتـأوا أن تقـدمي 
ـــيت تضمنــها  األمـني العـام ملزيـد مـن املشـورة مـن شـأنه أن يفيـد اجمللـس يف نظـره يف املسـائل ال

التقرير. 
ولكي يسهل على اجمللس يف مداوالته بشأن إنشاء عمليات حفـظ السـالم أو تغيريهـا 
أو إهنائها، النظــر، على النحو الواجب وحسب االقتضاء، يف املسائل املتعلقة حبمايـة املدنيـني، 
اقترح أعضاء اجمللس أن تصاغ، بالتعـاون الوثيـق مـع اجمللـس، مذكـرة تتضمـن قائمـة باملسـائل 

ذات األمهية يف هذا الصدد. 
وهـذه املذكـرة هـي مثـرة تشـاور عملـــي مشــترك بــني جملــس األمــن واألمانــة العامــة 
وتتضمـن جتـارب جمموعـة كبـرية مـن وكـاالت األمـم املتحـــدة، مبــا يف ذلــك اللجنــة الدائمــة 
املشتركة بني الوكاالت. وتستند هـذه الوثيقة إىل نظـر اجمللـس سـابقا يف هـذه املسـائل، مبـا يف 
ذلـــك القـــراران ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠). وهـــي تـــــربز األهــــداف الرئيســــية 
إلجراءات جملس األمن، وتعرض مسائل حمددة يتعني النظـر فيـها عنـد حتقيـق تلـك األهـداف، 
إضافة إىل قائمة بقرارات جملس األمن والبيانات الرئاسية السابقة اليت تشري إىل هذه الشواغل. 
ونظرا ألن كل والية لعملية من عمليات حفظ السالم يتعـني أن تصمـم وفقـا للحالـة 
املعنية، ال يقصد هبذه الوثيقة أن تكون مبثابة خمطط منوذجي. ويتعني النظر يف إمكانيـة التطبيـق 
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العملي لكل مسألة تتضمنها ومدى أمهيتها، وتكييفها حسـب الظـروف احملـددة لتلـك احلالـة. 
 ،(S/2001/394) ”وعلى النحو املبني يف تقريـر األمـني العـام “ال انسـحاب بـدون اسـتراتيجية
ينبغي جمللس األمن أن يتوصل إىل اتفاق بشأن واليات لعمليات السالم تكون واضحة وميكـن 
حتقيقها، وذلك استنادا إىل فهم مشترك للصراع. ويف هـذا الصـدد، مـن الضـروري أن تكـون 
تعبئة التمويل الالزم واملوارد الكافية، من البداية، جزءا ال يتجزأ من نظر جملس األمن عموما. 
وكثريا ما حيدث أن جيد املدنيون أنفسهم يف ظـروف تـترتب عليـها احتياجـات ماسـة 
حيثما مل جير إنشاء عملية حلفظ السالم. وقد تتطلب هذه احلاالت اهتماما عاجال من جـانب 
جملس األمن. ولذلك فإن هذه املذكرة ميكن االسترشاد هبا أيضـا مـىت رغـب اجمللـس يف النظـر 

يف اختاذ إجراء خارج نطاق عملية حلفظ السالم. 
وهذه املذكرة، بوصفها أداة عملية، ال ختـل بأحكـام قـرارات جملـس األمـن ومقرراتـه 
األخرى. وجيري بشكل منتظم استعراض هذه الوثيقة واستكماهلا حىت تعكس آخـر الشـواغل 
املتعلقــة حبمايــة املدنيــني يف الصراعــات املســلحة، مبــا يف ذلــك االجتاهــات اجلديــدة وتدابـــري 

معاجلتها. 
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 توفري األمن للمشردين واجملتمعات احمللية املضيفة 
األحكام السابقة* املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

إعطاء األولوية الحتياجات احلمايـة  - ١
العاجلة للمشردين واملدنيني يف اجملتمعـات 

املضيفة ودعمها من خالل ما يلي: 

تدابري لتعزيز األمن للمشردين، ودعم إقامة املخيمـات  •
يف مناطق آمنة، وتسهيل العودة يف ظـل ظـروف توفـر 

األمان والكرامة.
تدابري لتعزيز األمن للمدنيني الذين يبقون يف جمتمعاهتم   •

ـــش يف املنــاطق  احملليـة، وللمجتمعـات املضيفـة الـيت تعي
اليت يلجأ إليها الالجئون واملشردون داخليا أو حوهلا.

توفري املساعدة الدولية املالئمة والسريعة.  •

ــــرات ٣ (ي)، و ١،  S/RES/1509 (2003)، الفق
و ٦ من املنطوق 

S/RES/1508 (2003) ، الفقرة ١٠ من املنطوق 

S/RES/1493 (2003) ، الفقرة ٢٧ من املنطوق 

S/RES/1484 (2003) ، الفقرة ١ من املنطوق 

S/RES/1479 (2003) ، الفقرة ١٠ من املنطوق 

S/RES/1470 (2003) ، الفقرة ١٦ من املنطوق 

S/RES/1427 (2002)، الفقرة ١٢ من املنطوق   

S/RES/1419 (2002) ، الفقرة ١١ من املنطوق 

S/RES/1393 (2002) ، الفقرة ١١ من املنطوق 

S/RES/1355 (2001) ، الفقرة ١٤ من املنطوق   

S/RES/1346 (2001) ، الفقــرات ٧ و ٨ و ٩ مـن 
املنطوق 

S/RES/1319 (2000) ، الفقرة ١ من املنطوق 

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

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

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

S/RES/1244 (1999) ، الفقــرات ٩ (ج)، و ١١ 
(ك) و ١٨ من املنطوق 

S/RES/1208 (1998) ، الفقرتـــان ٤ و ١٢ مـــن 
املنطوق 

ــــة للمحافظـــة علـــى  إعطــاء األولوي - ٢
ــــــدين ملخيمـــــات  الطــــابع اإلنســــاين وامل
ومستوطنات املشردين ودعمها من خالل 

ما يلي:

توفـري األمـن اخلـارجي والداخلـي (إجـراءات الفحـــص  •
لعزل العناصر املسلحة عـن املدنيـني؛ وتدابـري التسـريح 
ونــزع الســالح؛ املســاعدات التقنيــة والتدريــب مـــن 
جــــانب الشــــرطة املدنيــــــة الدوليـــــة و/أو املراقبـــــني 
العسكريني؛ إقامة املخيمات بعيدا عن احلدود الدوليـة 
ومناطق اخلطر؛ الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية). 

 

التعاون مع الدول املضيفة يف توفري التدابري األمنية، مبـا   •
يف ذلك من خالل تقدمي املساعدة التقنية والتدريب. 

 

نشـر أفرقـة متعـددة التخصصـات للتقديـر والتقييمـــات   •
األمنية. 

 

اتبــاع هنــج إقليمــي إزاء تشــرد أعــداد ضخمــــة مـــن   •
السكان مبا يف ذلك اختاذ ترتيبات أمنية مالئمة. 
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 الوصول إىل ضعفاء احلال 

األحكام السابقة* املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 
تيسري الوصول املأمون وبـدون عوائـق إىل 
ضعفــاء احلــال، بوصــــف ذلـــك الشـــرط 
األساسـي للمســـاعدة اإلنســانية واحلمايــة 

من خالل ما يلي: 

وضـع ترتيبـات أمنيـة مناسـبة (مثـــل دور قــوة متعــددة  •
اجلنسـيات؛ واملمـرات اآلمنـة واملنـاطق احملميـــة واخلفــر 

املسلحون). 
الدخــول يف حــــوار مطـــرد مـــع مجيـــع األطـــراف يف  •

الصراع املسلح.
تيسري إيصال املساعدة اإلنسانية. •

االمتثـال لاللتزامـات املعقـودة مبوجـــب القوانــني ذات  •
الصلة وهي القانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق 

اإلنسان وقانون الالجئني.
 •  اختـاذ تدابـري ملكافحـة اإلرهـاب (التشـريع والتدريــب 
وإنفاذ القانون والتعاون اإلقليمي والدويل) مع التقيد 
جبميع االلتزامات مبوجب القانون الـدويل، وال سـيما 
ـــانون الالجئــني  القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، وق

والقانون اإلنساين.

S/RES/1509 (2003) ، الفقــــرات ٣ (ي)، و ٥، 
و ٨ من املنطوق 

S/RES/1502 (2003) ، الفقرتان ٤ و ٥ (ب) من 
املنطوق 

S/RES/1494 (2003) ، الفقرة ٢٥ من املنطوق 

S/RES/1493 (2003)، الفقــــــرات ١٢، و ١٥، 
و ٢٥ من املنطوق 

S/RES/1479 (2003) ، الفقرة ١٠ من املنطوق 

S/RES/1456 (2003) ، املرفـــق، الفقـــرة ٦ مـــن 
املنطوق 

S/RES/1405 (2002) ، الفقرة ١ من املنطوق 

S/RES/1419 (2002) ، الفقرة ١٢ من املنطوق 

S/RES/1417 (2002) ، الفقرة ٧ من املنطوق 

S/RES/1445 (2002)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

S/RES/1379 (2001) ، الفقرتــــان ٤ و ٥ مـــــن 
املنطوق 

S/RES/1378 (2001) ، الفقرة ٢ من املنطوق 

S/RES/1314 (2000) ، الفقرتـــان ٧ و ١٤ مـــن 
املنطوق 

S/RES/1296 (2000) ، الفقـــــــرات ٨، و ١٠، 
و ١٢، و ١٥ من املنطوق 

S/RES/1286 (2000) ، الفقرتـــان ٩ و ١٠ مـــن 
املنطوق 

S/RES/1279 (1999) ، الفقرتان ٥ (هـ)، و ٧ من 
املنطوق 

ـــرات ٢ (د)، و ١٠،  S/RES/1272 (1999) ، الفق
و ١١ من املنطوق 

ـــــــرات ٨ (د، ز)،  S/RES/1270 (1999) ، الفق
و ١٣، و ١٤، و ٢٢ من املنطوق 

S/RES/1265 (1999) ، الفقــرات ٧، و ٨، و ١٠ 
من املنطوق 

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

S/RES/1244 (1999) ، الفقرة ٩ (هـ) من املنطوق

 S/RES/2000/4
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 سالمة وأمن موظفي املنظمات اإلنسانية واألفراد املرتبطني هبا 
األحكام السابقة* املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

ضمـان سـالمة وأمـــن موظفــي املنظمــات 
اإلنســــانية واألمــــم املتحــــــدة واألفـــــراد 

املرتبطني هبا من خالل: 

احترام كل األطراف يف الصراع لرتاهـة وحياديـة  •
العمليات اإلنسانية

توفــري الدعــم لتهيئــة بيئــة عمــل آمنــة ومســـتقرة  •
ملوظفي املنظمات اإلنسانية

ـــــن  S/RES/1509 (2003)، الفقرتـــان ٣ (ي)، و ٥ م
املنطوق 

ـــرات ١، و ٣، و ٤، و ٥  S/RES/1502 (2003)، الفق
(أ-ج)، و ٦ من املنطوق 

S/1494 (2003)، الفقرتان ٢٥ و ٢٦ من املنطوق 

S/RES/1493 (2003، الفقرة ٢٥ من املنطوق   

S/RES/1445 (2002)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

S/RES/1417 (2002)، الفقرة ٧ من املنطوق 

S/RES/1378 (2001)، الفقرتان ٢ و ٥ من املنطوق 

S/RES/1319 (2000)، الفقرة ١ من املنطوق   

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

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

S/RES/1272 (1999)، الفقرة ١٠ من املنطوق 

S/RES/1270 (1999)، الفقرات ٨ (د)، و ١٣، و ١٤ 
من املنطوق 

S/RES/1265 (1999)، الفقـــرات ٧، و ٨، و ٩، و١٠   
من املنطوق 

S/RES/1244 (1999)، الفقرة ٩ (ح) من املنطوق 

 S/PRST/2000/4  
األمن وسيادة القانون 

األحكام السابقة* املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 
تعزيــز قــدرة الشــرطة والنظــــم القضائيـــة 
ـــة املدنيــني بدنيــا وإنفــاذ  احملليـة علـى محاي

القانون والنظام من خالل: 

نشر شرطة مدنية دولية تتسم بالكفاءة ومدربة تدريبــا  •
جيدا كعنصر من عمليات حفظ السالم وذلك لتعزيز 
قدرة األمم املتحدة وملساعدة الدولـة املضيفـة يف جمـال 

إنفاذ القانون.

S/RES/1509 (2003)، الفقرة ٣ (ن) من املنطوق 
S/RES/1493 (2003)، الفقرة ٧ من املنطوق 
S/RES/1401 (2002)، الفقرة ٤ من املنطوق 

تقدمي املساعدة التقنية للشرطة احمللية وموظفي اجلـهاز   •
القضـائي والســـجون (اإلرشــاد وصياغــة التشــريعات 

وإدماج املوظفني الدوليني).

S/RES/1400 (2002)، الفقرة ٧ من املنطوق 
S/RES/1378 (2001)، الفقرتــــان ٣ و ٤ مــــــن 

املنطوق 
ـــاء وإصــالح اهليــاكل املؤسســية (املرتبــات،   إعـادة بن •

واملباين واالتصاالت).
S/RES/1315 (2000)، الفقرة ٤ من املنطوق 

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

وضــع آليــات للرصــــد واإلبـــالغ عـــن االنتـــهاكات   •
املزعومـة للقـانون اإلنسـاين وقـانون حقـــوق اإلنســان 

والقانون اجلنائي.

S/RES/1270 (1999)، الفقرة ٢٣ من املنطوق 
S/RES/1265 (1999)، الفقرة ١٥ من املنطوق 

S/RES/1244 (1999)، الفقرتــــان ٩ (د)، و ١١ 
(ط) و (ي) من املنطوق 
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نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتأهيل 
األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

تيسري استقرار اجملتمعات احملليـة وإنعاشـها 
من خالل ما يلي: 

ـــج لنـــزع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم،  وضـع برام •
مبـا يف ذلـك اختـاذ تدابـري خاصـة بالنسـاء واألطفــال 
ـــلحة  واملعــالني (العفــو عــن املقــاتلني؛ وشــراء األس

منهم؛ وتوفري حوافز اقتصادية وإمنائية هلم). 
وضــع برامــج إلعــادة إدمــــاج املقـــاتلني الســـابقني  •
وتأهيلهم داخل جمتمعاهتم احمللية، مبـا يف ذلـك اختـاذ 
تدابري خاصة بالنسـاء واألطفـال (اخلدمـة اجملتمعيـة؛ 
وخدمــات املشــورة؛ والتعليــم/التدريــب املالئمـــان 
على اكتساب املهارات؛ ومجع مشل األســر؛ وتوفـري 

فرص العمل).

S/RES/1509(2003)، الفقــــــــــــرات ٣ (و) و (ز) 
و ١٧ و ١٨ من املنطوق 

ــــــرة ٦)  S/RES/1479(2003)، الفقرتـــــان ٣ (الفق
و ٩ من املنطوق 

S/RES/1460(2003)، الفقرة ١٣ من املنطوق 
ــــن  S/RES/1445(2002)، الفقــرات ٤ و ٥ و ٦ م

املنطوق 
S/RES/1417(2002)، الفقرة ٩ من املنطوق 
S/RES/1400(2002)، الفقرة ٦ من املنطوق 

S/RES/1379(2001)، الفقـــــــرات ١١ (ج) و (د) 
و (و) و ١٢ (أ) من املنطوق  

تشجيع املشاركة الكاملة للمجموعات املسـلحة يف   •
برامـج نـــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 

والتأهيل. 

S/RES/1376(2001)، الفقرة ١٢ من املنطوق 
S/RES/1366(2001)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

S/RES/1325(2000)، الفقرتــان ٨ (أ) و ١٣ مـــن 
املنطوق 

اختـاذ تدابـري تراعـي األبعـاد اإلقليميـــة الــيت تؤثــر يف   •
نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتأهيل. 

S/RES/1318(2000)، اجلزء “خامسا” من املرفق 

S/RES/1296(2000)، الفقرة ١٦ من املنطوق 
S/RES/1270(1999)، الفقــــــــــرات ٣، و ٤، و ٨ 

(ب) و (ج)، و ٩ و ٢٠ من املنطوق 
S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٢ من املنطوق   

S/RES/1261(1999)، الفقرة ١٥ من املنطوق 
 S/PRST/2000/10

 S/PRST/1999/28
  

األسلحة الصغرية واإلجراءات املتعلقة باأللغام 
األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

تيسـري بيئـة آمنـة لفئـات السـكان الضعيفــة 
وموظفي املنظمات اإلنسانية 

األعمـال املتعلقـة باأللغـام (مراكـز التنســيق، وإزالــة  •
األلغام األرضية؛ والتدريـب علـى التوعيـة باأللغـام؛ 

ومساعدة الضحايا).
التدابـري الراميـة إىل مكافحـة االجتـار غـــري املشــروع  •
ـــات  باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة (عملي
الوقف االختياري؛ وعمليات احلظر على األسلحة؛ 

واجلزاءات؛ والُنهج اإلقليمية ودون اإلقليمية). 
إشـــراك املقـــاتلني الســـابقني واجملتمعـــــات احملليــــة،  •
وخاصــــة النســــاء، يف مجــــع األســــلحة الصغـــــرية 
ــــة وتدمريهـــا ويف إزالـــة األلغـــام  واألســلحة اخلفيف

S/RES/1479(2003)؛ الفقرة ١٣ من املنطوق 
S/RES/1460(2003)، الفقرة ٧ من املنطوق 

ــــــن  S/RES/1433(2002)، الفقــــرة ٣ بــــاء (٢) م
املنطوق 

ـــــن  S/RES/1379(2001)، الفقرتـــان ٦ و ٩ (د) م
املنطوق 

S/RES/1318(2000)، الفقــــــرة ١ مــــــن اجلـــــــزء 
“سادسا” من املرفق 
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األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

S/RES/1314(2000)؛ الفقرة ٨ من املنطوق واألنشطة األخرى املتعلقة باأللغام. 
S/RES/1296(2000)، الفقرتــــان ١٠ و ٢٠ مـــــن 

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

S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٧ من املنطوق   
S/RES1261(1999)، الفقرتـان ١٤ و ١٧ (أ) مـــن 

املنطوق 
S/RES/1244(1999)، الفقرة ٩ (هـ) من املنطوق   

 S/PRST/1999/28
  

التأثريات على املرأة ومسامهات املرأة 
األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للمـــرأة  - ١
ـــن خــالل  مـن املسـاعدة واحلمايـة م

ما يلي: 

اختاذ تدابري خاصة ترمي إىل محاية املرأة والبنت من  •
التميــــيز القــــائم علــــى نــــوع اجلنــــــس والعنـــــف 
واالغتصـاب واألشـكال األخـرى لإليـــذاء اجلنســي 
(توفــري ســبل احلصــول علــى التعويــــض القـــانوين؛ 
ومراكز األزمات، واملآوي؛ وبرامج تقـدمي املشـورة 
وبرامـــج املســـــاعدة األخــــرى؛ وآليــــات الرصــــد 

واإلبالغ). 
ـــني لإليــذاء  تنفيـذ تدابـري لإلبـالغ عـن تعـرض املدني •
اجلنســي واســتغالهلم مــن ِقبــل العــــاملني يف جمـــال 

املساعدات اإلنسانية وحفظة السالم ومنع ذلك. 
تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين؛ مبـا يف ذلـــك عــن  •
ــــانية يف  طريــق إدمــاج مستشــارين للشــؤون اجلنس

عمليات السالم.

S/RES/1509(2003)، الفقرة ١١ من املنطوق 
S/RES/1493(2003)، الفقرة ٩ من املنطوق 
S/RES/1479(2003)، الفقرة ٥ من املنطوق 

S/RES/1460(2003)، الفقرة ١٠ من املنطوق 
S/RES/1436(2002)، الفقرة ١٥ من املنطوق 
S/RES/1400(2002)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

S/RES/1379(2001)، الفقرة ٤ من املنطوق 

S/RES/1325(2000)، الفقــــرات ١ و ٤ و ٥ و ٨ 
(أ) و ١٠ و ١٣ و ١٥ من املنطوق 

S/RES/1314(2000)، الفقرتـــان ١٣ و ١٦ (هـــــ) 
من املنطوق 

ـــــــن  S/RES/1296(2000)، الفقرتــــــان ٩ و ١٠ م
املنطوق 

 S/PRST/2001/31

تعزيــز دور املــرأة بوصفــها عنصـــرا  - ٢
فاعال وبناء يف حتديد السبل املالئمة 
حلماية املدنيني وتنفيذها مـن خـالل 

ما يلي:

توســيع نطــاق متثيــل املــرأة ودورهــا وإســهامها يف  •
عمليـــات األمـــم املتحـــدة امليدانيـــــة (يف صفــــوف 
املراقبني العسكريني؛ والشرطة املدنية؛ والعـاملني يف 

جمايل املساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان). 
زيادة مشاركة املرأة علـى مجيـع ُصعـد عمليـة اختـاذ  •
القــرار بشــكل يتســم بقــدر أكــرب مــن اإلنصــــاف 
ـــــم وإدارة خميمــــات  (العمليـــات السياســـية؛ وتنظي
الالجئـني واملشـردين داخليـا؛ وتصميـم املســـاعدات 
ـــــي؛ والتعليــــم؛  املقدمـــة وتوزيعـــها؛ واحلكـــم احملل

وسياسات اإلصالح).
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التأثريات على األطفال 
األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

تلبيـة االحتياجـات اخلاصـــة لألطفــال مــن 
املساعدة واحلماية من خالل ما يلي:

منع جتنيد األطفال انتـهاكا للقـانون الـدويل ووضـع  •
حد لذلك.

إطالق مبادرات، حيثما كان ذلـك مناسـبا، لتـأمني  •
الوصول إىل األطفال املتـأثرين بـاحلروب (ختصيـص 
أيام التحصني؛ والوقف املؤقت إلطالق النار؛ وأيام 

للهدوء). 
ــــال  اإلفـــراج، عـــن طريـــق التفـــاوض، عـــن األطف •

املخطوفني يف حاالت الصراعات املسلحة. 
ـــة لنـــزع ســالح اجلنــود األطفــال  اختـاذ تدابـري فعال •
الذين يتم جتنيدهم أو استخدامهم يف أعمال القتـال 

وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وتأهيلهم. 
ـــك،  اختـاذ تدابـري حمـددة حلمايـة األطفـال، مبـا يف ذل •
ــــك مناســـبا، إدمـــاج مستشـــارين  حيثمــا كــان ذل

لشؤون محاية األطفال يف عمليات السالم. 
ـــني لإليــذاء  تنفيـذ تدابـري لإلبـالغ عـن تعـرض املدني •
اجلنســي واســتغالهلم مــن ِقبــل العــــاملني يف جمـــال 

املساعدات اإلنسانية وحفظة السالم ومنع ذلك. 
مجع مشل األطفال املنفصلني بأسرهم. •

ـــــــن  S/RES/1509(2003)، الفقرتــــــان ٩ و ١٠ م
املنطوق 

S/RES/1493(2003)، الفقرة ١٣ من املنطوق 
S/RES/1479(2003)، الفقرة ١٥ من املنطوق 

ــــــــــرات ٣ و ٩ و ١٠  S/RES/1460(2003)، الفق
و ١٢ و ١٣ من املنطوق 

S/RES/1436(2002)، الفقرة ١٥ من املنطوق 

S/RES/1400(2002)، الفقرة ١٤ من املنطوق 
S/RES/1379(2001)، الفقـرات ٢ و ٤ و ٨ (هــــ) 
و ١٠ (ج) و ١١ (ج) و (د) و (و) و ١٢ (أ) 

من املنطوق 
ـــرات ١١ و ١٢ و ١٣  S/RES/1314(2000)، الفق

و ١٤ و ١٦ و ١٧ من املنطوق 
ـــــــن  S/RES/1296(2000)، الفقرتــــــان ٩ و ١٠ م

املنطوق 
S/RES/1270(1999)، الفقرة ١٨ من املنطوق 

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

 S/PRST/1998/18
  

العدالة واملصاحلة 
األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

وضـع حـد إلفـالت املسـؤولني عـــن  - ١
االنتــــهاكات اجلســــــيمة للقـــــانون 
اإلنسـاين الـدويل وحقـوق اإلنســـان 
ـــاب مــن  والقـانون اجلنـائي مـن العق

خالل ما يلي: 

وضــع واســــتخدام ترتيبـــات فعالـــة للتحقيـــق يف  •
االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين والقــانون 
اجلنائي على الصعيد احمللي و/أو الدويل واملقاضاة 

عليها (منذ بدء العملية).
التعـاون مـع الـدول يف إلقـاء القبـــض علــى اجلنــاة  •

املزعومني وتسليمهم.
تقدمي املساعدة التقنية لتعزيز القدرات احمللية علـى  •
ـــق  إلقــاء القبــض علــى اجلنــاة املزعومــني والتحقي

معهم ومقاضاهتم.
اسـتبعاد اإلبـادة اجلماعيـة واجلرائـم املرتكبـــة ضــد  •
اإلنسانية وجرائم احلرب من أحكام العفو العام. 
إحالة القضايا إىل احملـاكم الدوليـة، عنـد اإلمكـان  •

وحسب االقتضاء.

S/RES/1509(2003)، الفقرة ١٠ من املنطوق 
S/RES/1479(2003)، الفقرة ٨ من املنطوق 

ـــــــن  S/RES/1436(2002)، الفقرتــــــان ١١ و ١٥ م
املنطوق 

S/RES/1400(2002)، الفقرة ٥ من املنطوق 
S/RES/1398(2002)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

S/RES/1379(2001)، الفقرة ٩ (أ) من املنطوق 
S/RES/1325(2000)، الفقرة ١١ من املنطوق 

S/RES/1319(2000)، الفقرتان ٢ و ٣ من املنطوق 
S/RES/1318(2000)، الفقـــــــرة ٣ مـــــــن اجلـــــــــزء 

“سادسا” من املرفق 
ــــن ١ إىل ٣ و ٨  S/RES/1315(2000)، الفقـــرات م

من املنطوق 
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األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

S/RES/1314(2000)، الفقرتان ٢ و ٩ من املنطوق 

S/RES/1272(1999)، الفقرة ١٦ من املنطوق 
S/RES/1270(1999)، الفقرة ١٧ من املنطوق 

S/RES/1265(1999)، الفقرتان ٤ و ٦ من املنطوق 
S/RES/1261(1999)، الفقرة ٣ من املنطوق 

S/RES/955(1994)، الفقرتان ١ و ٢ من املنطوق 
S/RES/827(1993)، الفقرتان ٢ و ٤ من املنطوق 

بنـاء الثقـة وتعزيـز االسـتقرار داخـــل  - ٢
الدولـــة املضيفـــة بالتشـــجيع علـــــى 
ـــــن  كشـــف احلقـــائق واملصاحلـــة م

خالل ما يلي: 

مطالبـة الـدول املســـامهة بقــوات بــالتحقيق، عنــد  •
االقتضـاء، مـع أفـراد حفـظ السـالم وأفـراد األمـــن 
التابعني هلا املشتبه يف أهنم انتهكوا القانون اجلنائي 

عند وجودهم يف دولة مضيفة ومقاضاهتم. 
وضــع ترتيبــات مكيفــة حمليــا لكشــــف احلقـــائق  •
واملصاحلـة (املسـاعدة التقنيـة؛ والتمويـــل؛ والعفــو 
عـن مرتكـيب االنتـهاكات مـن املســـتويات الدنيــا؛ 

وإعادة املدنيني إىل جمتمعاهتم بشكل منصف). 
اختـاذ تدابـــري إلعــادة املمتلكــات وجــرب األضــرار  •

(الصناديق االستئمانية؛ وجلان املمتلكات). 

 

  
تدريب قوات األمن وحفظ السالم 

األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

كفالة توفري توعية كافية للقــوات املتعـددة 
اجلنسيات باملسائل املتعلقة حبمايـة املدنيـني 

من خالل ما يلي: 

توفري تدريب مناسب يف جمـاالت القـانون اإلنسـاين  •
وقــــانون حقــــوق اإلنســــــان، والتنســـــيق املـــــدين 
ــــــهارات  والعســــكري، ومدونــــات الســــلوك، وم
التفـاوض واالتصـــاالت، ومحايــة الطفــل وحقوقــه، 
والتوعية اجلنسانية والثقافية، ومنع اإلصابة بفـريوس 
نقـــص املناعـــة البشـــرية/متالزمـــة نقـــــص املناعــــة 

املكتسب (اإليدز) واألمراض املعدية األخرى. 

S/RES/1460(2003)، الفقرة ٩ من املنطوق 
S/RES/1445(2002)، الفقرة ١٨ من املنطوق 

S/RES/1379(2001)، الفقـــــــرة ١٠ (ب) مـــــــــن 
املنطوق 

S/RES/1325(2000)، الفقرة ٦ من املنطوق 
S/RES/1318(2000)، الفقرة ٢ من اجلزء “ثالثـا” 

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

S/RES/1296(2000)، الفقرة ١٩ من املنطوق 
S/RES/1270(1999)، الفقرة ١٥ من املنطوق 
S/RES/1265(1999)، الفقرة ١٤ من املنطوق 

 S/PRST/2001/31

 S/PRST/2001/16

 S/PRST/1998/18
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اإلعالم واملعلومات 
األحكام السابقة* املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

١ – محالت مناوئة للكلمات املستخدمة 
للتحريض على العنف من خالل ما يلي:

إنشـاء آليـات لرصــد وســائط اإلعــالم تكفــل فعاليــة  •
رصـد أي أحـداث ومصـادر ومضــامني حتــرض علــى 
“اإلعالم الذي يبـث الكراهيـة”، ورفـع تقـارير عنـها 

وتوثيقها 
اختاذ خطوات ردا علـى مـا تبثـه وسـائط اإلعـالم مـن  •
حتريض على اإلبـادة اجلماعيـة واجلرائـم املرتكبـة ضـد 
اإلنسانية و/أو االنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنسـاين 
الـدويل، مبـا يف ذلـــك وقــف هــذه الوســائط كملجــأ 

أخري. 

S/RES/1509 (2003)، الفقرة ١٦ من املنطوق 
ــــــن  S/RES/1417 (2002)، الفقرتــــان ٤ و ٥ م

املنطوق 
S/RES/1353 (2001)، املرفق األول، باء، الفقرتان 

١٠ و ١١ من املنطوق 
S/RES/1296 (2000)، الفقرتــان ١٧ و ١٨ مـــن 

املنطوق 

تعزيــــــز ودعــــــم اإلدارة الدقيقـــــــة  - ٢
ـــــة بالصـــــراع مـــن  للمعلومـــــات املتعلقـــ

خالل ما يلي:

تقدمي املساعدة التقنية لصياغة وإنفاذ تشـريع ملناهضـة  •
الكلمات اليت حتض على الكراهية. 

إنشاء مراكز تنسـيق لوسـطائط اإلعـالم تيسـر اإلدارة  •
الدقيقـــة واملوثوقـــة للمعلومـــات املتعلقـــــة بــــالصراع 

والتوعية به.
ــة  إنشـاء منـافذ معلومـات تابعـة لوسـائط اإلعـالم احمللي •
والدوليــة وتقــدمي املســــاعدة إليـــها دعمـــا لعمليـــات 

السالم. 

 

املوارد الطبيعية والصراعات املسلحة
األحكام السابقة* املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

معاجلة تأثري استغالل املوارد الطبيعية على 
محاية املدنيني من خالل ما يلي: 

حبـث الصـــالت بــني االجتــار غــري املشــروع بــاملوارد  •
الطبيعية وسري الصراعات.

ـــر  اختـاذ تدابـري ملعاجلـة االسـترياد املباشـر أو غـري املباش •
ـــــأجيج  للمـــوارد الطبيعيـــة الـــيت يســـتخدم ريعـــها لت

الصراعات. 
اختاذ تدابري ضد املؤسسات واألفـراد والكيانـات الـيت  •
تقـوم باالجتـار غـري املشـروع انتـهاكا لقـرارات جملــس 
األمـــن ذات الصلـــة ومليثـــاق األمـــم املتحـــدة (ســـن 
تشـريعات، وفـرض عقوبـات علـى املتجريـن؛ وإنشــاء 
نظم إلصدار الشهادات والتسجيل؛ وفـرض عمليـات 

احلظر). 

S/RES/1509 (2003)، الفقرة ٣ من املنطوق 
S/RES/1493 (2003)، الفقرة ٢٨ من املنطوق 

S/RES/1460 (2003)، الفقرة ١٦ باء من املنطوق 
S/RES/1436 (2002)، الفقرة ٨ من املنطوق 

S/RES/1417 (2002)، الفقرة ١٥ من املنطوق 
ـــان ٦ و ٩ (د) مــن  S/RES/1379 (2001)، الفقرت

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

S/RES/1318 (2000)، املرفــق، (اجلــزء سادســــا، 
الفقرة ٢) من املنطوق 

S/RES/1314 (2000)، الفقرة ٨ من املنطوق 
ــــرات ١، ٢، ٩،  S/RES/1306 (2000)، الفقـــــــــ

١٩ (أ) من املنطوق 
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التأثريات اإلنسانية املترتبة على العقوبات 
األحكام السابقة املسائل املقترح النظر فيها األهداف الرئيسية 

التقليل إىل أدىن حد من التأثريات اجلانبيـة 
الســـلبية غـــري املقصـــودة علـــى الســــكان 

املدنيني من خالل ما يلي: 

وضع االستثناءات اإلنسانية يف نظم اجلزاءات.  •
وضع جزاءات حمددة اهلدف (جزاءات تكون حمدودة  •
النطــاق وتســتهدف أفــــرادا معنيـــني أو مجاعـــات أو 

أنشطة معينة).
تقييـــم واســـتعراض اآلثـــار اإلنســـانية املترتبـــة علــــى  •

اجلزاءات وسلوك من تستهدفهم اجلزاءات. 

S/RES/1478 (2003)، الفقرتــان ١٨ و ١٩ مـــن 
املنطوق 

S/RES/1409 (2002)، الفقـرات ٤ و ٥ و ٦ مـــن 
املنطوق 

S/RES/1408 (2002)، الفقرة ١٦ من املنطوق 

S/RES/1379 (2001)، الفقرة ٧ من املنطوق 
S/RES/1343 (2001)، الفقــــرات ٥ (أ – د) و ٦ 

و ٧ (أ، ب) و ١٣ (أ) من املنطوق 
S/RES/1333 (2000)، الفقــرات ٥ (أ – ج) و ٧ 
و ٨ (أ – ج) 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 
ـــرات ٦ و ٧ و ٨  S/RES/1298 (2000)، الفقــــــــ

و ١٦ من املنطوق 
S/RES/1269 (2000)، الفقرة ٢١ 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 احلالة يف ليربيا  S/RES/1509 (2003)

بشأن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  S/RES/1508 (2003)
بشـأن محايـة موظفـي املســـاعدة اإلنســانية وموظفــي األمــم املتحــدة  S/RES/1502 (2003)

واألفراد املرتبطني هبا يف مناطق الصراع 
متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا  S/RES/1494 (2003)

بشأن متديد واليـة بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو  S/RES/1493 (2003)
الدميقراطية 

بشـأن اإلذن بنشـر قـوة طـوارئ مؤقتـة متعـــددة اجلنســيات يف بونيــا  S/RES/1484 (2003)
جبمهورية الكونغو الدميقراطية 
بشأن احلالة يف كوت ديفوار  S/RES/1479 (2003)

بشـأن التدابـري املفروضـة إلنفـاذ االمتثـال للطلبـات الـواردة يف القــرار  S/RES/1478 (2003)
١٣٤٣ (٢٠٠١) بشأن ليربيا 

بشأن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  S/RES/1470 (2003)
بشأن األطفال والصراع املسلح  S/RES/1460 (2003)

بشأن مكافحة اإلرهاب  S/RES/1456 (2003)

بشأن عملية السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  S/RES/1445 (2003)
بشأن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  S/RES/1436 (2002)

بشأن إنشاء بعثة األمم املتحدة يف أنغوال  S/RES/1433 (2002)
بشأن متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا  S/RES/1427 (2002)

بشأن تقدمي الدعم للسلطة املؤقتة مـن أجـل التنفيـذ الكـامل لالتفـاق  S/RES/1419 (2002)
املتعلق بالترتيبات املؤقتـة يف أفغانسـتان رهنـا بإعـادة إنشـاء احلكومـة 

الدائمة 
بشأن متديد واليـة بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو  S/RES/1417 (2002)

الدميقراطية 
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بشـأن التدابـري املتخـذة ضـد ليربيـا لعـدم امتثاهلـا للطلبـات الــواردة يف  S/RES/1408 (2002)
الفقرة ٢ من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) 

بشـأن التدابـري املتعلقـة ببيـع وإمـدادات السـلع واملنتجـات إىل العــراق  S/RES/1409 (2002)
كأساس للربنامج اإلنساين 

بشأن املبادرة املتعلقة بفريق تقصي احلقائق يف خميم جنني لالجئني  S/RES/1405 (2002)
بشأن إنشاء بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  S/RES/1401 (2002)

بشأن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  S/RES/1400 (2002)
بشأن متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا  S/RES/1393 (2002)

 
بشأن األطفال والصراعات املسلحة  S/RES/1379 (2001)

بشأن احلالة يف أفغانستان  S/RES/1378 (2001)
بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  S/RES/1376 (2001)

بشأن دور جملس األمن يف منع الصراعات املسلحة  S/RES/1366 (2001)
بشـأن احلالـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومتديـد واليـــة بعثــة  S/RES/1355 (2001)

منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
بشأن تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات  S/RES/1353 (2001)

بشأن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  S/RES/1346 (2001)
بشأن احلالة يف ليربيا  S/RES/1343 (2001)

بشأن احلالة يف أفغانستان  S/RES/1333 (2000)
بشأن تنفيذ تقرير الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة للسالم  S/RES/1327 (2000)

بشأن املرأة والسالم واألمن  S/RES/1325 (2000)
بشأن احلالة يف تيمور الشرقية  S/RES/1319 (2000)

بشـأن كفالـة اضطـالع جملـس األمـن بـدور فعـال يف صـــون الســلم  S/RES/1318 (2000)
واألمن الدوليني: فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة 

املكتسب (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية 
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بشأن احلالة يف سرياليون  S/RES/1315 (2000)
بشأن األطفال والصراعات املسلحة  S/RES/1314 (2000)

بشـأن مسـؤولية جملـس األمـن يف صـــون الســلم واألمــن الدوليــني:  S/RES/1308 (2002)
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســـب 

(اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية 
بشأن احلالة يف سرياليون  S/RES/1306 (2000)

بشأن احلالة يف إريتريا وإثيوبيا  S/RES/1298 (2000)
بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  S/RES/1296 (2000)

بشأن احلالة يف بوروندي  S/RES/1286 (2000)
بشأن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  S/RES/1279 (1999)

بشأن احلالة يف تيمور الشرقية  S/RES/1272 (1999)
بشأن احلالة يف سرياليون  S/RES/1270 (1999)
بشأن احلالة يف أفغانستان  S/RES/1267 (1999)

بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  S/RES/1265 (1999)
بشأن احلالة يف تيمور الشرقية  S/RES/1264 (1999)

بشأن األطفال والصراعات املسلحة  S/RES/1261 (1999)
بشأن احلالة يف كوسوفو  S/RES/1244 (1999)

بشأن احلالة يف أفريقيا: خميمات الالجئني  S/RES/1208 (1998)
بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية لرواندا  S/RES/955 (1994)

بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية ليوغوسالفيا السابقة  S/RES/827 (1993)
بشأن احلالة يف البوسنة واهلرسك  S/RES/824 (1993)

بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/2002/41) بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة 
بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/2002/6) بشأن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة 

بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/2001/31) بشأن املرأة والسالم واألمن 



03-6564917

S/PRST/2003/27

بيـان رئيـس جملـس األمـن (S/PRST/2001/16) بشـأن مسـؤولية جملـس األمـن يف صون الســـلم 
واألمـن الدوليـني: فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) 

وعمليات حفظ السالم الدولية 
بيان رئيس جملـس األمـن (S/PRST/2000/10) بشـأن صـون السـلم واألمـن وبنـاء السـالم بعـد 

الصراع 
ـــة موظفــي األمــم املتحــدة واألفــراد  بيـان رئيـس جملـس األمـن (S/PRST/2000/4) بشـأن محاي

املرتبطني هبا وأفراد املنظمات اإلنسانية يف مناطق الصراع 
بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/1999/28) بشأن األسلحة الصغرية 

بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/1998/18) بشأن األطفال والصراعات املسلحة 
 

 

اعـترف جملـس األمـن أيضـا بأمهيـة قـراري اجلمعيـة العامـة ٢/٥٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢/٤٦ (١٩٩١) ضمـــن  *
السياق األوسع حلماية املدنيني واألسباب اجلذرية للصراعات.


