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 الدورة السادسة والسبعون 

 األعمالمن جدول  35البند 

 منع نشوب النزاعات المسلحة 

   
اآللية الدولية المحايدة المستتتت للة للمستتتتاعدة يق ال حلحق والمضالة الل تتتتا ية   

لألشتتصاا المستتنولح  ع  الج ا ش اخشتتد وفورة ويق التتنين اللانون الدولق 
 2011الم اكبة يق الجمهورية الع بية السورية منذ آذار/مارس  

  
 اخمح  العاممذك ة م     

 
يتشــــألم األملن البان يحي  حلى الج الةمالع البامع الت أللأل ال امن الم دن من ا للع الدوللع المحايدة  

ــد     ة ويق   ــدوللن عن الةألالم األيــ ــاللع لليــــ ال المســ ــاعدة يق التح لق والمضا ع ال شــ ــت لع للمســ المســ
 .2011البألبلع الس  لع منذ آذا /ما س تصنلف ال ان ي الدولق المألتكبع يق الةمه  لع 
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ال ي  اآلليتة التدوليتة المحتايتدة المستتتتتتتتت للتة للمستتتتتتتتتاعتدة يق ال حلحق والمضالتة   
الل ا ية لألشصاا المسنولح  ع  الج ا ش اخشد وفورة ويق النين اللانون 

 2011الدولق الم اكبة يق الجمهورية الع بية السورية منذ آذار/مارس  
 

 م جز  
هذا ه  الت أللأل ال امن الذي أعدته ا للع الدوللع المحايدة المســت لع للمســاعدة يق التح لق والمضا ع   

ــنلف ال ان ي الدولق المألتكبع يق   ــاللع لليـــــــــ ال المســـــــــدوللن عن الةألالم األيـــــــــد     ة ويق تصـــــــ ال شـــــــ
لبامع عمًض ي ألا  الةمالع  ، من أجى ت د مه الج الةمالع ا2011الةمه  لع البألبلع الســــ  لع منذ آذا /ما س 

ــا  ا للــع    50، والف ألة  71/248 (،  A/71/755من ت أللأل األملن البــان عن تنفلــذ ال ألا  ال ــاشــــــــــــــق يــ نشـــــــــــــ
 .75/193من قألا  الةمالع  37 والف ألة

وت اصــى ا للع البألهنع علج أهملع رو ها ص صــفها جهع ياعلع يبالع يق مةال البدالع. و ضل الفتألة  
ــلتلن، وقدمح رعما أ بأل  المشـــــم لع يالت أللأل، نهشـــــح ا للع صتحهل اتها الهلتللع، ويتحح ملفلن جديدين ل شـــ

التق تح ق يق الةألالم المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســـــــــــ  لع وتضاق مألتكبلها  لبمى ال ال ات ال شـــــــــــاللع 
قشـاللا. ولسسـتكم ى ت عـلل المسـت رم المأللزي ل،للع، وعملها التحلللق والزلارة يق عدر تلبات المسـاعدة التق 

م المأللزي وتبزلز  تتل اها يةه رها الألاملع الج اعـــــت دان تكن ل جلات جديدة لتحســـــلن االعـــــتفارة من المســـــت ر
ــلأل يألل تح لق البدالع يق   ــتبدة لتلســـ ــد ال األات المحدرة يق األرلع. وتلى ا للع مســـ ال د ة علج التح لق لســـ

 المست بى التق تت ايق مل واليتها.

ــى   ــلا ل،للع. ولألتكز عملها المتصـــ ــاعـــ ــاملع للةملل هديا أعـــ ــبق الج تح لق البدالع الشـــ وال يزال الســـ
ولسبّبأل عن النه  ي ألل ع ملم عــــع من   .ســــتند الج الح  ر ولأللز علج الشــــحا ا/الناجلنيالمســــا لع الج نه    

 ضل اعـتألاتلةلات م اشـلالع متألعـع تتبلق يالمسـالى الةنسـانلع، واألتفال والشـبا  عـالا الج تح لق أهدام 
أعم يق مةــال البــدالــع. وا للــع ملتزمــع يــالمبــالةــع المةــد ــع للتاللــر التــا ل ق لليألار المحألوملن والةمــاعــات  

 لات البدالع والمسا لع.المحألومع يشتى منهةق يق عمل
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 ملدمة  -   أول  

هذا ه  الت أللأل ال امن الذي ت دمع ا للع الدوللع المحايدة المســـت لع للمســـاعدة يق التح لق والمضا ع   - 1
ال شـــــــــاللع لليـــــــــ ال المســـــــــدوللن عن الةألالم األيـــــــــد     ة ويق تصـــــــــنلف ال ان ي الدولق المألتكبع يق  

الج الةمالـع البـامـع. ولا ق الت أللأل األنشــــــــــــــ ـع التق  2011الســــــــــــــ  لـع منـذ آذا /مـا س  الةمه  لـع البألبلـع  
 .2022لان ي ال انق/ينايأل  31الج  2021يباط/يبألايأل  1اش لبح صها ا للع  ضل الفتألة الممتدة من 

ــمبأل  - 2 ــحت الةمالع البامع ا للع يق لان ي األول/ر ســ ــت ا  وتةملل واف  2016وقد أنشــ   وللفتها ياعــ
ــانق وانتها ات وتةاوإلات ا  ر اإلنســــــــــاي، و عدار ملفات   وتحللى األرلع علج انتها ات ال ان ي الدولق اإلنســــــــ
لتلســلأل وتســأللل الســلأل يق اجألا ات جناللع عارلع ومســت لع، وي ا لمبايلأل ال ان ي الدولق، يق المحا م ال تنلع  

 ، ا تصال صتلك الةألالم.أو اإلقللملع أو الدوللع التق لها، أو قد ينب د لها مست بض

وببد مألو   مس عن ات علج انشالها، ت اصى ا للع اظها  الهلمع التق تشلفها الج جه ر البدالع  - 3
فلما يتبلق يالةألالم األيد     ة المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الس  لع. ولت عل مست رم المبل مات واألرلع  

ال ـد ة التكن ل جلـع المتـااـع العــــــــــــــتاضل الم ار المتن عـع التق  حت ي    المأللزي التـايل لهـا، مل إللـارة م ـاصلـع يق
عللها ذلك المست رم. ولحألإل البمى التحلللق ل،للع، يمساعدة صألمةلات مصممع لتبزلز االعتبألاض والتحللى 
الألقمللن للرلــع، ت ــدمــا عبأل جملل    ط التح لق االعــــــــــــــتألاتلةلــع، ممــا يدري الج ااألاإل ت ــدن يق التح لق 

لهلتلق الذي تةألله. و ضل الفتألة المشـــــــم لع يالت أللأل، يتحح ا للع أ شـــــــا ملفلن جديدين ل شـــــــلتلن تتبل اي  ا
 يح ارث اعتدا  غلأل مشألوم اعتنارا الج اعتبألاشها لم ار اثبات مب دة وعاللع الهلمع.

الةا لع والم بلع وقامح ا للع يق اتا  رو ها لملســأل للبدالع يدعم التحهل ات والمضا ات ال شــاللع  - 4
اتا ا للتباوي مل مةم عع من أصـــــــحا  المصـــــــلحع  وتةألي االلا   73يق الةألالم الدوللع األعـــــــاعـــــــلع ي صألان  

اتا ا اشـــــــــافلا. وتتةلج يالدة  بألة ا للع ومنتةاتها التحللللع ورعمها التشـــــــــاللق يق تزايد عدر  21مناقشـــــــــع  
ع. ويق وقح اعدار هذا الت أللأل، لانح ا للع قد تل ح تلبات المساعدة التق تتل اها من وال ات قشاللع م تص

ــا   91وال ع قشـــاللع وعـــاعدت يق اجألا    13تلبا للمســـاعدة من  173 تحهل ا وتنلا متملزا. وت  ن ا للع أ شـ
صت اعـــــــم المبل مات ومةم عات البلانات ووادات األرلع والمنتةات التحللللع علج نح  اعـــــــتباقق مل ال ادات  

 يةألالم الحأل  لدعمها يق عملها. ال تنلع المبنلع

وتحألإل ال ال ات ال شــــاللع ال تنلع ت دما يق التح لق والمضا ع ال شــــاللع يق الةألالم األيــــد     ة   - 5
ــاللع غلأل علنق يق هذ   ــ  لع. ول لأل من تلك التحهل ات والمضا ات ال شــ المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســ

ــا ــاللع المألالع. ووي ا ل اليتها وا تصــــــاصــــ تها، ال تبلق ا للع علنا علج المســــــاعدة التق ت دمها لل ال ات ال شــــ
الم تصـــــع وتباونها مبها، ما لم ينشـــــأل الكلاي المبنق المبل مات ذات الصـــــلع علج الةمه  . ومل ذلك، من 

 .المهم مضالع أي إللارة النشاط يق عدر من ال ال ات ال شاللع يتلح ل،للع يألصا اشافلع لتلسلأل البدالع

وتنشـــــــــأل عدة رول مبل مات عن اإلجألا ات ال تنلع الةا لع يشـــــــــحي الةألالم المألتكبع يق الةمه  لع  - 6
ــا، وه لندا. و ضل   ــألا، والنمســ ــ لســ ــ لد، وعــ ــ  لع، يما يق ذلك ألمانلا، وبلةلتا، والســ ، رو ة اإلصضغالبألبلع الســ

  ـلع البألبـلع الســــــــــــــ  ـلع، يمـا يق ذـلك يق  أرين أيألار ـيا تكـا  مةم عـع من الةألالم المألتب ـع ـيالحـاـلع يق الةمه
ألمـانلـا وه لنـدا. يبلج عــــــــــــــبلـى الم ـال، أصـــــــــــــــد ت المحتمـع اإلقللملـع البللـا يق ل بلنز، ألمـانلـا، اتملن يق  

، علج الت الق، ينصــاي علج أي جألالم شــد اإلنســانلع ا تكبح 2022ولان ي ال انق/ينايأل    2021يــباط/يبألايأل  
ق يــــنته الدولع الســــ  لع وق ات األمن واألجهزة الســــأللع التايبع لها علج يق اتا  هة ن واعــــل الن ار ومنهة
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ــبتمبأل  2011عــــــــتاي مدنللن يق الفتألة صلن نلســــــــاي/أصأللى   ــت نام( 1  2012وأيل ل/عــــــ   .. والحتماي قاصضي لضعــــــ
ــلتلنأقأل متتر المدعق البان االتحاري األلمانق علنا يحي ا للع قدمح رعما يباال يق هاتلن   وقد عن  ال شــــــــــ

 تأللق ت اعم األرلع.

ولتزايد أ شــــــــا اعــــــــت دان الســــــــل ات ال شــــــــاللع التايبع للدول أليألقع التح لق المشــــــــتأللع، م ى يأللق  - 7
لدعم اإلجألا ات المتبل ع يالةألالم   2022التح لق المشـتأل  الذي أنشـحته السـ لد ويألنسـا يق لان ي ال انق/ينايأل  

تل ي ا هاصل ي أجانر يحق السـتاي األيزلديلن يق الةمه  لع البألبلع السـ  لع  الدوللع األعـاعـلع التق يألتكبها م ا
والبألار. وأعلن أعشــا  الفأللق أنهم عــلســب ي الج الحصــ ل علج المســاعدة من ا للع نلألا للكملع الكبلألة من 

 / . ويق آذا ( 2  عاألرلع التق تحتف  صها، ولذلك لل بألة التق تتمتل صها يق التح لق يق الةألالم الدوللع األعـــاعـــل 
، أصـــــــــد ت لندا وه لندا صلانا يشـــــــــحي جه رهما الةا لع لمحاعـــــــــبع الةمه  لع البألبلع الســـــــــ  لع 2021 ما س

.  ( 3  يم جر اتفاقلع مناهشــع التبذير وغلأل  من شــألو  المباملع أو الب  بع ال اعــلع أو الضانســانلع أو المهلنع
ــا ت ه لندا الج أنه  متن أي  ت ي ثمع رو  محت  ــ ل النزام  وأيــ مى ل،للع يق ت يلأل المبل مات، يق االع وصــ

 الج محتمع أو هل ع قشاللع روللع.

وتلى البدالع الشـــاملع للةملل هديا  للســـلا ي جه نح   البمى األعـــاعـــق ل،للع. ولت لر الســـبق الج  - 8
م تا ل لا، ولذلك الشـــــحا ا/الناجلن، التق  ةألي تةاهله تةا  تح لق البدالع الشـــــاملع للةملل اظها  وتناول  

الةألالم التق ال ت ثق يشـتى لام. وتسـتةلر ا للع لهذا التحدي ص شـل وتنفلذ اعـتألاتلةلات م اشـلالع يـاملع  
ــبق الج تح لق أهدام أعم يق مةال   ــبا ، ولذلك يالســـ ــانلع، واألتفال والشـــ ــالى الةنســـ ــحي المســـ ــع يشـــ ومتألعـــ

نهةها الذي يأللز علج الشـــــــــحا ا/الناجلن. البدالع م ى ت شـــــــــلح مصـــــــــلأل المف  رين، ولســـــــــتند لى ذلك الج 
وصـأل  لضعـتألاتلةلع الةنسـانلع ل،للع يبلن الكل لع التق   2022وعـلنشـأل للةمه   يق النصـأل األول من عان 

ـتدم  صهـا المنل  ات الةنســــــــــــــانـلع يق جملل ن ااق عملهـا. وتبأل  ا لـلع عن امتـنانهـا للبـدـيد من أصــــــــــــــحـا   
 بألاتهم يق عــــلار المشــــاو ات البديدة التق أجأللح يشــــحي االعــــتألاتلةلع  المصــــلحع الذين قدم ا يســــ ا  وقتهم و 

 الم اشلالع ل،للع.

وت اصـى منلمات المةتمل المدنق السـ  ي ت د م مسـاهمات ااعـمع يق عمى ا للع. وهم ال    م ي   - 9
ــا من  ضل البمـى علج نح  وثلق مل ا ل ـلع  ـصذـلك من  ضل ت يلأل المبل مـات واألرـلع يحســــــــــــــر، ـصى أ شــــــــــــ

ــلالع. وعلج الألغم من  فلما ــتألاتلةلاتها الم اشـــــــــ ــل وتنفلذ اعـــــــــ يتبلق ية انر عملها الفنق، يما يق ذلك وشـــــــــ
(، أقلمح مناعــــبع الت اصــــى نصــــأل الســــن لع 19-التحد ات التق ت ألاها جالحع مألض يلألوس ل  ونا    يلد

إلاي، التق تسـتشـلفها عـ لسـألا  ل،للع مل الةهات الفاعلع يق المةتمل المدنق السـ  ي يق اتا  عمللع منصـع ل  
، وبالحشـــ   الشـــ صـــق يق تشـــأللن ال انق/ن يمبأل من 2021وه لندا، يق يـــتى ايتألاشـــق يق يـــباط/يبألايأل 

ــبع التق نلمح يالحشــــــ   الشــــــ صــــــق يق تشــــــأللن ال انق/ن يمبأل، ناقشــــــح ا للع   نفس البان. و ضل المناعــــ

 __________ 
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crimes against humanity finding in Syria case must spur momentum for international justice – 

Bachelet”, 13 January 2022. 

 European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, “Support to joint investigation team  انلأل (2  

of Sweden and France targeting crimes against Yezidi victims in Syria and Iraq”, 7 January 2022. 

 Netherlands, “Joint statement of Canada and the Kingdom of the Netherlands regarding their  انلأل (3  

cooperation in holding Syria to account”, 12 March 2021. 



A/76/690  

 

22-01916 5/17 

 

لحصــ ل علج مد ضت لضعــتأليــار صها يق عدر الة انر الألللســلع لنهةها اإلا  األتفال والشــبا  وعــبح الج ا
ــلع صنا  ال  ع وتبملق التباوي مل محاو لها من المةتمل  ــتألاتلةلع. وا للع ملتزمع يم اصـــــــــ من اعتبا اتها االعـــــــــ

 المدنق الس  ي وهق ت د  تن م وجهات النلأل المبأل  عنها والمساهمات الم دمع.

ع للمع عن تأللق اإلنتألنح أمان الةمالع البامع يق ، أل ح  للسـع ا لل 2021نلسـاي/أصأللى    21ويق  - 10
مناقشــــــــــع  عــــــــــملع أجأللح يق اتا  صند جدول األعمال المبن ي لمنل نشــــــــــ   النزاعات المســــــــــلحع ، وقدمح  
مبل مات مسـتكملع عن الت دن الذي أاألإلته ا للع يق تنفلذ واليتها. وأع ر ت د م المبل مات المسـتكملع مناقشـع  

. ومن الم أل  اجألا  المناقشـــــــــــــع الســـــــــــــن لع التاللع يق ( 4  الدول عن رعمها ل،للع وعملهاأعألبح  ضلها غالبلع  
  .2022نلساي/أصأللى   1

، قدمح  للســــــــع ا للع اااتع الج مةلس األمن يق اجتمام 2021تشــــــــأللن ال انق/ن يمبأل    29ويق  - 11
 ى ذلك المألة األولج منذ عدة يصــــــلاع آ لا ع دته اعــــــت نلا عن المســــــا لع يق الةمه  لع البألبلع الســــــ  لع. وم

يق شــــماي   -ورو  المةتمل الدولق لتى  -عــــن ات التق  ب د يلها المةلس اجتماعا م صــــصــــا لتناول رو    
المســــــا لع الشــــــاملع والمحايدة عن الةألالم المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســــــ  لع. وأتان االجتمام للمتكلملن  

  عن ااباتهم مبايـــــألة للدول األعشـــــا ، يق الن قان  بألا  صت د م الســـــ  للن يألصـــــع لت د م تةا بهم واإلعألا
 .( 5  مبل مات مستكملع يشحي آ أل الت   ات ال شاللع

وت اصــــــــــــــى ا لـلع مـتايبتهـا ال ثلـ ع للحـاـلع يق الةمه  ـلع البألبـلع الســــــــــــــ  ـلع والتحـدـ ات التق ت اجههـا  - 12
ــاتأل   ــ  للن المهلملن يق ال ا و. وهق تشـ ــاملع لح  ر  مةتمبات السـ ــع األمم المتحدة السـ األملن البان ومف شـ

اإلنســـــــــــاي وغلألهما من مم لق األمم المتحدة رواعق ال لق البالو التق أعألب ا عنها ي صـــــــــــ ل  يا  الشـــــــــــبر  
الســــ  ي، الذي يسديل الج أقصــــج ادور قد ته علج التحمى. وت اصــــى ا للع ا  جملل الدول علج البمى من 

  ا  علج الةألالم المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الس  لع.أجى انها  اإليضت من الب

  
 المس ودع الم كزي للمعلومات واخدلة  -  ثانيا  

جمع المعلومتتات واخدلتتة  يمتتا ي علق ئتتالج ا ش التتدوليتتة الصفح ة الم اكبتتة يق الجمهوريتتة   -  ألف 
 الع بية السورية

ات واألرلع المتبل ع يالةألالم ال  لألة المألتكبع  ت اصــــى ا للع إللارة اةم مســــت رعها المأللزي للمبل م - 13
، نفذت 2021وتحسـلن الفالدة المسـتمدة منه. ويق عان    2011يق الةمه  لع البألبلع السـ  لع منذ آذا /ما س  

نشـــاتا فلما يتبلق يةمل المبل مات واألرلع تتحلأل أعـــاعـــا من جمل المبل مات عن يبد من م دمق   94ا للع 
مات من مصار  مفت اع علج اإلنتألنح. وظى عدر أنش ع الةمل يالحش   الش صق  مبل مات وجمل المبل  

 . 19-من فشا نلألا لل ل ر المفألوشع علج السفأل الدولق يسبر جالحع ل يلد 2021يق عان 

وت اصـــــــــى ا للع، يق اتا  جه رها لةمل المبل مات واألرلع، البمى مل تالفع واعـــــــــبع من م دمق  - 14
وال عــــــــــــــلمـا اـلدول، والمنلمـات اـلدولـلع، ولـلاـنات منل مـع األمم المتحـدة، والمنلمـات غلأل المبل مـات واألرـلع، 

الحت ملع واأليألار. وت اصــــــــــــــى ا للع التباوي مل لةنع التح لق الدوللع المســــــــــــــت لع المبنلع يالةمه  لع البألبلع 
 __________ 

 .A/75/PV.60انلأل  (4  

 .https://media.un.org/en/asset/k1t/k1tm1ckjci  متن االتضم علج ص  يبتق لضجتمام علج (5  
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لةنع يق االتصــال يالمصــار  الســ  لع، مســتفلدة من ن ى اللةنع للم ار الج ا للع ومن المســاعدة التق قدمتها ال
ــلح ا للع تل ق م ار من منلمع   ــم لع يالت أللأل. وواصــــ ــى مبهم ت ال الفتألة المشــــ ــه ر المحتمللن والت اصــــ والشــــ

 ، وال يزال التباوي صلن الكلانلن ق لا. 2021الأل األعلحع الكلملاللع يق عان 

ع الج ال صـــــ ل المبتأل الج ، وعلج نح  ما أسصلو عنه عـــــاي ا، عـــــبح ا لل 2019ويق آ /أغســـــ س   - 15
ــلحع الكلملاللع واألمم  ــتأللع صلن منلمع الأل األعـــــ ــأللع الم ج رة يق محف ظات آللع التح لق المشـــــ الم ار الســـــ

بأل . ويق يــــــــــــــهألي تشــــــــــــــأللن الـ انق/ن يم(ST/SGB/2019/4  المتحـدة وي ـا لنشــــــــــــــألة األملن البـان المن ب ـع
، مسنح أعشـــا  ا للع امتانلع االتضم يـــ صـــلا علج يبم الم ار من جز  من 2021األول/ر ســـمبأل  ولان ي 

امتانلع   ا للع الدوللع المحايدة المســت لعالمحف ظات يق ظى يــألوط يألشــح عمض يالنشــألة. وال  متن أي تسمنح  
لذلك الج الم ار ال اشــــــبع لشــــــألوط  ال صــــــ ل الج الم ار والمبل مات الســــــأللع ال ا رة من الدول األعشــــــا ، و 

تفألشــــــــــــــهـا أتألام ـثالـ ع، اال عـندمـا تك ي األمـاـنع البـامـع للمم المتحـدة ـقد تلـ ح م ايـ ع صــــــــــــــأللحـع من اـلدوـلع 
البشـ  المبنلع أو ال ألم ال ال  المبنق. وعـت اصـى ا للع الدوللع المحايدة المسـت لع، يم جر ا تصـاصـاتها، 

ــلأل تحديدا الج جمل األرلع و  ــلحع  التق تشـــــــــــ ــتأللع صلن منلمع الأل األعـــــــــــ المبل مات من آللع التح لق المشـــــــــــ
الكلملاللع واألمم المتحدة، مســـاعلها للحصـــ ل علج نســـا من الم ار الم ج رة يق المحف ظات وي ا للمت لبات  

 .ال ا رة يق النشألة، التق تشمى م اي ع األملن البان

التح لق المتااع ل،للع تســـــــــــت دن يانتلان اعـــــــــــتةايع  و ضل الفتألة المشـــــــــــم لع يالت أللأل، لانح م ا ر   - 16
ل لبات المســاعدة الم دمع من ال ال ات ال شــاللع الم تصــع. وجمبح ا للع أ شــا وثالق من م دمق مبل مات 
ومن اإلنتألنح للنه ض يمةاالت محدرة من البمى التحلللق المتصــى صتحهل ها الهلتلق. صلد أنه لم تت يأل لد   

االشـ ضم يحعمال تح لق واعـبع الن ار لسـد ال األات األعـاعـلع يق األرلع التق ادرت من  ا للع ال د ة علج
 ضل عملها التحلللق. وتتبلق تلك ال األات يةملع أم   من قبلى تبلبع وادوث البنأل الةنســــــــــــانق وتةا   

لهلتى التنللمق النســا  واألتفال والشــبا  واأليــ ال ذوي المل ل الةنســلع واله لات الةنســانلع المتن عع  وا
للةماعات وال ادات المســـــــــلحع والكلانات الألللســـــــــلع األ أل  ذات الصـــــــــلع ي   ط التح لق النشـــــــــ ع ل،للع  
والسلار البستألي ومصد  األرلع الألللسلع فلما يتبلق يح ارث الهة ن غلأل المشألوم التق تتحأل  ا للع عنها.  

لتحهل ات  وتســــــــــبج الج الهلان يق الفتألة الم بلع صتبزلز  وتت ذ ا للع    ات إلعارة هلتلع م ا رها المتبل ع يا
قـد تهـا علج مبـالةـع ال األات المحـدرة يق األرلـع وم اصــــــــــــــلـع ت  لأل م ار تحللللـع قـار ة علج ااـداث أثأل يق  
األجللن ال صــلأل وال  لى. وللزن أ شــا إللارة ال د ة علج التح لق من أجى م اصــلع االعــتةايع علج نح  وام  

 ة الم دمع من ال ال ات ال شاللع الم تصع وجمل م ار عاللع الهلمع للمست رم المأللزي.ل لبات المساعد

ولما أيــلأل يق أادث ت أللأل قدمته ا للع الج الةمالع البامع، اعــتالح ا للع يتألة ال ل ر المفألوشــع  - 17
لع لديها للشـــــــألوم يق اعـــــــتبألاض يـــــــامى إلتا  اإلجألا ات الدا ل 19-علج الســـــــفأل المتصـــــــلع يةالحع ل يلد

يتبلق يحنشــ ع التح لق والةمل، مســتفلدة من الد وس المســتفارة من عــن ات عملها األولج. و ضل الفتألة  فلما
المشـــــم لع يالت أللأل، واصـــــلح ا للع تحدي  وتحســـــلن اجألا اتها وأعـــــاللر عملها لتمتلنها من البمى يمزلد من 

 المألونع والكفا ة.

لج صد  التباوي مل عــل ات الةمه  لع البألبلع الســ  لع تمايــلا مل وواصــلح ا للع جه رها الألاملع ا - 18
التزامها ياالعـت ضل والحلار. وهق لم تتلق يبد  را من تلك السـل ات. وعـت اصـى ا للع االتصـال يةملل الدول  
التق قـد تمتلـك، وي ـا للمبل مـات المتـااـع لبـامـع الةمه  ، م ار اثبـات ذات صــــــــــــــلـع، يمـا يق ذلـك الـدول التق 

 با ض وال ع ا للع.ت 
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 اجهحز اخدلة -  ئاء 

 ضل الفتألة المشــم لع يالت أللأل، واصــلح ا للع تبزلز قد تها علج اف  ومبالةع المبل مات واألرلع.  - 19
وانصــر تألللز  للســق علج يــألا  واعــت دان البألمةلات الضإلمع لدعم البمللات التحللللع، وال عــلما اعــتبألاض  

ــأللع. ويق  الم ار الألقملع  ــمالع والبصــــــــ ــتال، يما يق ذلك الم ار الســــــــ ــبع من األيــــــــ وتحلللها يق مةم عع واعــــــــ
ــمن منل مع  2021 عان ــتألاتلةلع مل لى من ال  ام ال ال وم دمق ال دمات شــ ، أقامح ا للع عضقات اعــ

للــع  ، وق اعــد البلــانــات التحلل eDiscoveryاألمم المتحــدة يق مةــال نلم المبل مــات فلمــا يتبلق صبألمةلــات  
وتحللى أيألتع الفلدي . ولبتبأل انشا  تلك البضقات مح ع هامع يق نم  ا للع وه  يتسق مل واليتها المتم لع 
يق اعـــــــت دان صألمةلات مت   ة للتح لق والمضا ع ال شـــــــاللع إلتااع االعـــــــتاضل المنهةق للمبل مات واألرلع  

 المةم عع والمحف ظع.

يبد ادوث ااالت تح لأل   2021ا ر اإلنتألنح التايبع لها يق عان  وتمتنح ا للع من انشــا  وادة م   - 20
ــل ألتها، تم ى أادها يق تةملد الت ظلف الناجم عن   2020يق عان  ــبر ع امى  ا جلع  ا جع عن عـــــــــ يســـــــــ

ــل لع يق األمم المتحدة. وبفشـــى ال ادة واعـــت دامها للنلم الم تناة ادي ا، أصـــبحح ا للع ا ي أ  أل  االع السـ
ــتفارة منهاقد ة علج الب ــى عللها من اإلنتألنح وعلج االعــــــ ــتحصــــــ وقدمح    .مى مل المبل مات واألرلع التق  ســــــ

ال ادة يالفبى مســــاهمات لبلألة يق عمى ا للع، يســــبى منها أتمتع عمللع متلفع ومســــتهلكع لل قح لحف  الم ار 
ــ   الألقملع ــل من االإلرواجلع يق الصــــــ ــا  عمللع للت لا علج ن ار واعــــــ وم ار الفلدي    من اإلنتألنح  و نشــــــ

 ووشل مةم عع أروات وم  ط عمى لضعتفارة من وعالى الت اصى االجتماعق.

وأنشــحت ا للع أ شــا وادة  اصــع صها إلرا ة الســةضت، تت لج المســدوللع عن ارا ة المبل مات علج  - 21
  ر ال ادة مبار ة صـبلد ا للع ووشـل اعـتألاتلةلع إلرا ة السـةضت مصـممع  صـلصـا لل ال ع الفأللدة ل،للع. وت 

إلرا ة المبل مـات ـيالتبـاوي مل واـدة أمن المبل مـات الـتايبـع ل،لـلع. ويق اتـا  المـبار ة،  ةألي جألر أصــــــــــــــ ل  
المبل مـات، ورم  ـتداصلأل امـاـ ع البـلاـنات، وتبزلز عملـلات و جألا ات المحف ظـات وإلـلارة أمن ولـفا ة اجألا ات  

 .ارا ة المبل مات يق ا للع

من اجمــالق قــد تهــا الت زلنلــع الممتنــع للم ار الألقملــع،   2020 للــع قــد إلارت يق عــان  ول ن لــانــح ا - 22
ــنع الج أ أل  لشـــماي   2021 لزت يق عان  ي د ــالللع اإلجماللع لذلك الت زلن من عـ علج  فم التكلفع التشـ

ت زلن اعـــــتدامع قد تها علج الحف  يمألو  ال قح. وأنةزت ا للع أ شـــــا تحســـــلنات ااعـــــمع يق قد تها علج ال
الماري، وه  مســـــــــــــبج يـــــــــــــمى متايحع الحألالق والشـــــــــــــ ايط المنا لع لمحف ظاتها، وأ م ن قد اتها علج ت زلن 

 وتدقل ها. األرلع

و ضل الفتألة المشــــم لع يالت أللأل، واصــــلح ا للع مما عــــتها المتم لع يق ت د م المســــاعدة الت نلع الج  - 23
، يمـا يق ذلـك الةهـات الفـاعلـع يق األمم المتحـدة، وتبزلز  الكلـاـنات األ أل  المتلفـع صتبزلز جه ر المســــــــــــــا لـع

ــحت ا للــع مبــار ة تتــحلأل من جهــات تنســــــــــــــلق مبنلــع  التبــاوي التكن ل جق مبهــا. وعلج وجــه التحــديــد، أنشـــــــــــــ
يالتكن ل جلا و را ة المبل مات من للانات متبدرة مبنلع يالمســــــــا لع متلفع صت د م المســــــــاعدة يق التنســــــــلق مل 

ــاالت ومتـتر األمم المتحـدة يق جنلف، وهق ت  ن يهـلارة هـذ  المـبار ة.  متـتر تكن ل جـلا   المبل مـات واالتصــــــــــــ
 ولساعد هذا التنسلق علج اإلالع التكألا  وتبسلط عمللات الح لمع. 
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ويق الفتألة المشــم لع يالت أللأل الم بى، عــت اصــى ا للع ت  لأل قد تها علج اعــتاضل م ا ر اإلنتألنح    - 24
ات الألقملع الم تناة ادي ا  م ى نلان العــتبألاض وتحللى أيــألتع الفلدي  والصــ   يصــ  ة  ونشــأل أنلمع المبل م

 تباونلع(  وص ى تنفلذها العتألاتلةلات أمن المبل مات و را ة المبل مات واما ع البلانات.

  
 ايسح  العدالة  -  ثالثا  

 احلحل اخدلة وإعداد ملفات الل ايا -  ألف 

ــم لع ي  - 25 ــت رعها  ضل الفتألة المشـــــــــ الت أللأل، عزإلت ا للع تحللى المبل مات واألرلع الم ج رة يق مســـــــــ
المأللزي يق عـــــلار مشـــــا لل متبدرة عبأل    ط التح لق االعـــــتألاتلةلع النشـــــ ع ال ضثع، وهق الهةمات غلأل 

ــلع ياالاتةاإل والةألالم التق يألتكبها أيألار مألت  ب  ي  المشــــألوعع علج المدنللن واأل لاي المدنلع، والةألالم المتصــ
صتنللم الدولع اإلعضملع يق البألار والشان. وقد عاعد هذا الةهد علج ريل التح لق الهلتلق الذي تةألله ا للع  
الج األمان وأتان ل،للع مســاعدة ال ال ات ال شــاللع الم تصــع علج نح  اعــتباقق واعــتةايع ل لبات المســاعدة  

ولع اإلعــــضملع، تشــــل ا للع الصــــلاع النهاللع علج الســــ ا . وشــــمن ن ار  ط التح لق المتصــــى صتنللم الد
ل ادة أرلع تتشـــمن اةةا وقالالع وقان نلع مســـت لشـــع ت بح وج ر هة ن منهةق علج عـــتاي مدنللن وتدعم 
االتهامات يا تكا  جألالم شــد اإلنســانلع فلما يتبلق يالســل   المتصــى صتنللم الدولع اإلعــضملع يق الةمه  لع 

ال ادة متااع لت اعـــــــمها مل ال ال ات ال شـــــــاللع ال تنلع التق أصدت اهتماما لبلألا البألبلع الســـــــ  لع. وعـــــــتك ي 
 يالحص ل علج هذا المنت .

ــتلزن ايض  اهتمان  ال   - 26 ــامى للةملل اإلا  البدالع، مما  ســــــ وتلى ا للع ملتزمع ياتبام نه  للق ويــــــ
 ت ثق ت ثل ـا لـافـلا، مـ ى جألالم البنأل لفـ ات الشــــــــــــــحـاـ ا/الـناجلن التق  ةألي تةـاهلهـا ـتا ل ـلا والةألالم التق ال

ــم لع يالت أللأل، وشــــبح ا للع ونفذت  ــبا . وت ال الفتألة المشــ ــد األتفال والشــ ــانق والةألالم المألتكبع شــ الةنســ
علسلع من المبار ات لشماي ارماو اعتألاتلةلاتها الم اشلالع المتبل ع يالمسالى الةنسانلع، واألتفال والشبا   

ــلالع يق عملها التحلللق، ت  ــتألاتلةلات الم اشـ ــحا ا/الناجلن. وتدم   االعـ ــلا مل نهةها الذي يأللز علج الشـ مشـ
منذ صدا ع لى مشــــألوم تحلللق لتلســــلأل التحديد وال صــــأل الدقل لن لل الفع الكاملع من الةألالم التق تبألض لها 

 الشحا ا/الناج ي.

ــالا المتبدرة الة انر م ى ن م الةنس والبمأل عل  - 27 ــامى يق وادة  وقد أرمةح ال صـــــــــــ ج نح  يـــــــــــ
األرلع المتصــــــلع صتنللم الدولع اإلعــــــضملع يشــــــحي الهة ن المنهةق علج عــــــتاي مدنللن التق ن قشــــــح أعض . 
وعضوة علج ذلك، ت  ن ا للع أ شـا يق اتا   ط التح لق الذي تةألله يشـحي االاتةاإل، ياإلشـايع الج ر اعـع  

يـــالتألللز علج ت  الهلـــا ـــى التنللملـــع ومهـــامهـــا،  ةـــا   يألار  المحتةزلن، يمـــا يق ذلـــك فلمـــا يتبلق تك لن 
ياالنتها ات التق ل لألا ما  ةألي تةاهلها أو التق ال ت ثق ت ثل ا لافلا، لتحديد األنماط التق تنبتس يق عـــــــ   

 المباملع هذ  واألهدام الممتنع التق تشتى أعاس السل   اإلجألامق. 

لع االعــــــتفارة من التكن ل جلا لتبزلز أعــــــاللر عملها  و ضل الفتألة المشــــــم لع يالت أللأل، واصــــــلح ا ل - 28
ــع م ادة   ــت دان منصـ ــل وا تبا  واعـ ــدر، قامح ص شـ التحلللق من  ضل التباوي صلن ال  اعات. ويق هذا الصـ
العـتبألاض األرلع تسسـت دن ا ي يق عمللات اعـتبألاض األرلع عبأل جملل    ط التح لق االعـتألاتلةلع. وتتلح  

  ل امتانات الم ار يق مست رعها المأللزي علج نح  أيشى.المنصع ل،للع اعتاض
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ــتمألا  الت دن المحألإل يق أعمالها المتبل ع يالةمل والتحللى لتحديد يألل يتح ملفات  - 29 وتهلّ م ا للع ياعــــ
وتفتح ا للع ملفات قشــا ا جديدة للما ت ايألت الشــألوط الضإلمع، و هنا صت ايأل الم ا ر الكافلع.   .قشــا ا اشــافلع

و ضل الفتألة المشـــــــم لع يالت أللأل، يتحح ا للع ملفلن جديدين ل شـــــــلتلن عن ا ارث هةمات غلأل مشـــــــألوعع 
ع ن للعــــــــلحع  وان  ت علج اعــــــــت دان مز  2017  و 2015وقبح يق الةمه  لع البألبلع الســــــــ  لع يق عامق 

الكلملاللع والت للد ع، يما يق ذلك علج مألايق تبلع. وقد أع لح األول لع ألعمال اعـــــــــــــتبألاض األرلع المتبل ع 
يملفق ال شــلتلن المفت الن ادي ا، نلألا لهلمع وتب لد الم ار المتصــلع صتلك الملفات. وبذلك  صــى مةم م عدر 

 ال شا ا التق يتحح ملفاتها الج أ ببع.

 
 أط  ال بادل وال عاون  -  ئاء 

 ضل الفتألة المشـــــــم لع يالت أللأل، واصـــــــلح ا للع البمى مل مةم عع من الةهات الفاعلع ذات الصـــــــلع   -   30
ل شــــل أتأل تباوي تهدم الج ت عــــلل ن ار الشــــألا ات، يما يق ذلك لاألض جمل المبل مات واألرلع للمســــت رم  

اتـا ا للتـباوي مل الةـهات الـفاعـلع يق المةتمل   73أصألـمح    المأللزي. وبحل ل نـهاـ ع رو ة اإلصضغ، ـلاـنح ا لـلع ـقد 
المـدنق، والكـلاـنات الـتايبـع لـلدول والمنلمـات اـلدولـلع، يمـا يق ذـلك اتـا ا تبـاوي ـياتةـاهلن مل الســـــــــــــ ـلد والمملكـع 

لج  ، ر ض الز النفاذ منذلذ، واتفاقا وقبته يألنســــــــا، مبألوض االلا ع لبألل انلا البلمج وأيأللندا الشــــــــماللع المتحدة 
ــحي  ــات االلا يشـ ــافلا. ولما   21الةمالع ال تنلع يانتلا  الم اي ع علله. وتةألي مناقشـ ــنع   اتا ا اشـ ادث يق السـ

ــا  لتتناعــــر مل اللألوم المتالألة وبل ات التشــــالى. وتلى   ــاي ع، عسّدلح أتأل التباوي المبألمع اســــر االقتشــ الســ
 مت لبات الم تلفع لمحاو لها. ا للع مألنع وملتزمع يصلاغع أتأل تباوي تتناعر مل اللألوم وال 

ولةألي البمــى يــالفبــى ياــالبلــع علمج من أتأل التبــاوي مل منلمــات المةتمل المــدنق الســــــــــــــ  لــع.  - 31
ــما للمبل مات عن الةألالم المألتكبع يق الةمه  لع  وال ــد ا ااعــــــ ــ  لع مصــــــ تزال منلمات المةتمل المدنق الســــــ

ــا لع  البألبلع الســــــ  لع واألرلع المتبل ع صها، وهق ال تزا ــا جهات ياعلع ااعــــــمع يق جه ر المســــ ل تشــــــتى أ شــــ
ــت رم المأللزي ل،للع  ــا صت يلأل البلانات لةمبها وافلها يق المســــــ ــاعــــــ الةا لع. وتتبلق أتأل التباوي مبها أعــــــ
والشــألوط التق تن بق علج امتانلع ت اعــم تلك البلانات فلما يبد مل ال ال ات ال شــاللع الم تصــع. ومن المهم 

ثمع ااجع الج اتا   عـــــــــــمق للتباوي مل ا للع. وقأل  البديد من الةهات الفاعلع ت اعـــــــــــم مضالع أنه للس 
ــاتها. ولتةاوإل تباوي ا للع مل المةتمل المدنق  ــاصـــ ــاس واليتها وا تصـــ المبل مات واألرلع مل ا للع علج أعـــ

 من ثم ل لألا األتأل الألعملع التق أصألمح.

رولع. وتتبلق تلك األتأل أعــــــــــــاعــــــــــــا صت اعــــــــــــم المبل مات واألرلع   16ول،للع أتأل تباوي قالمع مل  - 32
ياتةاهلن، أو الهلان يحنشــــــ ع الةمل أو التح لق يق أ اشــــــق تلك الدول. ولمتن أي تك ي هذ  األتأل  عــــــملع 

غلأل  عـملع وقد تت لر تشـأللبات وتنلع، اسـر الدولع. ول ن لانح يبم الدول تفشـى اصألان اتفار تباوي  أو
لع أ شــا أي تتباوي مل الدول من روي ذلك. وتســاعد ا للع الســل ات ال شــاللع ل ضث رول   عــمق،  متن ل،ل

من روي وج ر أتأل  عــملع للتباوي. وبام النلأل عن وج ر اتا ، يتســم التباوي مل الدول ياألهملع البالاع 
لم بى، عـت اصـى ا للع  ل،للع لكق تدري أعمالها يق مةالق الةمل والتح لق. و ضل الفتألة المشـم لع يالت أللأل ا

ــلع الم ج رة يق ا إلة الدول من أجى البمى يق المزلد من  ــايألة لل صـــ ل الج الم ار ذات الصـ صذل جه ر متشـ
األقاللم وت عــــلل أتأل الحما ع المتااع للشــــه ر وم دمق المبل مات. وعــــلت ي الدعم التنفلذي من الدول عامض 

 ااعما يق نةان تلك الةه ر.
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صتباونها مل للانات منل مع األمم المتحدة وهق عـــت اصـــى جه رها لل صـــ ل الج الم ار  وتألار ا للع  -   33
 ذات الصلع التق تحتف  صها جهات ياعلع أ أل  يق األمم المتحدة لم تنفذ يبد تلبات المساعدة الم دمع لها. 

 
 الاسش المعلومات واخدلة مع الوليات الل ا ية الوطنية -  جيش 

ا للع مســـــــاعدة البديد من عـــــــل ات التح لق واالرعا  البان وال شـــــــا  فلما يتبلق يالةألالم ت اصـــــــى  - 34
ــ  لع. ويق  ــد     ة المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســــ ، لانح ا للع قد  2022لان ي ال انق/ينايأل    31األيــــ

ــ   13تلبًا للمســـاعدة من   173تلّ ح  ــاللع م تصـــع فلما يتبلق صـــــــــــــــ فصـــض. وقد جأل   تحهل ا من  143وال ع قشـ
ــحي   112تةهلز و قفال ما مةم عه  ــاعدة، صلنما ال يزال البمى جا لا يشــ ــتةايع  50تلبا للمســ تلبا أ أل . واعــ

ــاعدة يق  ــاعدة، قدمح ا للع المســ ــبلد ال تنق. ولاي يبم  91ل لبات المســ تحهل ا متملزا أجأللح علج الصــ
، أو قشــــا ا أرت الج اجألا ات محا مع. وبســــبر تلك التحهل ات يتبلق ي شــــا ا لاي يلها المشــــتبه فله محتةزا

ــع من ال  ال قح يق هذ  المألالع علج   11اةم ال لبات، لم تبدأ ا للع يبد البمى يق  ــاعــــــــ تلبا غلأل اســــــــ
 نح  ما قأل ت يالتشاو  مل الةهات ال البع.

عــــتباقق منتةا تحللللا مل ال ال ات ال شــــاللع الم تصــــع، عــــ ا  علج نح  ا 23وقد ت اعــــمح ا للع  - 35
اعـــــــــتةايع ل لبات المســـــــــاعدة. وقامح أ شـــــــــا صت اعـــــــــم المبل مات، ومةم عات البلانات، ووادات األرلع   أو

والمنتةات التحللللع علج نح  اعـــــــتباقق مل عدر من ال ادات ال تنلع المبنلع يةألالم الحأل  لدعم التحهل ات  
ــاتها، اال ا ــاصــ ــلا مل ا تصــ ــاعدة، تمشــ ــاللع التق تحتألن ال ان ي  الةا لع. وال ت دن ا للع المســ لج ال ال ات ال شــ

الدولق لح  ر اإلنســــــــاي والمبايلأل الدوللع لح  ر اإلنســــــــاي والتق يت قل أال ت بق ع  بع اإلعدان علج الةألالم  
التق  ةألي النلأل يلها. وتشـلأل ا للع الج أنها ال ت دن الدعم للتحهل ات والمضا ات ال شـاللع التق تتبلق ي ط  

   أو التق تتبلق ي جألا ات الهةألة.يةألالم اإل ها

وقد أثمأل  ضل الفتألة المشــــم لع يالت أللأل تألللز ا للع علج ت عــــلل ن ار أيــــتال المســــاعدة الم دمع  - 36
ــت رعها المأللزي،   ــم المبل مات واألرلع المحف ظع يق مسـ ــايع الج ت اعـ ــع. ي شـ ــاللع الم تصـ الج ال ال ات ال شـ

ع، ت  ت ا للـع قـد تهـا التشـــــــــــــالللـع علج اجألا  م ـاصضت محـدرة األهـدام مل وواـدات األرلـع والت ـا لأل التحللللـ 
 الشه ر اعتةايع ل لبات محدرة للمساعدة. وقدمح الدعم يق تحهل ات جناللع جا لع ي ألر ملم عع، يما يق ذلك 
عن تأللق تحديد الشـــــــه ر وتحديد أما نهم لتةألي الســـــــل ات ال تنلع م اصضت مبهم يق وقح الاق، وتألجمع  

 الم ار الألللسلع وتحديد الم اقل الةاألافلع لمسا ن الةألالم وغلألها من األما ن ذات األهملع. 

ــبع من ي ات   - 37 ــاعدة فلما يتبلق يمةم عع واعـــــــــ ــتةايع للبدر المتزايد ياتألار من تلبات المســـــــــ ولضعـــــــــ
ــل ا للع ي ــات  الةألالم، وانتما ات الةناة المزع ملن والن اقات الةاألافلع والزمنلع، ت عـ ــصـ ألل ها المتبدر الت صـ

والمتبدر اللاات الذي يت اصـى مل ال ال ات ال شـاللع الم تصـع ولسـتةلر ل لبات المسـاعدة. وا للع واث ع من 
أي ت عــــــــــــــلل يألل هــا يــاالقتألاي مل الت   ات التكن ل جلــع، الج جــانــر الح ا  المفت ن البنــا  الــذي تهلمــه مل 

جه رها الألاملع الج ت د م مســاعدة مصــممع اســر ال لر، عــلســاعد  ال ادات ال تنلع المبنلع يةألالم الحأل  و 
 علج التبةلى ص تلألة اعتةاياتها ل لبات المساعدة.
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 ال فورات على نفاق اآللية  -  رائعا  

 آو  المس جدات الم للة ئالس  اايجيات المواضيعية -  ألف 

 اتبام نه  يأللز علج الشحا ا/الناجلن   

ــتألاتلةلاتها ي يأل النه  الذي تتبب - 38 ــا لةملل اعــــــــ ــاعــــــــ ــحا ا/الناجلن أعــــــــ ه ا للع الذي يأللز علج الشــــــــ
الم اشلالع. ولهدم النه  الج تفبلى التزان ا للع يحي تدم  يق عملها الل مق جز ا أعاعلا يتم ى يق التألللز 

لات  يما يق ذلك جماعات األقل -علج تةا   وآ ا  وأول لات م تلأل مةتمبات الشـــــحا ا/الناجلن الســـــ  للن  
من منل   قالم علج الح  ر. وه  أراة هامع لشــــــماي أي تألتكز االعــــــتألاتلةلات   -الدينلع واإلثنلع والةنســــــلع 

الم اشــــــلالع ل،للع وعملها يشــــــتى أعم علج الســــــلار المحدر للحالع الســــــ  لع، مل اعــــــت ضل ا يــــــارات من 
 للسلع ل شل وتنفلذ النه  الذي يأللز   الس اصق المفلدة يق عمللات البدالع والمسا لع األ أل . وتتم ى منهةلع

علج الشحا ا/الناجلن يق الح ا  المستمأل مل الشحا ا/الناجلن، وال علما من  ضل  اي ات الشحا ا/الناجلن 
،  2021والمنلمــات غلأل الحت ملــع، وه  مــا أع تــه ا للــع األول لــع منــذ مألالــع مبتألة من عملهــا. ويق عــان  

ــم المبل مات   يـــا لح ا للع يق أ  أل من اثنتق ــبع للت اصـــى مل الشـــحا ا/الناجلن الســـ  للن لت اعـ عشـــألة مناعـ
ــتألاتلةلات  يشــــــــــــحي واليتها وعملها ويهم ااتلاجات الشــــــــــــحا ا/الناجلن وأول لاتهم علج نح  أيشــــــــــــى. واالعــــــــــ
الم اشـــــــلالع ل،للع فلما يتبلق يالمســـــــالى الةنســـــــانلع، واألتفال والشـــــــبا ، وأهدايها األعم يق مةال البدالع،  

 أرنا ، هق للها أيتال تببلأل ملم عع عن نهةها الذي يأللز علج الشحا ا/الناجلن. تفاصللهاتألر   لتقا

 
التصــــدي للتحثلأل الشــــا  للتســــلســــى الهألمق الةنســــانق التمللزي لتلســــلأل البدالع الشــــاملع للةملل فلما يتبلق   

 يالةألالم الدوللع 

ــانلع ل،للع يق تل  - 39 ــتألاتلةلع الةنســـــ ــاملع للةملل عن تأللق ارماو يتم ى هدم االعـــــ ــلأل البدالع الشـــــ ســـــ
تحللى جنســـــــــانق يق جملل ن ااق عملها. ويق االعـــــــــتألاتلةلع، تبألإل أهملع ت ايأل يهم هلتلق ومتبدر الة انر  
للمسـالى الةنسـانلع يق السـلار السـ  ي لمسـاعدة ا للع يق م اجهع التحثلأل الشـا  للتسـلسـى الهألمق الةنسـانق 

 لق البدالع. و ضل الفتألة المشـم لع يالت أللأل، يـا لح ا للع يق مشـاو ات مت فع مل التمللزي علج امتانات تح
 بألا  قان نللن و بألا  يق المســــــــالى الةنســــــــانلع، ومنلمات من المةتمل المدنق ومحاو لن من األمم المتحدة 

مفصــــلع يشــــحي   للنه ض ياعــــتألاتلةلتها الةنســــانلع و  ع تنفلذها المتت بتلن. وتتشــــمن   ع التنفلذ ا يــــارات
صنا  صل ع مدعــــــســــــلع ذات لفا ة من الناالع الةنســــــانلع و ر او تحللى جنســــــانق يق عمى جملل أقســــــان ا للع. 

 . 2021/2022ولبتمد لى قسم من أقسان ا للع، مستأليدا ي  ع التنفلذ الشاملع،   ع عمى للفتألة 

لفأللق البامى المبنق يالمســـــــــالى ولتل ج وشـــــــــل االعـــــــــتألاتلةلع الةنســـــــــانلع وتنفلذها الدعم من قبى ا - 40
الةنســــــــــانلع والنه  الذي يأللز علج الشــــــــــحا ا/الناجلن، الذي  شــــــــــم قلارة ا للع، وجهات التنســــــــــلق المبنلع 
يالمســالى الةنســانلع علج صــبلد ا للع و بلألا م اشــلالا مبنلا يالمســالى الةنســانلع. وتســبج ا للع الج تبزلز  

ــتألاتلةلع الةن  ــل ال د ة علج تنفلذ االعـــ ــان، ووشـــ ــحي   ط عمى األقســـ ــانلع من  ضل ت يلأل رعم األقألاي يشـــ ســـ
 وتنسلق الدو ات التد لبلع المتبل ع يالمسالى الةنسانلع وتلسلأل المشاو ات يشحي االعتألاتلةلع الةنسانلع.

ــانلع علج  - 41 ــماي أي  ت ي لد  الم ظفلن المها ات والكفا ات الضإلمع إلرماو المنل  ات الةنســـــ ولشـــــ
يبال يق عملهم، واصـــــلح ا للع ت يلأل تد لر جنســـــانق تحعـــــلســـــق لةملل الم ظفلن الةدر. ويق تشـــــأللن نح  

، أ مى الم ظف ي المشــــا ل ي يق أعمال ا للع المتصــــلع يالمســــا لع رو ة تد لبلع مت دمع 2021ال انق/ن يمبأل  
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ومنل  ات المةتمل المدنق  يشــحي المســالى الةنســانلع تأللز علج البناصــأل األعــاعــلع لضعــتألاتلةلع الةنســانلع،
الســــــــ  ي وعــــــــل ات االرعا  ال تنلع، وت اعــــــــم المبا م يشــــــــحي ج انر تنفلذ االعــــــــتألاتلةلع الةنســــــــانلع علج 

 ا للع. صبلد

وتت قل ا للع اتااع نس ع من اعتألاتلةلتها الةنسانلع و  ع تنفلذها للةمه   يق النصأل األول من  - 42
ها والتماس االن باعات من تالفع أوعـــل من المحاو لن من أجى  . وهق األلصـــع علج ت اعـــم نهة2022عان 

 م اصلع ص ى االعتألاتلةلع وتبزلز تنفلذها  ضل رو ة اإلصضغ التاللع.

 
 المسا لع فلما يتبلق ياألتفال والشبا    

ــا لع فلما يتبلق  - 43 ــحي المســــ ــتألاتلةلتها يشــــ ــل اعــــ ــلح ا للع وشــــ ــم لع يالت أللأل، واصــــ  ضل الفتألة المشــــ
يق تحديد المســالى الألللســلع المتبل ع صتةا    2021تفال والشــبا . وتم ى الهدم من األنشــ ع يق عان ياأل

األتفال والشـبا  يق السـلار السـ  ي وجمل  و  ووجهات نلأل من أصـحا  المصـلحع ال ا جللن يشـحي تلك 
ــبا  التايل ل،للع ج ــالى. وبذل الفأللق البامى الدا لق المبنق ياألتفال والشـــــــ ه را أوللع ل شـــــــــل أروات  المســـــــ

ومشــــا لل يق مةالق التحللى والتح لق إلرماو نه  يألاعق األتفال والشــــبا  يق أعمال التح لق والتحللى التق 
ــانـلع والنه  الـذي يأللز علج  ــاـلى الةنســــــــــــ ت  ن صهـا ا لـلع. ولمـا ه  الحـال مل الفأللق البـامـى المبنق ـيالمســــــــــــ

قألاي الج جهات التنســـــــلق من الم ظفلن الذين يتحلأل منهم الشـــــــحا ا/الناجلن،   دن  بلأل م اشـــــــلبق رعم األ
 الفأللق البامى، والذين  م ل ي جملل األقسان الفنلع ل،للع.

ويق اتا  جه رها الألاملع الج الحصـــ ل علج مســـاهمع أصـــحا  المصـــلحع ال ا جللن الألللســـللن،  - 44
ــاو ات المت  اة التق  ــاو ة من عدر من المشــــ ــق مل منلمات  ع دت ا للع أول مشــــ ــ صــــ ــ   الشــــ تب د يالحشــــ

.  2021المةتمل المـدنق و اي ـات الشــــــــــــــحـاـ ا/الـناجلن يق غـاإلي عنـتا ، تأللـلا، يق تشــــــــــــــأللن الـ انق/ن يمبأل  
وات ذت المشــــاو ات يــــتى مناقشــــات يق مةم عات تألللز شــــمح مم للن عن منلمات تبمى يشــــتى مبايــــأل 

لناجلن من األتفال والشــــــــبا  وأعــــــــألهم، وت دن غلأل مبايــــــــأل علج ت ثلق الةألالم المألتكبع يحق الشــــــــحا ا/ا أو
ال دمات ألول ك الشـحا ا/الناجلن وأعـألهم. وأجأللح المناقشـات الن  لع المتبم ع يق صل ع عـأللع تسـ رها ال  ع  
وتم شـــــح عن  و  قلمع تألتكز علج مبا م المشـــــا للن، و بألاتهم ومما عـــــتهم ال  للع األمد. ومن الم أل  

  من المزمل أي تشم أتفاال ويبايا ع  للن ال ما أمتن. 2022ان اجألا  مشاو ات اشافلع يق ع

ــا من تألللز   - 45 ــتفارة لبلألة أ شــ ــبا  اعــ ــتألاتلةلع ا للع يشــــحي األتفال والشــ ــتفار وشــــل مشــــألوم اعــ واعــ
ــدة ي ملن يق   ــذي نلم لمـ ــام الـ ــع. و ضل االجتمـ ــذ  المســـــــــــــــــحلـ ــع لمنصـــــــــــــــــع ل إلاي علج هـ ــامنـ ــع ال ـ النســــــــــــــ ـ

ع دت جلســــــــات م صــــــــصــــــــع مل مم لق المنلمات غلأل الحت ملع و اي ات    ،2021ال انق/ن يمبأل   تشــــــــأللن
الشـــــحا ا/الناجلن التق تبمى يشـــــتى مبايـــــأل أو غلأل مبايـــــأل مل األتفال والشـــــبا  الســـــ  للن وأعـــــألهم. وقدن  
م ظف  ا للع مبل مات مســـــتكملع عن وشـــــل االعـــــتألاتلةلع المتبل ع ياألتفال والشـــــبا ، وتلب ا مد ضت من 

مســالى محدرة ذات أول لع واعــتكشــف ا أيشــى الســبى للتباوي يشــحي تلســلأل البدالع والمســا لع  المشــا للن يشــحي  
 فلما يتبلق ياألتفال والشبا  الس  للن.

 
 األهدام األعم يق مةال البدالع: األي ال المف  روي   

زامها  تســتأليــد مســاهمع ا للع يق ت شــلح مصــلأل المف  رين يق الســلار الســ  ي وأما ن وج رهم يالت  - 46
ياتبام نه  يأللز علج الشــــــحا ا/الناجلن واق أعــــــأل أول ك المف  رين يق مبأليع الحهل ع عن أابالهم. ولانح 
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ــه، يــــــــــــةبح  76/228تألالر الةمالع البامع يق قألا ها   محىجه رها  ، الذي ات ذ مد ألا. ويق ال ألا  نفســــــــــ
علج ا ةار عــــبى ووعــــالى اشــــافلع للمســــاهمع يق تح لق هذ  الاا ع، وه  ما عــــتفبله يق رو ة  الةمالع ا للع 

  اإلصضغ الم بلع، يما يق ذلك عن تأللق ت للم الد وس المستفارة.

ــاي ع الم دمع الج الةمالع البامع، وشــــــــــــبح ا للع نلاما أوللا   - 47 وعلج نح  ما و ر يق ت ا لألها الســــــــــ
مات واألرلع من أجى تحديد المبل مات ذات الصــــلع يالمف  رين. ولةألي ذلك يق  ل شــــل عضمات علج المبل  

ــل منتةات  ــاعدة وباألض وشــ ــتةايع ل لبات المســ ــتبألاض التق  ةألي االشــــ ضم صها اعــ اتا  عمللات االعــ
ــت رعها المأللزي. غلأل أي ا للع إلارت   ــع يق مســ ــت لع ومتألعــ عمى تحللللع، وللس يق اتا  عمللات يح  مســ

ــمهمن  ــلأل األيـــــ ال المف  رين   ات اعـــ ــلح مصـــ ــاعدة يق ت شـــ ــلع والم ار الم تا ة للمســـ للمبل مات ذات الصـــ
ــتكشــــــــأل  2011وأما ن وج رهم فلما يتبلق ياألاداث يق الةمه  لع البألبلع الســــــــ  لع منذ آذا /ما س   . وتســــــ

 لع ت د مه.ا للع االلا ما اذا لانح عت  ن صت د م رعم اشايق يشحي هذ  المسحلع البالاع األهملع ولل 

 
 الدعش ال شغحلق -  ئاء 

ــاعدة  - 48 ــلع ياألمن، والمسـ ــلع المتصـ ــاعـ ــاللق ت يلأل ال دمات المتبل ع يالمةاالت األعـ ــمى الدعم التشـ  شـ
اللا لع، واما ع الشـــــــه ر والشـــــــحا ا ورعمهم. و ضل الفتألة المشـــــــم لع يالت أللأل، إلارت ا للع من قد اتها علج 

الشحا ا/الناجلن والشه ر الشبفا   دمات الدعم النفسق االجتماعق ي ألل ع تتسق رعم الشه ر لشماي تل ق 
مل وال ع ا للع ونهةها الذي يأللز علج الشــحا ا/الناجلن. وتبتأل ا للع علج وشــل اجألا ات تشــالى م ادة  

هق اجألا ات  و دمات للدعم النفسـق االجتماعق اعـتنارا الج أيشـى مما عـات آللات البدالع الةناللع الدوللع، و 
مصـممع  صـلصـا للسـلار المحدر لبملها. وعضوة علج ذلك، ت  ن ا للع صتحديد و نشـا  مسـا ات ااالع لشـماي  
التد ضت المحم نع والدعم المســــــــــــتمأل للشــــــــــــحا ا/الناجلن والشــــــــــــه ر الذين تتفاعى مبهم. ولتم ى الهدم من 

ج ي الج مسـاعدة تبلع و/أو نفسـلع اجتما لع  صألوت ل الت اإلاالع تلك يق تزولد الشـحا ا والشـه ر الذين  حتا
و/أو الذين ت جد لديهم ااتلاجات تتبلق يالحما ع ي متانلع الحصـــــــــ ل علج  دمات محم نع ذات ن  لع جلدة. 
وفلمـا يتبلق يحمـاـ ع الشــــــــــــــه ر، ـصدأ التبـاوي مل لـلاـنات أ أل  ـتايبـع للمم المتحـدة وغلأل ـتايبـع للمم المتحـدة 

ــا  الدعم الدا لق المتان   ل شـــــل نه     ن علج أيشـــــى ــايع الج ذلك، واصـــــلح ا للع انشـــ المما عـــــات. و شـــ
 للم ظفلن لمبالةع األثأل المسكأل   للبمى المش لل يه.

وت اصـــــــــــى ا للع رم  اعتبا ات األمن الماري يق جملل ج انر عمللاتها، ال  تبمى عن ل ر مل  - 49
ــم الةمل والت  ــلما المح  لن يق قســــــــــ حللى التايل لها وم ظفق أمن المبل مات. وتبزإل  جملل الم ظفلن، وال عــــــــــ

ا للع قن ات االتصــــــال مل أقســــــان األمن التايبع لمتتر األمم المتحدة يق جنلف والكلانات األ أل  التق تت ذ 
من جنلف م ألا لها، ولذلك مل جهات االتصـال األمنلع ذات الصـلع. و شـايع الج ذلك، ت اصـى ت  لأل قن ات  

ل مع األمم المتحدة وغلألها من المحاو لن األمنللن يق الملداي لدعم ت  لط البب ات االتصـــال مل للانات من 
الملدانلع يق المســــت بى وتنفلذها علج نح  أيشــــى. واعــــتمأل وشــــل وتنفلذ اجألا ات التشــــالى الم ادة المتبل ع 

 علج الس ا .ياألمن، مما أتان اتبام نه  يامى اإلا  البمللات األمنلع يق مبانق ا للع ويق الملداي 

ويق مةال الدعم اللا ي، ات ذت ا للع    ات لزلارة التألجمع الشــــــــــــف لع والدعم الذي ت دمه ياللاع  - 50
البألبلع، يما يق ذلك للبب ات الملدانلع. وأجألت ا للع أ شـــــا ت للما لضاتلاجات اللا لع الدا للع لتحديد أروات  

. وأقامح ا للع لذلك اتصـــاالت مل للانات أ أل  للتبألم الدعم اللا ي التق عـــتك ي مناعـــبع أ  أل من غلألها
 علج أيشى المما عات يق مةال التباقد علج الدعم اللا ي ال ا جق.
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 ال مويل -  جيش 

ــالف ألة   - 51 يــ ــع    35عمض  ــامــ ــع البــ قألا  الةمالــ ي72/191من  ــع  ــان ا للــ البــ ــع ، أر و األملن  ق الملزانلــ
. وواي ــح الةمالــع البــامــع علج تلــر التم لــى من الملزانلــع البــار ــع 2020البألنــامةلــع الم تألاــع منــذ عــان  

. و ضل الفتألة المشــــــــــــــم لع يالت أللأل، اعــــــــــــــت دمح ا للع م ا ر 76/245من قألا ها   43يق الف ألة  2022 لبان
 عن الملزانلع لتكملع م ا رها من الملزانلع البار ع وبالتالق المشق قدما يق تنفلذ واليتها. ا جع 

و ضل الفتألة المشــــم لع يالت أللأل، واي ح الةمالع البامع علج يصــــى قســــم جمل المبل مات وتحلللها  - 52
اعــــمها، اعتألايا صزلارة  وت اعــــمها الج قســــملن، هما قســــم جمل المبل مات وتحلللها وقســــم الدعم يالمبل مات وت 

ن ار عمى وادة الدعم يالمبل مات وت اعــــــــمها وعر  البمى الذي ت  ن يه، وهق ال ادة المســــــــدولع عن رعم 
أنشـ ع التح لق والمضا ات ال شـاللع يق ال ال ات ال شـاللع الم تصـع. وقد تزايد عدر تلبات المسـاعدة إللارة 

 قل أي  سـتمأل. وال ادة متلفع أ شـا ص شـل أتأل تباوي  عـملع هاللع يق السـن ات األ لألة، وه  اتةا  من المت 
ــحنهـا مل لـلاـنات منل مـع األمم المتحـدة األ أل ، والـدول، والمنلمـات الـدولـلع   وغلأل  عــــــــــــــمـلع والتفـاوض يشــــــــــــ

 والةهات الفاعلع يق المةتمل المدنق، وهق تت قل إللارة مستمألة يق النشاط يق هذا الصدر أ شا.

 
 الف يق -  دال 

تم  قد صى ا للع النه ض يةه رها يق مةال االعت دان. يفق نها ع الفتألة المشم لع يالت أللأل، لايت ا - 53
وظلفع. وتســــــــــــبج ا للع الج   60وظلفع من ال ظالأل المبتمدة يق الملزانلع البار ع البالو عدرها    47يــــــــــــاى 

يق اـدور مبـدالت  ،2020اعــــــــــــــتكمـال االعــــــــــــــتـ دان اـلذي لـاي مت قـفا مـنذ أي يسألض تةمـلد الت ظلف يق عـان  
 الش اغأل التق واي ح عللها الةمالع البامع.

و ضل الفتألة المشــــــم لع يالت أللأل، عملح لةنع الصــــــدمات ال ان لع التايبع ل،للع مل ا تصــــــاصــــــللن  - 54
ــلع وا لع   ــســــــ ــلات يشــــــــحي ال قا ع من الصــــــــدمات ال ان لع و را تها وتبزلز ث ايع مدعــــــ  ا جللن ل شــــــــل ت صــــــ

المشــــــــم لع يالت أللأل الم بى، عــــــــتنشــــــــا ا للع   ع عــــــــن لع لبنا  ال د ات وال د ة علج   للصــــــــدمات. ويق الفتألة
 الصم ر لم ظفلها، ومديأللها وقلارتها لدعم ال قا ع من الصدمات ال ان لع و را تها.

  
 ال وصيات  -   وامسا  

 لن أرنا .تسبج ا للع الج التباوي من أجى ال يا  ص اليتها وتبللم تحثلألها، علج النح  المب  - 55

 
 ال عاون مع اخمش الم حدة ومع المنظمات الدولية اخو ى  -  ألف 

 ت لر ا للع الج األمم المتحدة والمنلمات الدوللع األ أل  ما يلق: - 56

شــــــــــــماي أي  ت ي ياعــــــــــــت اعع ا للع االّتضم يشــــــــــــتى لامى علج الم ار الم ج رة لد     أ( 
ـيالةألالم المألتكـبع يق الةمه  ـلع البألبـلع الســــــــــــــ  ـلع والشــــــــــــــألوم يق التألتلـبات منل مـع األمم المتحـدة والمتبل ـع  

 الضإلمع لتح لق تلك الاا ع 

شـــــــماي قلان ولاالت األمم المتحدة ذات الصـــــــلع يالتنســـــــلق والتباوي مل ا للع علج نح      ( 
 مناعر  امى، يما يق ذلك عن تأللق تنفلذ تلبات الحص ل علج المبل مات والمساعدة يق ال قح ال
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 شــــمى   الد  ل يق ا ا  مل ا للع لتبزلز التنســــلق علج لامى ن ار مةاالت االهتمان، يما   و(  
 المةال اإلنسانق ومةال ا  ر اإلنساي ومةال المسا لع، يغلع تبارل المبل مات يانتلان مل ا للع  

ــا ات الفّبالع إلاالع الحاالت اإلن   ر(  ــحي المســ ــم المبل مات مل ا للع يشــ ــاعدة  ت اعــ ــانلع لمســ ســ
الشــــحا ا/الناجلن يق الةألالم الدوللع المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســــ  لع وتلســــلأل امتانلع الحصــــ ل علج 

  دمات الدعم ال ما أمتن 

ــحي نهةهـا الـذي يأللز علج الشــــــــــــــحـاـ ا/الـناجلن واالعــــــــــــــتألاتلةـلات   هـ(  البمـى مل ا لـلع يشــــــــــــ
األتفال والشـــبا ، ولذلك األهدام األعم يق مةال البدالع، م ى الم اشـــلالع المتبل ع يالمســـالى الةنســـانلع، و 

المساعدة علج ت شلح مصلأل األي ال المف  رين وأما ن وج رهم، يغلع تلسلأل البدالع الشاملع للةملل عن  
 تأللق اظها  وتناول تةا   تالفع واعبع من الشحا ا/الناجلن 

متحدة تشــــــــمى التح لق يق الةألالم  شــــــــماي ات اذ مبار ات أ أل  شــــــــمن منل مع األمم ال  و( 
المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســ  لع و/أو ت ثل ها و/أو المضا ع ال شــاللع يشــحنها وي ا ل ال ع ا للع ورعما 

 لها، وشماي امتانلع اعتفارة تلك المبار ات من عمى ا للع و بألتها.

 
 ال عاون مع الدول -  ئاء 

 شا  ما يلق:ت لر ا للع الج الدول األع - 57

ــلع ت د م الدعم الج ا للع من  ضل الملزانلع البار ع والتبألعات التكملللع لشـــــــــماي   أ(  م اصـــــــ
 االش ضم ص اليتها يفباللع 

شــــــــــــــمـاي التبـاوي والتـفاعى علج ن ـار واعــــــــــــــل مل ا لـلع وتنفـلذ أي اتـفاقات وأتأل الإلمع    ( 
 مل ا للع لتح لق تلك الاا ع يق ال قح المناعر، وذلك يالتشاو  

تنســــــلق جه ر الةهات الفاعلع ال تنلع ذات الصــــــلع والت  لع يشــــــحي وال ع ا للع من أجى    و( 
 تلسلأل عملها 

شـــــماي أي تألاعق المبار ات المت ذة يصـــــدر ت ثلق الةألالم المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع   ر( 
لألاملع الج رعم البدالع المحايدة والمســــــت لع الســــــ  لع والتح لق يلها والمضا ع ال شــــــاللع يشــــــحنها وال ع  ا للع ا

 والشاملع للةملل 

ــم يالكفا ة والفباللع، اي لزن األمأل، لتلســــــــلأل وصــــــــ ل ا للع    هـ(  شــــــــماي وج ر اجألا ات تتســــــ
 أ اشلها  الج

ـيالنســـــــــــــــبع الج اـلدول التق تســــــــــــــتشــــــــــــــلف مةتمبـات الضج لن الســــــــــــــ  للن،  س ـل ر اللهـا    و( 
لأل التباوي صلن ا للع وال لاالت المحللع والةهات الفاعلع المحللع ذات الصـــــــلع  المبل مات ل،للع وتلســـــــ  ت يلأل

 يا للع وعملها 

النلأل يق ع د اتفاقات للتباوي مل ا للع لت يلأل ال دمات المتبل ع يحما ع ورعم الشـــــــــه ر    إل( 
 التق   تشلها عمى ا للع 
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الشحا ا/الناجلن واعتألاتلةلاتها الم اشلالع البمى مل ا للع يشحي نهةها الذي يأللز علج    ن( 
ــاعدة  ــبا ، ولذلك األهدام األعم يق مةال البدالع، م ى المســـ ــانلع، واألتفال والشـــ ــالى الةنســـ المتبل ع يالمســـ
علج ت شــلح مصــلأل األيــ ال المف  رين وأما ن وج رهم، والت  لع يشــحي ذلك يق صــف م الةهات الفاعلع  

ــاملــع للةملل عن تأللق اظهــا  وتنــاول تةــا   تــالفــع واعــــــــــــــبــع من ال تنلــع، يغلــع تلســــــــــــــلأل البــدالــع   الشـــــــــــــ
 الشحا ا/الناجلن 

 
 ال عاون مع المج مع المدنق -  جيش 

 ت لر ا للع الج المةتمل المدنق ما يلق: - 58

شـماي أي  ت ي ياعـت اعع ا للع االّتضم علج جملل الم ار ذات الصـلع من أجى تلسـلأل   أ( 
 ان، تحهل ا لهذ  الاا ع، صن ى المبل مات واألرلع المتااع الج ا للع يق النها عمللات المسا لع، والهل 

ــلق ي صــــــــ ل أعمال الت ثلق المتبل ع    (  ــتألاتلةلات التنســــــ البمى مل ا للع فلما يتبلق ياعــــــ
 يالةألالم الساي ع والةا لع يق الةمه  لع البألبلع الس  لع 

ــحي نهةهـا الـذي يأللز    و(  علج الشــــــــــــــحـاـ ا/الـناجلن واالعــــــــــــــتألاتلةـلات البمـى مل ا لـلع يشــــــــــــ
الم اشــــــــلالع المتبل ع يالمســــــــالى الةنســــــــانلع، واألتفال والشــــــــبا ، ولذلك األهدام األعم يق مةال البدالع،  

المساعدة علج ت شلح مصلأل األي ال المف  رين وأما ن وج رهم، يغلع تلسلأل البدالع الشاملع للةملل  م ى
 ع واعبع من الشحا ا/الناجلن عن تأللق اظها  وتناول تةا   تالف

مســــــاعدة ا للع يق الت اصــــــى مل المةتمل المدنق، و اصــــــع  اي ات الشــــــحا ا/الناجلن،   ر( 
 وتبزلز يهم عان ل ال ع ا للع والبمى الذي تش لل يه 

ت اعــــــم المبل مات مل ا للع يشــــــحي ال دمات ال بلع والنفســــــلع االجتما لع الفبالع لمســــــاعدة   هـ(  
 الةألالم الدوللع يق الةمه  لع البألبلع الس  لع وتلسلأل الحص ل علج تلك ال دمات اسر الحاجع اللها. شحا ا 

  
 واامة  -  سادسا  

ــلأل تح لق البدالع   - 59  ضل رو ة اإلصضغ، أاألإلت ا للع ت دما لبلألا نح  تح لق هديها المتم ى يق تلســــــ
ــامـلع للةملل فلمـا يتبلق ـيالةألالم األيــــــــــــــد     ة الم  ألتكـبع يق الةمه  ـلع البألبـلع الســــــــــــــ  ـلع مـنذ آذا /الشــــــــــــ

. وواصـــلح االعـــت ما  يق تبزلز قد اتها من الم ا ر البشـــأللع وقد اتها التكن ل جلع، مما أر  الج 2011 ما س
ت عـــــــلل المســـــــت رم المأللزي، وتبزلز البمللات التحللللع وتح لق إللارة يق ال د ة علج االعـــــــتةايع لبدر متزايد 

ت المســــاعدة. ولدلد يتح ملفلن جديدين ل شــــلتلن ووشــــل منتةات تحللللع جديدة، الج جانر  ياتألار من تلبا
ن  لع ولملع المســـــــــاعدة الم دمع الج ال ال ات ال شـــــــــاللع الم تصـــــــــع علج الألغم من ال ل ر المتبل ع يالم ا ر،  

 التق ت ل شمن واليتها.ا للع قد أثبتح نفسها لشأللك لفد وم ث ر يه يق جه ر البدالع المتبل ع يالةألالم  أي

وال يزال الشــــــحا ا/الناج ي يق الةألالم الدوللع المألتكبع يق الةمه  لع البألبلع الســــــ  لع وأعــــــألهم يق  - 60
ــحا ا/الناجلن،  ــملم عمى ا للع. ولل يا  علج نح  ملم س صنهةها ال الم علج الح  ر الذي يأللز علج الشـ صـ

ناجلن، ص شـل وتنفلذ اعـتألاتلةلاتها الم اشـلالع المتبل ع يالمسـالى ت  ن ا للع، يالتشـاو  ال ثلق مل الشـحا ا/ال
ــلما فلما يتبلق ياأليــــــ ال   ــبا ، ولذلك األهدام األعم يق مةال البدالع  ال عــــ ــانلع، واألتفال والشــــ الةنســــ
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ــلالع ت جلها هاريا وقاصض للتنفلذ من أجى اظها  وتناول تةا    ــتألاتلةلات الم اشــــــــــ المف  رين(. وت يأل االعــــــــــ
هات نلأل وأول لات تالفع واعـبع من الشـحا ا/الناجلن يق جملل أعمال ا للع المتصـلع يالمسـا لع ولةز   ووج

 من ث ايتها المدعسلع.

وتبأل  ا لـلع عن امتـنانهـا لـلدعم اـلذي تـ دـمه اللهـا اـلدول، ومنل ـمع األمم المتحـدة، والمنلمـات اـلدولـلع  -   61
واأليألار. وهق ممتنــع ص جــه  ــال للمةتمل المــدنق الســـــــــــــ  ي،   األ أل ، والةهــات الفــاعلــع يق المةتمل المــدنق 

يق ذلك  اي ات الشــــــــحا ا/الناجلن، لســــــــاله الدوو  الج تح لق البدالع الشــــــــاملع. وتمشــــــــلا مل نا و ون  يما 
 واليتها، عت اصى ا للع السبق الج تح لق جملل الفألل المتااع لتح لق البدالع المةد ع للما وال ما نشحت. 

 


