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موجهة إلى رئيساة  2014شااا/فبررارر   28رساالة مررةة  
األمي  لااااد   الاااادائي ألودراايااااا  الممثااااد  من  األمن  مجلس 

 ( S/2014/136المتحدة ) 
   

 2022آذارفمارس   24قرار اتخذته الجمعية العامة بي    
  

 [ ( A/ES/11/L.2/Add.1و    A/ES-11/L.2دون اإلحالة إلى لجنة رئيسية ) ]   
  

 العواقب اإلاسااية للعدوان على أودراايا -  2ف11-د إ /
 

 ،إن الجمعية العامة 

 على إنقاذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب، تصميمها مجددا إذ تردد 

المؤرخ   76/124و    1991كــان ن األول/دمســــــــــــــمبر    19المؤرخ    46/182قراريهــا    وإذ تعيااد تاا  يااد 
 ،2021كان ن األول/دمسمبر  10

أن تمتنع في عالقاتها من ميثاق األمم المتحدة ب  2إلى التزام جميع الدول بم جب المادة   وإذ تشااااير 
التهديد باســــت مال الق ة سو اســــتددامها اــــد ســــالمة األرااــــي سو اوســــتقالل الســــياســــي ألمة دولة   الدولية عن

 وجه آخر و يتفق ومقاصد األمم المتحدة وبأن تفّض منازعاتها الدولية بال سائل السلمية، على سي سو

لها ووحدتها وسـالمة سرااـيها داخل حدود ا الم تر  بسـيادة سوكرانيا واسـتقال  وإذ تعيد ت  يد التزامها 
 بها دوليًا، التي تمتد إلى ميا ها اإلقليمية،

بأن الهج م ال ســيري ال ي مهــنه اوتحاد الروســي داخل األرااــي األوكرانية ذات الســيادة  تسالمي  وإذ 
 وروبا من  عق د،وال  اقَب اإلنسانية الناجمة عنه بَلغا نطاقًا لم مههده المجتمع الدولي في س

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/A/ES-11/L.2
https://undocs.org/ar/A/ES/11/L.2/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/76/124
https://undocs.org/ar/A/RES/76/124
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دع ة األمين ال ام اوتحاد الروســـــي سن ي قوم  ج مه ال ســـــيري، وك لى دع ته إلى وقم   وإذ تكرر 
 إطالق النار وال  دة إلى مسار الح ار والمفاواات،

أن مســحب ف رًا وبهــيل كامل ودون سي جــر  جميع ق اته ب اوتحاد الروســي  وإذ تشاير إلى مطالرتها   
 سوكرانيا ال اق ة داخل حدود ا الم تر  بها دوليًا،ال سيرية من سرااي 

من ال  اقب اإلنســــــانية ال خيمة الناجمة عن األعمال ال دائية التي مهــــــنها   وإذ تعرب عن اسااااتيائها 
ــيما ماري ب ل،   ــيان، وو ســــ ــرة مدن سوكرانيا الميتوة بالســــ اوتحاد الروســــــي على سوكرانيا، بما في ذلى محاصــــ

عياَن وقصــفها واإلرارة الج ية عليها، عالوة على الهجمات التي تبــرب المدنيين، بمن فيهم الصــحفي ن، واأل
المدنية، وو ســـــيما المدارر ورير ا من المؤســـــســـــات الت ليمية، وجـــــليات المياه والصـــــر  الصـــــحي، والمرافق  
ــافة إلى الهجمات التي تبــــرب  ــؤولين المحليين، إاــ ــائل نقلها وم داتها، وعمليات اختطا  المســ الطبية ووســ

 الملاني الدبل ماسية والم اقع الثقافية،

زاء تد  ر الحالة اإلنسـانية في سوكرانيا وح لها، وخاصـة إزاء ارتفاع عدد إ  وإذ تعرب عن بالغ القلق 
ــاء واألطفال، و زاء تزايد سعداد المهـــــردين داخليًا والالجوين ال ين محتاج ن  البـــــحاما المدنيين، بمن فيهم النســـ

 إلى المساعدة اإلنسانية،

نزاع وال نم وحمامة حق ق اإلنســان اــرورة كفالة الســالمة والةرامة للفارين من ال  وإذ تردد من جدرد 
ال اجلة لهم وحرياتهم األســاســية، دون سي ن ع من التمييز وبصــر  النور عن واــ هم، مع ال مل في ال ق   

ــدد سيع سف ال  المحلية  ذاته على ت زيز سمن ورخاء جميع المجتم ات ــيال  و  موا رو ، و ذ تدين في   ا الصــ سجــ
ما يتصـــل ب لى من ت صـــب اـــد األجـــدا   و كراهية األجانب  و التمييز ال نصـــري و ت بير تنم عن ال نصـــرية  

 المتنقلين، بمن فيهم الالجو ن،

ــائر المهــــم لين بالحمامة   وإذ تدرن بشااادة  ــفتهم   ه واــــد ســ ــد المدنيين بصــ سي  جمات م ّجهة اــ
ء المـــدنيين، وكـــ لـــى الهجمـــات ال هــــــــــــــ ائيـــة األعيـــان المـــدنيـــة، بمـــا في ذلـــى ق افـــل إجالو األجــــــــــــــدـــا    من

قلقها  المتناســـلة، بما مهـــمل القصـــم ال هـــ ائي واوســـتددام ال هـــ ائي لذســـلحة المتفجرة، و ذ ت رب عن ورير
من المدـاطر الط يـلة األمـد التي يت ره لهـا الســــــــــــــيـان المـدني ن من جراء البــــــــــــــرر الالحق ـبالبنى التحتـية 

 رة،المدنية ووج د ال خائر رير المنفج

ما للنزاع المســــــــــلا من سىر بالا على النســــــــــاء واألطفال، بمن فيهم الالجو ن والمهــــــــــردون   وإذ تردد 
دة، ومنهم األجـدا  ذوو اإلعاقة وكلار السـن،  داخليا، وعلى رير م من المدنيين من ذوي اوحتياجات المحدع

 ميع السيان المدنيين المتبررين،و ذ تؤكد سمبًا ارورة امان المرور اآلمن وكفالة الحمامة والمساعدة لج

ــدان الج ار   وإذ تعرب عن تقاادرر ااا العميق   ــا بلـ ــ لهـ ــاب التي تبـ ــاإلعجـ ــديرة بـ للجه د الةبيرة والجـ
 ،وستي اب الالجوين 

إزاء تــأىير النزاع على زيــادة ان ــدام األمن الغــ ائي على الصــــــــــــــ يــد ال ــالمي،    وإذ تعرب عن القلق 
ة ن سوكرانيا والمنطقة من س م مناطق ال الم بالنســـــــــــلة لصـــــــــــادرات الحب ب  ســـــــــــيما في سقل البلدان نم ًا، ل وو

والصـــــــادرات الزراعية، وذلى في وق  ي اجه فيه ماليين النار المجاعة سو خطر المجاعة المحدق سو م ان ن 
 من ان دام األمن الغ ائي الهديد في عدة مناطق من ال الم، وك لى تأىيره على سمن الطاقة،
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ــلا وال نم وان دام األمن الغ ائي الناجم عن النزاع وخطر  إل وإذ تشاااااير  ــلة بين النزاع المســــــ ى الصــــــ
المجاعة، و ذ تهــــّدد في   ا الصــــدد على سن النزاعاتو المســــلحة وانتهاكات القان ن الدولي اإلنســــاني والقان ن 

لتهـــــــريد القســـــــري وسنه، الدولي لحق ق اإلنســـــــان وان داَم األمن الغ ائي ممين سن تة ن جمي ًا ع امل مســـــــبّولة ل
ــلحة سن م حدو  سىرًا مدمرًا في اإلنتا   بالمقابل، ممين للتهـــــــــريد القســـــــــري في البلدان التي تهـــــــــهد نزاعات مســـــــ

 الزراعي وسبل كسب العيش،

ــّبله   وإذ تعرب عن قلقها  ــانية ال خيمة التي ممين سن تنجم عن حاد م محتمل مســـ إزاء ال  اقب اإلنســـ
يــة التحتيــة الن ويــة األوكرانيــة بــالقنــابــل والقــ ائم، ميررًة التــأكيــد على اولتزام  القصــــــــــــــم الــ ي تت ره لــه البن 

 القااي ببمان سالمة وسمن جميع البنى التحتية الن وية، و ذ ت رب عن قلقها إزاء سىر النزاع على البيوة،

ــل وإذ تشااااااير  حة بأن  إلى اولتزام ال اقع على عاتق جميع الدول وجميع األطرا  في النزاعات المســـــــ
تحترم القـان ن الـدولي اإلنســـــــــــــــاني احترامـًا تـامـًا، وو ســــــــــــــيمـا مبـدآ التمييز والتنـاســـــــــــــــب واولتزام  بـاتدـاذ جميع 
اوحتـياطات المميـنة لتـفادي إلحـاق األذل بالمـدنيين سو البــــــــــــــرر باألعـيان المـدنـية والتقلـيل، في كل األح ال،  

ــار اـل ي يهـد  إلى تج يع   من  ـ ا األذل وذـلى البــــــــــــــرر إلى سدنى حـد ممين، و ذ تةرر ـتأكـيد سن الحصــــــــــــ
الســيان المدنيين مهــّيل انتهاكًا للقان ن الدولي اإلنســاني، و ذ تح  جميع الدول وجميع األطرا  في النزاعات  

 المسلحة على احترام حق ق اإلنسان، بما في ذلى فيما يت لق بالمهردين قسرًا، ومبدس عدم اإلعادة القسرية،

جميع األطرا  في النزاع المســــــلا إلى اومتثال ولتزاماتها بم جب القان ن الدولي اإل ابة ب  وإذ تكرر 
األعيان المدنية، بما في ذلى األعيان  تفادياإلنساني المت لقة بحمامة المدنيين واألعيان المدنية والبيوة، و لى 

عن جــــــن الهجمات على ذات األ مية الحاســــــمة في ت فير الددمات األســــــاســــــية للســــــيان المدنيين، واومتناع  
األعـيان التي و رنى عنهـا للـقاء الســــــــــــــيـان المـدنيين وعن ـتدمير ـا سو إزالتهـا سو ج لهـا عـدممـة الـفاـئدة، واحترام  

 وحمامة ال املين في المجال اإلنساني والهحنات المستددمة في عمليات اإلراىة اإلنسانية،

والنـزا ة واوستقالل في تقدمم المساعدة اإلنسانية، و ذ تؤكد ملادئ اإلنسانية والحياد  مجددا وإذ تردد 
ــانية في حاوت   ــاعدة اإلنســــ ــاروكة في تقدمم المســــ ــرورة سن ت ّزز جميع الجهات الفاعلة المهــــ ــًا اــــ مجددًا سمبــــ

 الط ارئ الم ّقدة   ه الملادئ وسن تحترمها احترامًا تامًا،

ــادر في   11/1-إ    رار دالحـاجـة إلى التنفـي  الةـامـل للق  تكرر تا  ياد - 1   آذار/مـارر 2الصــــــــــــ
 ؛“ال دوان على سوكرانيا”ب ن ان   2022

ـبال قم الف ري لذعمـال ال ـدائـية التي مهــــــــــــــنهـا اوتحـاد الروســــــــــــــي على سوكرانـيا،    تطاالاب - 2 
 سيما سّي  جمات على المدنيين واألعيان المدنية؛ وو

منهم ال ـامل ن في المجـال اإلنســــــــــــــاني بت فير الحمـاـمة الةـامـلة للمـدنيين، و   أيضاااااااااا    تطاالاب - 3 
 والصحفي ن واألجدا  ال ين معيه ن سوااعًا  هة، بمن فيهم النساء واألطفال؛

ل بــاوحترام الةــامــل والحمــامــة التــامــة جميع األفراد ال ــاملين    تطااالااب دااذلاا  - 4  بــأن م هــــــــــــــمــَ
ائل تنقلهم وم داتهم، فبـال  المجالين الطبي واإلنسـاني ال ين مبـطل  ن حصـرًا ب اجلات طبية، وك لى وسـ  في

 عن المستهفيات والمرافق الطبية األخرل؛

بأن ت هــَمل باوحترام الةامل والحمامة التامة األعيان التي و رنى عنها للقاء الســيان   تطالب  - 5 
 ؛المسلا   المدنيين والبنى التحتية المدنية ذات األ مية الحاسمة في ت فير الددمات األساسية خالل النزاع 
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المسلا وال نم، بأن ت فر جميع األطرا  الحمامَة للمدنيين الفارين من النزاع    أيضا    تطالب - 6 
بمن فيهم الرعــامــا األجــانــب وخــاصـــــــــــــــة الطالب، دونمــا تمييز، بحيــ  يتســــــــــــــنى لهم المرور الط عي واآلمن 

 الت ره ألي ع ائق؛ دون 

بأن تمتثل األطرا  ولتزامها القااــــي بأن تبــــمن إميانية وصــــ ل ال املين   تطالب دذل  - 7 
وم داتهم بهـــــــــيل آمن ودون ع ائق إلى المحتاجين  وك لى وســـــــــائل تنقلهم و مداداتهم  ،في المجال اإلنســـــــــاني

 للمساعدة اإلنسانية في سوكرانيا والبلدان المجاورة لها؛

ــيما مدينة ماري ب ل، يزيد من تفاقم   تشاااااادد - 8  على سن محاصـــــــــرة المدن في سوكرانيا، وو ســـــــ
 اوت الحصار   ه؛الحالة اإلنسانية للسيان المدنيين وي رقل جه د اإلجالء، ومن ىّم تطالب بإنهاء ح

ــاني وانتهاكات حق ق اإلنســـــــــــــان وتجاوزاتها،   تدرن - 9  جميع انتهاكات القان ن الدولي اإلنســـــــــــ
وتهيب بجميع سطرا  النزاع المســــــــــلا سن تحترم القان ن الدولي اإلنســــــــــاني احترامًا تامًا، بما في ذلى اتفا يات 

، وسن تحترم القـان ن الـدولي ( 2) 1977الملحق بهـا ل ـام  والبروت ك ل اإلاـــــــــــــــافي األول    ( 1) 1949جنيف ل ـام  
 لحق ق اإلنسان والقان ن الدولي لالجوين، بما في ذلى مبدس عدم اإلعادة القسرية، حسب اونطلاق؛

بالدول األعبــاء سن ت فر التم يل الةامل لدطة األمم المتحدة لالســتجابة اإلنســانية    تهيب - 10 
ل ي سطلقته األمم المتحدة من سجل اوســـــــــــتجابة اإلنســـــــــــانية في سوكرانيا، وك لى ، والنداء ال اجل ا2022ل ام 

ــ   من سجل سوكرانيا وبلدان الج ار، وتالح  مع القلق   اــــ ــتجابة اإلقليمية إلراىة الالجوين التي و  خطة اوســــ
ديثه ، بما في ذلى تح2022لمحة عامة عن ال مل اإلنســــاني ال المي، اوســــتنتاجات التي وردت في منهــــ ر 
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ــاء و  ترحب - 11  ــلة التي يب لها األمين ال ام والدول األعبــــــــ كيانات منو مة  بالجه د المت اصــــــــ
  ، والمجتمع الدولي من سجل إمصـــــــال المســـــــاعدة اإلنســـــــانية وت فير المســـــــاعدة والحمامة لالجويناألمم المتحدة 

ت يين منســــــق لذمم المتحدة بهــــــأن ب األمين ال ام  قيام  على المبــــــي في تلى الجه د، وترحب سمبــــــًا ب   وتحث
 األزمة في سوكرانيا؛

إلى منســـــــق اإلراىة في حاوت الط ارئ سن مقدم تقريرًا عن الحالة اإلنســـــــانية   تكرر طلرها - 12 
ة  ، وتطلب إلى األمين ال ام سن ي افي الجمعي 11/1-في سوكرانيا وعن اوسـتجابة اإلنسـانية، وفقا لقرار ا د إ  

 ال امة بإحاطة منتومة بهأن تنفي    ا القرار؛

ــات بين جميع األطرا ، وتح  مرًة سخرل على   بشااااادة تشاااااج  - 13  ــتمرار المفاواـــــ على اســـــ
الت صــل إلى حل ســلمي ف ري للنزاع بين اوتحاد الروســي وسوكرانيا عن طريق الح ار الســياســي والمفاواــات  

 وال ساطة ورير ذلى من ال سائل السلمية وفق القان ن الدولي؛

ادمة عهـــــــــرة للجمعية ال امة مؤقتًا واإلذن لرئي  رفع الدورة اوســـــــــتثنائية الطارئة الح تقرر - 14 
 الجمعية ال امة باستونا  جلساتها بناًء على طلب من الدول األعباء.
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