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 )٢٠٠٦ (١٦٧٤القرار   
 

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨، املعقودة يف ٥٤٣٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
 

 إن جملس األمن، 
بــشأن محايــة املــدنيني ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦، و )١٩٩٩ (١٢٦٥ قراريــه إذ يعيــد تأكيــد 

رأة يف الــصراعات املــسلحة، وخمتلــف قراراتــه بــشأن األطفــال والــصراعات املــسلحة وبــشأن املــ 
ــراره     ــضال عــن ق ــن، ف ــسالم واألم ــم املتحــدة    ) ٢٠٠٥ (١٦٣١وال ــني األم ــاون ب ــق بالتع املتعل

واملنظمـات اإلقليميـة علـى صـون الـسالم واألمـن الـدوليني، وإذ يعيـد كـذلك تأكيـد تـصميمه            
  احترام تلك القرارات ومتابعتها،على كفالة

) ٤-١( ١  املبينـة يف املـادة     التزامه مبقاصد ميثـاق األمـم املتحـدة       وإذ يعيد أيضا تأكيد      
يف ذلـك التزامـه مببـادئ        من امليثاق، مبـا   ) ٧-١ (٢من امليثاق، ومببادئ امليثاق الواردة يف املادة        

االستقالل الـسياسي واملـساواة يف الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة جلميـع الـدول، واحتـرام سـيادة                    
 مجيع الدول،

وحقــوق اإلنــسان هــي الــدعائم الــيت تقــوم بــأن الــسالم واألمــن، والتنميــة، وإذ يــسلّم  
 يف هـذا    وإذ يعتـرف  عليها منظومة األمم املتحدة واألسس اليت يقوم عليها أمن ورفاه اجلميـع،             

 عناصــر مترابطــة يعــزز بعــضها  الــصدد بــأن التنميــة، والــسالم واألمــن، وحقــوق اإلنــسان هــي  
 بعضا،

 العظمــى مــن الــضحايا يف عــن أســفه العميــق ألن املــدنيني ميثلــون الغالبيــة وإذ يعــرب  
 حاالت الصراع املسلح،

 إزاء اآلثار املترتبة على اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة واالجتـار             وإذ يعرب عن قلقه البالغ     
ــا علــى حنــو غــري مــشروع، فــضال عــن االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة   

 من الصراعات املسلحة،اخلفيفة، واستخدام هذه األسلحة ضد املدنيني املتضررين 
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باإلســـهام املهـــم للمنظمـــات اإلقليميـــة يف محايـــة املـــدنيني يف الـــصراعات وإذ يـــسلّم  
 اخلطوات اليت اختذها االحتاد األفريقي،وإذ يقدر يف هذا الصدد املسلحة، 
بالدور املهم الذي ميكن أن تؤديه التوعية يف دعم اجلهـود الراميـة إىل              وإذ يسلّم أيضا     

االعتــداءات الــيت ترتكــب ضــد املــدنيني املتــضررين مــن الــصراعات املــسلحة،         وقــف ومنــع  
ــهاكات القــانون      وال ــة إىل منــع االســتغالل اجلنــسي واالجتــار بالبــشر وانت ســيما اجلهــود الرامي

 الدويل الواجب التطبيق خبصوص جتنيد األطفال وإعادة جتنيدهم،
ء واألطفـال، مبـن فـيهم نـساء         إىل شدة وطأة الصراعات املسلحة على النـسا       وإذ يشري    

وأطفال الالجئني واملشردين داخليا، وعلى غريهم من املدنيني الذين قـد تكـون لـديهم مـواطن                 
ضــعف بعينــها، وإذ يؤكــد علــى مــا حيتاجــه مجيــع الــسكان املــدنيني املتــضررين مــن محايــة            

 ومساعدة،
ام األول عن   أن أطراف الصراعات املسلحة هي املسؤولة يف املق       وإذ يؤكد من جديد      

 اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لكفالة محاية املدنيني املتضررين،
مــسؤوليته األساســية مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة عــن صــون  وإذ يــضع يف اعتبــاره  

ــدوليني،    ــن ال ــسالم واألم ــصراعات      وإذ يؤكــدال ــوع ال ــع وق ــن أجــل من ــدابري م ــة اختــاذ ت  أمهي
 وتسويتها،
/  تـشرين الثـاين    ٢٨بإسهام تقرير األمني العام املـؤرخ       حييط علما مع التقدير      - ١ 
وحيـيط   يف فهم الس للقضايا املتصلة حبماية املـدنيني يف الـصراعات املـسلحة،               ٢٠٠٥نوفمرب  
 تضمنه من استنتاجات؛  مباعلما

يف هـذا    ويؤكدأمهية منع نشوب الصراعات املسلحة وتكرارها،       يشدد على    - ٢ 
شــامل عــن طريــق تعزيــز النمــو االقتــصادي، واستئــصال الفقــر،    ضــرورة اتبــاع ــج  الــسياق 

والتنمية املستدامة، واملصاحلة الوطنية، واحلكم الرشيد، والدميقراطية وسيادة القـانون، واحتـرام           
ويؤكـد   يف هـذا الـصدد علـى التعـاون بـني الـدول األعـضاء،        وحيـث حقوق اإلنسان ومحايتها،   

املتحـدة جـا متماســكا وشـامال ومنــسقا، والتعـاون مــع     أمهيـة اتبـاع األجهــزة الرئيـسية لألمــم    
 بعضها البعض يف نطاق والية كل منها؛

إىل أن االستهداف املتعمد للمدنيني وغريهم من األشـخاص املـشمولني           يشري   - ٣ 
ويكــرر باحلمايــة يف حــاالت الــصراع املــسلح ميثــل انتــهاكا ســافرا للقــانون اإلنــساين الــدويل،    

مجيـع األطـراف بوضـع حـد        يطالـب   ة ألي ممارسـات مـن هـذا النـوع، و          إدانته بكل شد  تأكيد  
 فورا؛ هلذه املمارسات
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 مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ١٣٩ و١٣٨ أحكــام الفقــرتني يؤكــد مــن جديــد - ٤ 
 بـشأن املـسؤولية عـن محايـة الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم           ٢٠٠٥القمة العـاملي لعـام      

 ئم املرتكبة ضد اإلنسانية؛احلرب والتطهري العرقي واجلرا
إدانتـه بكـل شـدة جلميـع أعمـال العنـف واالعتـداءات              يؤكد من جديد أيضا      - ٥ 

اليت ترتكب ضد املدنيني يف حـاالت الـصراع املـسلح، مبـا يتنـاىف وااللتزامـات الدوليـة الـسارية                   
ظـورة،  التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة احمل  ‘١’: بشأن احلاالت التالية على وجه اخلصوص  

جتنيـــد األطفـــال ‘ ٤’ممارســـة العنـــف ضـــد األطفـــال،  ‘ ٣’العنـــف اجلنـــساين واجلنـــسي،  ‘٢’
احلرمـان املتعمـد    ‘ ٧’التـشريد القـسري،     ‘ ٦’االجتار بالبـشر،    ‘ ٥’واستخدام اجلنود األطفال،    

  مجيع األطراف بوضع حد هلذه املمارسات؛ويطالبمن املساعدة اإلنسانية، 
 املعنية باالمتثال التام لاللتزامات الواقعة عليها مبوجـب         مجيع األطراف يطالب   - ٦ 

 ويف  ١٩٠٧ و   ١٨٩٩القانون الدويل، وال سيما االلتزامات الواردة يف اتفاقييت الهـاي لعـامي             
، وكـــذلك قـــرارات ١٩٧٧ وبروتوكوليهـــا اإلضـــافيني لعـــام ١٩٤٩اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 

 األمن؛ جملس
ة اإلفـــالت مـــن العقـــاب أمـــر أساســـي  علـــى أن إـــاء ظـــاهريؤكـــد جمـــددا  - ٧ 

للمجتمعات اليت متر بصراع أو اليت تتعاىف منه لتحقيق املصاحلة مع املاضي مبا ارتكـب فيـه مـن                   
اعتداءات ضد املدنيني املتضررين من الـصراعات املـسلحة ومنـع وقـوع مثـل هـذه االعتـداءات                   

ات العدالــة واملــصاحلة الــيت إىل أن هنــاك جمموعــة كاملــة مــن آليــويوجــه االنتبــاه يف املــستقبل، 
وجلــان ‘ واملختلطــة’ميكـن النظــر يف األخــذ ــا، مبــا يف ذلــك احملـاكم اجلنائيــة الوطنيــة والدوليــة   

 أن هــذه اآلليــات ميكنــها أن تعــزز لــيس املــسؤولية الفرديــة عــن   ويالحــظاحلقيقــة واملــصاحلة، 
 قوق الضحايا؛اجلرائم اجلسيمة فحسب، وإمنا أيضا السالم واحلقيقة واملصاحلة وح

 يف هذا السياق على أن من واجب الدول الوفاء بالتزاماا ـذا الـشأن               يشدد - ٨ 
لوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب وتقدمي املسؤولني عن جرائم احلرب واإلبادة اجلماعيـة              

ة، مـع  واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل إىل العدال          
ــه إىل إعــادة نظمهــا        ــة صــراع مــسلح أو الــيت تتعــاىف من االعتــراف حباجــة الــدول الــيت متــر حبال

 ومؤسساا القضائية الوطنية املستقلة إىل سابق عهدها أو بنائها؛
ــدعو  - ٩  ــدويل      ي ــساين ال ــانون اإلن ــى صــكوك الق ــصدق بعــد عل ــيت مل ت ــدول ال ال

 النظــر يف القيــام بــذلك، وإىل اختــاذ التــدابري     وقــانون حقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني إىل    
 التشريعية والقضائية واإلدارية املناسبة من أجل الوفاء بالتزاماا مبوجب هذه الصكوك؛
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مجيــع الـدول بالتنفيــذ التـام جلميــع قـرارات جملــس األمـن ذات الــصلة     يطالـب   - ١٠ 
الـسالم وأفرقتـها القطريـة علـى        وإىل التعاون التام ذا الشأن مـع بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ                

 متابعة هذه القرارات وتنفيذها؛
جبميع األطراف املعنية كفالة أن جتري يف إطار مجيع عمليات الـسالم،            يهيب   - ١١ 

واتفاقـــات الـــسالم، وعمليـــات التخطـــيط للتعـــايف مـــن آثـــار الـــصراعات واإلعمـــار، مراعـــاة   
ــدابري     ــال وإدراج ت ــساء واألطف ــا يف ذلــك    االحتياجــات اخلاصــة للن ــدنيني، مب ــة امل حمــددة حلماي

يئـــة ‘ ٣’تـــسهيل تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية، ‘ ٢’وقـــف االعتـــداءات علـــى املـــدنيني،  ‘١’
الظروف املواتية للعودة الطوعية املمكن اسـتيعاا لالجـئني واملـشردين داخليـا علـى حنـو يـؤمن                   

 املبكّـر بـالتعليم والتـدريب،       تيسري إتاحـة الفـرص لاللتحـاق      ‘ ٤’هلم السالمة وحيفظ كرامتهم،     
 إاء ظاهرة اإلفالت من العقاب؛‘ ٦’إرساء سيادة القانون من جديد، ‘ ٥’

إىل حظر التشريد القسري للمدنيني يف حاالت الصراع املـسلح يف ظـل             يشري   - ١٢ 
 ظروف تشكل انتهاكا اللتزامات األطراف مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

تمـــع الـــدويل علـــى تقـــدمي الـــدعم واملـــساعدة لـــتمكني الـــدول مـــن احيـــث  - ١٣ 
االضطالع مبسؤولياا إزاء محاية الالجئني وغريهم من األشخاص املشمولني باحلماية مبوجـب            

 القانون اإلنساين الدويل؛
ضــرورة احملافظــة علــى أمــن خميمــات الالجــئني واملــشردين  يؤكــد مــن جديــد  - ١٤ 

ويــشجع املــسؤولية األساســية للــدول يف هــذا الــصدد،  ويؤكــد ين، داخليــا وعلــى طابعهــا املــد
األمني العام على اختاذ مجيع التدابري املمكنة إذا لـزم األمـر، ويف سـياق عمليـات حفـظ الـسالم                     
 احلالية ويف نطاق والية كل منها، من أجل كفالة أمن املخيمات واملناطق احمليطة ا وسكاا؛

صـلة التعـاون مـع منـسق األمـم املتحـدة لإلغاثـة يف               عن عزمه علـى موا    يعرب   - ١٥ 
األمني العام إىل إشـراكه إشـراكا تامـا يف املراحـل املبكـرة للتخطـيط                ويدعو  حاالت الطوارئ،   

 لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وغريها من البعثات ذات الصلة؛
ملتحـدة  مـا درج عليـه مـن كفالـة احتـواء واليـات بعثـات األمـم ا                 يعيد تأكيـد     - ١٦ 

حلفظ السالم وبعثاا السياسية واملتعلقة ببنـاء الـسالم، عنـد االقتـضاء وعلـى أسـاس كـل حالـة          
محايـة املـدنيني، والسـيما املعرضـون منـهم خلطـر            ‘ ١’: على حدة، على أحكـام بـشأن مـا يلـي          

ة يئـ ‘ ٣’تيـسري تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،     ‘ ٢’العنف البدين الوشيك داخل مناطق عملياا،     
الظروف املواتية للعودة الطوعية املمكن اسـتيعاا لالجـئني واملـشردين داخليـا علـى حنـو يـؤمن                   

تـضمني تلـك الواليـات      ‘ ١’:  كفالة مـا يلـي     ويعرب عن عزمه  هلم السالمة وحيفظ كرامتهم،     
مبادئ توجيهية واضحة حتدد املهام اليت ميكن، بل وينبغـي، للبعثـات االضـطالع ـا مـن أجـل                    

ــق تلــ  ــدنيني يف     ‘ ٢’ك األهــداف، حتقي ــة امل ــات، حلماي ــذ الوالي ــة، يف إطــار تنفي إعطــاء األولوي
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القــرارات الــيت تتخــذ بــشأن اســتعمال القــدرات واملــوارد املتاحــة، مبــا فيهــا مــوارد املعلومــات     
 التنفيذ التام جلوانب الوالية املتعلقة باحلماية؛‘ ٣’واالستخبارات، 

 األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم وبعثاـا األخـرى             أنه ينبغي لبعثات   يؤكد جمددا  - ١٧ 
ذات الصلة، أن توفر، عند االقتضاء، ما يلـزم مـن أجـل نـشر معلومـات عـن القـانون اإلنـساين                       
ــرارات جملــس األمــن ذات       ــانون الالجــئني وعــن تطبيــق ق ــانون حقــوق اإلنــسان وق ــدويل وق ال

 الصلة؛
هم وإعادة إدماجهم حلمايـة     أمهية نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحي     يؤكد   - ١٨ 

تأييـده  ‘ ١’يلـي    ، يف هذا الصدد، علـى مـا       ويشدداملدنيني املتضررين من الصراعات املسلحة،      
إلدراج تدابري حمـددة وفعالـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، عنـد االقتـضاء وعلـى                      

بعثاـا األخـرى    أساس كل حالة على حدة، يف واليات بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم و                
ــصلة،  ــع األطــراف، يف      ‘ ٢’ذات ال ــشاور م ــضاء وبالت ــد االقت ــشطة، عن ــذه األن ــة إدراج ه أمهي

 لـربامج وأنـشطة نـزع       اإلجنـاز التـام   أمهية توفري موارد كافية من أجل        ‘٣’اتفاقات سالم حمددة    
 السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛

ي وغريهـا مـن أشـكال العنـف         مجيـع أعمـال العنـف اجلنـس       اإلدانة  أشد   يدين - ١٩ 
بكفالـة   ويتعهـد النساء واألطفـال،    حبق  املرتكبة ضد املدنيني يف الصراعات املسلحة، وال سيما         

هـذه  العنـف   ملنـع ارتكـاب أعمـال       لتـدابري املمكنـة     امجيع عمليات دعـم الـسالم كافـة         أن تطبق   
 حيثما وقعت؛ اجلة أثرهومعا

اجلنــسي واالعتــداء ال االســتغالل مجيــع أعمــ بــنفس القــدر مــن الــشدةيــدين  - ٢٠ 
على يـد األفـراد العـسكريني وأفـراد الـشرطة واملـوظفني املـدنيني                حبق النساء واألطفال     واالجتار

بـاجلهود الـيت تبـذهلا وكـاالت األمـم املتحـدة             ويرحـب  ،املشاركني يف عمليـات األمـم املتحـدة       
ويطلـب  ،ا يف هـذا الـصدد     تنفيذ سياسة عـدم التـسامح مطلقـ       من أجل   فظ السالم   حل اوعمليا 

إجـراءات مناسـبة    مـا يلـزم مـن        اختاذ مجيـع      مواصلةَ بأفرادإىل األمني العام وإىل البلدان املسامهة       
إبطـاء  التـام دون     التنفيـذ    بوسـائل مـن بينـها      األفـراد، هـؤالء   للتصدي لالعتداءات اليت يرتكبـها      

ادا إىل التوصـيات الـواردة يف تقريـر     يف قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة اسـتن  املعتمدةللتدابري  
 ؛A/59/19/Rev.1، اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم

مجيـع األطـراف، يف إطـار املـساعدة اإلنـسانية،           أن تتمـسك    على أمهيـة     يشدد - ٢١ 
ية، وأن  واالسـتقالل والتجـرد   اإلنـسانية واحليـاد     مراعاة االعتبـارات    املبادئ اإلنسانية املتمثلة يف     ب

 ؛حتترم تلك املبادئ
 علــى أن تتــيح، وفقــا ألحكــام القــانون اإلنــساين مجيــع األطــراف املعنيــة حيــث - ٢٢ 

يف ذلــك اتفاقيــات جنيــف وقواعــد الهــاي، للعــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية  الــدويل، مبــا
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ت ســبل تقــدمي خــدمام بالكامــل وبــدون عوائــق إىل املــدنيني احملتــاجني إىل املــساعدة يف حــاال 
ــام، وأن تعــزز       ــسهيالت الالزمــة لعملي ــع الت ــدر املــستطاع مجي ــوفر ق الــصراع املــسلح، وأن ت

مـوظفي األمـم املتحـدة واألفــــراد املرتبطـــني ـــا            و العاملني يف جمال املساعدة اإلنـسانية     سالمة  
  وممتلكام؛وأمنهم وحرية تنقلهم

مـم املتحـدة واألفــــراد      ضـد مـوظفي األ    عمـدا   مجيـع اهلجمـات املوجهـة        يدين - ٢٣ 
 العـاملني اآلخـرين يف جمـال املـساعدة          فـضال عـن   املرتبطــني ــا املشاركني يف بعثـات إنـسانـية،         

أو  علـى مقاضـاة املـسؤولني عنـها       يف إقليمهـا    هذه اهلجمات   تشن  الدول اليت    وحيثاإلنسانية،  
 ٢٠٠٥ديـسمرب  /ن األول  كانو ٨يف هذا الصدد باعتماد اجلمعية العامة يف         ويرحب،  همتسليم

 املتحدة واألفراد املرتبطني ا؛للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية سالمة موظفي األمم 
املؤسسات احلكوميـة الدوليـة     غريها من   باضطالع املنظمات اإلقليمية و    رـِـقـُـي - ٢٤ 
مــات اإلقليميــة األمــني العــام ورؤســاء املنظ  ويــشجعيف محايــة املــدنيني،  متزايــد األمهيــة بــدور

القائمـة  ت  اشراكالـ وغريها من املنظمات احلكومية الدوليـة علـى مواصـلة بـذل اجلهـود لتعزيـز                 
 يف هذا الصدد؛بينها 

ــه  يكــرر - ٢٥  مواصــلة إحالــة املعلومــات والتحلــيالت ذات  إىل األمــني العــام دعوت
التحلـيالت قـد تـسهم    أن تلـك املعلومـات أو   إذا ارتـأى   ، إىل الس بشأن محاية املدنيني  الصلة

ــة عل   ــسائل املعروضـ ــسوية املـ ــهيف تـ ــضاء،   ؛يـ ــسب االقتـ ــل، حـ ــه أن يواصـ ــب إليـ إدراج   ويطلـ
 الـيت يقـدمها إىل      اخلطيـة يف التقـارير     املالحظات املتصلة حبماية املـدنيني يف الـصراعات املـسلحة         

ت علـى مواصـلة إجـراء مـشاورات واختـاذ خطـوا            الس عن املسائل املعروضة عليه، ويـشجعه      
  األمم املتحدة يف هذا الصدد؛اتلتعزيز قدرحمددة 

ــدنيني   يالحـــظ - ٢٦  ــتهداف الـــسكان املـ ــد اسـ ــم مـــن األشـــخاص  وأن تعمـ غريهـ
للقـانون اإلنـساين   االنتـشار   وواسـعة    سـافرة  وارتكاب انتهاكات منتظمـة و     ،املشمولني باحلماية 

م واألمـن   الديدا للس  ن قد يشكال  ،الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف حاالت الصراع املسلح       
 تـدابري   واعتمـاد  استعداده للنظر يف تلـك احلـاالت         من جديد يف هذا الصدد     يؤكدوالدوليني،  

 مناسبة عند االقتضاء؛
ــام  يطلـــب  - ٢٧  ــدم إىل األمـــني العـ ــدنيني يف   أن يقـ ــة املـ ــن محايـ ــل عـ ــره املقبـ تقريـ

 ؛ شهرا من تاريخ صدور هذا القرار١٨يف غضون الصراعات املسلحة 
 .نظرهإبقاء املسألة قيد يقرر  - ٢٨ 

 
 


