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اجلمهوريـة التـشيكية،    بلجيكا، بنن، بوركينـا فاسـو،       أذربيجان، إستونيا، أملانيا، إيطاليا،         
مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة مولــدوفا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا،  

لكـسمربغ، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،      فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوسـتاريكا،       فرنسا،  
ــرويج، النمــسا،     املكــسيك، املم ــشمالية، الن ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن لكــة املتحــدة لربيطاني

  مشروع قرار: هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
  

  إن جملس األمن،  
، )١٩٩٩ (١٢٦٥للقــرارات   واملتــآزر   التزامــه مبواصــلة التنفيــذ التــام   إذ يعيــد تأكيــد   

 ١٨٢٠ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ، و    )٢٠٠٠( ١٢٩٦ و
، ومجيع البيانات ذات    )٢٠٠٩ (١٨٨٩ ، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٨(

  الصلة الصادرة عن رئيسه،
 ١ التزامـه مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة علـى النحـو الـوارد يف املـادة                     وإذ يعيد تأكيد    

يف  مـن امليثـاق، مبـا     ) ٧-١ (٢املـادة   يف  بادئ امليثاق على النحو الـوارد       مبمن امليثاق، و  ) ٤-١(
ذلــك التزامــه مببــادئ االســتقالل الــسياسي، واملــساواة يف الــسيادة، والــسالمة اإلقليميــة جلميــع  

  الدول، 
إىل أن هذا العام ميثل الذكرى الـسنوية العاشـرة لنظـر جملـس األمـن املتـوايل                  وإذ يشري     

باحلاجـة املاسـة إىل     وإذ يقـر    سألة موضـوعية؛    يف مسألة محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة كم       
  قيام جملس األمن والدول األعضاء بزيادة تعزيز محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، 

إىل أن هذا العام ميثل الذكرى السنوية الستني التفاقيات جنيـف لعـام             وإذ يشري أيضا      
أساس اإلطـار القـانوين حلمايـة     اليت تشكل، جنبا إىل جنب مع بروتوكوالهتا اإلضافية،        ١٩٤٩

  املدنيني يف الرتاعات املسلحة، 
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بأن الدول تتحمل املسؤولية األساسية عن احترام وضمان حقوق اإلنـسان           وإذ يسلم     
ــانون الـــدويل      ــام القـ ــه أحكـ ــا حـــسبما تـــنص عليـ ــراد داخـــل أقاليمهـ ــا، وجلميـــع األفـ ملواطنيهـ

  الصلة،  ذات
ملـسلحة تتحمـل املـسؤولية األساسـية عـن اختـاذ            أن أطراف الرتاعات ا   وإذ يعيد تأكيد      

  مجيع اخلطوات املمكنة لكفالة محاية املدنيني، 
الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي       ذات الـصلة الـواردة يف       حكام  األوإذ يعيد تأكيد      

 مـن   ١٣٩ و   ١٣٨محاية املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة، مبـا فيهـا الفقـرتني                بشأن   ٢٠٠٥لعام  
املسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلـرب، والـتطهري       قة املتعلقتني ب  الوثي

  العرقي، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،
عن بـالغ أسـفه ألن املـدنيني ال يزالـون ميثلـون األغلبيـة الكاسـحة           وإذ يكرر اإلعراب      

  من اخلسائر يف األرواح يف حاالت الرتاع املسلح، 
يف  خـاص علـى النـساء واألطفـال، مبـا       مـا للرتاعـات املـسلحة مـن أثـر            ؤكد على وإذ ي   

يعـانون مـن أوجـه      قـد   واملشردون داخليا، وعلى غريهم مـن املـدنيني ممـن           منهم  ذلك الالجئون   
علــى تلبيــة احتياجــات احلمايــة وإذ يــشدد مبــن فــيهم ذوو اإلعاقــة واملــسنون، ة، حمــددضــعف 

  , ينواملساعدة جلميع السكان املتضرر
ــشري    ــا      وإذ ي ــا يف أفريقي ــشردين داخلي ــة امل ــي حلماي ــة االحتــاد األفريق ــاد اتفاقي إىل اعتم

  ، )٢٠٠٩(ومساعدهتم 
إيصال املساعدة  فروضة على   مدى حدة وانتشار القيود امل    وإذ يالحظ مع بالغ القلق        

افقهـا،  اإلنسانية، وتواتر وخطـورة اهلجمـات الـيت يتعـرض هلـا موظفـو املـساعدة اإلنـسانية ومر                  
  وما يترتب على هذه اهلجمات من آثار شديدة بالنسبة للعمليات اإلنسانية، 

حباجة الدول اليت متر حباالت نزاعات مسلحة أو الـدول اخلارجـة مـن هـذه     وإذ يسلم     
  احلاالت إىل استعادة أو بناء مؤسسات أمنية ميكن مساءلتها وأجهزة قضائية وطنية مستقلة، 

رائم احلــرب، واجلــرائم ضــد اإلنــسانية، واإلبــادة اجلماعيــة      إىل إدراج جــوإذ يــشري   
ــة اخلاصــة    ــة الدولي ــا األساســي للمحكمــة    واألنظمــة األساســية للمحــاكم اجلنائي يف نظــام روم

  اجلنائية الدولية، وإذ يشدد يف هذا الصدد على مبدأ التكامل،
 للقــانون االنتــهاكات اخلطــريةالتعامــل مــع بأمهيــة بــرامج التعويــضات عنــد وإذ يــسلم   

  اإلنساين الدويل واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،



S/2009/582  
 

09-60231 3 
 

التعلـيم والتـدريب كوسـيلة لـدعم        عن طريـق    بأمهية متكني املدنيني الضعفاء     وإذ يسلم     
  اجلهود الرامية إىل وقف ومنع االنتهاكات املرتكبة ضد املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح، 

اص لألمني العام املعين باألطفال والـرتاع املـسلح         مثل اخل مباإلسهام القيم لل  وإذ يسلم     
 ذلـك اسـتنتاجاته   ويـشمل ، باألطفـال والـرتاع املـسلح    الفريق العامل التابع جمللس األمـن املعـين  و

) ٢٠٠٩ (١٨٨٢إىل القـرار    وإذ يشري   ،  )٢٠٠٥ (١٦١٢وتوصياته الصادرة متشيا مع القرار      
  الرتاع املسلح، الذي يهدف إىل تعزيز محاية األطفال يف حاالت 

ــشري    ــه إىل وإذ ي ــررأن ــراره ،ق ــساء   ،)٢٠٠٩ (١٨٨٨ يف ق ــصدي للعنــف ضــد الن  الت
طلــب إىل األمــني العــام أن يعــني ممــثال خاصــا، وأن يواألطفــال يف حــاالت الــرتاع املــسلح بــأن 

حيدد ويتخذ التدابري املالئمة من أجل القيام على وجه السرعة بإيفاد فريق من اخلرباء للوقـوف                
ى احلاالت اليت تـشكل مـصدر قلـق خـاص فيمـا يتـصل بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع                        عل

  املسلح، 
 باملمارسـة الـيت يعقـد مـن خالهلـا مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنــسانية،         وإذ حيـيط علمـا    

 اإلنسانية يف األمم املتحدة، جلسات إحاطة ألعـضاء جملـس           ةاملساعدأوساط تقدمي   بالنيابة عن   
  القنوات الرمسية وغري الرمسية على حد سواء،األمن، من خالل 

 ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٩ بتقرير األمني العام عن محاية املدنيني، املؤرخ        وإذ حييط علما      
)S/2009/277 (              ومرفقه بشأن القيود املفروضة على إيصال املـساعدات اإلنـسانية، والـذي أبـرز

وهـي تعزيـز االمتثـال للقـانون الـدويل؛          التحديات األساسية من أجل احلماية الفعالة للمـدنيني،         
غري الـدول اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل؛ وحتـسني       من  امتثال اجلماعات املسلحة    زيادة  و

احلمايــة مــن خــالل تــوفري املــوارد بــصورة أفــضل وأكثــر فعاليــة لعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ 
ساعدات اإلنـسانية؛ وتعزيـز     السالم وغريها من البعثات ذات الـصلة؛ وحتـسني سـبل إيـصال املـ              

  املساءلة عن االنتهاكات، 
باملقترحات واالسـتنتاجات والتوصـيات املتعلقـة حبمايـة املـدنيني، الـواردة             وإذ يرحب     

، وباألعمـال   )A/63/19(يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم وفريقهـا العامـل             
 بعمليـات حفـظ الـسالم التـابع جمللـس األمـن، مبـا يف                ضطلع هبا الفريق العامل املعـين     ياهلامة اليت   

  ذلك جهوده الرامية إىل تعزيز تنفيذ الواليات املتصلة باحلماية، 
، )S/PRST/2009/24 (٢٠٠٩أغـــسطس / آب٥إىل بيـــان رئيـــسه املـــؤرخ وإذ يـــشري   
  املتحدة،  وم به األممباجلهود اجلارية لتعزيز حفظ السالم الذي تقيرحب  وإذ
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إىل أن بعثات حفظ الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة تـشكل إحـدى الوسـائل                 وإذ يشري   
  ألمم املتحدة من أجل محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح، املتاحة لالعديدة 
أطراف الرتاعـات املـسلحة باالمتثـال الـصارم ملـا عليهـا مـن التزامـات                 يطالب    - ١  

الدويل حلقوق اإلنسان، وقانون الالجـئني، وبتنفيـذ        مبوجب القانون اإلنساين الدويل، والقانون      
األطــراف علــى أن تتخــذ مجيــع وحيــث مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة هبــذا الــصدد، 

  التدابري الالزمة من أجل احترام ومحاية السكان املدنيني، وتلبية احتياجاهتم األساسية؛ 
تكــب يف حــاالت الــرتاع  بــأقوى العبــارات إدانتــه لالعتــداءات الــيت تر يكــرر   - ٢  

 ،يـة م احمل هـداف أو األ املـشمولني باحلمايـة     وغريهم من األشـخاص     أنفسهم  املسلح ضد املدنيني    
منـاطق   محايـة نقـاط أو   يف  د املـدنيني     وجـو  نمـ فادة  ستالواهلجمات العشوائية وغري املتناسبة، وا    

نتـهاكا صـارخا    أو قوات عسكرية معينة من استهداف العمليات العـسكرية هلـا باعتبـار ذلـك ا               
  للقانون اإلنساين الدويل، ويطالب مجيع األطراف باإلهناء الفوري هلذه املمارسات؛ 

 وغريهـم مـن األشـخاص    أنفـسهم أن االسـتهداف املتعمـد للمـدنيني        شري إىل ي  - ٣  
ــانون         ــاق للق ــعة النط ــصارخة وواس ــة وال ــهاكات املنهجي ــة، وارتكــاب االنت ــشمولني باحلماي امل

 هتديـدا   النشكيـ القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح قد          اإلنساين الدويل و  
عداده للنظـر يف هـذه احلـاالت،         يف هـذا الـصدد اسـت       ويؤكـد جمـددا     للسالم واألمـن الـدوليني،      

  ، من أجل اختاذ ما يلزم من تدابري؛ حسب االقتضاء
ح الــيت حــاالت الــرتاع املــسل  للتعامــل مــع  عــن اســتعداده  يكــرر اإلعــراب    - ٤  

ستهدف فيهــا املــدنيون أو تعرقــل فيهــا عمــدا املــساعدة اإلنــسانية املوجهــة للمــدنيني، وذلــك  ُيــ
  املتحدة؛  األمن وفقا مليثاق األمملس جملبسبل تشمل النظر يف اختاذ التدابري املالئمة املتاحة 

ــانون       يكــرر   - ٥   ــى صــكوك الق ــالتوقيع عل ــد ب ــم بع ــيت مل تق ــدول ال ــه إىل ال دعوت
التـصديق   ، أو  املتصلة بـاألمر   قوق اإلنسان وقانون الالجئني    الدويل والقانون الدويل حل    اإلنساين

عليها أو االنضمام إليها، بالنظر يف القيام بذلك، واختاذ التدابري التـشريعية والقـضائية واإلداريـة       
  جب هذه الصكوك؛املالئمة لتنفيذ التزاماهتا مبو

تنفـذ مجيـع قـرارات    أن لرتاعات املسلحة بـ   مجيع الدول واألطراف يف ا    يطالب    - ٦  
يف هـذا الـصدد مـع بعثـات     تعـاون علـى حنـو كامـل     ، وبأن ت تنفيذا تاماجملس األمن ذات الصلة 

   يف متابعة وتنفيذ هذه القرارات؛حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة واألفرقة القطرية
  :من مجيع األطراف املعنية القيام مبا يلييطلب   - ٧  
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بالقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل  املتعلقــة ملعلومــات اان نــشر ضــم  )أ(  
   ممكن،على أوسع نطاق ،حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني

تــوفري التــدريب للمــوظفني العمــوميني، وأفــراد القــوات املــسلحة واجلماعــات    )ب(  
ــة، واألفــ      ــشرطة املدني ــسلحة، وال ــالقوات امل ــرتبطني ب ــراد امل ــسلحة، واألف ــاذ  امل ــيني بإنف راد املعن

 املهن القضائية والقانونية، وزيادة الوعي بني صـفوف اجملتمـع املـدين والـسكان               فرادالقانون، وأ 
ــانون الالجـــئني      ــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان وقـ ــدويل والقـ ــانون اإلنـــساين الـ ــدنيني بالقـ املـ

ياجــاهتم اخلاصــة الــصلة، وحبمايــة النــساء واألطفــال يف حــاالت الــرتاع املــسلح وتلبيــة احت  ذات
  ،وجه  حتقيق االمتثال الفعال على أكملوحقوق اإلنسان اخلاصة هبم بغية

ضمان أن تكون األوامر والتعليمات الصادرة إىل القـوات املـسلحة واجلهـات               )ج(  
، وضـمان مراعـاة هـذه       عمـول هبـا   الفاعلة األخرى املعنية متمشية مع أحكـام القـانون الـدويل امل           

بــسبل منــها وضــع اإلجــراءات التأديبيــة الفعالــة الــيت ترتكــز علــى االلتــزام  األوامــر والتعليمــات 
  ،الصارم مببدأ مسؤولية القيادة عن دعم االمتثال للقانون اإلنساين الدويل

من قوات حفظ الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة           عند االقتضاء،   ،  التماس الدعم   )د(  
يــة لألمــم املتحــدة وجلنــة الــصليب األمحــر ة، وكــذلك األفرقــة القطرعنيــوغريهــا مــن البعثــات امل

الدولية، وعند اللزوم من األعضاء اآلخرين يف حركة الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الدوليـة                  
اإلنـسان وقـانون     بالقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق              ةوعيـ تبشأن التدريب وال  

  الالجئني؛
امتثـــال ببلـــدان بعينـــها ه اخلاصـــة علـــى أمهيـــة أن يتنـــاول يف مداوالتـــيـــشدد   - ٨  

األطــراف يف الرتاعــات املــسلحة للقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان    
األساليب احلالية املستخدمة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى             جمموعة  يالحظ  و ،وقانون الالجئني 

ملطبـق علـى املـدنيني       املـدعى حـدوثها للقـانون الـدويل ا         حدة، جلمع املعلومات عن االنتهاكات    
يف هــذا الــسياق أمهيــة احلــصول علــى معلومــات موضــوعية دقيقــة  يــربز ، واملــشمولني باحلمايــة

  وموثوق هبا ويف الوقت املناسب؛ 
إمكانيـة اسـتخدام جلنـة تقـصي احلقـائق املنـشأة            يف  ، حتقيقـا هلـذه الغايـة،        نظري  - ٩  

  ات جنيف؛  من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقي٩٠مبوجب املادة 
معارضته القوية لإلفالت من العقاب يف ما يتعلق باالنتهاكات اخلطـرية         يؤكد    - ١٠  

يف هــذا الــسياق علــى  ويــشدد للقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان،   
مسؤولية الدول بـأن متتثـل اللتزاماهتـا ذات الـصلة للقـضاء علـى حـاالت اإلفـالت مـن العقـاب            

بري حمددة لضمان املساءلة عن طريق التحقيق الشامل مـع األشـخاص املـسؤولني عـن                واختاذ تدا 



S/2009/582
 

6 09-60231 
 

جرائم احلرب أو اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو غريهـا مـن االنتـهاكات اخلطـرية                   
ــدويل، ومقاضــ   ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات، وجتنــب     للق ــع حــدوث هــذه االنت اهتم، مــن أجــل من

  تكرارها، والسعي إىل السالم الدائم والعدل واحلقيقة واملصاحلة؛ 
اختـاذ تـدابري    بإىل أن املـساءلة عـن هـذه اجلـرائم اخلطـرية ينبغـي كفالتـها                 يشري    - ١١  

إىل كامـل  تمـام   ويوجه االه ،   لدعم اآلليات الوطنية   على الصعيد الوطين وتعزيز التعاون الدويل     
نطاق آليات العدالة واملـصاحلة الـيت يـتعني النظـر فيهـا، مبـا يف ذلـك احملـاكم وهيئـات التحكـيم                        

، واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وجلـان احلقيقـة      “املختلطـة ”القـضائية اجلنائيـة الوطنيـة والدوليـة و     
ية، ويـشدد   ملؤسـس واملصاحلة، عالوة على برامج التعويضات الوطنية للضحايا، واإلصـالحات ا         

  على دور جملس األمن يف القضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب؛
 إىل تيـسري سـبل إيـصال        تفـضي  يف تعزيـز بيئـة        األمـن  دور جملـس  يؤكد جمددا     - ١٢  

  املساعدة اإلنسانية إىل احملتاجني إليها؛ 
  على أمهيـة أن تتمـسك مجيـع األطـراف، يف إطـار املـساعدة اإلنـسانية،                 يشدد  - ١٣ 

باملبادئ اإلنسانية املتمثلة يف مراعاة االعتبـارات اإلنـسانية واحليـاد والتجـرد واالسـتقاللية، وأن                
  حتترم تلك املبادئ؛

ــة أن تتعــاون مجيــع أطــراف الــرتاع املــسلح مــع العــاملني يف جمــال    يؤكــد  - ١٤    أمهي
ــسك      ــول إىل الـ ــسري الوصـ ــة وتيـ ــة إتاحـ ــسانية بغيـ ــساعدة اإلنـ ــضرر املـ ــدنيني املتـ ــن ان املـ ين مـ

  املسلح؛ الرتاع
  :يعرب عن اعتزامه  - ١٥  
دعوة أطراف الـرتاع املـسلح إىل االمتثـال لاللتزامـات املنطبقـة عليهـا مبوجـب                   )أ(  

ــرور         ــسري م ــدنيني، وتي ــة امل ــة حلماي ــع اخلطــوات املطلوب ــدويل، واختــاذ مجي ــساين ال ــانون اإلن الق
  ،شحنات ومعدات وموظفي اإلغاثة بسرعة ودون عوائق

ــا األخـــرى امل   تكل  )ب(   ــدة حلفـــظ الـــسالم وبعثاهتـ ــم املتحـ ــيـــف بعثـــات األمـ ة، عنيـ
قـة  اقتضى األمر، باملساعدة على هتيئـة الظـروف املواتيـة لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية بطري                 حيثما

  عوائق؛ مأمونة يف الوقت املناسب ودون
  :يعرب كذلك عن اعتزامه  - ١٦  
 مـن أشـكال الترهيـب املوجهـة         إدانة كـل أعمـال العنـف وغـريه        الستمرار يف   ا  )أ(  

  عمدا إىل العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية، وعلى الدعوة إىل وقفها فورا،
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دعوة أطراف الـرتاع املـسلح إىل االمتثـال لاللتزامـات املنطبقـة عليهـا مبوجـب                   )ب(  
ــشحن      ــسانية وال ــة العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلن ــاحترام ومحاي ــدويل ب ــساين ال ات القــانون اإلن

  املستخدمة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية،
ــة    )ج(   ــوات املالئمـ ــاذ اخلطـ ــال   إزاء اختـ ــاملني يف جمـ ــد العـ ــدة ضـ ــات املتعمـ اهلجمـ

  املساعدة اإلنسانية؛
فروضـة   األمني العـام إىل مواصـلة الرصـد والتحليـل املنـهجيني للقيـود امل               يدعو  - ١٧  

جمللس مـن إحاطـات ومـن تقـارير عـن           وصول املساعدة اإلنسانية، وتضمني ما يقدمه إىل ا       على  
  بلدان بعينها املالحظات والتوصيات املالئمة؛

ــشري  - ١٨   ــه      ي ــوم ب ــذي تق ــاء باإلشــراف االســتراتيجي ال ــى االرتق ــصميمه عل  إىل ت
عمليــات حفــظ الــسالم إدراكــا منــه للــدور اهلــام الــذي تؤديــه عمليــات حفــظ الــسالم حلمايــة  

يت يبذهلا األمني العام مـن أجـل اسـتعراض عمليـات             دعمه للجهود ال   ويؤكد من جديد  املدنيني  
 تـشجيعه علـى تعميـق هـذه اجلهـود، يف            جيددحفظ السالم وتوفري ختطيط ودعم معززين هلا، و       

  ؛عنينياملرطة وغريها من أصحاب املصلحة الشمن أفراد بشراكة مع البلدان املسامهة بقوات و
األمــم واء واليــات بعثــات  ممارســته املتمثلــة يف كفالــة احتــ يؤكــد مــن جديــد  - ١٩  

ة، عنـد االقتـضاء وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى        عنيفظ السالم وغريها من البعثات املاملتحدة حل 
 أن أنـشطة احلمايـة الـيت صـدر هبـا تكليـف       ويؤكـد حدة، علـى أحكـام تتعلـق حبمايـة املـدنيني،        

وارد املتاحـة،   جيب أن تعطى هلا األولوية يف القرارات اليت تتخذ بـشأن اسـتخدام القـدرات واملـ                
 بـأن محايـة املـدنيني تقتـضي، عنـدما تكـون            ويعتـرف مبا فيها موارد املعلومات واالستخبارات؛      

  البعثة؛ يفاملعنية من جانب كل العناصر حمل تكليف، ووفقا هلذا التكليف، استجابة منسقة 
املعنيــة  أمهيــة تكليــف بعثــات حفــظ الــسالم وبعثاهتــا  أيــضايؤكــد مــن جديــد  - ٢٠  
ى املنوط هبا محاية املدنيني بواليات واضحة وذات مصداقية وقابلـة للتحقيـق، تـستند إىل     األخر

معلومات دقيقة وموثوق هبا عن احلالة على أرض الواقع وإىل تقيـيم واقعـي للتهديـدات احملدقـة           
ويؤكـد مـن جديـد      ،  عنـيني د بالتشاور مع مجيـع أصـحاب املـصلحة امل         باملدنيني والبعثات، وحتدَّ  

ية وجود وعي أكرب يف جملس األمن بانعكاسات قراراته على صعيد املـوارد والـدعم                أمه كذلك
 على ضرورة كفالـة تنفيـذ الواليـات الـسالفة الـذكر مـن أجـل محايـة املـدنيني                     ويشددامليداين،  

  امليدان؛ يف
ــرف  - ٢١   ــدنيني يف حــاالت      يعت ــة امل ــة حبماي ــاة االحتياجــات املتعلق ــضرورة مراع  ب

خاصة النـساء واألطفـال، يف املرحلـة املبكـرة لـصياغة الواليـات وطـوال دورة                 الرتاع املسلح، و  
األخرى، ويؤكد أمهية إشـراك البلـدان املعنيـة    املعنية بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعثاهتا      
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الـشرطة وغريهـا مـن      مـن   والتشاور الوثيق مع األمانـة العامـة والبلـدان املـسامهة بقـوات وأفـراد                
  ة؛عنيعلة املاألطراف الفا

شـاملة بـشأن مهـام ومـسؤوليات        عمليـة   باحلاجة إىل توجيهـات       أيضا يعترف  - ٢٢  
 بــضرورة ويعتــرف كــذلكبعثــات حفــظ الــسالم يف تنفيــذ الواليــات املتعلقــة حبمايــة املــدنيني، 

ليـــة بطريقـــة منهجيـــة يف الوثـــائق التخطيطيـــة والتدريبيـــة      عمضـــمان مراعـــاة التوجيهـــات ال  
 إىل األمني العـام أن يـضع، بالتـشاور الوثيـق مـع              ويطلب للبعثة بأسرها،    اسبةاملنواالستراتيجية  

الدول األعضاء مبا فيهـا البلـدان املـسامهة بقـوات وأفـراد شـرطة وغريهـا مـن األطـراف الفاعلـة              
  ليا حلماية املدنيني، وموافاته بتقرير عن التقدم احملرز؛عمة، مفهوما عنيامل

أن املعنيـة،   ، بالتـشاور مـع األطـراف الفاعلـة          كفلن ي  إىل األمني العام أ    يطلب  - ٢٣  
تضطلع بعثـات حفـظ الـسالم، الـيت تتـضمن والياهتـا محايـة املـدنيني، ومبـا يتمـشى مـع اخلطـط                         

 علـى محايـة     لنـشر وتـدريب القيـادة العليـا       لبالتـدريب الـسابق     االستراتيجية الـيت توجـه نـشرها،        
الــشرطة أن تكفــل تــوفري التــدريب مــن أفــراد  إىل البلــدان املــسامهة بقــوات وويطلــب، املــدنيني

األخـرى مـن   املعنيـة  املالئم ملوظفيها املشاركني يف بعثات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـا              
ــة وضــمان ســرعة االســتجابة هلــا، مبــا يف ذلــك      أجــل زيــادة الــوعي بالــشواغل املتعلقــة باحلماي

م التــسامح مطلقــا إزاء االســتغالل اإليــدز وعــد/التــدريب بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
  اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم؛

ــ إىل األمــني العــام كفالــة أن تــدرج كــل بعثــات حفــظ الــسالم امل  يطلــب  - ٢٤   ة عني
املكلفة باحلمايـة، يف اخلطـط التنفيذيـة وخطـط الطـوارئ العامـة املتعلقـة بالبعثـة، اسـتراتيجيات                    

ملة تتـضمن تقييمـات للتهديـدات احملتملـة، وخيـارات لالسـتجابة لالزمـات وختفيـف                 محاية شـا  
املخــاطر، وحتــدد األولويــات واإلجــراءات، وتــسند أدوارا ومــسؤوليات واضــحة يف ظــل قيــادة 

ة وبالتـشاور  عنيـ وتنسيق املمثل اخلاص لألمني العام، مع املـشاركة الكاملـة لألطـراف الفاعلـة امل         
  حدة القطرية؛مع أفرقة األمم املت

 إىل األمني العام أن يضمن قيام بعثات األمم املتحدة بتزويد اجملتمعـات             يطلب  - ٢٥  
احملليــة مبعلومــات كافيــة عــن دور البعثــة، وأن يكفــل يف هــذا الــصدد التنــسيق بــني بعثــة األمــم   

  ة؛عنياملتحدة والوكاالت اإلنسانية امل
ا بعثـات حفـظ الـسالم القائمـة وأفرقـة            بالتدابري العملية اليت اختـذهت     حييط علما   - ٢٦  

 إىل األمـني العـام أن يـدرج     ويطلـب األمم املتحدة القطرية لتحـسني محايـة املـدنيني يف امليـدان،             
  أفضل املمارسات ضمن تقريره املقبل الذي سيقدمه إىل اجمللس بشأن محاية املدنيني؛
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ا اقتـضى األمـر،      ممارسته املتمثلة يف وجـوب االسـتناد، حيثمـ         يؤكد من جديد    - ٢٧  
إىل معــايري مرجعيــة لقيــاس واســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ واليــات بعثــات حفــظ الــسالم، 

 علـى أمهيـة تـضمني هـذه املعـايري املرجعيـة مؤشـرات للتقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق حبمايــة            ويـشدد 
  ؛ يف البعثات املعنيةاملدنيني

ية املتعلقة باحلماية من خـالل       ضرورة اتباع هنج شامل ييسر تنفيذ الوال       يؤكد  - ٢٨  
تعزيز النمو االقتصادي واحلكم السليم والدميقراطية وسيادة القـانون واحتـرام حقـوق اإلنـسان               
ومحايتها، وحيث يف هذا الصدد على التعاون بني الدول األعضاء، ويـشدد علـى أمهيـة أن تتبـع                   

أن تتعـاون مـع بعـضها بعـضا         األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة هنجا متماسكا وشامال ومنسقا و        
  يف نطاق والية كل منها؛

ــل  إىليــــشري  - ٢٩   ـــرط لألســ ــراكم املفــــ ــة   أن التــ ــلحة اخلفيفــ حة الــــصغرية واألســ
يترتب عليـه مـن زعزعـة لالسـتقرار يـشكالن عائقـا كـبريا أمـام تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية                        وما

 املـدنيني للخطـر، وأن يقوضـا    اعات وإطالـة أمـدها، وأن يعرضـا   رتتفاقم اليزيد أمن وحيتمل أن  
األمــن والثقــة الالزمــني مــن أجــل عــودة الــسالم واالســتقرار، ويــدعو يف هــذا الــصدد أطــراف   
ــيهم        ــدنيني، مبــن ف ــسكان امل ــة ال ــة حلماي ــرتاع املــسلح إىل أن تتخــذ كــل االحتياطــات املمكن ال

د اجملتمـع   يف هـذا الـصد    شجع   ويـ  ،األلغـام وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات         من آثـار    األطفال،  
 األلغــام وغريهــا مــن خملفــات احلــرب مــن إزالــةالــدويل علــى دعــم اجلهــود القطريــة الراميــة إىل 

 وتأهيلــهم وإعــادة   اإلعاقــة،و، مبــن فــيهم ذو تقــدمي املــساعدة لرعايــة الــضحايا   املتفجــرات و
  إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا؛

بوصـفها  ) S/PRST/2009( أمهيـة املـذكرة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني            عيد تأكيد ي  - ٣٠  
توفر أساسا لتحسني حتليل وتـشخيص املـسائل الرئيـسية املتعلقـة باحلمايـة، وخباصـة                أداة عملية   

أثناء مداوالت واليات حفـظ الـسالم، ويـشدد علـى ضـرورة تنفيـذ النـهج املبينـة فيهـا بـصورة                  
  ؛مع مراعاة الظروف اخلاصة لكل حالة نزاعأكثر انتظاما واتساقا، 

 بالدور اهلام الذي يؤديه األمني العام يف تزويد جملس األمن مبعلومـات             رفيعت  - ٣١  
حــسنة التوقيــت بــشأن محايــة املــدنيني يف الــرتاع املــسلح، وخاصــة مــن خــالل التقــارير املتعلقــة  

   ؛مبواضيع حمددة وبلدان بعينها ومن خالل اإلحاطات
ن عــمها إىل اجمللــس  إىل األمــني العــام أن يــدرج يف التقــارير الــيت يقــد  يطلــب  - ٣٢  

 يف بلـدان بعينـها معلومـات أكثـر مشـوال وتفـصيال عـن محايـة املـدنيني يف الـرتاع املـسلح،                         ةاحلال
يف ذلــك عــن احلــوادث املتعلقــة باحلمايــة واإلجــراءات الــيت تتخــذها أطــراف الــرتاع لتنفيــذ   مبــا
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 حتديـدا باحتياجـات    هم، وأن يضمنها معلومات تتعلـق     ايت السكان املدنيني ومح   ترامحاالتزاماهتا ب 
  احلماية اليت ختص الالجئني واملشردين داخليا والنساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى؛

ــات األمــم املتحــدة حلفــظ     يطلــب  - ٣٣   ــضع توجيهــات لبعث ــام أن ي  إىل األمــني الع
، بغيـة  األخرى بشأن تقدمي التقارير عـن محايـة املـدنيني يف الـرتاع املـسلح         املعنية  السالم وبعثاهتا   

تبسيط عملية تقـدمي التقـارير وحتـسني رصـد اجمللـس لتنفيـذ الواليـات املتعلقـة باحلمايـة املنوطـة                      
  ببعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعثاهتا األخرى وإشرافه عليها؛

 أمهيــة التــشاور والتعــاون بــني األمــم املتحــدة وجلنــة الــصليب األمحــر    يؤكــد   -٣٤  
األخـرى ذات الـصلة مبـا فيهـا املنظمـات اإلقليميـة مـن أجـل حتـسني                   املعنيـة   الدولية واملنظمـات    

  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح؛
ن محايـة املـدنيني يف الـرتاع        عـ  إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـره املقبـل              يطلب  - ٣٥  

  ؛٢٠١٠نوفمرب /املسلح حبلول تشرين الثاين
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٣٦  

  


