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 )٢٠٠٦ (١٧٣٨القرار   
ــذي    ــسته   الــ ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٥٦١٣اختــ ــانون األول٢٣، املعقــ  / كــ

 ٢٠٠٦ ديسمرب
 

  إن جملس األمن، 
 مسؤوليته األساسية مبوجب ميثاق األمم املتحدة عن صون الـسلم      إذ يضع يف اعتباره    

 ب الرتاعات وحلها، واألمن الدوليني، وإذ يؤكد أمهية اختاذ تدابري دف إىل منع نشو
) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ قراراتــه وإذ يعيــد تأكيــد 

بـشأن محايـة أفـراد األمـم        ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢بشأن محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، وقـراره         
ــن          ــا م ــرتاع، وغريه ــاطق ال ــم يف من  ــرتبطني ــسانية امل ــساعدة اإلن ــراد امل ــراد وأف املتحــدة واألف

 ات والبيانات الرئاسية ذات الصلة،القرار
) ٤-١ (١ التزامه مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة املبينـة يف املـادة                 من جديد  وإذ يؤكد  

من امليثاق، مبـا يف ذلـك التزامـه مببـادئ           ) ٧-١ (٢من امليثاق، ومبادئ امليثاق الواردة يف املادة        
يميـة جلميـع الـدول، واحتـرام سـيادة          االستقالل الـسياسي واملـساواة يف الـسيادة والـسالمة اإلقل          

 مجيع الدول،
 أن األطــراف يف الــرتاع املــسلح يتحملــون املــسؤولية األساســية عــن وإذ يؤكــد جمــددا 

 اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لكفالة محاية املدنيني املضرورين،
، وخباصــة اتفاقيــة ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ إىل اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة وإذ يــشري 

 بشأن معاملة أسـرى احلـرب، والربوتوكـولني         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢لثة املؤرخة   جنيف الثا 
 مــن الربوتوكــول اإلضــايف ٧٩، وخباصــة املــادة ١٩٧٧يونيــه / حزيــران٨اإلضــافيني املــؤرخني 

األول املتعلــق حبمايــة الــصحفيني العــاملني يف بعثــات مهنيــة حمفوفــة باملخــاطر يف منــاطق الــرتاع  
 املسلح،
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ه يوجـد حظـر مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل علـى االعتـداءات                  على أن  وإذ يشدد  
وإذ املوجهة عن قصد ضد املـدنيني، والـيت تـشكل يف حـاالت الـرتاع املـسلح، جـرائم حـرب،              

 إىل ضرورة أن تكـف الـدول عـن الـسماح ملـرتكيب هـذه األفعـال اجلُرميـة بـاإلفالت مـن                        يشري
 العقاب،
تفاقيات جنيف ملتـزمة بالبحث عن األشـخاص        إىل أن الدول األطراف يف ا      وإذ يشري  

املُــدعى بــأم ارتكبــوا  أو أمــروا بارتكــاب خــرق جــسيم هلــذه االتفاقيــات، وأــا ملتـــزمة           
مبحاكمتــهم يف حماكمهــا اخلاصــة ــا، بــصرف النظــر عــن جنــسيتهم، أو تــسليمهم للمحاكمــة 

ا ضــد األشــخاص بدولــة أخــرى معينــة، شــريطة أن تكــون هــذه الدولــة قــد أعطــت دلــيال أوليــ 
 املذكورين،

 انتباه الدول مجيعها إىل اموعة الكاملـة آلليـات العدالـة واملـصاحلة، مبـا يف                 وإذ يوجه  
وجلـان تقـصي احلقـائق      “ املختلطة”ذلك احملاكم واهليئات القضائية اجلنائية الوطنية والدولية و         

ة الفردية عن اجلـرائم اخلطـرية        إىل أن هذه اآلليات ال ميكن أن تعزز املسؤولي         ويشريواملصاحلة،  
 فحسب وإمنا تعزز أيضا السالم واحلقيقة واملصاحلة وحقوق الضحايا،

 بأمهية اختاذ ج شامل ومتماسك وذي وجهة عمليـة، مبـا يف ذلـك التخطـيط              وإذ يقر  
 يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة  وإذ يــشدد. املبكــر ومحايــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املــسلح 

تيجية عامة ملنع الرتاع، تعاجل األسباب اجلذرية للرتاع املسلح على حنـو شـامل مـن           اعتماد استرا 
أجل تعزيز محاية املدنيني على املدى البعيد، مبا يف ذلك تعزيز التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى                   
الفقر واملصاحلة الوطنية واحلكم الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون واحتـرام حقـوق اإلنـسان              

 ايتها، ومح
 إزاء تكـرار أعمـال العنـف يف أجـزاء عديـدة مـن العـامل ضـد              وإذ يساوره بـالغ القلـق      

الصحفيني وموظفي وسائط اإلعالم ومن يرتبط م مـن أفـراد يف الرتاعـات املـسلحة، وخباصـة       
 اهلجمات املتعمدة ضدهم يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل،

 محايــة الــصحفيني يف الــرتاع املــسلح تقــوم  أن نظــر جملــس األمــن يف مــسألةوإذ يــدرك 
 بالـدور القـيم الـذي ميكـن أن يؤديـه األمـني       وإذ يقـر على أساس إحلاح هذه املـسألة وأمهيتـها،        

 العام يف توفري املزيد من املعلومات بشأن هذا املوضوع،
 

 اهلجمات املتعمدة ضـد الـصحفيني ومـوظفي وسـائط اإلعـالم واألفـراد               يدين - ١ 
 ؛ جبميع األطراف أن توقف هذه املمارساتويهيب م يف حاالت الرتاع املسلح، املرتبطني
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 يف هذا الصدد إىل ضرورة اعتبار الـصحفيني ومـوظفي وسـائط اإلعـالم          يشري - ٢ 
واألفــراد املــرتبطني ــم، العــاملني يف بعثــات مهنيــة حتفهــا املخــاطر يف منــاطق الــرتاع املــسلح،     

محايتهم بصفتهم هـذه، شـريطة أال يقومـوا بـأي عمـل يـضر               أشخاصا مدنيني جيب احترامهم و    
وهذا دون اإلخالل حبق مراسلي احلرب املعتمدين لـدى القـوات املـسلحة             . بوضعهم كمدنيني 

 مــن اتفاقيــة جنيــف ٤ - ألــف - ٤يف أن يعــاملوا كأســرى حــرب وفــق مــا تــنص عليــه املــادة 
 الثالثة؛

صة بوسـائط اإلعـالم تـشكل أعيانـا          إىل أن املعدات واملنشآت اخلا     يشري أيضا  - ٣ 
مدنية، وال جيوز يف هذا الصدد أن تكون هدفا ألي هجمـات أو أعمـال انتقاميـة، مـا مل تكـن                      

 أهدافا عسكرية؛
 إدانتــه جلميــع أعمــال التحــريض علــى العنــف ضــد املــدنيني يف   يؤكــد جمــددا - ٤ 

 الـذين حيرضـون علـى       حاالت الرتاع املسلح، ويؤكـد جمـددا كـذلك احلاجـة إىل تقـدمي األفـراد               
لعدالة، وفقا للقانون الدويل الواجب التطبيق، ويبدي اسـتعداده، عنـد اإلذن بإيفـاد              االعنف إىل   

بعثات، أن ينظر، حيثمـا اقتـضى األمـر، يف اختـاذ خطـوات ردا علـى اإلذاعـات اإلعالميـة الـيت                       
طـرية للقـانون    حترض على اإلبـادة اجلماعيـة وارتكـاب جـرائم ضـد اإلنـسانية واالنتـهاكات اخل                

 اإلنساين الدويل؛
ــشري - ٥  ــال التـــام      يـ ــسلح باالمتثـ ــزاع مـ ــراف يف أي نـ ــع األطـ  إىل مطالبتـــه مجيـ

لاللتـزامات املنطبقة علـيهم مبوجـب القـانون الـدويل املتعلـق حبمايـة املـدنيني يف الـرتاع املـسلح،                   
 مبن فيهم الصحفيون وموظفو وسائط اإلعالم واألفراد املرتبطون م؛ 

 الدول ومجيـع األطـراف يف الـرتاع املـسلح علـى أن تبـذل قُـصاراها ملنـع                    حيث - ٦ 
ارتكاب انتهاكات للقانون اإلنـساين الـدويل ضـد املـدنيني، مبـن يف ذلـك الـصحفيون وموظفـو              

 وسائط اإلعالم واألفراد املرتبطون م؛
  يف هذا السياق مـسؤولية الـدول عـن االمتثـال لاللتــزامات ذات الـصلة                يؤكد - ٧ 

مبوجب القانون الدويل ووضع حد لإلفالت من العقاب وحماكمـة املـسؤولني عـن االنتـهاكات           
 اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛

 مجيـــع األطـــراف املـــشتركني يف حـــاالت نـــزاع مـــسلح علـــى احتـــرام   حيـــث - ٨ 
ــوقهم         ــرتبطني ــم وحق ــراد امل ــوظفي وســائط اإلعــالم واألف ــصحفيني وم االســتقالل املهــين لل

 نيني؛كمد
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 إىل أن االستهداف املتعمد للمـدنيني وغريهـم مـن األشـخاص احملمـيني،               يشري - ٩ 
والقيام بانتهاكات منتظمة وصارخة على نطاق واسع للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقـوق             

ويؤكـد جمـددا     واألمـن الـدوليني،      لماإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح، إمنا يشكل ديـدا للـس          
 للنظــر يف هــذه احلــاالت، حيثمــا اقتــضى األمــر، الختــاذ إجــراءات    اســتعدادهيف هــذا الــصدد

 مناسبة؛
 الــدول الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد، إىل أن تنظــر يف تــصبح أطرافـــا يف        يــدعو  - ١٠ 

ــام    ــاين لع ــاريخ    ١٩٩٧الربوتوكــولني اإلضــافيني األول والث ــرب ت ــف يف أق ــات جني ــن اتفاقي  م
 ؛ممكن

محاية الصحفيني يف الرتاع املسلح حـصرا حتـت بنـد            أنه سيتناول مسألة     يؤكد - ١١ 
 ؛“محاية املدنيني يف الرتاع املسلح”جدول األعمال 

 إىل األمــني العــام أن يــضمن تقــاريره القادمــة بــشأن محايــة املــدنيني يف  يطلــب - ١٢ 
حــاالت الــرتاع املــسلح مــسألة ســالمة وأمــن الــصحفيني ومــوظفي وســائط اإلعــالم واألفــراد     

 . م، كبند فرعياملرتبطني
 


