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تقري ر األمني العام عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة
أوال  -مقدمة
 - ١يقــــدَّم هــــلا التقريــــرغ الــــلة ين ــــن الثتــــرة مــــن وــــان ال ا ي ــــاير وــــان
ال بال لـ الـ ا د يف الايـا الـلة أد بـس لـيس جملـس األمـن يف
األول ديسمرب  20١5غ عم ً
 25تشرين ال ـا ن ممرب  .)S/PRST/2015/23( 20١5ويف هـلا الايـا غ عـدّلت متـرة اببـال
لتصاح  ١2شهرا بدال من ١8غ وأود جملس األمن أنس سي ظر يف التقرير بشكل مسن يف وـل
عام يف طا نثس دو ة اجلمعيـة العامـة .وهـلا ت ـ ّ ا نيـدا  .ممـ اعتمـاد دو ة اببـال
اجلديدة ذات ال ترية الس ية وضـما نظـر اجمللـس يف التقـا ير بـ ترية م تظمـةغ سيتيسّـر القيـام
بأنش ة الرصد واببال بص ة مم هجة دعمـا جلهـ د اجمللـس الراميـة تعمحيـمح محايـة املـدنيني
يف الزناعات املسلحة .ويف هلا التقريرغ أستعرض حالة محاية املـدنيني يف طالثـة مـن الزناعـاتغ
وأناقش التقدم احملرز وابجنازات املتحققةغ وأحدد الثرص املقالـةغ وأقـدم ت صـيات دـدإ
تعمحيمح محاية املدنيني وتشجي اتااع هنج أو ر اتساقا وم هجية من نان اجمللس.
 - 2وقد مّلَت اللورى السـ ية السـاعني بنشـاأل األمـم املتحـدةغ يف عـام 20١5غ مرصـةً
مريدة للتثكُّر يف ابجنازات املتحققة واآلماق املستقالية .وقد أُحرز تقدم واريغ وال سـيما علـ
الصعيد املعيا ةغ م ل أ اختل جملس األمـن خ ـ ة تا ييـة يف عـام  ١999بـققرا بـأ محايـة
املـدنيني تقـ يف صــميم واليتـس .بيـد أنــس يف أـل ونـ د أعــداد هاللـة مـن املــدنيني الـلين تــدمر
الزناعات املسلحة حيادمغ يتجلّ أنس ما زال ه اك الك ري من العمل اللة يتعيّن االض الع بـس
لل ماأل مبا ي صّ عليس مي اق األمم املتحدة من تعهّد بقنقاذ األنيـال املقالـة مـن ويـالت ا ـر .
وع د هناية عام 20١5غ وا أو ر من  60ملي شخص قد أُنربوا عل الزنوح من ديـا هم
هربــا مــن الزناعــات والع ــا واالضـ هاد .وبلنــت االحتيانــات ابنســانية مســت يات قياســيةغ
وبات أو ر من  80يف املالة من حجم التم يـل ابنسـا الـلة تقـ م بـس األمـم املتحـدة ي نَّـس
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االستجابة االت الزناع .وقد بلنت حم ـة املـدنيني يف الزناعـات د نـة مـن الشـدة دمعـت
القيامغ يف خ ة غـري مسـا قة غ بقصـدا بيـا مشـترك مـ لـيس اللج ـة الدوليـة للصـلي
األمحـر يف  3١تشـرين األول أوتـ بر  20١5دع نــا ميـس اختـاذ نــراألات عانلـة مـن أنــل
عالأل القان الدويل والتصدة ملعاناة الاشر.
 - 3ويف معظم الزناعات املسلحة الـ ت شـ يف هـلا العصـرغ يكـ املـدني هـم األشـد
تضر ا .مثن ول ي مغ يسقط املدني نرح وقتل نرّاأل عمليات متعمـدة أو عشـ اليةغ ويف
ُّ
ن من ابمالت التام من العقا يف و ري من ا االت .وه اك أيضـا فمـة الع ـا اجل سـن الـ
تــدمر حيــاة ال ســاأل والرنــال والثتيــات والثتيــا  .ويــتم دكّ الال ـدات واملــد باملدمعيــة ال قيلــة
أو الضربات اجل ية ال تقتل اآلالإ من املدنينيغ وتدمر الاىن األساسـية ا ي يـةغ وتتسـاّ يف
تشرّد السكا بأعداد غثرية .وتشـري الايانـات الـ عتـها م ظمـة مكامحـة الع ـا املسـلح يف
عــام  20١5أنــس يف ا ــاالت الـ اســتخدمت ميهــا األســلحة املتثجــرة يف امل ــاطق املأه لــة
بالسكا غ بلنت نساة املدنيني يف صث إ القتل واجلرح مست ى ملهال ع ـد  92يف املالـةغ
ومــن بــني هــنالأل مــدني أصــيا ا وهــم يف مالع ـ األطثــال واملستشــثياتغ ويف ال رقــات
املمحدمحــة وط ـ ابري امل ـ اد النلاليــة .وو األ هــل األ قــام أس ـ ور تاع ــر الــها أو مقــدت أب األهــاغ
وجمتمعات بأسرها دمّرتغ وتراث ثقايف خسر العاملغ ونيل من األطثال بال التعليم.
 - ٤وحيمـــل تأويــــد اجمللـــس يف الايــــا الـــلة أد بــــس ليســـس يف  25تشــــرين ال ــــا
ن ممرب  20١5أ محاية املدنيني ما زالت من املسـالل اجل هريـة املد نـة علـ نـدول أعمالـس
داللـ ًة هامــة جيـ تر تــها نــراألات معليـة .وقــد بــات نليــا يف عــام  20١5أ بابمكــا
حتقيق نتالج باهرة ع دما يعمل اجملتم الدويل بشكل ـاعن .مقـد اتثق ـا علـ خ ـة طم حـة
للت ميــة املســتدامة مــن أنــل القضــاأل عل ـ الثقــر يف العــامل .واعتمــدنا اتثاقــا عامليــا بشــأ تنــري
امل اخغ ووضع ا طا ا نديدا للحد من خماطر الك ا ث وتعمحيمح القد ة عل الصـم دغ وشـرع ا
يف نــراأل صــالحات وــربى عل ـ صــعيدة الســالم واألمــن .ويف مــن ر القمــة العــاملن األول
للعمل ابنسا غ اللة سيعقد يف  23و  2٤أيا ماي  20١6يف س ا لغ ترويـاغ سـيجتم
قــادة العــامل ومم لـ امل ظمــات ال ط يــة والدوليــة واجملتمعــات املتضـ ّر ة مــن الزناعــات وو ـ ريو
غريهم حتت سقا واحدغ وستك هل أول مرصة وربى ببراز أ أولئك األو ر ختلّثـا عـن
الرو هم مَن جي ع اؤهم األول ية .ويف طا التحضري ملن ر القمةغ وضـعت خ ـة عمـل
من أنل ابنسانية (A/70/709غ املرمق) تتضمن دع ة قـادة العـامل اختـاذ ابنـراألات الالزمـة
مل ـ و هنــاأل الزناعــاتغ واال تقــاأل مبســت ى االلتــمحام بالقــان الــدويلغ وتعمحيــمح محايــة املــدنينيغ
وتق ية نراألات االستجابة االت التشريد القسرة.
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 - 5و اجملتم الدويل ميرّ اآل مب ع ا حرج .وجي عل الدول األعضـاأل اغت ـام مرصـة
مــن ر القمــة العــاملن للعمــل ابنســا الختــاذ نــراألات عمليــة و اعيــةغ اســت ادا أهــداإ
ومنشرات واضحةغ بعالأل القان الـدويل ومحايـة املـدنيني يف الزناعـات املسـلحة .وبابضـامة
ذلكغ جي عل جملس األمن بلل نهـ د متضـامرة ومتّسـقة مـن أنـل ا ثـاح علـ حيـاة
وورامة املدنيني املتضر ين من الزناعات املسلحة .وجي علي ا يعا أ نعمل معا علـ ال مـاأل
بتعهّدنا بأال نترك أحدا و األناغ وأ نادأ مبساعدة أولئك األو ر ختلّثا عن الرو .

ثانيا  -حالة ا ماية :االجتاهات السالدة عرب خمتلا الزناعات
 - 6حيدّد هلا التقرير االجتاهات واألمناط العامة لألضرا ال تلحـق باملـدنيني يف الزناعـات
املســلحةغ وذلــك اســت ادا املعل مــات املقدمــة مــن اجلهــات الثاعلــة التابعــة لألمــم املتحــدة
وامل ظمات ابنسانية ال اش ة يف ي أحناأل العامل .وقد نمعت الايانـات يف طالثـة واسـعة مـن
الالدا ال ر حباالت نـمحاع مسـلح أو تتعـان م ـهاغ وتلـك الـ تستضـيا أعـدادا وـارية مـن
الالنئني .وعرب خمتلا الزناعاتغ أهرت عدة أم ومسـالل ذات أول يـةغ أال وهـن :حتسـني
االمت ــال للقــان الــدويل ابنســا والقــان الــدويل ق ـ ق ابنســا ووثالــة املس ـاأللة عــن
االنتــهاوات وتعمحيـــمح محايـــة املــدنيني مـــن اســـتعمال األســلحة املتثجـــرة يف امل ـــاطق املأه لـــة
بالسكا وحتسني وص ل املساعدات ابنسانية السكا احملتانني ومحاية م أثن ولـ ازم
املساعدة ابنسانية والرعاية الصحية وم التشريد القسـرة وحتسـني نـراألات التعامـل معـس.
وا ــاالت ال ـ ت ــاقش ه ــا هــن لضيضــاح مقــطغ وهــن بالتــايل معروضــة عل ـ ســايل امل ــال
ال ا صر.
تعمحيمح االمت ال للقان

الدويل وشرط مساق ماية املدنيني

معظـم ال ميـات وحـاالت املعانـاة والتشــريد يف صـث إ املـدنيني الـ نشــاهدها يف
-٧
الزناعات املسلحة ميكن تثاديس ذا تقيّدت أطراإ الزناعات بالق اعد األساسية للقـان الـدويل
ابنسا والقان الدويل ق ق ابنسا  .وعرب خمتلا الزناعاتغ ه اك أطراإ وـ رية ختـالا
هـــلين القـــان نني بشـــكل وتـــي يف ازد األ تـــام يـــاة ابنســـا  .ويتعـــرض املـــدني للقتـــل
وابصــابات اجلســيمة يف هجمــات متع ّم ـدة أو عش ـ الية .وجيــرة تثجــري أو قصــا املــدا
واملستشثيات وأماون العاـادة عمـدا أو بشـكل عشـ الن .وجيـرة اخت ـاإ العـاملني يف جمـال
املســاعدة ابنســانية أو قتلــهمغ وتــدمري املستشــثياتغ وهن ـ ســيا ات ابســعاإ .ومــا زالــت
أاهرة الع ا اجل سـن واسـعة االنتشـا غ وتـرد بالغـات ي ميـة عـن عمليـات عـدام بـقنراألات
م نمحةغ وعمليات اعتقال واحتجاز تعسثيةغ وحاالت اخت اإ واختثاأل قسرة وتعلي .
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 - 8وتتجّل هل االجتاهات بأوضح ص ة يف اجلمه ية العربية السـ ية والـيمنغ حيـ
تظهر أطراإ الـزناع مـن الـدول وغـري الـدول جتـاهال تامـا للقـان الـدويل ابنسـا والقـان
الدويل ق ق ابنسا  .وط ال عام 20١5غ تسـاّات النـا ات اجل يـة العشـ الية واالسـتخدام
العش الن للمدمعية وقلالا اهلاو والص ا يخ يف قتل ونرح وتشريد ماليني املـدنيني يف وـال
الالـدين .وه ــاك أدلــة علـ اســتخدام األســلحة الكيمياليـة يف اجلمه يــة العربيــة السـ يةغ
نان ـ أناــاأل تشــري اســتخدام الــلخالر الع ق ديــة يف وــل مــن اجلمه يــة العربيــة الس ـ ية
واليمن .وقد ا تكات أطراإ هلين الزناعني انتهاوات نسيمة ق ق ابنسا ضد املـدنينيغ
مبا يف ذلك أعمال القتـل غـري املشـروعةغ واالحتجـاز التعسـثنغ والتعـلي غ والع ـا اجل سـنغ
وحاالت االختثاأل القسرة وأخل الرهالن .وقامت األطراإ أيضـا باسـتهداإ الـاىن األساسـية
املدنيـــةغ وتعمّـــدت تع يـــل شـــاكات امليـــا والكهربـــاأل وغـــري ذلـــك مـــن املرامـــق األساســـية.
مثــن اجلمه يــة العربيــة السـ ية علـ ســايل امل ــالغ تضـرّ مــن عمليــات ق ـ امليــا املتعمــدة
 ٧.٧ماليني من املدنيني يف حل ودمشق ود عا خالل الرب ال ا من عام .20١5
 - 9وتشـاهَد أمنــاط مماثلــة يف نمحاعـات أخــرىغ ولكــن بـد نات متثاوتــة .مثــن أمنانســتا
علــ ســـايل امل ـــالغ ســجّل  ١١ 002مـــن حـــاالت ا ســـالر الاشـــرية يف صـــث إ املـــدنيني
( 3 5٤5قتــيال و  ٧ ٤5٧نرحيــا) يف عــام 20١5غ وهـ أعلـ قــم يسـجّل م ــل بــدأل األمــم
املتحـدة التسـجيل املم ـهج للخسـالر الاشـرية يف عـام  .2009وازدادت ا سـالر الاشـرية الـ
سجّلت يف صث إ املدنيني من نرّاأل عمليات القتل املستهدمة ال تق م هبـا اعـات مسـلحة
من غري الدول ب ساة  2٧يف املالة باملقا نة م عام 20١٤غ بي ما ازدادت ا سـالر الاشـرية يف
صــث إ ال ســاأل واألطثــال ب ســاة  3٧يف املالــة و  ١٤يف املالــةغ عل ـ الت ـ ايل .وس ـجّل أيضــا
مســت ى عــال للخســالر الاشــرية يف صــث إ املــدنيني يف العــراق ( ٧ 5١5قتــيال و ١٤ 855
نرحيا)غ يف اخنثاض عن عام  .20١٤ويف العراق وليايا ونيجريياغ ا تكاـت القـ ات ا ك ميـة
واجلماعــات املســلحة مــن غــري الــدول انتــهاوات نســيمة قــ ق ابنســا ضــد املــدنينيغ
مبــا يف ذلــك أعمــال القتــل غــري املشــروعغ واالخت ــاإغ والتعــلي غ واالختثــاأل القســرةغ
والع ا اجل سن .ويف نيجرييـاغ تمحايـد اسـتخدام اعـة ب وـ حـرام لل سـاأل واألطثـال الصـنا
ومثجّرين انتحا يني.
 - ١0ويف ن ــ الســ دا غ شــهد عــام  20١5تثشــيا ال تكــا الثظــال غ مبــا يف ذلــك
عمليات القتل غري املشروعغ واالخت ـاإغ والع ـا اجل سـنغ وجت يـد األطثـال واسـتخدامهمغ
مـ اســتهداإ املــدنيني علـ أســس عرقيــة يف و ـ ري مــن األحيــا  .وســجلت اجملم عــة العامليــة
للحمايــة مقتــل أو ــر مــن  ١ 000مــد يف ن ـ ووســط واليــة ال حــدة يف الثتــرة مــا بــني
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نيســـا أبريل وأيل ل ســـاتمرب  20١5وحـــدها .ونـــرى تـــدمري امل ـــازل واملرامـــق الصـــحية
والتعليميــة املدنيــة بشــكل مم ــهجغ ونــرى هنــ املاشــية وحــرق احملاصــيل والاــلو عمــدا.
وو دت أيضـــا تقـــا ير عـــن اســـتهداإ املـــدنيني واملـــمحا ع يف ه يـــة الك ننــ الدميقراطيـــة
والســ دا  .ويف ه يـــة أمريقيـــا ال ســ غ وـــا ه ـــاك  ١ 263حالـــة م ثقـــة ال تكـــا
انتهاوات نسيمة ق ق ابنسا عل أيـدة القـ ات ا ك ميـة واجلماعـات املسـلحة تضـرّ
م ها  2 038ضحية.
 - ١١ويف األ ض الثلس ي ية احملتلةغ استمر ب األ املست ط ات غري املشـروعة يف عـام 20١5غ
ممـا أدى مقـدا املمتلكـات ومصـاد الــرزقغ و دديـد األمـن املـادة لألشـخاص وتقييــد
ســـال حصـــ هلم علـــ ا ـــدماتغ وذلــــك ومـــا و د يف تقريـــرة األخـــري عـــن امل ضـــ ع
( .)A/HRC/31/43وأمضـ تــدمري بيـ ت الثلس ـ ي يني وم شــيدم تشــريد  ٧8١شخصــا يف
الضثة النربيةغ مبا ميها القد الشرقية .وبـدأت م نـة نديـدة مـن اهلجمـات وأعمـال الع ـا
يف تشرين األول أوت بر  20١5يف األ ض الثلسـ ي ية احملتلـة و سـراليلغ ممـا أسـثر عـن مقتـل
ما ال يقل عن  ١٤١ملس ي يا و  22سراليليا واث ني من الرعايا األنان ع د هناية الس ة.
 - ١2ويف هلا الزناع وغري غ مي ل تعمحيمح االمت ال للقـان الـدويل ابنسـا والقـان الـدويل
ق ق ابنسا شرطا مساقا أساسيا لتحسني محاية املدنيني .وهـلا هـ أحـد جمـاالت الترويـمح
الرليســية ــة العمــل مــن أنــل ابنســانية الـ وضــعتها .و عــدم اختــاذ نــراألات ملم ســة
لتعمحيمح احترام القان الدويل ابنسا والقان الدويل قـ ق ابنسـا ألمـ ور يسـهم يف معانـاة
املدنيني وي تقص من شأ القان يف هناية امل ـاإ .ملـيس مـن مصـلحة أحـد أ يصـاح العـامل
خاليا من أة التمحام بالق اعد واملعايري املشتروة.
ضرورة بذل مزيد من اجلهود حلماية األطفال
شــن حالــة عــدم االلتــمحام بالقــان الــدويل ابنســا والقــان الــدويل قــ ق
 - ١3تث ّ
ابنســا أمـ ور لــس تــأثري مــدمر علـ األطثــال بشــكل خــاصغ ومــا بيّ ــت بالتثصــيل يف تقريــرة
األخري عن األطثال والزناعات املسلحة ( .)A/70/836-S/2016/360مثـن العديـد مـن الزناعـاتغ
مبــا يف ذلــك أمنانســتا و ه يــة أمريقيــا ال س ـ ون ـ الس ـ دا والص ـ مال والــيمنغ
حــدثت زيــادة وــارية يف االنتــهاوات اجلســيمة املرتكاــة ضــد األطثــال يف عــام  20١5مقا نـ ًة
بعــام  .20١٤و ن ـ أو ـرّ تأويــد الت صــيات ال ـ ا دة يف ذلــك التقريــرغ وأدع ـ جملــس األمــن
والــدول األعضــاأل وســالر اجلهــات الثاعلــة املع يــة اختــاذ تــدابري حمــدّدة مايــة األطثــال
املتضر ين من الزناعات املسلحةغ ووثالة املساأللة عن االنتهاوات اجلسيمة.
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 - ١٤و استخدام املدا ألغراض عسكرية أمرو يعرض سالمة األطثال ملمحيد من ا ـر.
مثن ه يـة الك ننـ الدميقراطيـة علـ سـايل امل ـالغ سـجّلت  30حالـة نديـدة السـتخدام
املــدا عل ـ هــلا ال ح ـ يف عــام 20١5غ مقا ن ـ ًة بتس ـ حــاالت يف عــام  .20١٤وس ـجّل
ما جمم عس  20حالة يف أمنانستا غ و  3٤يف أوورانياغ و  ٤0يف ن ـ السـ دا غ و  5١يف
اليمن .و ي أطراإ الزناعات ملمحمة باختاذ احتياطات ماية املدنيني واملمتلكات املدنيـة مـن
فثـــا العمليـــات العســـكرية .وم ـــل انعقـــاد مـــن ر أوســـل بشـــأ املـــدا اآلم ـــة يف أيـــا
ماي 20١5غ أيّد أو ر مـن  50دولـة عـال املـدا اآلم ـةغ وأعل ـت الـدول التمحامهـا بتـ مري
محايــة أمضــل للمرامــق التعليميــة وال ــال واملعلّمــني مــن اهلجمــاتغ وذلــك عــرب ســال م ــها
تضــمني األطــر القان نيــة والت ثيليــة ال ط يــة املاــادا الت نيهيــة مايــة املــدا واجلامعــات
مــن االســتخدام العســكرة أث ــاأل الــزناع املســلح .و ن ـ أشــج ي ـ الــدول األعضــاأل عل ـ
تأييد ابعال .
استمرار تفشي العنف اجلنسي املتصل بالزناعات
 - ١5ال يمحال الع ا اجل سن املتصل بالزناعات ي ري قلقا بالنا يف جمال ا مايةغ وال سـيما يف
صث إ السـكا املشـرّدين .معلـ سـايل امل ـالغ أو دت يف تقريـرة األخـري عـن هـل املسـألة
ــاعن يف شــرق
( )S/2016/361تثاصــيل عــن مــمحاعم صــ ص ا تكــا أعمــال اغتصــا
ه ية الك نن الدميقراطية ون ـ السـ دا والسـ دا غ وتثشـن الع ـا اجل سـن امل ـهجن
عل ن اق واس يف اجلمه ية العربية الس ية والعراقغ وا تكا أعمال اعتداأل ن سن ضـد
نســاأل مرتا ــات باملعا ضــة السياســية يف ب ونــدة .و نـ أؤوــد جمــددا الت صــيات الـ ا دة يف
ذلــك التقريــر وأدعـ جملــس األمــن والــدول األعضــاأل وســالر اجلهــات الثاعلــة ذات الصــلة
مضاعثة نه دها الرامية م الع ا اجل سن املتصل بالزناعات والتصدة لسغ ب سالل م ـها
ضما مساأللة اجل اة ومساعدة الضحايا عل التعايف و عادة ب األ حيادم.
 - ١6وسـيحظر علـ الـدول األطـراإ الـ أُد نـت بصـ ة متكـر ة يف تقـا يرة السـ ية
عـــن األطثـــال والـــزناع املســـلح وعـــن الع ـــا اجل ســـن املتصـــل بالزناعـــات أ تشـــا ك يف
عمليـــات األمـــم املتحـــدة للســـالم .وي لـ ـ مـــن الالـــدا املسـ ـامهة بقـ ـ ات وبـــأمراد شـــرطة
املد نة حاليا بسا هل االنتهاوات أ ت ثل التمحامات خاصة حمـددة مب اعيـد زم يـة وخ ـط
عمل حمدّدة للتصدة لالنتـهاوات ولكـن ترمَـ أمساؤهـا مـن القالمـة (انظـر قـرا جملـس األمـن
 )20١5( 22٤2وال ثيقة .)A/70/357-S/2015/682
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أنشطة نقل األسلحة غري املشروعة وغري املسؤول ة كعامل مساعد على وقوع االنتهاكات
 - ١٧تسهم املست يات العالية من األسلحة واللخرية املتداولةغ مقترنة بسـ أل الرقابـة عليهـاغ
سر ا تكـا انتـهاوات القـان الـدويل ابنسـا والقـان الـدويل قـ ق
يف انعدام األمن وتي ّ
ابنسا  .و ن أؤود جمـددا الت صـيات الـ ا دة يف تقريـرة عـن األسـلحة الصـنرية واألسـلحة
ا ثيثــة لعــام  )S/2015/289( 20١5والراميــة وقــا ســاألة اســتخدام األســلحة الصــنرية
واألســلحة ا ثيثــة وحت يــل ونهتــها وتــداوهلا غــري املشــروع .ومعاهــدة جتــا ة األســلحة هــن
الصك العاملن الرليسن ميما يتعلق بت ظيم عمليات نقل األسـلحة وم ـ حت يـل ونهتـها .و نـ
أحــ الـــدول األعضـــاأل علــ عـــدم تصـــدير األســـلحة ع ـــدما يكــ ه ـــاك احتمـــال وـــاري
الستخدامها يف ا تكا انتهاوات نسيمة للقان الدويل ابنسا أو القان الدويل قـ ق
ابنسا أو تسهيل ا تكاهبا .وي انن جلمي الدول األعضاأل أ تقـيّم هـل املخـاطر وأ تثـرض
ض ابط وتصدق عل املعاهدة دو ب األ.
األمهيـــــة ال االنـــــة الــــ تكتســـــيها املســـــاأللة يف دع االنتـــــهاوات وتعمحيـــــمح املصـــــا ة
و نصاإ الضحايا
 - ١8أُبلــيف يف عــام  20١5عــن تثشــن انعــدام املســاأللة عــن االنتــهاوات يف ســياق عــدة
نمحاعات .معل سايل امل الغ عل الرغم من ا تثاع عدد ا سـالر الاشـرية يف صـث إ املـدنيني
يف أمنانستا واجلمه ية العربية الس ية والعـراق والـيمنغ وـا مثـة غيـا واضـح للمسـاأللة
عن ح ادث بدا ميها أ املدنيني قد استهدم ا مااشـرة أو قـت هبـم أضـرا مـن نـراأل هجـ م
عشـ الن .ويف األ ض الثلسـ ي ية احملتلــةغ وبعــد مــرو  ١8شــهرا علـ األعمــال العداليــة الـ
وقعت يف غمحة يف صيا عام 20١٤غ وال قُتـل ميهـا حـ ايل  ١ 500مـد ملسـ ي وأ بعـة
مــدنيني ســراليليني وأحــد الرعايــا األنان ـ وتض ـ ّر بشــدة أو د ّمــر مــا يقــر مــن ١8 000
مزنلغ ما زالت تـدابري املسـاأللة غـري واميـة غـم االسـت تاج الـلة خلصـت ليـس جل ـة التحقيـق
مست ى نـرالم ا ـر غ مبـا تكـ قـد ا تكاـت
املستقلة بأ انتهاوات خ ريةغ قد ترق
(انظـــر  .) A/HRC/29/CRP.4أمـــا يف ن ـــ الســـ دا مقـــد نـــص اتثـــاق الســـالم املـــربم
يف ف أغسـ س  20١5علـ نشـاأل حمكمــة خمتل ـة حملاومـة مــرتكا نـرالم ا ـر ولكــن
حبل ل هناية عام 20١5غ مل تكن قد اختلت أة خ ات حمـددة بنشـاأل احملكمـة قاـل تشـكيل
حك مــة ال حــدة ال ط يــة االنتقاليــة .وال جيـ أ يك ـ ابمــالت مــن العقــا ه ـ القاعــدة.
ماملساأللة امل هجيـة عـن انتـهاوات القـان الـدويل ابنسـا والقـان الـدويل قـ ق ابنسـا
أمـــر بـــاليف األمهيـــة لتـــ مري ســـال االنتصـــاإ للضـــحايا و دع ا تكـــا انتـــهاوات أخـــرى
وتعمحيمح املصا ة.
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ضرررررورة بررررذل رهررررود أك ررررر منهجيررررة يف سرر ر يل احلصررررول علررررى املعلومررررات املؤكرررردة
وكشف االنتهاكات
 - ١9املعل مــات امل ث قــة أمــر ضــرو ة ملعرمــة االجتاهــات وتســهيل نه ـ د ا مايــة وم ـ
االنتهاوات وتعمحيـمح املسـاأللة .وتكتسـن فليـات صـد حقـ ق ابنسـا واببـال ع ـهاغ مبـا يف
ذلك حصر ا سـالر الاشـريةغ أمهيـة حامسـة .مثـن ه يـة الك ننـ الدميقراطيـةغ علـ سـايل
امل الغ شكلت تقا ير األمم املتحـدة امل تظمـة بشـأ حقـ ق ابنسـا أساسـا لتشـجي أطـراإ
الزناع عل حتسني امت اهلا للقان الدويل .ويف أمنانستا غ يسَّـر اببـال عـن ا سـالر الاشـرية
نه د الـدع ة امل نهـة ألطـراإ الـزناع عـرب سـال م ـها الربه ـة علـ ا انـة اختـاذ تـدابري
للحـد مـن تــأثري عمليادـا علـ املــدنيني .وي انـن زيــادة اجلهـ د املتعلقـة بــقدا ة املعل مـات وــن
املعل مات وحتليلها عل حن م هجن وتعمحيـمح اببـال عـن محايـة املـدنيني يف سـياق
يتسىن
شــا الزناعــات .و نــ ألتــمحم بــقد اج هــل املعل مــات يف تقــا يرة عــن محايــة املــدنيني ويف
ابحاطات ال أقدمها جملس األمن بانتظام.
 - 20أمـــا الصـــحثي ميق مـــ بـــدو ليســـن يف حتســـني تـــدمق املعل مـــات ووشـــا
االنتــهاوات وضــما املســاأللة .ومـ ذلــكغ مهــم يقتلـ أو يجرحـ يف ســياق الزناعــات يف
متعم ـدا .ويف عــام 20١5غ أدانــت م ظمــة األمــم
ي ـ أحنــاأل العــاملغ وو ـ ريا مــا يك ـ ذلــك َّ
املتحــدة للتربي ـة والعلــم وال قامــة (الي نســك ) قتــل  52صــحثيا يف نمحاعــات مســلحة .وي انــن
للدول األعضاأل أ تاليف الي نسك عن سـري التحقيقـات القضـالية يف وـل واحـدة مـن حـاالت
القتــل هاتــسغ وأ تتخــل تــدابري لتعمحيــمح ســالمة الصــحثيني يف ســياق الزناعــات املســلحة وم ـ
ابمالت من العقا  .و ن أ ح مب اـاد ة ليت انيـا املتعلقـة بعقـد م اقشـة مثت حـة بشـأ هـل
املسألة يف أيا ماي  20١5وباختاذ جملس األمن قـرا )20١5( 2222غ ومـا أحـ الـدول
األعضاأل عل ت ثيل الت صيات ال ا دة يف تقريرة عن سالمة الصحثيني ومسـألة ابمـالت مـن
العقا (.)A/70/290
ضرورة تعزيز آليات املساءلة الوطنية والدولية
 - 2١تتحمــل الــدول املســنولية الرليســية عــن التحقيــق يف اجلــرالم املرتكاــة ضــمن واليادــا
القضــالية ومقاضــاة مرتكايهــا .ولــللك ي انــن تشــجي نه ـ د املســاأللة املالولــة عل ـ الصــعيد
ال ـ ط ودعمهــا .مثــن عــام 20١5غ عل ـ ســايل امل ــالغ اختــلت حك مــة ه يــة أمريقيــا
ال س خ ات بنشاأل حمكمة ن اليـة خاصـة للتحقيـق يف نـرالم ا ـر واجلـرالم املرتكاـة
ضــد ابنســانية .ويف و ل مايــاغ أســثرت مثاوضــات الســالم بــني ا ك مــة والقـ ات املســلحة
ال يـــة لك ل مايـــا  -اجلـــيش الشـــعا عـــن اخنثـــاض ملحــ ح يف حـــاالت الـــزناع والع ـــاغ
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ومت الت صــل اتثــاق ل ض ـ نظــام شــامل للحقيقــة والعدالــة واجلــرب وعــدم التكــرا يعــا
االنتــهاوات اجلســيمة قــ ق ابنســا  .أمــا يف مــايلغ مقــد أُنشــئت جل ــة ا قيقــة والعدالــة
واملصا ة يف طا اتثاق السالم املربم يف حمحيرا ي نيس  .20١5ويف السـ نالغ حـ وم لـيس
تشاد السابقغ حسني هربةغ بتهمـة ا تكـا نـرالم ضـد ابنسـانية وأعمـال تعـلي ونـرالم
حر أمام الدوالر األمريقية االست اليةغ وهن أول حماومة تتم يف طا والية قضالية عامليـة يف
أمريقيــا .وأُنريــت أيضــا حماومــات هامــة يف عــدة بلــدا م ــها ه يــة الك نن ـ الدميقراطيــة
وغ اتيماال .وترح األمـم املتحـدة هبـل اجلهـ دغ وهـن مسـتعدة ملسـاعدة السـل ات ال ط يـة
األخــرى علــ تعمحيــمح قــد ادا يف جمــال التحقيــق يف االنتــهاوات اجلســيمة قــ ق ابنســا
واالنتهاوات ا رية للقان الدويل ابنسا واملقاضاة بشأهنا.
 - 22وت مر فليات التحقيق واآلليات القضالية الدوليـةغ مبـا يف ذلـك بع ـات تقصـن ا قـالق
وجلا التحقيق واحملكمة اجل اليـة الدوليـةغ سـاال تكميليـة للمسـاأللة ع ـدما ي اـت أ ا يـا ات
املتاحة عل الصعيد ال ط ال تكثـن .ويف عـام 20١5غ قـدمت األمـم املتحـدة الـدعم للجـا
التحقيــق بشــأ يتريــا واأل ض الثلس ـ ي ية احملتلــة واجلمه يــة العربيــة الس ـ يةغ وأنــرت
حتقيقـ ـات وأومـــدت بع ـــات لتقصـــن ا قـــالق يف العـــراق وليايـــا وســـرة النكـــاغ وحقّقـــت
يف االنتــــهاوات امل ســـ بة جلماعــــة ب وـــ حــــرامغ وأ ســــلت بع ــــة لتقيــــيم حالــــة حقــ ـ ق
ابنسا يف ن ـ السـ دا  .وبابضـامة ذلـكغ خ ـا اجمللـس خ ـ ة هامـة باختـاذ القـرا
 )20١5( 2235اللة ي ص عل اختاذ تدابري ترمن تعمحيمح املساأللة عن استخدام األسـلحة
الكيميالية يف اجلمه ية العربية الس يةغ مبـا يف ذلـك نشـاأل فليـة حتقيـق مشـتروة بـني م ظمـة
حظر األسلحة الكيميالية واألمم املتحدة.
 - 23وأحرزت احملكمة اجل الية الدولية تقدما هامـا يف عـام  20١5اـل ت ثيـل أول اعتقـال
بتهمــة تــدمري املاــا الدي يــة واآلثــا التا ييــة يف مــايلغ وبــدأل حماومــة ب ســك نتاغانــدا بتهمــة
ا تكا نرالم حر ونـرالم ضـد ابنسـانية يف ه يـة الك ننـ الدميقراطيـة .ومـ ذلـكغ
ما زالت احملكمة اجل الية الدولية ت انس حتديات نسيمة .وقد وـا نشـاأل هـل احملكمـة جنـازا
مـن ابجنـازات العظيمــة يف عصـرنا قُصـد بــس هنـاأل ابمــالت مـن العقـا علـ ا تكـا أخ ــر
اجلرالم الدوليةغ ومن مث مق دديد بعض الدول األطراإ يف نظام وما األساسن باالنسـحا
من احملكمة أمر م ري للقلق الااليف .مـال شـنأل يشـج اجل ـاة أو ـر مـن معرمـة أهنـم لـن حياسـا ا.
و ن أدع الدول األطراإ عادة تأويد التمحامها جتا احملكمةغ ومـا أدعـ الـدول األخـرى
التصـديق علـ نظـام ومــا األساسـنغ وأدعـ يـ الــدول التعـاو بشــكل وامــل مـ
احملكمة .وأدع جملس األمن أيضا زيادة اسـتخدام السـل ة املخ لـة لـس بحالـة ا ـاالت
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احملكمةغ و تقـد دعـم أو ـر اتسـاقا لتمكي ـها مـن ت ثيـل مـا تصـد مـن مـلورات ت قيـا
وغريها من األوامر القضالية.
ضـــرو ة بـــلل ممحيـــد مـــن اجلهـ ـ د مايـــة املـــدنيني مـــن األســـلحة املتثجـــرة يف امل ـــاطق
املأه لة بالسكا
 - 2٤مــا زال اســتخدام األســلحة املتثجــرة يف امل ــاطق املأه لــة بالســكا حيــدث أثــرا مــدمرا
عل املدنيني .واست ادا الايانـات العامليـة الـ عتـها م ظمـة مكامحـة الع ـا املسـلحغ مقـد
أُبليف عن قتل أو صـابة  33 30٧مـدنيني مـن نـراأل األسـلحة املتثجـرة يف عـام 20١5غ وهـ
مــا مي ــل زيــادة طثيثــة مقا نــة بعــام  .20١٤وع ــدما اســتخدمت أســلحة متثجــرة يف امل ــاطق
املأه لة بالسكا غ وا  92يف املالة مـن القتلـ واجلرحـ املــباليف ع ـهم مـن املـدنيني .وسـجّل
أوــرب عــدد مــن القتلـ واجلرحـ املــدنيني مــن نــراأل األســلحة املتثجــرة يف اجلمه يــة العربيــة
السـ يةغ ويليهــا الــيمن والعــراق ونيجرييــا وأمنانســتا  .وبابضــامة هــل األ قــام املروّعــةغ
تشـريد املـدنيني وتسـا يف
أمض استخدام األسلحة املتثجرة يف امل اطق املأه لة بالسكا
أضرا ط يلة األمد قت بامل شيت املدنيةغ مبا ميها امل ازل وا دمات واهلياول األساسـية مـن
قايل املستشثيات واملدا ونظم ابمداد بامليا وال اقة .وهل فثـا ميكـن ت قـ الكـ ري م ـهاغ
وميكن يف أغل األحيا جتّاها أو تقليصها حدها األدىن.
 - 25ويظهر الدما الـلة حيدثـس اسـتخدام األسـلحة املتثجـرة يف امل ـاطق املأه لـة بالسـكا
واضحا بصثة خاصة يف اجلمه ية العربية الس ية واليمن .ويف عام 20١5غ سجلت م ظمـة
مكامحة الع ا املسلح ما يقر من  9 000قتيل ونريح مد مـن نـراأل األسـلحة املتثجـرة
يف اجلمه ية العربية الس ية ومـا يمحيـد علـ  6 000م ـهم يف الـيمن .ووـا حـ ايل نصـا
صــابات هــنالأل القتل ـ واجلرح ـ نتيجــة للنــا ات اجل يــة .ويف اجلمه يــة العربيــة الس ـ يةغ
أبلنت م ظمة األمم املتحدة لل ث لة عن وق ع أو ر من  900حالة من حاالت قتل األطثـال
وتش يههم من نراأل استخدام األسلحة املتثجرة يف امل اطق املأه لة بالسـكا يف عـام .20١5
ويف شا أحناأل اليمنغ أمادت تقا ير مكت ت سيق الشنو ابنسانية أ هياول أساسية للميـا
ختــدم أو ــر مــن  900 000شــخص قــد تضــر ت أو دمــرت مــن نــراأل األســلحة املتثجــرةغ
ميما مُجر أو قُصا حن  ١5مسجدا و  ٤5مرومحا تعليميا وثقاميا.
 - 26وأهرت أمناط مشاهبة من الضـر واضـح ًة يف نمحاعـات أخـرى .مثـن أمنانسـتا غ نـتج
قسم واري من حاالت القتـل وابصـابة وـروح يف صـث إ املـدنيني الـ سـجلتها بع ـة األمـم
املتحـــدة لتقـــد املســـاعدة أمنانســـتا يف عـــام 20١5غ والاـــاليف عـــددها ١١ 002غ عـــن
عمليــات بريــة اســتخدمت ميهــا أســلحة متثجــرةغ ووقعــت يف و ـ ري مــن األحيــا يف م ــاطق
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مأه لة بالسكا  .وألّت األسلحة املتثجرة تتسـا يف خسـالر مادحـة يف صـث إ املـدنيني يف
العراقغ وال سيما يف الالدات واملد  .معل سـايل امل ـالغ أصـابت غـا ة ن يـة شـ تها القـ ات
ا ك مية يف  ١3ف أغس س  20١5مستشث يف الثل نةغ مما أسـثر عـن مقتـل مـا ال يقـل
عن  22مدنيا ونرح ما يصل  39فخرين .وأمادت التقا ير أيضا ب ق ع عمليـات قصـا
ن ة قامت هبا الق ات ا ك مية يف عدة قرى يف الس دا غ و اصة يف الثترة مـا بـني وـان
ال ا ي اير وحمحيرا ي نيس  .20١5أمـا يف ليايـا وأوورانيـا م اصـلت أطـراإ الـزناع اسـتخدام
املدمعية ال قيلة يف امل اطق املأه لـة بالسـكا  .وومقـا ملكتـ ت سـيق الشـنو ابنسـانيةغ تضـرّ
أو دمّــر حــ ايل  ١50مــن مرامــق الرعايــة الصــحية و  ٤00مد ســة يف أوورانيــا مــن نــراأل
األســلحة املتثجــرة يف عــام  .20١5وأمــادت التقــا ير أ الالــد األو ــر تضــرُّ ا مــن الــتثجريات
االنتحا ية ه نيجريياغ حي سجلت م ظمـة مكامحـة الع ـا املسـلح قتـل أو نـرح 2 ١8١
مـدنيا مــن نـرّاأل الــتثجريات االنتحا يــة يف عـام 20١5غ وهـ مــا مي ــل زيــادة ب ســاة  ١90يف
املالة مقا نة بعام .20١٤
جــرة ميكــن أ تقتــل
 - 2٧وع ــد اســتخدام األســلحة املتثجــرةغ تتا ّق ـ خملّثــات حــر متث ّ
وتصي املدنيني لعقـ د بعـد انتـهاأل األعمـال القتاليـة .معلـ سـايل امل ـالغ أمـادت دالـرة األمـم
جــرات بقيــت م نـ دة بشــدة يف ني ـ ى
املتحــدة لضنــراألات املتعلقــة باأللنــام بــأ خمــاطر املتث ّ
ورو ك يف العـراقغ ممـا أدى عاقـة العمـل ابنسـا وم ـ املـدنيني املشـرّدين مـن
ون
الع دة ديا هم .ويف األ ض الثلس ي ية احملتلةغ أمـاد مكتـ ت سـيق الشـنو ابنسـانية بـأ
ما تأوّدت زالتس من خملثات ا ر املتثجّرة املتاقية من األعمـال القتاليـة الـ وقعـت يف غـمحة
يف صــيا عــام 20١٤غ وال ـ يق ـ ّد عــددها بـــ  ٧ 000ق عــة متثجــرةغ ال مي ــل س ـ ى 30
يف املالة.
 - 28و ن أور دع يت أطراإ الزناعات االمت اع عن استخدام األسلحة املتثجـرة الـ
تد فثا ها عل مدى مساحات واسعة مـن امل ـاطق املأه لـة بالسـكا غ وذلـك نظـرا لألضـرا
ال اسعة ال اق واملت قّعة ال حتدث بصـ ة من يـة نتيجـة اسـتخدام هـلا ال ـ ع مـن األسـلحة.
وأشـج الـدول األعضـاأل علـ وضـ ت نيهـات سياسـاتية ترمـن ا ـد مـن األثـر ابنســا
لألسلحة املتثجرة يف امل اطق املأه لة بالسـكا غ واملشـا وة الا ـاألة يف اجلهـ د املسـتمرة الراميـة
صــياغة عــال سياســن يعــا هــل املســألةغ ودعــم اجله ـ د الراميــة محايــة املــدنيني مــن
ون د خملثات ا ر املتثجّرة يف مست ط ادم.
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مكانيــة يصــال املســاعدات ابنســانية أمــر ضــرو ة ص ـ ل املــدنيني عل ـ املســاعدة
وا ماية امل قلتني للحياة
 - 29ــل مكانيــة يصــال املســاعدات ابنســانية أمــرا ضــرو يا لــتمكني املــدنيني مــن تلقــن
املساعدة وا مايـة الـ حيتان هنـا .وجيـ أ تكـ امل ظمـات ابنسـانية قـاد ة علـ التثاعـل
بشـكل م ـهجن مـ يـ أطـراإ الـزناع مـن أنـل تـ مري و دامـة مكانيـة يصـال املسـاعدات
وختثيــا املعانــاة .وقــد شــهد عــام  20١5اســتمرا االجتاهــات الســابقةغ حي ـ مــرض بع ـض
أطــراإ الزناع ـات نــراألات دا يــة معقــدة أدت تقييــد حروــة ق امــل املســاعدة ابنســانية
أو العاملني يف جمال املساعدة ابنسانية وأعاقت يصال النلاأل أو غري من السـل األساسـية
السكا احملتاننيغ مما وا لس أثر مدمر عل املدنيني يف العديد من الزناعات.
 - 30معل ـ س ـايل امل ــالغ أثــرت طالثــة مــن العقاــات ابدا يــة وغريهــا مــن العقاــات عل ـ
مكانيــة يصــال املســاعدات ابنســانية يف الصــ مال يف عــام  .20١5ووــا مــن بــني هــل
العقاات حظر ال قل الربة بمدادات ابغاثة مـن صـ ماليالند قلـيم ب نتالنـدغ ممـا أدى
تأخري يصال النلاأل واملكمالت النلالية والل ازم الصـحية ولـ ازم امليـا والصـرإ الصـحن
املدنيني الضعثاأل .ويف الس دا غ اسـتمر ق ـ سـال يصـال املسـاعدات ابنسـانية عـرب خ ـ ط
امل اطق ال ال تسـي ر عليهـا ا ك مـة يف واليـ ن ـ وردمـا وال يـل األز قغ
التما
وألت سال ال ص ل معظم م قـة ناـل مـرة يف دا مـ مق عـة امـا أو مقيّـدة بشـدة.
وبابضامة ذلكغ أدت القي د ابدا يـة الـ تـنثر علـ صـدا أذونـات السـثر والتأشـريات
للعاملني يف جمال املساعدة ابنسانية عرقلة األنش ة املتعلقة با ماية.
 - 3١ويف أوورانياغ مرضت ا ك مة واجلماعات املسلحة مـن غـري الـدول نـراألات دا يـة
معقـــدة أعاقـــت العمليـــات ابنســـانية يف امل ـــاطق الشـــرقية .ويف ز ي ليـــس 20١5غ وانـــت
عمليات األمم املتحدة وامل ظمات غري ا ك مية الدولية معلّقـة يف بعـض امل ـاطق غـري ا اضـعة
للســي رة ا ك ميـــةغ وذلــك يف دونيتســـك بشــكل ليســـن ويف ل هانســك وـــللكغ نتيجـــة
نراألات االعتماد املرهقـة والعقاـات األخـرى الـ تثرضـها سـل ات األمـر ال اقـ  .وقـد تـأثر
هبل ا الة ح ايل ثالثة ماليـني شـخص وانهـ ا صـع بات يف ا صـ ل علـ الرعايـة الصـحية
اجليدة والسكنغ وا دمات واالستحقاقات االنتماعية.
 - 32ويف اليمنغ وا للقصا الشـديد والقتـال الـربة والنـا ات اجل يـة الـ شـ تها قـ ات
التحالا أثـر علـ العمليـات ابنسـانيةغ ممـا حـال دو حصـ ل ماليـني ال ـا علـ ا ـدمات
األساسـية .و ضــامة ذلـكغ مــرض بعــض أطـراإ الـزناع ع الـق بريوقراطيــة أدت تــأخري
يصــال املســاعدة ابنســانية أو عرقل ـة وص ـ هلا .ووــا أحــد أبــرز األم لــة عل ـ ذلــك مــض
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ســل ات ا ـ ثيني املســتمر يف الثتــرة مــا بــني ف أغس ـ س ووــان األول ديســمرب 20١5
امل امقة علـ يصـال ابمـدادات ابنسـانية  ١٧5 000مـد يف أحـد نيـ مدي ـة تعـمح.
وأعيـق دخـ ل مـ أثن األمــم املتحــدة الـيمن بســا التــأخُّر الشــديد يف صــدا الســل ات
احمللية للتأشرياتغ مما أثر عل العمليات ابنسانية .ومما ي ري القلق ب نس خـاص قيـام السـل ات
احمللية بشكل متكر بعرقلة قيام األمم املتحدة بقنراأل تقييم لألمن النلالن والتنلية يف حـاالت
ال ا ا يف ي أحناأل الالد بالرغم من و ود تقا ير عن أزمة غلالية وشيكة.
 - 33ويف اجلمه ية العربية الس يةغ واصلت ا ك مة مرض نـراألات دا يـة تضـ قيـ دا
شديدة عل يصال املساعدات ابنسانية عرب خ ط الزناع .ومل يسـتجَ ملـا يقـر مـن ٧5
يف املالة من ال لاات الـ  ١١3ال ُقدّمت يف عـام  20١5للحصـ ل علـ ذ حكـ من مبـرو
الق امـــل املشـــتروة بـــني ال وـــاالت امل ـــاطق ال اقعـــة عـــرب خ ـ ـ ط التمـــا  .وأـــل حنـ ـ
 393 ٧00شخص حماصـرين يف اجلمه يـة العربيـة السـ ية ع ـد هنايـة عـام  .20١5ووـا
عـدد الــلين يعيشـ يف أمــاون حماصـرة أو يصــع ال صـ ل ليهــا يكـام ضــعثن عــددهم يف
عام  .20١3ويف عام 20١5غ مل تتمكن األمم املتحـدة مـن تقـد املسـاعدة ابنسـانية ال
ح ايل  ١يف املالة من األشخاص اللين يعيش يف امل اطق احملاصرة وأقل من  ١0يف املالـة مـن
األشـخاص الــلين يعيشـ يف امل ــاطق الـ يصــع ال صـ ل ليهــا شـهريا .وأُوـرّ تأويــد أنـس
حمظ ـ و عل ـ أط ـراإ الزناع ـات اللج ـ أل جت ي ـ الســكا املــدنيني وأســل مــن أســالي
ا ر  .مهلا سل ك ي انن حماومة مرتكايس باعتاا نرمية حر .
 - 3٤وتايّن هل األم لة الصراع الي من الـلة ي انهـس العديـد مـن امل ظمـات ابنسـانية مـن
أنل ال ص ل احملتانني .وتق علـ عـاتق أطـراإ الزناعـات املسـنولية الرليسـية عـن تلايـة
االحتيانات األساسية للمدنيني يف امل ـاطق ا اضـعة لسـي ردا .ويف ا ـاالت الـ تكـ ميهـا
احتيانات املدنيني األساسية غري ملاّ اةغ يتحـتم علـ الـدول أال ت ـ تعسـثا عـن امل امقـة علـ
عمليات ابغاثة ابنسانية احملايـدة .ومـا م حـت امل امقـةغ تلـمحَم األطـراإ يف الـزناع بالسـماح
ب صـ ل املســاعدات ابنســانية بســرعة ودو ع الــق وبتيســري ذلــك .وي انــن أ تعمــل الــدول
األعضــاأل وجملــس األمــن عل ـ التنل ـ عل ـ حــاالت الــرمض التعســثن بيصــال املســاعدات
والتصدة هلا .وي انن أ يعـمحَّز مهـم هـلا ابطـا القـان مـن خـالل ” شـادات أووسـث د
بشــأ القــان املتعلــق بعمليــات ابغاثــة ابنســانية يف حــاالت الــزناع املســلح“غ ال ـ أصــد
مكت ت سيق الشنو ابنسانية تكليثا بقعدادها ب األ عل طلـاغ وأ ت نـس هـل اب شـادات
السياسات الرامية حتسني سال يصال املساعدات ابنسانية.
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ون

اح ترام ومحاية م أثن ول ازم الشنو ابنسانية و الرعاية الصحية

 - 35جي أ تكثـل أعلـ د نـات االحتـرام وا مايـة ملسـألة تقـد النـلاأل واملـاأل والـدواأل
وخدمات الرعاية الصحية األساسية واملأوى للمدنيني احملتانني .وم ذلكغ وـ ريا مـا يتعـرض
م أثـ ول ـ ازم املســاعدة ابنســانية والرعايــة الصــحية للــهج م أو للتهديــدغ ويكـ ذلــك يف
بعض ا االت أحد تكتيكات ا ـر  .وتاـيّن سـجالت قاعـدة بيانـات أمـن العـاملني يف جمـال
ال يف جمــال تقــد املع نــة قــد قتلـ ا أو اخت ثـ ا أو أصــيا ا وــروح
تقـد املع نــة أ  238عــام ً
خ رية يف عام  .20١5وشهدت أمنانستا أورب عدد من الضـحايا املسـجلنيغ يليهـا يف ذلـك
الس دا والص مال و ه ية الك نن الدميقراطية والـيمن .ووـا مـا يقـر مـن 90
ن
يف املالة من الضحايا من امل أثني ال ط يني اللين يشـكّل األغلايـة السـاحقة مـن العـاملني يف
اجملال ابنسا .
 - 36وع ـــدما يتعـــرض م أثـ ـ أو لـ ـ ازم تقـــد املع نـــة للـــهج م أو يـ ـتم هنـ ـ الق اقـــل
أو سيا ات ابسعاإغ يعق ذلك تده سري يف مكانية حص ل السـكّا املتضـر ين علـ
النلاأل والدواأل واملأوى .ويندة ذلك طالة أمد املعاناة وتترت عليس ع اقـ ط يلـة املـدى
تق ـ ّض القــد ة عل ـ تلايــة االحتيانــات األساســية وحتقيــق األهــداإ ابمنالي ـة .ويف ن ـ
الس دا غ عل سايل امل الغ أدّى الع ا أو التهديدات ال تعرّض هلا م أث ول ازم املسـاعدة
ابنســـــانية يف عـــــام  20١5لنـــــاأل أو تعليـــــق عمليـــــات ابغاثـــــة يف  2١0حـــــاالت.
ود ّمـرت ابمــدادات ابنســانية ا ي يــة أو تضــر ت أو تعرضــت لل ــه غ مبــا يف ذلــك امل ـيوى
وال ام سـيات واللـ ازم الصــحية وحاويــات ال قـ د والسـ الل وصــها يج امليــا ولـ ازم التعلــيم
واملكمالت النلالية.
 - 3٧ويشـكل انتشــا الع ــا املمــا َ ضــد أمــراد ومرامــق الرعايــة الصــحية ووســالل ال قــل
املتعلقة هبا ماع قلق خاص يف أل ما يكثل هلل اجلهات مـن محايـة خاصـة مب نـ القـان
ال دويل ابنسا  .مثن أمنانسـتا غ علـ سـايل امل ـالغ وانـت ه ـاك زيـادة وـارية يف اهلجمـات
املسجّلة ال شّت عل الاىن األساسية ا اصة بالرعايـة الصـحية يف عـام  .20١5واـل ذلـك
 63هج ما من هلا القايل ش تها ق ات معادية للحك مةغ وه مـا مي ـل زيـادة نسـاتها  ٤٧يف
املالــة مقا ن ـةً بعــام  .20١٤ويف  3تشــرين األول أوت ـ بر 20١5غ تع ـرّض مستشــث لعــالج
ابصابات ا رية تاب مل ظمة أطااأل بال حدود يف ق دز للـهج م خـالل ضـربات ن يـة شـ تها
ق ات التحالا .وقُتل  ٤2شخصا علـ األقـل وأصـي ٤3غ ووـا مـن بـني هـنالأل  ٤9مـن
مــ أثن الرعايـــة الصـــحية .ووـــا هـــلا هــ املستشــث ال حيـــد مـــن ن عـــس يف اـــال شـــرق
أمنانستا  .ووا قـد عـا أو ـر مـن  68 000مـريض يف حـاالت ال ـ ا ا م ـل امتتاحـس يف
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عام 20١١غ وترتّ عل تدمري أ أصاح فالإ األشخاص ال جيدو سـايال للحصـ ل علـ
الرعاية الصحية يف حاالت ال ا ا .وخلـص حتقيـق مشـترك بـني ال اليـات املتحـدة وم ظمـة
خ ـأ
حلا اال األطلسن أ هلا ”حادث مأساوة وا ميكـن جت اـس“غ وأنـس انـ
بشرة باألسا .
 - 38ويف اجلمه يـــة العربيـــة السـ ـ يةغ تشـــري تقـــديرات م ظمـــة الصـــحة العامليـــة أ
ما يقـر مـن نصـا العـدد الكلـن ملرامـق الرعايـة الصـحية منلقـة أو تعمـل نمحليـا مقـطغ وأ
نثـس ال ســاة مــن العــاملني يف جمــال الرعايــة الصــحية ّمــا قضـ ا أو مــروا مــن الالــد .ومــن بــني
املستشــثيات العامــة الـــ  33ال ـ وانــت مثت حــة يف مدي ــة حل ـ يف عــام 20١0غ بلــيف عــدد
املستشثيات العاملة أقـل مـن  ١0يف هنايـة عـام ( 20١5انظـر  .)A/HRC/31/68ووـا للع ـا
ضـــد أمـــراد ولـ ـ ازم الرعايـــة الصـــحية دو ليســـن يف تـــدمري نظـــام الرعايـــة الصـــحية .ويف
عام 20١5غ سجّلت م ظمة األطاـاأل امل اصـرين قـ ق ابنسـا  ١22هج مـا علـ  93مـن
مرامــق الرعايــة الصــحيةغ حي ـ قُتــل  ١0٧مــن م ـ أثن الرعايــة الصــحيةغ ون ّثــلت عمليــات
قصا ن ة يف  ١١6من هل اهلجمات .ووانت ه اك أيضـا عـدة حـاالت ملصـاد ة اللـ ازم
ال اية من ق امل املساعدة ابنسانية .معل سايل امل الغ أمـادت م ظمـة الصـحة العامليـة ب قـ ع
تسعة ح ادث ملصـاد ة اللـ ازم ال ايـة مـن ق امـل األمـم املتحـدة املتجهـة حمامظـات محـص
وحلــ و يـــا دمشـــقغ ممـــا أدى حرمـــا أو ــر مـــن  ١٤0 000شـــخص مـــن الـــدعم
ال ا ا ي ة.
 - 39ويف الــيمنغ مت غــالق ح ـ ايل  600مــن املرامــق الصــحية بســا التلــا ال ــانم عــن
الــزناع أو ونــ د نقـــص يف ابمــدادات ا ي يــة أو العـــاملني يف جمــال الرعايــة الصـــحية .ويف
عام 20١5غ سجلت األمم املتحدة  59هج ما عل  3٤من مرامق الرعاية الصـحية .وابتـداأل
من تشرين األول أوتـ بر 20١5غ تعرضـت أ بعـة مـن مرامـق الرعايـة الصـحية التابعـة مل ظمـة
أطااأل بال حدود يف اليمن هلجمات قـ ات التحـالا خـالل متـرة تقـل عـن ثالثـة أشـهرغ مبـا يف
ذلك مستشث يدم ح ايل  200 000شخص يف حيدا مبحامظة صعدة.
 - ٤0وجي علي ا القيـام مبمحيـد مـن العمـل مـن أنـل عكـس هـلا االجتـا املنسـا .وأود أ
أذوّر ي األطراإ ا ك مية وغري ا ك مية يف الزناعـات بـأ عليهـا التمحامـا صـا ما بـاحترام
ومحاية م أثن الرعاية الصحية ومرامقها ووسالل ال قل ا اصة هباغ مضال عن عايـة اجلرحـ
واملرضــ غ يف الزناعــات املســلحة .وجيــ أ تكــ املستشــثيات مــالذات فم ــة يف أوقــات
ا ر  .وحيدد قرا جملس األمـن  )20١6( 2286الصـاد مـنخرا عـددا مـن التـدابري احملـددة
ي ـ الــدول
الراميــة تعمحيــمح محايــة الرعايــة الصــحية يف الزناعــات املســلحة .و ن ـ أح ـ
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األعضاأل واألطراإ يف الزناعات وسالر اجلهـات الثاعلـة املع يـة علـ ت ثيـل تلـك التـدابري بنيـة
عادة خلق بيئة يس دها احترام الاع ات ال اية.
ون

اختاذ نراألات اعية مل انهة التشريد القسرة

 - ٤١بليف عدد املشرّدين بسـا الـزناع والع ـا واالضـ هاد أو ـر مـن  60مليـ شـخص
ع د هناية عام  .20١5وومقا ملرومح صـد التشـرّد الـداخلنغ ازداد عـدد األشـخاص املشـرّدين
داخليــا بســا الــزناع والع ــا مبــا يمحيــد عــن  2.8ملي ـ مش ـرّد يف عــام 20١5غ ليص ـل
مست ى غـري مسـا ق ع ـد  ٤0.8مليـ مشـرّد .وبابضـامة ذلـكغ جتـاوز عـدد الالنـئني
 20ملي شخص ألول مرة م ل  20عاما.
 - ٤2ويف عام 20١5غ أنربت الزناعات والع ا واالض هاد أعدادا وارية من ال ـا علـ
الثــرا مــن ديــا همغ س ـ األ داخــل ا ــدود أو عربهــاغ يف أمنانســتا غ وأوورانيــاغ وباوســتا غ
وب ونــدةغ وتشــادغ و ه يــة أمريقيــا ال س ـ غ واجلمه يــة العربيــة الس ـ يةغ و ه يــة
الك ننـ ـ الدميقراطيـــةغ ون ـ ـ السـ ـ دا غ والسـ ـ دا غ والعـــراقغ والثلـــانيغ والكـــامريو غ
وال يجــرغ ونيجرييــاغ والــيمن .و ضــامة ماليــني األشــخاص الثــا ين مــن اجلمه يــة العربيــة
الس يةغ الت عمليـات نـمحوح الالنـئني بأعـداد وـارية حـاالت نـمحوح مـن ه يـة أمريقيـا
ه يـة
تشاد و ه يـة الك ننـ الدميقراطيـة والكـامريو غ ومـن ب ونـدة
ال س
ه ية الك نن الدميقراطية وأوغ دا بد نة أقـلغ ومـن ن ـ
تزنانيا املتحدة و وانداغ و
ثي بيا والس دا  .ووانت ترويا هن أورب بلـد مضـيا لالنـئنيغ تلتـها باوسـتا
الس دا
ولا ا و ه ية يرا ابسالمية و ثي بيا واأل د .
 - ٤3وقـد جتلّـ ا جـم اهلالــل ألزمـة الـزنوح العامليـة هــل يف العديـد مـن السـياقات .معلـ
سايل امل الغ وـا مـا ال يقـل عـن  2.3مليـ ميـ مشـردين داخليـا ع ـد هنايـة عـام .20١5
وبليف عدد املشردين يف أمنانستا من نـراأل الزناعـات قمـا قياسـيا ب صـ لس  ١.١٧مليـ
شــخصغ مثــن عــام  20١5وحــد بلــيف عــدد املشــردين داخليــا اجلــدد  38٤ ٤80شخصــاغ
وه ـ مــا مي ــل زيــادة ب ســاة  96يف املالــة مقا نــة بعــام  .20١٤ويف العــراقغ م ـ ّر أو ــر مــن
 500 000شــخص مــن الرمــادة يف نيســا أبريل وأيا مــاي 20١5غ حي مــا ش ـ ّن ت ظــيم
الدولـة ابســالمية يف العــراق والشـام هجماتــس وســي ر علـ املدي ـة .وع ــد هنايــة عــام 20١5غ
وــا عــدد املشــردين داخليــا يف الالــد قــد بلــيف  3.3ماليــني شــخص .ويف اجلمه يــة العربيــة
الس يةغ وا  ١.2ملي شـخص مشـردين داخليـا يف عـام 20١5غ وبلـيف جممـ ع املشـردين
داخليا حا  3١وان األول ديسمرب  20١5ما عـدد  6.5ماليـني شـخصغ وذلـك ضـامة
 ٤.6ماليني شخص مروا مـن الـاالد .ويف غـمحةغ مـا زال حنـ  90 000شـخص مشـردين
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من نراأل األعمال العدالية ال شهدها عام 20١٤غ بي ما ازدادت هشاشة أوضاع قسـم وـاري
من الالنئني الثلسـ ي يني يف خمتلـا أحنـاأل امل قـةغ وعـددهم  5ماليـني النـ غ نتيجـة للـزناع
الدالر يف اجلمه ية العربية الس ية.
 - ٤٤ووــا معظــم الالنــئني واملشــردين داخليــا يعيش ـ يف جمتمعــات مضــيثةغ وغالاــا يف
امل اطق ا ضرية وليس يف املخيمات .مثن نيجريياغ عل سايل امل الغ وا  ٧.5يف املالة مقـط
من املشردين داخليا يف الالدغ الااليف عددهم  2.2ملي مشردغ يعيش يف خميمـات أو م اقـ
شــايهة باملخيمــات يف هنايــة عــام  .20١5ويف أوورانيــاغ وــا معظــم املشــردين داخليــا الاــاليف
عددهم  ١.٧ملي شخص يعيشـ يف جمتمعـات مضـيثةغ ووـان ا قـد نمححـ ا مـن مكـا
فخـر ثـالث
فخر مرتني عل األقـل أث ـاأل تشـردهمغ بي مـا وـا ثلـ هم قـد نـمحح مـن مكـا
مرات أو أو ر .ويف ه ية أمريقيا ال سـ غ وـا حنـ  260 000مشـرد داخليـا يعيشـ
مــ أســـر مضـــيثةغ بي مـــا وـــا  200 000فخـــرو يقيمــ يف خميمـــات أو م اقــ شـــايهة
باملخيماتغ ووا ه اك ما يقـ ّد بــ  36 000مشـردغ أغلاـهم ي تمـن األقليـاتغ تق ّعـت
السـ دا غ وانـت م اقـ محايـة
هبم السال يف ني متثرقة يف خمتلا أحناأل الالد .ويف ن
املدنيني التابعة لألمم املتحدة تأوة أو ر من  ١90 000مشرد داخلياغ أة ما يقـا ضـعا
العدد املسجل يف بداية عام 20١5غ بي ما وا حن  ١.5ملي مشرد داخليا يعيشـ خـا ج
هل امل اق .
 - ٤5وألت مسألة السالمة وا ماية تشكل واحدا من الش اغل الرليسية .مثن الكـ ري مـن
الســياقاتغ تع ـرّض الالنئ ـ واملشــردو داخليــا النتــهاوات حق ـ ق ابنســا غ مبــا يف ذلــك
حــاالت ابعــادة القســرية أو ابخــالأل غــري القــان غ والقتــل املســتهدإغ والتعــلي غ وس ـ أل
املعاملةغ والع ا اجل سن واجل سا غ والمحواج املاكـر والـمحواج القسـرةغ واخت ـاإ األطثـالغ
والتج يـد القسـرة يف اجلماعـات املسـلحةغ مبـا يف ذلـك جت يـد األطثـالغ واالعتقـال التعسـثن.
مثن اال شرق نيجريياغ أُميد بأ حن  ٧0يف املالة من أسر املشـرّدين داخليـا الضـعيثة وقعـت
ضحية للع ا اجل سن واجل سا أو وانت معرّضة ـر  .ويف الصـ مالغ سـجلت ووـاالت
ا ماية  9 582حالة ع ا ن سن ون سا يف عام  20١5وقد وقـ  ٧5يف املالـة م ـها يف
مست ط ات املشردين داخليا.
 - ٤6وتتحمل ا ك مات ال ط ية املسنولية الرليسية عن مسـاعدة ومحايـة املشـردين داخليـا
امل نــ دين علــ أ اضــيها .وتقــ م امل ظمــات ابنســانية بــدو ليســن يف تقــد الــدعم
ا ك مـات ال ط يــةغ وتلايـة أو ــر احتيانـات املشــردين احــا .غـري أنـس يف أـل امتــداد حالــة
يقد مت س ها ب ح  ١٧عاماغ مق هلا الـدعم لـيس واميـا .والتشـرّد ال يـل
التشرّد لثترات َّ
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األمد يشـكل حتـديا علـ الصـعيدين السياسـن وابمنـالن بقـد مـا يشـكل حتـديا علـ الصـعيد
ابنسا  .معل املدى ال يلغ حيتاج الالنئ واملشردو داخليـا مـرص العمـلغ والسـكن
اآلمــنغ والتعلــيم أل طثــاهلم .وحتتــاج اجملتمعــات احملليــة املضــيثة الــدعم املــايل والسياســن
والسياسايت ليتسىن هلا التعامل م اآلثا ابنسانية واالنتماعية  -االقتصادية ذات الصلة.
 - ٤٧وتقرّ خ ـة الت ميـة املسـتدامة لعـام  2030بأمهيـة التصـدة للـزنوح القسـرة يف طـا
الت ميــة املســتدامة .ولتحقيــق ذلــكغ حنتــاج هنــج نديــد ال يروــمح عل ـ تلايــة االحتيانــات
ابنسانية امللح ة محسـ غ بـل أيضـا علـ ا ـد مـن أونـس اهلشاشـة وعلـ تعمحيـمح القـد ة علـ
الصم د واالعتماد عل الـ ثس ومحايـة املشـردين واجملتمعـات املضـيثة هلـم .ويقتضـن ذلـك أ
تالل اجلهات الثاعلة يف اجملالني ابنسا وابمنالن نهـ دا أو ـر ت سـيقاغ علـ ال حـ املـاني يف
خ ــة العمــل مــن أنــل ابنسـانية الـ وضــعتها .وبابضــامة ذلــكغ مــن الضــرو ة مايــة
الالنئني الت ثيل التام ملعايري ا ماية ال تعكس مـا نـاأل يف اتثاقيـة عـام  ١95١املتعلقـة مبروـمح
الالنــئني وبروت و ـ ل عــام  ١96٧امللحــق هبــاغ مبــا يف ذلــك ماــدأ عــدم ابعــادة القســريةغ
والصك ك ابقليمية السا ية املتعلقة بالالنئني .ويلمحم أيضا ماية املشردين داخليـا تـ امر أطـر
محاية متي ة .و ل قمة االحتاد األمريقن بشأ الالنئني والعالدين واملشرّدين داخليـا يف أمريقيـا
من ذنا نيداغ و ن أشج عل ت ثيلها التام يف أمريقياغ وعل وض أطر مماثلـة هلـا يف م ـاطق
أخــرى .ويتــيح مــن ر القمــة العــاملن للعمــل ابنســا مرصــة مريــدة بحــراز تقــدم يف يــ
هل املسالل.
 - ٤8ويف  ١9أيل ل ســاتمرب 20١6غ ســتعقد اجلمعيــة العامــة نلســة عامــة ميعــة املســت ى
بشــأ نــمحوح األعــداد الكــارية مــن الالنــئني واملهــانرين .وستســت د اجللســة تقريــرة عــن
التعامل م التحروات الكارية لالنـئني واملهـانرين ()A/70/59غ و خ ـ للعمـل مـن أنـل
ابنسانية .وتقدم الالدا واجملتمعات ال تستضيا أعدادا وـارية مـن الالنـئني خدمـة للصـا
العــام العــاملنغ ولــللك ي انــن دعمهــا .ويلــمحم وض ـ اتثــاق عــاملن نديــد لتقاســم املســنوليات
بص ة م صثة ميكن الت ان هبا .وي انـن للـدول األعضـاأل أ تشـا ك مشـا وة بّـاألة يف اجللسـة
ويف من ر القمة العاملن للعمل ابنسا وـن يتسـىن ضـما أال يتخلـا عـن الروـ أحـدو ممّـن
شرّدوا بسا الزناعات والع ا واالض هادغ مهنالأل يعدّو من أضعا الثئات يف العامل.

ثال ا  -التقدم احملرز وابجنازات املتحققة والثرص املتاحة
 - ٤9اتُّخلت خ ات هامـة علـ املسـت يني املعيـا ة والسياسـايت مـن أنـل معاجلـة بعـض
دواعن القلق ال يربزها هلا التقرير .وقد أُحرز تقدم يف بعض اجملـاالت .غـري أ مهمـة محايـة
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املدنيني عل األ ض ألت أمرا شاقا .وس تتيح الشـه املقالـة مرصـا هامـة للتخثيـا مـن حم ـة
املــدنيني يف الزناعــات املســلحة .وجيـ علي ــا اغت ــام هــل الثــرص لتح يــل التقــدم احملــرز علـ
املست يني املعيا ة والسياسايت محاية أق ى للمدنيني عل األ ض.
تعديل ا

ة العاملية من أنل تعمحيمح محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة

 - 50نــرى خــالل سلســلة مــن عمليــات ابصــالح الرليســية يف عــام  20١5اســتعراض
اللا ات الرليسية لل ظام العاملن وتقد ت صيات نريئة تت خ حداث التنيري .ومـن املاـاد ات
املهمة بشكل خاص الرؤية العاملية املتكاملة وغري القابلة للتجمحلة الـ حـدددا الـدول األعضـاأل
يف خ ــة عــام  2030للت ميــة املســتدامة .مترويمحهــا الشــديد عل ـ أضــعا الثئــاتغ مبــا ميهــا
املشردو غ يشجع ا علـ ع ـاأل مسـألة مح ايـة املـدنيني مروـمح الصـدا ة .ومـن املاـاد ات اهلامـة
األخـــرى الـــ اتُّخـــلت يف عـــام  20١5نشـــاأل الثريـــق املســـتقل الرميـــ املســـت ى املعـــ
بعمليـــات الســـالمغ و عـــداد تقريـــرة عـــن مســـتقال عمليـــات األمـــم املتحـــدة ثــ الســـالم
()A/70/357-S/2015/682غ وتقريـــر مريـــق ا ـــرباأل االستشـــا ة عـــن اســـتعراض هيكـــل األمـــم
املتحدة لا األ السالم ()A/69/968-S/2015/490غ والد اسة العامليـة عـن ت ثيـل قـرا جملـس األمـن
 )2000( ١325بشــأ املــرأة والســالم واألمــن( .)١وقــد أبــرزت يــ هــل العمليــات أ
امل ل ه م ـ األزمـاتغ ال م انهتـها بعـد وق عهـا وبالتـايل تكاّـد تكـاليا بشـرية وماليـة
أعلـ بكـ ريغ وأبــرزت أ مــن الضــرو ة مل انهــة التحــديات املع ّقــدة أ يــتم العمــل يف طــا
مــن التعــاو بــني خمتلــا الص ـ ام املنسســية .وهــل ســالل حي يــة لتعمحيــمح محايــة املــدنيني يف
الزناعات املسلحة.
 - 5١وتكمّـل هـل اجلهـ د ماـاد ة ”حقـ ق ابنسـا أوال“ الـ أطلقتهــا والـ تســع
وثالــة أ تتخــل م ظ مــة األمــم املتحــدة يف وقــت ماكــر تــدابري اعيــة معالــة مل ـ أو م انهــة
االنتهاوات ال اسعة ال اق قـ ق ابنسـا  .وي ـا وـل مـن تقريـرة الصـاد مـنخرا بشـأ
من ر القمة العاملن للعمـل ابنسـا وخ ـ للعمـل مـن أنـل ابنسـانية علـ هـل املاـاد اتغ
ومهـا يــدع ا قــادة العــامل اختــاذ تــدابري اعيــة ملم ســة لتحســني مســت ى احتــرام القــان
الدويل وتعمحيمح محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة.

__________
( )١متاحــة علــ الع ــ ا الشــاكنhttp://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw- :
.global-study-1325-2015.pdf
16-07880

19/28

S/2016/447

تعمحيمح االمت ال للقان

الدويل ابنسا

 - 52يف املـــن ر الـــدويل ال ـــا والـ ـ الثني للصـــلي األمحـــر واهلـــالل األمحـــرغ الـــلة عقـــد
يف وــان األول ديســمرب 20١5غ نــرى بــراز اســتمرا نــدوى القــان الــدويل ابنســا
يف ت ظيم سل ك األطراإ يف الزناعات ويف محاية املدنيني .ونرى التشديد أيضا علـ ضـرو ة
مضاعثة اجله د ملعاجلة ال نرات ومكامن الضعا يف ت ثيل هلا القان  .وقد اتُّخلت قـرا ات
هامــة عديــدةغ م ــها مــا تعّل ـق بــالع ا اجل ســن والع ــا اجل ســا وحبمايــة الرعايــة الصــحية.
وتعهّدت ي الدول باملشـا وة يف عمليـة حك ميـة دوليـة تيسّـرها س يسـرا واللج ـة الدوليـة
للصلي األمحرغ وددإ الت صل اتثـاق بشـأ خاصـيات م تـدى حمتمـل للـدول يتعلـق
بالقان الدويل ابنسا  .واتثقت الدول أيضا عل جياد السال الكثيلة بتعمحيـمح ت ثيـل القـان
الدويل ابنسا غ باستخدام مكانات املن ر الدويل وامل تديات ابقليمية املع ية بالقـان الـدويل
ابنسا  .و ن أشج ي الدول األعضاأل وغريها من اجلهـات املع يـة علـ املشـا وة الا ـاألة
يف هل العملية.
ال ه ض

ة محاية املدنيني يف جملس األمن

 - 53يف بيا أد بس ليس جملس األمن يف  25تشرين ال ـا ن ممرب 20١5غ أوـد اجمللـس
من نديد أ محاية املدنيني مـا زالـت مسـألة مـن ”املسـالل اجل هريـة“ املد نـة علـ نـدول
أعمــال اجمللــس .وقــد أُ مق ـت بــللك ابعــال مــلورة مســتكملة أُع ـدّت مــن أنــل ال ظــر يف
املســالل املتصــلة حبمايــة املــدنيني يف الزناعــات املســلحةغ وأُبــرزت ميهــا الت ـ ات املهمــة ال ـ
استجدّت عل صعيد اللنة ال يستخدمها اجمللس واملما سات ال يتّاعهاغ وقُـ ّدمت شـادات
مثيــدة اجمللــس .و نـ أ حـ مباــاد ة أو وغـ اة املتعلقــة بت ظــيم امل اقشــة املثت حــة بشــأ
محايــة املــدنيني الــ عقــدت يف وــان ال ا ي ــاير  .20١6مهــل امل اقشــات تتــيح م تــدى
ضرو يا للدول األعضاأل مل اقشة املسالل الرليسية الشاملة من قايل االمت ال واملسـاأللة و مكانيـة
يصال املسـاعدات ابنسـانيةغ وتيسّـر ا ـ ا بـني اجمللـس وعمـ م األعضـاأل حـا ميكـن حـراز
تقدم يف جمال محاية املدنيني.
 - 5٤وانتم مريـق خـرباأل جملـس األمـن غـري الرمسـن املعـ حبمايـة املـدنيني مثـا مـرات يف
عـــام  20١5مل اقشـــة حـــاالت أمنانســـتا و ه يـــة أمريقيـــا ال ســ و ه يـــة الك ننـ ـ
الدميقراطيــة ون ـ الس ـ دا والس ـ دا (دا م ـ ) والعــراق ومــايل .وُق ـدّم مــن خــالل تلــك
ابحاطــات م ظ ـ نســا بشــأ محايــة املــدنينيغ وأُتــيح اجملــال جملم عــة واســعة مــن اجلهــات
الثاعلة يف جمال ا ماية بيصال ش اغلها وت صيادا اجمللس ون يسترشـد هبـا يف مداوالتـس.
و نـ أشــج اجمللــس علـ م اصــلة االســتعانة بانتظــام بثريــق ا ــرباألغ وعلـ ال ظــر يف ت ســي
20/28

16-07880

S/2016/447

نــدول أعمالــس ليشــمل حــاالت أخــرى مـ رية للقلــقغ مبــا يف ذلــك ا ــاالت الـ مل ت شــر مــن
أنلها عمليات ث السالم.
ع األ األول ية ماية املدنيني يف عمليات األمم املتحدة ث السالم
 - 55محاية املدنيني مسنولية تق أوال وقال ول شنأل عل عاتق ا ك ماتغ غري أهنا جيـ
أ تك أيضا أول ية بال ساة لعمليات األمم املتحدة ث السالم .وقد شدّد الثريق املسـتقل
الرمي املست ى املع بعمليات السالم وشـدّدت أنـاغ يف تقريـرة عـن مسـتقال عمليـات األمـم
املتحدة ث السالمغ عل أ محاية املدنيني التمحام م ـ ط وميـ عمليـات األمـم املتحـدة ثـ
السالمغ وأقرّي ا مبا يقدمس األمراد العسكري والشرطي واملدني من سهام يف هلا الصدد.
 - 56ولقد أع يت تعليمات جلميـ بع ـات حثـ السـالم والاع ـات السياسـية ا اصـة بـأ
حتدد السال الكثيلة حبماية املـدنينيغ باسـتخدام يـ األدوات املتاحـة وعلـ أسـا د اك أ
تأمني ا ماية للمدنيني بص ة مستدامة يت لـ يف هنايـة امل ـاإ حلـ ال سياسـية .ويف ال قـت
ا ايلغ لدى ما جمم عس  8من عمليات حث السالم الـ  ١0املكلّثـة ب اليـات مايـة املـدنيني
س ـقا
ت من يــة للاع ــة بكامــل ن اقهــا حت ـدّد األخ ــا ال ـ دــدد املــدنيني وهنجــا م ّ
اســتراتيجيا و
للتصدة هلا .وقد أصد ت ت نيهايت ب شر مستشا ين واا مكرّسني ماية املـدنيني يف يـ
الاع ات املكلثة ب اليات صرحية لتأمني ا مايةغ يك ن حتت ابشراإ املااشر لـرليس الاع ـةغ
لكن يقدم ا املش ة بشأ وض استراتيجيات محاية املدنيني ويت ل ا ت سـيق ت ثيـلها .وي انـن
لعمليات حث السالم األخرىغ مبا يف ذلك الاع ـات السياسـية ا اصـة ذات الصـلةغ أ تضـ
استراتيجيات مماثلة .وي انن أ تك هل االستراتيجيات مكمّلة السـتراتيجيات ا مايـة الـ
تعتمدها اجلهات الثاعلة يف جمال العمل ابنسـا  .ومـ أنـس جيـ التمييـمح ب ضـ ح بـني العمـل
السياســن أو العســكرة وبــني العمــل ابنســا غ ي انــن أ يك ـ وــل دو مــن هــل األدوا
مثه ما وي انن تعظيم االستثادة من مرص التكامل بي ها.
 - 5٧ويعدّ شراك اجملتمعات احمللية أمرا باليف األمهية .وقد تايّن أ أدواتٍ من قايـل شـاكات
ابنــلا احملليــة ومســاعدة شــنو االتصــال اجملتمعــنغ الـ نشــرت ألول مــرة يف بع ــة م ظمــة
األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرا يف ه يــة الك ننـ الدميقراطيــةغ هلــا قيمــة وــارية يف مهــم
خ أ تتاعهــا
تص ـ ّ ات اجملتم ـ احمللــن ص ـ ص التهديــداتغ مبــا يف ذلــك ال ريقــة ال ـ يت ـ ّ
اجملتمعــات احملليــة يف ا ــد مــن املخــاطرغ وويــا ميكــن لعمليــات الســالم التعامــل م ـ هــل
الس دا وبع ـة األمـم املتحـدة
التص ّ ات .وقد قام اآل ول من بع ة األمم املتحدة يف ن
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرا يف ه يـة أمريقيـا ال سـ وبع ـة األمـم املتحـدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرا يف مايل ب شر مساعدين لشنو االتصال اجملتمعـنغ
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م تكييا مهامهم من أنل الترويمح علـ احتيانـات اجملتمعـات احملليـة وت لّعادـا وشـ اغلها.
ويلمحم بلل نه د ضامية ل ض نهج أو ر استراتيجية و اسـكا زاأل شـراك اجملتمعـات احملليـةغ
م االستثادة من عمل خمتلـا ع اصـر الاع ـةغ والعمـل بالت سـيق مـ اجلهـات الثاعلـة يف جمـال
تقد املساعدة ابنسانية.
 - 58وتــردن مصــداقية حثظــة الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة حــد وــاري باســتعدادهم
وقــد دم علـ العمــل ع ــدما يتعـرّض املــدني للتهديــد .ومــن حم ــات ابجنــاز الاــا زة اعتمــاد
ماادا وينايل املتعلقة حبماية املدنيني يف عام 20١5غ وهن املاادا الـ تتضـمن تعهّـدات مـن
الدول األعضاأل بالت ثيل الثعال ل اليات محاية املدنيني .وستساعد املنشـرات امل ضـ عة حـدي ا
الاع ات يف تقييم معالية هل ال الياتغ ومن مث تعمحيمح املسـاأللة .وجيـرة أيضـا وضـ ت نيهـات
مــن أنــل تعمحيــمح بــال الاع ــات عــن محايــة املــدنينيغ مبــا يف ذلــك التهديــدات املتصــاعدة ضــد
املدنينيغ وا االت ال ت ة عل خماطر شديدةغ والقـد ات امل لـ ت امرهـا لـدى حثظـة
الســالم وــن يتمك ـ ا مــن االســتجابة .وس ـ إ تعــرض علـ جملــس األمــن أة حالــة المت ــاع
حثظة السالم عن اختاذ ابنراألات أو ت ثيل األوامر .ويف املقابلغ جي علـ اجمللـس أ يكـ
عل ـ أهاــة االســتعداد لتقــد الــدعم السياســن والعمليــايت ع ــدما ت شــأ دديــدات يتعــرض هلــا
املدني غ وذلك بسال م ها الت ّس يف ترتي أول يات املهامغ ومـن أم لـة ذلـك مـا نـرى مـن
الس دا يف أعقـا انـدالع الـزناع يف ذلـك
خثض ل اق والية بع ة األمم املتحدة يف ن
الالد يف عام .20١3
م االستنالل واالنتهاك اجل سيني ومعاجلتهما
 - 59أهرت يف عام  20١5تقا ير م رية للقلق الااليف بشـأ حـاالت االسـتنالل واالنتـهاك
اجل سيني ال يرتكاها أمراد األمم املتحدة ضد نثس املدنيني اللين هم مكلث حبمايتـهمغ مبـن
ميهم األطثال .ومما أثـا غضـ العـامل بشـكل خـاص ادّعـاألات الع ـا اجل سـن املرتكـ مـن
حثظة السالم التابعني لألمم املتحدة والق ات األن اية األخرى يف ه يـة أمريقيـا ال سـ .
وت تــهج األمــم املتحــدة سياســة عــدم التســامح م لقــا زاأل االســتنالل واالنتــهاك اجل ســينيغ
وت ال باملساأللة الكاملة عل ي املست يات .وهلا ال ميكن أ يتحقق ال بالتمحام قـ ة مـن
نان ـ الــدول األعضــاأل .وقــد قمــت ب ض ـ برنــامج عمــل مع ـمحّز مل ـ ومكامحــة االســتنالل
واالنتهاك اجل سيني عل أيدة م أثن األمم املتحدةغ وال سيما حثظة السـالم التـابعني لألمـم
املتحدة (انظر  .)A/70/729و ن أ ح بتأييـد جملـس األمـن يف قـرا  )20١6( 22٧2هلـل
التدابري ميما يتعلق حبثظة السالمغ وأدع الدول األعضاأل العمل م األمم املتحدة من أنـل
ت ثيلها بشكل معال.
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 - 60وأ ح أيضا بتأييد األعضاأل الرليسيني يف اللج ة الدالمة املشتروة بـني ال وـاالت يف
 ١١وان األول ديسمرب  20١5لايا بشأ االستنالل واالنتـهاك اجل سـيني انصـ ّ ترويـمح
عل العاملني يف جمال تقد املساعدة ابنسانية .وقد تضمّن الايا التمحامـات حمـددة يهـدإ هبـا
م ـ االســتنالل واالنتــهاك اجل ســيني وتعمحيــمح نــراألات التصــدة هلمــا يف طــا العمليــات
ابنسانية .وأدع ي اجلهات الثاعلة ذات الصلة ت ثيل هل االلتمحامات دو ب األ.
وثالة ع األ مكان ة مرومحية للحماية يف العمل ابنسا
 - 6١اختـل جمتمـ العمـل ابنسـا خ ـ ات هامـة يف عـام  20١5ل ضـ محايـة املــدنيني يف
صميم االستجابة ابنسانية .وقدم االستعراض املستقل اللة أُنرة عل ن اق امل ظ مة وكـل
للحماية يف األزمات ابنسانية بتكليا من اللج ـة الدالمـة املشـتروة بـني ال وـاالت ت صـيات
لتمكني نظام العمل ابنسا من االستجابة بثعالية أورب ملا جيابَس يف جمال ا ماية من دديـدات
وم اطن ضعا وانتهاواتغ ولدعم ابنـراألات ا ماليـة الـ يتخـلها األشـخاص املتضـر و
أنثسهم .وس إ تسترشد اللج ـة هبـل ال تـالج لـدى قيامهـا ب ضـ سياسـة نديـدة للحمايـة.
وبابضامة ذلكغ وضعت األمرقـة الق ريـة للعمـل ابنسـا يف اجلمه يـة العربيـة السـ ية
السـ دا والعـراق اسـتراتيجيات للحمايـة تشـمل اجملم عـة الكاملـة للجهـات الثاعلـة
ون
ابنسانيةغ مبا ميها اجلهات غري املكلثة ب اليات يف جمال ا ماية حتديدا.
 - 62وميكن للعمل ابنسا وحث السالم تأديـة أدوا ليسـية يف نقـاذ األ واح وا ثـاح
عل الكرامة ابنسانيةغ ال أ هلين اجملالني ال ميكن أ حيـال حمـل اجلهـ د السياسـية املت اصـلة
بعمال القان الدويل وم نشـ الزناعـات وتسـ يتها .وع ـدما ال ميكـن جت ـ الزناعـاتغ
يصــاح االمت ــال التــام للقــان الــدويل ابنســا والقــان الــدويل قـ ق ابنســا مــن نانـ
أطراإ الزناع شرطا مساقا أساسيا ماية املدنيني .ويف األنل ال يلغ تت ل محاية املـدنيني
معاجلة األساا اجلل ية للزناعات والتثاوض بشأ السالم املسـتدام .وي انـن أ يكـ مـن ر
القمة العاملن للعمل ابنسا نق ة حت ل جندّد ميها التمحام ـا باختـاذ نـراألات ملم سـة و اعيـة
مل و هناأل الزناعات وب األ السالمغ ب صا ذلك التمحام ا األول والرليسن جتا ابنسانية.

ابعا  -الت صيات
 - 63بابشا ة الت صيات العديدة ال و دت يف تقا يرة السابقة ويف خ ة العمـل مـن
أنل ابنسانيةغ أؤود عل أمهية التدابري التالية:
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حتسني االمت ال للقان

الدويل وضما املساأللة عن االنتهاوات

 - 6٤ي انن أ يق م جملس األمن مبا يلن:
دانــة انتــهاوات القــان
(أ)
والقان الدويل لالنئني بشكل مم هج

الــدويل ابنســا والقــان

الــدويل قـ ق ابنســا

( ) اختــاذ نــراألات بشــأ أخ ــر االنتــهاواتغ بســال م ــها ت ايــق تــدابري حمــددة
األهــداإ ضــد مــرتكا اجلــرالمغ وتشــكيل جلــا التحقيــق أو بع ــات تقصــن ا قــالقغ و حالــة
ا االت احملكمة اجل الية الدولية حي ما ال تكثن اجله د ال ط ية
(ج) تقد دعم مسـتمر للمحكمـة اجل اليـة الدوليـة لتمكي ـها مـن نثـاذ مـلورات
الت قيا واألوامر القضالية األخرى.
 - 65وي انن أ تق م األطراإ يف الزناعات مبا يلن:
(أ) اختاذ خ ات حمددة لتحسني االمت ال لق اعد القان الدويل ابنسـا املتعلقـة
بالتمييمح والت اس واختاذ االحتياطاتغ وذلك بسال م ها ت مري الت قيا والتد ي امل اساني
( ) وقا االستخدام العسكرة للمستشثيات واملدا

وأماون العاادة

(ج) احتـــــرام ال ـــــاب املـــــد وابنســـــا ملخيمـــــات ومســـــت ط ات الالنـــــئني
واملشردين داخليا.
 - 66وي انن أ تق م الدول األعضاأل مبا يلن:
(أ) وثالــة ت اُمــق التشــريعات والسياســات واملما ســات ال ط يــة م ـ الصــك ك
الدوليــةغ بســال م ــها نشــاأل جلــا وط يــة بســداأل املش ـ ة ا ك مــاتغ وصــياغة العقيــدة
امل اساة للقـ ات املسـلحة وتـ مري التـد ي امل اسـ هلـاغ وتاـادل املما سـات اجليـدة ميمـا بـني
الدول األعضاألغ ووض أدوات من قايل املاـادا الت نيهيـة وابيضـاحات التق يـة والسياسـات
ال ط ية ماية املدنيني
( ) دعم نشاأل فليات جلم املعل مات وحتليلها بشكل مم هج وتعمحيمح اببال عـن
محاية املدنيني يف سياق الزناعات املسلحة
(ج) اعتماد تشريعات وط ية تن ن وامل ن اق اجلرالم الدولية وال اليـة القضـالية
العاملية عليهاغ وتعمحيمح نثاذ الق انني ال ط ية ونظم العدالة الزنيهة
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دانــة انتــهاوات القــان الــدويل ابنســا والقــان الــدويل قـ ق ابنســا
(د)
والقان الدويل لالنئني بشكل مم هجغ وت نيس انتاا جملس األمن هل االنتهاوات
(هـ) التحقيق يف ادعاألات االنتهاوات ا رية للقـان الـدويل ابنسـا والقـان
الدويل ق ق ابنسا والقان الدويل لالنئنيغ وحماومة مرتكايها
(و) التصديق عل نظام وما األساسنغ وتـ مري مـا يكثـن مـن التعـاو السياسـن
والتق واملايلغ وتقد الدعم احملكمة اجل الية الدولية.
تعمحيمح محاية املدنيني من استعمال األسلحة املتثجرة يف امل اطق املأه لة بالسكا
 - 6٧ي انن أ ت أطراإ ال ـمحاعات عن استخدام األسلحة املتثجرة ال
مساحات واسعة يف امل اطق املأه لة بالسكا .

تد فثا ها علـ

 - 68وي انن أ تعمل الدول األعضاأل عل الت عية بـ مط الضـر ال اسـ االنتشـا واملت قـ
اللة ي جم عن استخدام األسلحة املتثجرة ال تد فثا ها علـ مسـاحات واسـعة يف امل ـاطق
املأه لــة بالســكا غ وأ جتمـ وتتاــادل املما ســات والسياســات بشــأ تقليــل هــلا الضــر
أدىن حد ممكنغ وأ تشا ك بشـكل بّـاأل يف العمليـة اجلا يـة مـن أنـل صـياغة عـال سياسـن
ملعاجلة هل املسألة.
ابذ ب ص ل املساعدات ابنسانية و تاحة اجملال لس وتيسري
 - 69ي انن أ يق م جملس األمن مبا يلن:
(أ) تلوري أطراإ ال ـمحاع بشـكل مم ـهج بالتمحامهـا بالسـماح ب صـ ل املسـاعدات
ابنسانية بسرعة ودو ع الق وبتيسري ذلك
( ) أ يدين بشكل مم هج أة حالـة مـن حـاالت االمت ـاع التعسـثن عـن امل امقـة
عل ـ وص ـ ل عمليــات ابغاثــة ابنســانية احملايــدة أو حرمــا املــدنيني مــن م ـ اد ال غــىن ع ــها
لاقالهم عل قيد ا ياةغ مبا يف ذلك تعمُّد عرقلة مـدادات ابغاثـة وسـال وصـ هلاغ وأ ينوـد
عل أ م ل هل األعمال تشكل انتهاوات للقان الدويل ابنسا .
 - ٧0وي انن أ تق م األطراإ يف الزناعات مبا يلن:
(أ)

تلاية االحتيانات األساسية للسكا املدنيني ا اضعني لسي ردا

( ) احترام ودعم املاـادا األساسـية للعمـل ابنسـا غ أال وهـن ماـادا ابنسـانية
وا ياد والزناهة واالستقالل
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(ج) ال مــاأل بالتمحامهــا بقتاحــة وتيســري وصـ ل املســاعدات ابنســانية بســرعة ودو
ع القغ بسال م ها اعتماد نراألات واضحة وبسي ة وسريعة.
 - ٧١وي انن أ تق م الدول األعضاأل مبا يلن:
(أ)

امل امقة عل عمليات ابغاثة ابنسانية احملايدة

( ) أ تدين بشكل مم هج أة حالـة مـن حـاالت االمت ـاع التعسـثن عـن امل امقـة
عل عمليـات ابغاثـة ابنسـانية احملايـدة أو عرقلـة وصـ هلاغ ومعاجلـة تلـك ا ـاالت علـ حنـ
استااقنغ مبا يف ذلك من خالل جملس األمن
(ج) اختاذ خ ات لكثالة مكانية مشـا وة اجلهـات الثاعلـة ابنسـانية احملايـدة يف
ا ا والت سـيق مـ يـ أطـراإ الـزناع الوتسـا و دامـة القـد ة علـ يصـال املسـاعدات
ابنسانية وتلاية االحتيانات ابنسانية يف بيئة فم ة.
احترام الاع ات ابنسانية وال اية وت مري ا ماية هلا
 - ٧2ي انن أ يق م جملس األمن مبا يلن:
(أ) تلوري أطراإ الـزناع بشـكل مم ـهج بالتمحامادـا بـاحترام ومحايـة أمـراد ولـ ازم
املساعدة ابنسانية والرعاية الصحية
( ) أ يـــدين بشـــكل مم ـــهج اهلجمـــات امل نهـــة ضـــد أمـــراد ولــ ازم املســـاعدة
نراأل حتقيقات معالة يف هل ا ادث.
ابنسانية والرعاية الصحيةغ ويدع
 - ٧3وي انن أ تق م أطراإ الزناعات ب ض تدابري معالة مل ومعاجلـة الع ـا امل نـس ضـد
أمراد ول ازم املساعدة ابنسانية والرعاية الصحية.
 - ٧٤وي انن أ تعتمد الدول األعضاأل التدابري التشـريعية والت ظيميـة والعمليـة وت ثـلها مـن
أنــل ال مــاأل بالتمحامادــا الدوليــة املتعلقــة حبمايــة اجلرحــ واملرضــ غ ووــللك أمــراد ولــ ازم
املساعدة ابنسانية والرعاية الصحية.
م ا لتشريد القسرة ودعم جياد ا ل ل الدالمة هلل الظاهرة
 - ٧5ي انن أ يق م جملس األمن مبا يلن:
(أ) الدع ة بشكل مم هج محاية الالنئني واملشردين داخليـاغ وتشـجي الـدول
األعضــاأل عل ـ دعــم جيــاد حل ـ ل دالمــة لظــاهرة التشــريد القســرةغ ودع ـ ة عمليــات األمــم
املتحدة للسالم دعم هل اجله د بالت سيق ال ثيق م اجلهات الثاعلة ابنسانية وابمنالية
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( ) تــلوري أطــراإ الــزناع بشــكل مم ــهج بال ــاب املــد وابنســا ملخيمــات
ومست ط ات الالنئني واملشردين داخلياغ و دانة أة حاالت لشنّ اهلجمات املااشرة عليها.
 - ٧6وي انن أ تق م الدول األعضاأل مبا يلن:
(أ)
من أنل بل

االلتمحام بتعمحيـمح ا لـ ل اآلم ـة والكرميـة والدالمـة للمشـردين داخليـاغ والعمـل
هدإ تقليص التشرّد الداخلن ب ساة  50يف املالة حبل ل عام 2030

( ) عــداد التشــريعات والسياســات والقــد ات ال ط يــة الالزمــة مايــة الالنــئني
واملشردين داخلياغ و دمانهم يف شاكات األمـا االنتمـاعن وبـرامج التعلـيم وأسـ اق العمـل
وخ ط الت مية ال ط يةغ وت مري امل ا د امل اساة لتلاية احتيانادم بشكل مااشر
(ج)
املشردين داخليا

اعتماد وت ثيل أطر قان نية وسياسـاتية قليميـة ووط يـة مـن أنـل تعمحيـمح محايـة

(د) وض ـ اتثــاق عــاملن نديــد لتقاســم املســنولية عــن الالنــئنيغ وذلــك مايــة
حق ـ ق الالنــئني ويف ال قــت نثســس دعــم الــدول املتضــر ة مــن حتروــات الالنــئني بثعاليــة
وبص ة ميكن الت ان هبا
(هـ)

العمل ب شاط عل عالأل شأ منسسة اللج أل ومادأ عدم ابعادة القسرية.

ع األ األول ية ماية املدنيني يف عمليات األمم املتحدة للسالم
 - ٧٧ي انــن أ ي اصــل جملــس األمــن ع ــاأل األول يــة مايــة املــدنيني يف واليــات عمليــات
السالم يف ا االت ال يك ميها املدني معرّضـني بشـدة ـر الع ـاغ وذلـك بسـال م ـها
ترتي املهام املقر ة وت ثيلها عل مراحل.
 - ٧8وي انن أ تق م الدول األعضاأل مبا يلن:
(أ) وثالة التمحام األمراد العسكريني وأمراد الشرطة اللين تسـاهم هبـم يف عمليـات
حث السالم بأعل معايري حق ق ابنسا غ وتلقّيهم التد ي السابق لل شـر يف جمـاالت محايـة
املدنيني ومحاية ال ثل والع ا اجل سن املتصل بالزناعات ومقا ملعايري األمـم املتحـدةغ وتأديتـهم
للمهام ومقا لل الية امل ولة ليهم ولق اعد االشتااك ال يلمحم هبا
( ) التعامل م التحديات الـ جتابَـس يف جمـال القـد ات بسـال م ـها تـ مري مـ ا د
هامة من قايل أص ل ال قل اجل ة وأدوات ابنلا املاكر.
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 - ٧9وي انن أ تعمل الدول األعضاأل ال تستضيا عمليات السالم بشكل وثيق م هـل
العمليـات مايــة املـدنينيغ دو ابخــالل مبسـنوليتها الرليســية عـن ذلــكغ وأ ت ظـر يف بــرام
اتثاقات م األمم املتحدة لدعم محاية املدنيني.
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