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 حماية المدنيين في النزاع المسلح   
 

 األمين العامتقرير    
  

 مقدمة  - أوال   
  2018أيلول/سبتمبر   21يقدم هذا التقرير عمال بالطلب الوارد في بيان رئيسة مجلس األمن المؤرخ   - 1
(S/PRST/2018/18 ويســتج ب أي ــا لطلاام المجلس المت لقة بتقديم يقارير عن موامــية محددة وردم .)

 .(2021) 2573و  (2019) 2475و  (2019) 2474و  (2018) 2417و  (2016) 2286في القرارام  

وهو يقدم على خلفية النزاع في أوكرانيا، الذي يســـــــــــبب في م اناة ووتم ت يطار وي دم و ار   دود  - 2
ــفيام والمدارك والمااني الســـــــهنية والمالبر ي رمـــــــي لل جوم. وأ ببر   نا عاـــــــر مل ون   ــتاـــــ أوكرانيا. فالمســـــ

ــرة، د  المد ــيام.  أوكراني على يرك منازل م. وفي المدن المحاصــــ ــاســــ ــرين وانقط ي عن م األســــ ن ون محاصــــ
ــور  في يوم من األيام، يلوأل في األفد من بديد. وعلى  ــال النزاع النووي، الذي كان أمرا ت يمهن يهـ وبام شـ
ــمدة يرياة اريااعا هائال . وي طلي ســـالســـ    ــ ار المواد ال ذائية والمحروألام واألسـ ــ  د ال المي، أخذم أسـ الهـ

(. وك  ذلك يلحد  19-يحي ال ــ م من براء بائحة مرف ف روك كورونا )فوف د  التوريد، التي ينوء أصــال
مــــــــــررا بفشــــــــــد الناك فقرا أفلر من ة رهم ويااألم الم اناة في  اتم أخرو من النزاع ويزرع بذور المزيد من 
عدم اتســـــــــتقرار الســـــــــياســـــــــي واتمـــــــــطرابام في بمية أنحاء ال الم، مما ســـــــــيهون ل  يف  رام مااشـــــــــرة على 

 المدن  ن.  ماية

التي ت هوادة ف  ا، والتي يســـــببي في وفاة  19-وياـــــ ر الااـــــرية أي ـــــا باألســـــى  زاء بائحة كوف د - 3
ــ   ما ويركي  2021كانون األول/ديســمبر   31و   2020كانون اللاني/يناير   1مل ون  نســان ب ن   15يقدر بــــــــــــــ

م الجائحة  لى يكليف الم اناة عددا ت يحهـــى من الناك ي انون من ماـــاف  صـــحية. والى بانب النزاع، أد
اإلنسـانية وزيادة ال ـ وع على خدمام الرعاية الهـحية ال ـ.ياة. وسـمحي اللقا ام ألبزاء كل رة من ال الم 
بالســــــيطرة على الجائحة، لكن يوزي  ا ت يزال ة ر متكافر باــــــه  عم د. وت يزال ما يقري من  ال ة بالي ن  

  ث الن م الهـــــــــــحية    أل، وكل ر من م ي.ياـــــــــــون في  اتم نزاعشـــــــــــال ينت رون الجرعة األولى من اللقا
 م.ياة و قة الناك ف  ا مناا ة.

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2573(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2573(2021)
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، يقـاعة النزاع المســــــــــــــلل في عـدة بلـدان مة ال نج الطـائاي وات تجـابـام ال نياـة 2021وفي عـام   - 4
إلنســــان، والجريمة المن مة أو ة رها من أشــــهال ال نج، مما أ ار مااوأ باــــفن انت افام ويجاوزام  قور ا

ومـــاعج الم اناة، و جب التم  ز ب ن النزاع المســـلل و اتم ال نج األخرو. وفي ب د البلدان التي يواب   
نزاعام، أدم الت   رام ة ر الدســــتورية في الحهومة  لى مزيد من ال نج. وأدم أزمة المناخ أي ــــا  لى يااألم 

 ويفبيج ال نج، ويهاعد األزمام اإلنسانية.مواعن ال  ج المرياطة بالنزاع مل  ان دام األمن ال ذائي، 

ودلي مسـتويام الوييام واإلصـابام والهـدمام الناسـية ب ن المدن  ن، وال نج الجنسـي، والت ذيب،   - 5
وياــــــــتي شــــــــم  ال ائالم واتختااء في  الة اريااع في النزاع المســــــــلل. وألحد النزاع أمــــــــرارا بالبنية التحتية 

مـا أدو  لى ي ط ـ  خـدمـام الميـا  والهــــــــــــــرأ الهــــــــــــــحي والك رـباء والاـدمـام  الح وـية وأدو  لى ـيداع  ـا، م
رم  ســــــاءة اســــــتادام التكنولوبيام الرألمية انتاــــــار  الهــــــحية، ويفبيج أ وار الحرمان والجوع والنزوأل. وألد يســــــت
الم لومام الااعئة والم لومام الم ـــــــــللة وخطاي الكراأية، مما أدو  لى يفبيج النزاع وزيادة مااعر  لحار  
األذو بالمدن  ن. ويداخلي األعمال ال دائية وال وائد الب روألراعية واآل ار الســـــــــــلبية للجزاءام ويداب ر مهافحة  
اإلرهاي على األناــــــــطة اإلنســــــــانية، وال نج مــــــــد ال امل ن في المجال اإلنســــــــاني وأصــــــــول  وة ر ذلك من 

ــانية، مة ما يتريب على ذلك من ــاعدام اإلنســ ــول المســ ــ وبام إلعاألة وصــ عواألب وخيمة على المدن  ن   الهــ
؛ وياحث 2021من هذا التقرير الحالة ال المية لحماية المدن  ن في عام     انياالمحتاب ن. ويســـــــــــــت رف الارع 

 التحديام التي واب ي ال مليام اإلنسانية في السنوام األخ رة.   اللاالارع 
  

 الحالة العالمية لحماية المدنيين في النزاع المسلح  - ثانيا  
 إصابة المدنيين بأضرار على نطاق واسع -  لفأ 

 ــالــة وفــاة ب ن المــدن  ن في   11  075، ســــــــــــــجلــي األمم المتحــدة مــا ت يقــ  عن  2021في عــام   - 6
. وفي أف انســتان، في النهــج  2020في المائة مقارنة ب ام   17نزاعا مســلحا، مما يمل  انااامــا بنســاة  12

 المدن  ن  لى مســـــــتويام مياســـــــية مة مقت  واصـــــــابة   ، وصـــــــلي الاســـــــائر في صـــــــاوأ2021األول من عام 
لكن النســـــــــــــــاة اناا ــــــــــــــي ب ـد    ،2020في المـاـئة عن ناس الاترة من عـام    47مـدنـيا، بزـيادة ألـدرهـا    5  183
مدن  ن في وتيام بورنو وأداماوا ويوبي. وفي    وبيا، ســــــجلي   3 008وي/أةســــــطس. وفي نيج ريا، أل ت    15
ــتنادا  لى البيانام المتا ة، ألت  أو برأل   998   الة وفاة ب ن المدن  ن و 2 993 ــابة. وفي اليمن، اســـــــــــ  صـــــــــــ

مــدنيــا في األعمــال ال ــدائيــة. وفي بم وريــة الكون و الــديمقراعيــة، ألتــ  مــا ت يقــ  عن   811يقــ  عن   ت مــا
 ـالـة وفـاة   875وفي الجم وريـة ال ربيـة الســــــــــــــوريـة، يم يو  د مـا ت يقـ  عن    2.  538مـدنيـا وبرأل   2 474

 صـابة ب ن المدن  ن. ووردم أنااء عن سـقوع ألتلى وبر ى مدن  ن أي ـا في الكام رون وبم ورية   1  259 و
أفريقيا الوســـــــــطى وموزامب د وميانمار واألرف الالســـــــــط نية المحتلة وأمافن أخرو. وأبل  أي ـــــــــا عن  اتم  

 نزاعام.يمل   بالجلث وي ذيب وة ر ذلك من مروي سوء الم املة واتختطاأ في عدد من ال

ــية وة رها من األ يان المدنية  - 7 ــاســــــ ــتمر القتال في  لحار مــــــــرر بالمنازل والبنية التحتية األســــــ واســــــ
وـيدم رهـا، ممـا مــــــــــــــاعج من م ـاـناة المـدن  ن. وفي هـذا الهــــــــــــــدد، ـف ن اياـاذ مجلس األمن ـباإلبمـاع للقرار  

، الذي يوب  اتنتاا   لى مواعن مـــــــ ج األ يان التي ت ةنى عن ا لاقاء الســـــــهان المدن  ن  (2021)  2573
 في النزاع المسلل هو مومة ير  ب.

https://undocs.org/ar/S/RES/2573(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2573(2021)
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ــفيام والبنية التحتية لاليهــــاتم   - 8 ــتاــ وفي اليمن، ألحقي ال جمام أمــــرارا أو دمرم المدارك والمســ
ن األ يان المدنية. وفي شـــــــــمال موزامب د، ن  بي والطرر والمهـــــــــانة والمنازل والســـــــــيارام والمزارع وة رها م

األعمال التجارية والمحاص  ، وأ رألي المنازل والمركاام، ودمرم البنوك والمستافيام والمدارك والمطارام  
وشـــــــاهام الميا  والك رباء. وفي    وبيا، دمرم المنازل والمهـــــــانة. وفي  ألليم ييجراي، كان المالي ن ياتقرون  

ــاهام اتيهـــاتم والادمام المهـــريية المو وألة، في   ن ي طلي ســـالســـ  التوريد  لى  مدادام ال ك رباء وشـ
 التجارية بادة.

ــوار والمدارك وأمافن ال.اادة أو  - 9 ــحية واألســــــــ ــطى، ن بي المرافد الهــــــــ وفي بم ورية أفريقيا الوســــــــ
ون و الديمقراعية،  اســــــتادمي ألةراف عســــــهرية ب نما دمرم الجســــــور والمنازل والمدارك. وفي بم ورية الك

وردم أناــاء عن  وادن ن ــب و رر منــازل وياج رام في أســــــــــــــوار ومطــاعم وأمــافن ال.اــادة. وفي عــدد من 
البلدام الواأل ة في شـمال شـرر نيج ريا، ي رمـي المنازل والمدارك والمسـتاـفيام وشـاهام الك رباء والكنائس 

ألرف الالســــــــط نية المحتلة، ي رمــــــــي المااني  والبنية التحتية لاليهــــــــاتم ل جمام متكررة. وفي ةزة، في ا
 السهنية والمرافد ال امة والمهانة ألمرار بسيمة.

وعبلي أعراٌأ بالبنية التحتية للميا  أو أهملت ا، مما  رم المدن  ن من اإلمدادام الكايية ومـــــــاعج   - 10
ربية الســورية، أدم األمــرار  من ندرة الميا  النابمة عن ي  ر المناخ. وب د عقد من الحري في الجم ورية ال 

الواس ة النطار التي لحقي بااهام الميا  ونقل الهيانة  لى خاد نساة ميا  الاري المتا ة للمدن  ن  لى 
ــاهام الميا   50ســــــــنوام، في   ن أن   10في المائة مما كاني علي  ألب   40أأل  من  في المائة فقم من شــــــ

مناعد من مالي، ســيطرم الجماعام المســلحة على   والهــرأ الهــحي في البالد ي م  باــه  صــحيل. وفي
  مهانية الحهول على الميا  واألرامي الهالحة للزراعة، ولم ي ط ا  ت ألولئك الذين ين مون  لى صاوف ا.

ــا لل جوم. وفي ةزة، في األرف  - 11 وخالل ال ديد من النزاعام، ي رمـــــــــــي البنية التحتية للميا  أي ـــــــــ
البنية التحتية للميا ، بما في ذلك وبار الميا  الجويية وخزاناي ا، ومحطام يحلية  الالسط نية المحتلة، ي رمي

الميا  والهرأ الهحي، وشاهام يوص   الميا ، ومحطام ال خ، ألمرار بسيمة خالل األعمال ال دائية. 
ى أفلر وفي ل بيا، أدم ال جمام على ماـــــروع الن ر الهـــــناعي ال  يم  لى ي ط   عم  اآلبار، مما أ ر عل

 اد ا أمنيا على  مدادام الميا  الن ياة والهـــــــــرأ   26أ ر    ،( 1) شـــــــــال. وفي شـــــــــرر أوكرانيا 70 000من 
 الهحي.

وأدو سـ ر األعمال ال دائية في المناعد الح ـرية وة رها من المناعد المفهولة بالسـهان  لى زيادة  - 12
،  2021ى اسـتادام أسـلحة متاجرة. وفي عام  مااعر مقت  واصـابة المدن  ن، ت سـيما عندما ينطوي القتال عل

دولة مت ـررة  21 اد ة ينطوي على اسـتادام أسـلحة متاجرة في مناعد مفهولة بالسـهان في  1 234سـجلي  
ــار عن وألوع  ــحية. وكان  10  184من النزاعام، مما أســــــ في المائة من مجموع هؤتء من المدن  ن،   89مــــــ

. وأ بل  عن أفبر عدد من المدن  ن الذي سقطوا محية لألسلحة  في المائة في مناعد أخرو   10مقارنة بنساة  
ــتان والجم ورية ال ربية الســـــــــورية واألرف الالســـــــــط نية  المتاجرة في المناعد المفهولة بالســـــــــهان في أف انســـــــ

ويهــــاي   وي رف المدن ون ل ــــرر مدمر، ســــواء في أعقاي ذلك مااشــــرة أو على المدو الطوي .  .( 2) المحتلة

 __________ 

 .2021اإلشارة الحالية واإلشارام الال قة ل ام  (1) 

(  / https://aoav.org.ukدولـة. يســــــــــــــتنـد بمية أرألـام من مـة مهـافحـة ال نج المســــــــــــــلل ) 21من مـة مهـافحـة ال نج المســــــــــــــلل في   (2) 
  لى البيانام المتا ة  اليا. Insecurity Insight (https://insecurityinsight.org/) و
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ال ـحايا الناب ن من أسـلحة متاجرة ب عاألام مدو الحياة ويت رمـون لهـدمام ناسـية خط رة. وألد  ال ديد من  
أدو اســـتادام األســـلحة المتاجرة  لى  لحار مـــرر بالبنية التحتية الح وية أو يدم رها، مة ما يتريب على ذلك 

الهــــــحية، وي ط   من و ار يهــــــ ب الادمام األســــــاســــــية مل  الميا  والهــــــرأ الهــــــحي والك رباء والرعاية 
 سالس  اإلمدادام ال ذائية.

و تى عندما يدعي أعراٌأ أن ا يســــتادم أســــلحة متاجرة في مناعد مفهولة بالســــهان امتلات للقانون   - 13
الدولي اإلنســــــــــــاني، ف ن هذا ي   يتســــــــــــبب بنمم من ال ــــــــــــرر المدمر يلحد بالمدن  ن على المدي ن القريب 

نب األعراأ اســـتادام األســـلحة المتاجرة التي يحدن و ارا واســـ ة النطار  ملحة ألن يتج والا  د. و مة مـــرورة
في المناعد المفهولة بالســهان. والج ود المتواصــلة الرامية  لى  صــدار  عالن ســياســي لم الجة هذ  الماــهلة  
هي مومـــــــــة ير  ب. وينا ي أن يت ـــــــــمن هذا اإلعالن التزاما وامـــــــــحا من بانب الدول بتجنب اســـــــــتادام 

 لمتاجرة التي يؤ ر على مسا ام واس ة في المناعد المفهولة بالسهان.األسلحة ا

مدنيا من براء األل ام واألب زة المتاجرة   9  797، ســــــــجلي األمم المتحدة  صــــــــابة 2021وفي عام  - 14
المريجلـة والمتاجرام من مالاـام الحري، وســــــــــــــجلـي أعلى األرألـام في الجم وريـة ال ربيـة الســــــــــــــوريـة ويلت ـا 

 أف انستان.

وفي    وبيا وأذربيجان وأوكرانيا والجم ورية ال ربية الســــــــورية وبم ورية أفريقيا الوســــــــطى وبم ورية  - 15
الكون و الديمقراعية وبنوي الســودان وكولومبيا وميانمار والســودان والهــومال وال رار والالب ن واليمن وأمافن 

ــية والمتاجرام   ــاة واألل ام األرمـ ــببي ال بوام الناسـ ــابة مدن  ن،  أخرو، يسـ من مالاام الحري في مقت  واصـ
وأعاألي الوصــــول  لى األرامــــي الزرا ية والادمام األســــاســــية وســــب  ال.ية، وأبطفم عملية  عادة اإلعمار 

 ومن ي عودة الناز  ن داخليا والالبئ ن.

مجتم ـا   1  522مـناعد خطرة في البـلد، وهي يؤ ر على    4 104وفي أف ـانســـــــــــــــتان، ت يزال هـناك   - 16
حليا. وأبل   لث بمية األسـر الم.ياـية عن وبود مواد خطرة متاجرة في مهان ألريب. وفي بنوي السـودان، م

مل ون متر مربة من   18  ــث ياــــــــــــــتاــ  في أن األل ــام األرمــــــــــــــيــة والمتاجرام من مالاــام الحري يلون  
أو برفي  األرامــــــــــــــي، كاــــــــــــــاي األمطار ال زيرة وميا  الفي ــــــــــــــانام وز ز ي متاجرام مدفونة من مهان ا  

عالمـاي ـا، ممـا أدو  لى يلوـيث مـناعد بـدـيدة أو مـناعد يم يط  رهـا ســــــــــــــابـقا. ومن ـي المواد الاطرة المتاجرة  
المـدن  ن من بمة المـيا  أو الحطـب، وزراعة األرامــــــــــــــي، والذهاي  لى المـدارك، والحهــــــــــــــول على خدمام  

نزاعام مت ددة، باإلمــافة  لى عبوام   الرعاية الهــحية. وفي ال رار، واب  المدن ون يلو ا باألســلحة من براء
نــاســــــــــــــاــة مــدفونــة يحــي األرف أو مربوعــة بــفدوام منزليــة أو مااــفة يحــي األنقــاف. وفي محــاف ــة ن نوو،  
بــال رار، أدو يلون المــدارك والطرر المؤديــة  ل  ــا  لى  عــاألــة  عــادة بنــاء المــدارك وبــث الاوأ في ناوك 

ألرامـــي الزرا ية  نتال المحاصـــ  ، ومنة يلون المنازل الناز  ن األعاال ومقدمي الرعاية ل م. وأعار يلون ا
 .( 3) من ال ودة

ــ ر التقديرام  لى أن أفلر من وا د من  - 17 ــائر دائمة من براء النزاع. وياـ ــحة ال قلية خسـ ويكبدم الهـ
لهــدمة.  ف  خمســة أشــااي ي.ياــون في مناعد متف رة بالنزاع ي انون من اتفتئاي والقلد واتفتراي التالي ل

ــاهم الت رف لألعمال ال دائية،  وفي شــــــــــرر أوكرانيا واليمن واألرف الالســــــــــط نية المحتلة وأمافن أخرو، ســــــــ
 __________ 

 (3) Humanity and Inclusion, No Safe Recovery: the Impact of Explosive Ordnance Contamination on 

Affected Populations in Iraq (2021).. 
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واناااف فري الحهـــــول على ال ـــــروريام مل  الرعاية الهـــــحية وال ذاء والت ليم، ومحدودية  رية التنق ، 
متحـدة للطاوـلة )ال ونيســــــــــــــج(،  في  ـدون  ـاتم خط رة في مجـال الهــــــــــــــحـة ال قلـية. ووفقـا لمن مـة األمم ال

في ةزة يف  ر ســلبي شــديد على الهــحة ال قلية لتســ ة أعاال من   2021لألعمال ال دائية في أيار/مايو   فان
 أص  عارة.

وألــد اياــذم ب د الــدول خطوام هــامــة وبــديرة بــالتر  ــب لت زيز  مــايــة المــدن  ن في عمليــاي ــا  - 18
، ب دما 2021ام عن نتائج ملموســـة. وفي كانون اللاني/يناير  ال ســـهرية، ومن المفمول أن يســـار هذ  الاطو 

في    2010 ققــي الحهومــة الن وزيلنــديــة في األمــــــــــــــرار التي لحقــي بمــدن  ن خالل عمليــة بورن ــام في عــام  
لقوام الدفاع، الذي يت ـــــــمن ألواعد بديدة للرد  35أف انســـــــتان، أصـــــــدرم ألوام الدفاع الن وزيلندية األمر رألم  

ــم  الاطوام اإلبال  على يقارير عن   ــلل. وياــ ــهري أ ناء نزاع مســ ــاع عســ ــابة مدن  ن بفذو من براء ناــ صــ
اإلبااري عن األمـــــــــــرار التي يلحد بالمدن  ن، وفتل يحق د، وياادل النتائج، ودفة ي وي ـــــــــــام لل ـــــــــــحايا. 

يهي في  واســــتجابة للاــــواة  المت لقة بنمم عوي  األمد من ال ــــرر الال د بالمدن  ن، وب  وزير الدفاع األمر 
بومـــــــة خطة عم  لتافيف ال ـــــــرر واتســـــــتجابة ل  ينا ذا لتوصـــــــيام وردم في    2022فانون اللاني/يناير  

مركز امتياز ”دراســـــــــــام  ديلة ومراب ام داخلية. ووب  الوزير على وب  التحديد، في بملة أمور، ب ناـــــــــــاء 
ن وادارة البيانام، واسـتكمال سـياسـة  ، ويو  د يقارير اإلبال  عن األمـرار التي يلحد بالمدن   “لحماية المدن  ن

 على نطار وزارة الدفاع للتافيف من األمرار التي يلحد بالمدن  ن واتستجابة ل ا.
 

 المعاناة اإلنسانية واالحتياجات اإلنسانية -  باء 
 الرعاية الطبية   

ووســــــــــــــاـئ  النقـ  الطبـية  ، ي رف ال ـاملون في المجـال الطبي والمرافد والم ـدام  2021عوال عـام   - 19
بلدا واألليما متف را بالنزاعام،  17لل جوم، ويدخلي األعراأ في الرعاية الطبية. ووفقا للبيانام المســــــــــــتقاة من 

(، 2020بلدا في عام    21في    158)مقاب    2021من ال امل ن في مجال الرعاية الهحية في عام   219ألت   
(، وي رف 2020في عـام  91)مـقاـب   120ختطج  (، وا2020في عـام  153ـبفذو )مـقاـب   233وأصـــــــــــــــ ب 

(. ويجاوزم نســـــــــــاة وييام ال امل ن في مجال الرعاية الهـــــــــــحية في  2020في عام  37تعتداء )مقاب   68
ــو أي بلد وخر ) ــحية في األرف 95بورك نا فاســــــ ــ ب أفبر عدد من ال امل ن في مجال الرعاية الهــــــ (. وأصــــــ

فردا(. وكان اختطاأ المودا ن الطب  ن  41ال ربية الســــــــــورية ) فرد( والجم ورية  101الالســــــــــط نية المحتلة )
 .( 4) (28( ونيج ريا )29أفلر انتاارا في مالي )

ــ  - 20 مرفقا من مرافد الرعاية الهحية، أو يف ر  493، دمر أو ي رر 17وفي ناس البلدان واألألاليم الــــــ
مرفقا  165المرافد، ي ــرر أو دمر بدخول المســلح ن  ل  ا، أو اســتادمي ألةراف عســهرية. ومن ب ن هذ   

(. وكاني مرافد الرعاية الهــحية في األرف 2020بلدا في عام  21مرفقا في    158للرعاية الهــحية )مقاب   
مرافد. وعبر عدة نزاعام، ســجلي   4مرفقا ودمرم  59الالســط نية المحتلة هي األفلر ي ــررا،   ث ي ــرر 

ذو بالمرمــى وال امل ن في المجال الطبي وأمــرم بوســائ  من مة الهــحة ال المية أي ــا  وادن ألحقي األ
 النق  والمرافد واإلمدادام.

 __________ 

 .Insecurity Insightاألرألام ألدمت ا  (4) 
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ــائم النق  ون بي، واســــــــــتادمي  -   21 وفي شــــــــــمال    وبيا، هوبمي مرافد الرعاية الهــــــــــحية والم دام ووســــــــ
ــتاـــفيام ألةراف عســـهرية. ولحقي أمـــرار بمئام المرافد الهـــحية في أألاليم ال ار وأم رة وييجراي،   وي ط  المسـ

في المائة من مرافد الرعاية الهــحية األولية. وفي    35عم  ال ديد من ا. وفي شــرر أوكرانيا، لحقي أمــرار بنســاة  
شــال للن ب والتدم ر. وفي    80  000 يتوري، بجم ورية الكون و الديمقراعية، ي رف مرفد عبي يادم أفلر من 

طرر المؤدية  لي ، ف ــال عن  يادة للهــدمام والحرور  ةزة، ألحقي ال ارام الجوية أمــرارا بمســتاــاى الاــااء وبال 
 (. 19- )فوف د   ومركز للرعاية الهحية يوفر فحوصا ولقا ام لمرف ف روك كورونا 

وأببرم األعمال ال دائية على ي ل د الرعاية الطبية في    وبيا وبم ورية أفريقيا الوســـــطى ونيج ريا   - 22
في أف انســــــتان، أعاألي ال جمام على مرافد الرعاية الهــــــحية  واألرف الالســــــط نية المحتلة وأمافن أخرو. و 

 نســـــان  لى الادمام الهـــــحية. وعلقي من مة أعااء بال  دود عملياي ا في وســـــم  ألليم  300  000وصـــــول  
ييجراي ـب   وبـيا ب ـد مقـت   الـ ة من عمـال اإلةـاـ ة الطبـية. وفي كـابو ديل ـادو، بموزامب د، أ ةلد مـا يقري من 

في المائة من المرافز الهـــــــحية في   80هـــــــحية بســـــــبب ان دام األمن، ويوألج عن ال م  نهـــــــج المرافز ال
المقاع ام التسـة األفلر ي ـررا من النزاع في اإلألليم بسـبب و ار النزاع والكوارن. وأببر ان دام األمن من مة  

ــوء الت ذية وة رها من األناــــــــــطة في أب زاء من وتية أعااء بال  دود على وألج يقديم عالبام المالريا وســــــــ
بورنو في نيج ريا. وفي اليمن، كان نهـــــــــج المرافد الهـــــــــحية فقم ي م  بهام  عاألت ، وعاني المرافد التي 

 دلي ماتو ة من نقل  اد في المودا ن واألدوية والوألود واإلمدادام الطبية.

ة األســـــاســـــية ويدخلي أعراأ النزاع أي ـــــا في عملية يقديم المســـــاعدة الطبية. وواب ي  ركة األدوي  - 23
واللوازم الطبيـة  لى  ألليم ييجراي ـب   وبيـا أل ودا شــــــــــــــدـيدة، ممـا أدو  لى نقل كب ر في بمية أنحـاء المنطقـة.  
ــاعاــام مرياطــة بنقل األدويــة واللوازم، بمــا في ذلــك أدويــة ولوازم عالل  و ــدد األعاــاء عــدة وييــام وم ـــــــــــــ

من  ـاتم التـدخـ  ال ـديـدة في ميـانمـار،   أمراف الكلى والســــــــــــــرعـان والحـاتم المزمنـة األخرو. وفي وا ـدة
ــردين داخليا في بلدة م ندام  ــدر أمر بالقاد على عب ب يقدم الرعاية الطبية للماــ ــودرم لوازم عبية وصــ صــ

وأفادم من مة أعااء بال  دود بفن مودا ن في أف انســتان وال رار ونيج ريا ي رمــوا للم ــايقة   بوتية ياــ ن.
 م م لإلرهاب  ن.وسوء الم املة وال نج بزعم دع

بســـبب مـــ ج الن م الهـــحية،   19-ويت رف األشـــااي المت ـــررون من النزاع لإلصـــابة بهوف د - 24
ــللة وة رها من ال وام . ولم يهــــــــ   ــار الم لومام الم ــــــ وندرة اللقا ام، واناااف  قة عموم الناك، وانتاــــــ

 وبيا والجم ورية ال ربية الســــــــــورية ســــــــــوو عدد ألل   بدا من اللقا ام  لى البلدان التي يواب  نزاعام، مل     
في المناعد الاام ة لسيطرة الجماعام المسلحة من ة ر  19-والهومال واليمن. وبرو التلقيل مد كوف د

الدول في شـــــــــــرر أوكرانيا والجم ورية ال ربية الســـــــــــورية وميانمار وأمافن أخرو، ولكن ليس من دون يحديام 
الن م الهـــــــحية. واياذم الجماعام المســـــــلحة من ة ر الدول   يت لد بالندرة والم لومام الم ـــــــللة ومـــــــ ج

 .( 5) ، يتراوأل ب ن  نكار وبودها والتهدي اتستااألي للجائحة19-مجموعة من المواألج بافن بائحة كوف د

 __________ 

 (5) Irénée Herbet and Jérôme Drevon, “Engaging armed groups at the International Committee of the Red 

Cross: challenges, opportunities and COVID-19”, International Review of the Red Cross, No. 915 

(January 2022)Error! Hyperlink reference not valid.; and Error! Hyperlink reference not 

valid.Geneva Call, COVID-19 Armed Non-State Actors’ Response Monitor database فــــــــي مــــــــتــــــــاأل   . 
www.genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor. 

http://www.genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor
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 الجوع من جراء النزاع   

اب   ، و 2021اســــــتمرم ال الألة الســــــببية ب ن النزاع المســــــلل والجوع. وبحلول كانون األول/ديســــــمبر  - 25
ــتويام أزمة أو أســـوأ من ان دام األمن ال ذائي الحاد في   140نحو  دولة ل ب ف  ا النزاع   24مل ون نســـمة مسـ

 .2020مل ون نسمة في عام  99,1وان دام األمن دورا رئيسيا في اريااع مستوو الجوع، من 

ذائي الكار ي الا لي أو وواب ي    وبيا وبنوي الســـــــودان ونيج ريا واليمن  الة من ان دام األمن ال  - 26
المتوألة، ويربة ذلك في المقام األول  لى النزاع المســــلل وال نج. كما واب ي بم ورية أفريقيا الوســــطى  الة  

مالي ن   9، ا تال أفلر من 2021من أشــد  اتم التدهور في األمن ال ذائي. وبحلول ياــرين اللاني/نوفمبر  
  400 000عابلة، واعتاارا من يموز/يولي ، ألدر أن  والي شــــال في شــــمال    وبيا  لى مســــاعدام ةذائية  

ــهان  ــج السـ ــب  ة بالمجاعة. وفي اليمن، كان ما يقري من نهـ شـــال داخ   ألليم ييجراي يواب ون دروفا شـ
مل ون عاــ  ومل ون امرأة  ــامــ  ومرمــــــــــــــة    2,25ي ــانون من ان ــدام األمن ال ــذائي الحــاد، وكــان أفلر من  

في المائة من الســــــــهان من الجوع   60وفي الجم ورية ال ربية الســــــــورية، عانى  ي انون من ســــــــوء ي ذية  اد. 
. ودعي فرألة ال م  الريي ة المســـــــــتوو الم نية 2018وان دام األمن ال ذائي، بزيادة ألدرها مـــــــــ اان منذ عام  

 بمنة المجاعة  لى يوف ر موارد لمنة المجاعة ويحس ن وصول المساعدام اإلنسانية.

واســـــــــتمرم أعراأ النزاع في دفة عجلة ان دام األمن ال ذائي من خالل  عاألة  نتال األةذية، وألطة   - 27
ســـــب  الحهـــــول على ال ذاء، ويدم ر مهـــــادر ال ذاء التي ت ةنى عن ا لاقاء المدن  ن على أل د الحياة. وفي  

ودمرم المحـاصـــــــــــــــ  ،    شــــــــــــــمـال    وبـيا، ي طـ  اإلنـتال الزراعي  لى  د كب ر،  ـ ث نزأل الـناك من مزارع م،
ون ـبي المـاشـــــــــــــــية أو ألتلـي. وفي أبزاء من  ألليم ييجراي، ورد في يقـارير أن الـناك من وا من الزراعـة. وأدم  

 لى الحد باـــــدة من   -بما في ذلك وصـــــول الســـــلة التجارية   -الق ود المارومـــــة على الوصـــــول  لى المنطقة  
ــال عن ما ــاعدام ال ذائية والوألود. وفي اليمن، يوافر البذور وة رها من المدخالم الزرا ية، ف ــ زونام المســ

ي ــــــــــــــررم في ال جمـام المزارع  واللروة الح وانـية ومرافد يازين األةـذـية وة رهـا من مـدخالم  نـتال األةـذـية  
األسـاسـية والبنية التحتية. وفي نيج ريا، ي رف المزارعون باـه  روي ني لالعتداء وسـلبي منتجاي م، في   ن 

ــت  ــ م النزاع المســــ ــلحة في اناااف  نتال األةذية، وفقدان أســــ مر واةالر الطرر ويلون الحقول الزرا ية باألســــ
 سب  ال.ية، وان دام األمن ال ذائي الحاد لمالي ن األشااي.

وفي بم ورية أفريقيا الوســـطى، أل د النزاع وصـــول الناك  لى األرامـــي وأدو  لى اناااف  اد في  - 28
ــب  ال.ية ذام   ــول  لى اإلنتال الزراعي وســــــــ ــلحة الحقول ومن ي الوصــــــــ ــلة. وا تلي الجماعام المســــــــ الهــــــــ

المحاصـ   وفري الحهـاد. وسـاهم الوصـول المحدود  لى األرامـي الزرا ية والتالي القسـري عن المحاصـ    
. وفي موزامب د، أدو التاــريد القســري 2020في المائة مقارنة ب ام    40في اناااف  جم المحاصــ   بنســاة 

الوصــــول  لى األرامــــي الزرا ية والماشــــية وما يتهــــ  ب ا من ســــب  ال.ية. وأدو الح ر    لى فقدان  مهانية
الماروف على التحركام الاحرية ماالة ســا   بالما  لى  عاألة صــ د األســماك، وهو مهــدر رزر أســاســي في  

 المجتم ام السا لية.

وة الاــــرائية والحهــــول على وأدو ي ط  الن م ال ذائية واألســــوار  لى اريااع األســــ ار واناااف الق - 29
ســــور عن ال م     200ســــوألا من أصــــ    85اإلمدادام. وفي  ألليم ييجراي ب   وبيا، ي طلي البنية التحتية في 

أو أصــــــاب ا الدمار. وباإلمــــــافة  لى نقل اإلمدادام التجارية، أصــــــاحي ال ــــــروريام ة ر ميســــــورة التكلاة 
 يار اتألتهـاد  لى محو دخ  الناك، ويسـبب في زيادام بالنسـاة لم  م السـهان. وفي اليمن، أدو اسـتمرار ان 
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ــية. وفي بم ورية أفريقيا الوســـــطى، ي طلي   ــاســـ ــلة األســـ ــ ار ال ذاء والوألود، وعرأل  واردام الســـ فب رة في أســـ
في   20األســـوار، مما أ ر على يوافر ال ذاء، ففدو ذلك  لى اريااع متوســـم أســـ ار الســـلة األســـاســـية بنســـاة 

 .2021لاني/يناير و زيران/يوني  المائة ب ن كانون ال
 

 البيئة الطبيعية   

ألحقي ال مليام ال ســـهرية أمـــرارا بالب ئة الطبي.ية. وفي الجم ورية ال ربية الســـورية، أدو ال ـــرر  - 30
الذي لحد بالبنية التحتية الهــــــــــــــنا ية  لى يول د مالي ن األعنان من األنقاف والياار التي يحتوي على مواد 

اســــــــــتوك والم ادن اللق لة والمواد الكيميائية ومنتجام ات ترار، مة ما ل ا من يف  ر خط ر  خطرة مل  األســــــــــ 
محتم  على الهـــــــــــــحة. وخالل القتال الذي دار في ةزة، في األرف الالســـــــــــــط نية المحتلة، اندلة  ريد في  

اد الكيميائية مستودع ي ازن يي  مب دام  ارية ومب دام األعااي ومهانة يحتوي على كميام كب رة من المو 
الاطرة، مما يسـبب في يلون الميا  الجويية. وفي شـمال ال رار، يسـببي ال مليام ال سـهرية في  شـ ال  رائد  
في ال ابام مما أدو  لى ي رية ال ابام من األشجار، وامطرار المزارع ن والرعاة  لى يرك أرام  م وي ددم 

ود وياج ر األل ام األرمــــــــــــــية والمتاجرام من مالاام  المناعد المفهولة بالســــــــــــــهان. وفي أوكرانيا، عرأل  وب
 الحري اتستجابة لحرائد ال ابام.

ــائر   - 31 فما أن مـــــــــــــ ج الحهم والت ط   واإلهمال النابم ن عن النزاع الذي عال أمد  ألد ألحد خســـــــــــ
م والحياة فاد ة بالب ئة الطبي.ية. وفي بم ورية الكون و الديمقراعية، مهن مــ ج اإلدارة من اســت الل ال ابا

ــنا ية خطرا   ــيانة المنابم الهـ ــه  ي ط   صـ ــرر أوكرانيا، شـ ــاهم في  زالة ال ابام. وفي شـ البرية والم ادن وسـ
بتلون الميا  الجويية بالمواد الســامة والماــ ة. وفي ل بيا، أدو يســري النام من محطام الطاألة و قول النام 

سـا لي في ب د المناعد. وأدو مـ ج الحوكمة   والمناـتم الاحرية التي ي اني من سـوء الهـيانة  لى يلون
ــري ما  ــورية،  لى يســ ــري خزان نام ألديم في بانياك، بالجم ورية ال ربية الســ ــيانة  لى يســ واناااف ألدرة الهــ

،  2021متر مه ب من زيي الوألود اللق    لى الاحر األبيد المتوسم في وي/أةسطس    12 000يقري من 
تم ام المحلية للاطر. وةرألي ناأللة نام صـــــــدئة راســـــــية في م ناء مما عرف الب ئام الاحرية وصـــــــحة المج

ك لومترا من الاـــواعر، بما في ذلك محمية عبي.ية كب رة. كما دلي ناأللة   20عدن، باليمن، ولو ي أفلر من 
الم طلة ماالة السـا   ال ربي لليمن، مما يومـل الحابة  لى التافيف باـه    صـافرالتازين والتاري  ال ائمة 

عاب  من الت ديد الوشـــــــــــــيك المتمل  في يدم ر الن م اإليهولوبية، وي ريد ســـــــــــــب  ال.ية للاطر، ويلويث 
 السلسلة ال ذائية واباار الموانر الح وية على اإلةالر.

 
 التشريد القسري   

مل ون    82,4مل ون شـال ألسـرا، مقارنة بـــــــــــــــ   84نزأل ما يقدر بنحو  ،2021بحلول منتهـج عام  - 32
مل ون شال داخليا بسبب النزاع، وكان هناك   50,9ونزأل ما يقري من   .( 6) 2020شال بحلول ن اية عام 

مالي ن شــــــال   6,6مل ون تبر. وفي الجم ورية ال ربية الســــــورية، د     26,6مالي ن عالب لجوء، و 4,4
ــ م بل  مالي ن نازأل داخليا، كاني  5,6مرة. وبوبود  والي  25عدد المرام التي نز وا ف  ا  ناز  ن، وب  ـــــــــ

بم ورية الكون و الديمقراعية أي ــــا موعنا أل د أفبر الســــهان الماــــردين داخليا في ال الم، ب نما يســــت ــــيف 
، بمـا في  2021مالي ن ـنازأل بحلول ن ـاـية عـام    4,2تبر. وكـان لـدو    وبيـا أفلر من    500  000أفلر من  

 __________ 

 .“ 2021ايجاهام منتهج ال ام ” ماومية األمم المتحدة لاؤون الالبئ ن،  (6) 
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مالي ن نازأل  4,9مل ون نازأل بســـــــبب النزاع في الاـــــــمال. وبل  عدد الناز  ن في كولومبيا   2,1ذلك أفلر من  
 مالي ن نازأل. 4,3بسبب النزاع وبل  عددهم في اليمن  

وفي ال ـديـد من النزاعـام، وابـ  الماــــــــــــــردون داخليـا أخطـارا ويحـديـام متزايـدة، بمـا في ذلـك ال نج  - 33
اـتي شـم  ال ائالم، واتعتقال أو ات تجاز الت سـاي، والت رف للمتاجرام من مالاام الحري،  الجنسـي، وي 

ــاء واألعاال ال البية ال  مى   ــهلي النسـ ــحة والت ليم. وشـ ــول على ال ذاء والمفوو والهـ ومحدودية فري الحهـ
وكان خمسة مالي ن    .( 7) مل ون مارد داخليا من األعاال والاااي 30,5من الماردين داخليا. وكان أفلر من 

ــاب ن ب عاألام، و ــرد داخليا مهـــــــــ ــوء   2,6ماـــــــــ ــ م لاطر أفبر من ســـــــــ ــن، مما ي رمـــــــــ مل ون من كاار الســـــــــ
 واإلهمال. الم املة

ــبتمبر  - 34 للاريد الريية المســــــــتوو الم ني بالتاــــــــريد الداخلي، أصــــــــدر   2021ومتاب ة لتقرير أيلول/ســــــ
. وهو ي ــــة ر ية 2021لي في كانون األول/ديســــمبر  األم ن ال ام ماــــروع برنامج عم  باــــفن التاــــرد الداخ

ــرد الداخلي، بما في ذلك  يجاد  لول دائمة، ومنة   ــفن يكليف الج ود الرامية  لى م الجة التاـــــــ ــتركة باـــــــ ماـــــــ
 دون أزمام ياـرد بديدة، ومـمان  هـول أولئك الذين يواب ون التاـرد على الحماية والمسـاعدة الا الت ن.  

، الذي يجري باـفن  ماـاورام مة أصـحاي المهـلحة الرئيسـ  ن ألب  ومـ   في  ويجدد ماـروع بدول األعمال
صـــــــي ت  الن ائية، دعوة األم ن ال ام لجمية الحهومام  لى أن ي ـــــــة على وب  الســـــــرعة ســـــــياســـــــام ويدرياا  
ويوب  ـا وة ر ذلـك من التـداب ر لحمـايـة المـدن  ن أ نـاء النزاع والحـد من ماـاعر التاــــــــــــــرد وأبـدد ييـ  دعويي 

الحهومام  لى ومــة ســياســام ويدريب ويوبي  وة رها من التداب ر على وب  الســرعة لحماية المدن  ن   لجمية
 أ ناء النزاع والحد من مااعر التارد.

 
 أوجه محددة للعرضة لألذى -  جيم 

 األطفال   

ن و في النزاعــام في    وبيــا وأف ــانســــــــــــــتــان وأوكرانيــا والجم وريــة ال ربيــة الســــــــــــــوريــة وبم وريــة الكو  - 35
الديمقراعية والهــــــــــــــومال وال رار والكام رون وموزامب د واليمن وة رها من النزاعام، د  عدد األعاال الذين 
ألتلوا وبر وا وي رمـــــــــوا لل نج الجنســـــــــي مريا ا بدا، مة ما يتريب على ذلك من و ار مدمرة على الهـــــــــحة  

ان الاهـر أو السـمة والهـدمام الناسـية، ال قلية للناب ن ونموهم. وأدو األذو، بما في ذلك البتر والاـل  وفقد
  لى اتستا اد اتبتماعي واعاألة الحهول على الت ليم.

ــتان وبم ورية أفريقيا الوســـطى وبم ورية الكون و الديمقراعية والهـــومال   - 36 وواب  األعاال في أف انسـ
والتجن د واتســـتادام في    والكام رون وكولومبيا وموزامب د واليمن وأمافن أخرو مااعر متزايدة من اتختطاأ

(. وفي ال رار والجم ورية ال ربية الســـــــــــورية وأمافن أخرو، اســـــــــــتمر S/2022/272األعمال ال دائية )ان ر 
ا تجاز األعاال بســـــبب اريااع م الا لي أو المزعوم بجماعام مســـــلحة أو ألســـــااي أمنية. وي رف ب  ـــــ م 
لســــــــــــــوء الم املة والت ذيب و رموا من المحافمة وفد األصــــــــــــــول القانونية. وبل  عدد أعاال مايم ال ول في  

عا . ولم يهن لدي م ما يهاي من فري الحهـــــــــــول على ال ذاء   36 300الجم ورية ال ربية الســـــــــــورية نحو 
 ل م. والماء والرعاية الهحية والت ليم. وف ه  الكل رين من م عمدا عن مقدمي الرعاية

 __________ 

 (7) High-level Panel on Internal Displacement, Shining a Light on Internal Displacement: a Vision of the 

Future (2021). 

https://undocs.org/ar/S/2022/272
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بلدا على األأل     13، ي رف الم لمون للقت  واإلصابة واتختطاأ واتعتداء في  2021وعوال عام  - 37
وكاني أعلى األعداد المســـــــــــجلة للم لم ن القتلى في أف انســـــــــــتان وأعلى    .( 8) من البلدان المت ـــــــــــررة من النزاع

األعداد المســــــــجلة للم لم ن الماتطا ن في نيج ريا واليمن. وفي    وبيا وأف انســــــــتان وأوكرانيا وبورك نا فاســــــــو  
ــومال والك ــورية والهـ ــطى وبم ورية الكون و الديمقراعية والجم ورية ال ربية السـ ام رون وبم ورية أفريقيا الوسـ

ومالي وميانمار ونيج ريا واألرف الالســـــــــــــط نية المحتلة ومنطقة الســـــــــــــا   األوســـــــــــــم وأمافن أخرو،  رمي  
ال جمام على المدارك واســــتادام ا ألةراف عســــهرية األعاالع من الت لم وخدمام أخرو يتلقون ا من خالل  

،  2021ســ ة األولى من عام  المدارك، وب لت م أفلر عرمــة لمااعر أخرو. وفي أف انســتان في األشــ ر الت 
ــبب وبود مااعر مواد   900د مرم أفلر من   ــة أو ي ـــررم أو أةلقي وي طلي عملية  عادة يفه ل ا بسـ مدرسـ

مدرســة على األأل  أو أمــرمي    15متاجرة. وفي وتيتي بورنو الجنوبية ويوبي الاــمالية في نيج ريا، ي ــررم 
 30  000وتأ المدارك كليا أو بزئيا ونزأل أفلر من   ف  ا الن ران في هجمام عل  ا. وفي    وبيا، ي ــــــررم

 وتية ومنطقة.  13مدرسة و رما بام.يا ألةراف عسهرية في  60م لم. وفي ميانمار، استادمي 

القرار  لى اياـاذ اـلذي اياـذ  مجلس األمن مومــــــــــــــة ير ـ ب. وـيدعو    (2021) 2601وكـان القرار  - 38
يداب ر لحماية المدارك من ال جمام وياـــــــجة الدول على التافيف من  دة اتســـــــتادام ال ســـــــهري للمدارك  
ويجنا . وكاني مومـــــــــــــة ير  ب بناس المقدار بمية الموافقام الجديدة على  عالن المدارك اآلمنة والج ود 

 ذ اإلعالن والماادئ التوب  ية المرياطة ب  لحماية  التي بذلي مؤخرا في أوكرانيا وبنوي السودان ونيج ريا لتنا
 المدارك والجام ام من اتستادام ال سهري أ ناء النزاع المسلل.

 
 العنف الجنسي   

في النزاعام الدائرة في    وبيا وبم ورية أفريقيا الوســطى وبم ورية الكون و الديمقراعية والهــومال  - 39
وأمافن أخرو، واصلي األعراأ استادام ال نج الجنسي كتكتيك للحري واإلرهاي وشه  من أشهال الت ذيب 

(. وبوب  عام، د  اإلبال  عن  وادن ال نج الجنســـــــي المتهـــــــ   S/2022/272والقمة الســـــــياســـــــي )ان ر 
بالنزاع أأل  بهل ر من المبل  عن ا بســبب المااوأ من اتنتقام وعدم المســاواة ب ن الجنســ ن والوصــم، في   ن 

في المائة من ال ـــــــــــحايا   97اســـــــــــتمر  فالم الجناة من ال قاي. وشـــــــــــهلي النســـــــــــاء والاتيام ما ت يق  عن  
 ل ن.المسج

وفي ال ديد من األمافن، فرمـــــــــي أل ود شـــــــــديدة على  مهانية  هـــــــــول الناب ن على الدعم الطبي  - 40
ــمة   ــ ج البنية التحتية وان دام األمن وعوام  أخرو. وأعاألي وصــــ ــبب مــــ والناســــــي واتبتماعي والقانوني بســــ

ــائي الســـــ ي  لى يحق د  ــســـــام وان دام  قة الناب ن في الن ام الق ـــ ال دالة. ومة ذلك، ال ار ومـــــ ج المؤســـ
ســــــجلي يداب ر للمســــــاءلة عن ال نج الجنســــــي. وكان ألرار المحهمة الجنائية الدولية في أل ــــــية أون وين أول  

وفي ال رار، صــــــــدر ألانون النابيام .  ( 9)  دانة دولية للحم  القســــــــري كجريمة  ري وبريمة مــــــــد اإلنســــــــانية
الت وي ـــــــــــام، للنابيام من ال نج الجنســـــــــــي   لتقديم دعم، بما في ذلك  2021وذار/مارك  1األيزيديام في  

 الذي اريكا  ين يم داعة.

 __________ 

 .Insecurity Insightاألرألام ألدمت ا  (8) 

 .www.icc-cpi.int/uganda/ongwenان ر  (9) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2601(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2601(2021)
https://undocs.org/ar/S/2022/272
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 األشخاص ذوو اإلعاقة   

في المائة من أي مجموعة ســــــــــــهانية م  نة،  15ياــــــــــــه  األشــــــــــــااي ذوو اإلعاألة ما يقدر بنحو  - 41
ــتان وشـــــــرر أوكرانيا وبم ورية أفريقيا  وت ــار. وفي أف انســـــ ــاة اتنتاـــــ الوســـــــطى  يؤدي النزاع  ت  لى زيادة نســـــ

وميانمار وأمافن أخرو، واب  األشــــــــااي ذوو اإلعاألة  وابز في الحهــــــــول على الرعاية الهــــــــحية والميا  
 والمرافد الهحية وال ذاء والت ليم وال م .

في المائة في   ن كان الم دل   25وفي بمية أنحاء الجم ورية ال ربية السورية، بل  م دل اإلعاألة   - 42
ــتان، خلاي عقود من النزاع ما يقري من  36لي ب ن الماــــردين داخليا  وا   800 000في المائة. وفي أف انســ

شـــــــــال ي انون من  عاألام شـــــــــديدة. وأدو الوصـــــــــم، مقترنا بمحدودية فري الحهـــــــــول على  عادة التفه   
ــة، أبل    ــديمقراعيـ ــة فري كســــــــــــــــب الرزر. وفي بم وريـــة الكون و الـ ــائـــة من   28والت ليم،  لى عرأللـ في المـ

ين شــــمل م اســــتطالع عن صــــ وبام يت لد بالاهــــر والســــمة والحركة واإلدراك والرعاية الذايية األشــــااي الذ
 و/أو التواص .

وعندما كان المدن ون يارون  لى مناعد أفلر أمنا، كل را ما كان األشااي ذوو اإلعاألة، بمن ف  م  - 43
ركة والحوابز المادية. وةالاا  األعاال وكاار الســـــــــــــن، يت ركون في أمافن م بســـــــــــــبب محدودية ألدري م على الح

ــاعــدة ويواب ون يحــديــام في  مهــانيــة  مــا فــان أولئــك الــذين يتمهنون من الارار ياتقرون  لى أب زي م المســـــــــــــ
الوصــــــــــول عندما وصــــــــــول م  لى مناعد أفلر أمانا. وكل را ما يت رمــــــــــون لمااعر أفبر من ال نج والتم  ز  

 املة. وهم يواب ون عقاام في الحهــــول على الادمام  واإلهمال وال نج الجنســــاني واتســــت الل وســــوء الم
ــج الالبئون اإل  وب ون   ــودان، وصـ ــب الرزر. وفي السـ ــتا دون من فري الت ليم وكسـ ــية وكل را ما ي سـ ــاسـ األسـ
ذوو اإلعاألة الوصـم والتم  ز وعدم القدرة على الوصـول  لى م لومام عن الادمام المتا ة والحوابز المادية 

  م على ال ذاء ونقاع الميا  والهرأ الهحي والمرافز الهحية والمدارك. التي يحول دون  هول

ــرين اللاني/نوفمبر   - 44 ــ وخ في بم ورية الكون و الديمقراعية ألانون 2021وفي ياــ ــدر مجلس الاــ ، أصــ
، أعلقي الحهومة الهــــــومالية وكالة  2021 ماية  قور األشــــــااي ذوي اإلعاألة وي زيزها. وفي يموز/يولي   

ــام وبرامج لرعاية  قور  وعنية م  ــياســــ ــميم ويطوير وينا ذ ألوان ن وســــ ــؤولة عن يهــــ ــؤون اإلعاألة مســــ نية باــــ
 األشااي ذوي اإلعاألة.

 
 الصحفيون   

 الة ألت  صـــــــــحا  ن من  20وفقا لمن مة األمم المتحدة للتربية وال لم واللقافة )ال ونســـــــــهو(، وأل ي   - 45
ــ    ــجلي في عام  55أصـــــــــ ــتان )2   وبيا ) -تف رة بالنزاع في البلدان الم 2021 الة ألت  ســـــــــ (، 7(، وأف انســـــــــ

(، 2(، وميانمار )1(، وكولومبيا )2(، والهــــــــــومال )3(، وبم ورية الكون و الديمقراعية )2وبورك نا فاســــــــــو )
  الة عن هجمام مااشرة أو اذو عرمي. 12(. ومن ب ن هذ  الحاتم، نتجي 1واليمن )

 
 المفقودون   

باــــــفن عدد األشــــــااي الذين ي اقدون. وســــــجلي اللجنة الدولية للهــــــل ب    ما زالي هناك بواعث أللد - 46
 الة، أي أفلر   173  800ويتابة    2021 الة بديدة ألشااي ماقودين في عام  29  000األ مر أفلر من 

، ســجلي اللجنة  2021وي/أةســطس   31في المائة مما كان علي  الحال ألب  خمس ســنوام. و تى   75بنحو 
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 الة اختااء ييما يت لد بالنزاع في   1  880مر والهــل ب األ مر األوكراني ما يقري من  الدولية للهــل ب األ 
 في المائة من هذ  الحاتم مه رها مج ول. 43شرر أوكرانيا، وت يزال 

ــئي   - 47 ــ ي و دة الاحث عن األشـــــــــــــااي الذين ي تبرون ماقودين، التي أناـــــــــــ وفي كولومبيا، ومـــــــــــ
ب ن  هومة كولومبيا والقوام المســــــلحة اللورية الكولومبية الســــــابقة   2016اياار الســــــالم الن ائي ل ام  بموبب
ر اإلشــارة  عاــر خطم بحث  ألليمية بديدة ذام ن ج   ني وبنســاني. ويجد 2021  ي ب بلو(، في عام-)فارك

وفي   .2021 عاما بنجاأل مة عائلت  ما في عام 53 و 20  لى أن  يم لم شـــــم  شـــــاهـــــ ن كانا ماقودين لمدة
 .بلة  لى أسرهم منذ  ناائ ا 42بلة وسلمي  376المجموع، انتالي الو دة 

 
 االستغالل واالنتهاك الجنسيان   

ع موداي األمم المتحدة في اتست الل على الرةم من المهاسب الوامحة، استمرم المزاعم عن يور  - 48
عن التداب ر الااصـــــــــــــة للحماية، ن ر األم ن ال ام في التقدم  2021واتعتداء الجنســـــــــــــ  ن. وفي يقرير  ل ام 

األم ن ال ام (. و A/76/702المحرز على مدو الســـنوام الامس الســـابقة ويحرو مجاتم إلبراء يحســـ نام )
ــ  د القطري   ــية نطار اإلبراءام المتاذة على الهــــ ــحايا وكرامت م، ويوســــ ملتزم ب عطاء األولوية لحقور ال ــــ
بيية م الجة األسـااي الجذرية ل ذ  األعمال ة ر الماـروعة ويحديد ويافيف  دة مااعر هذا النوع من سـوء  

 السلوك لمنة يكرار .
 

 والبعثات السياسية الخاصة   بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم   

في بم ورية أفريقيا الوســــــــــــطى، ازداد عدد  وادن  لحار األذو بالمدن  ن المنســــــــــــوبة  لى الج ام   - 49
ــالم ال امل ن في   الااعلة الحهومية وة رها من أفراد األمن دعما للحهومة، مما خلد يحديام أمام  ا ة الســـــــــــ

اليق ن في عملية اتنتقال الســـــياســـــي  لى يااألم أ ر النزاع في  وأدو اســـــتمرار أوب  عدم   .مجال  ماية المدن  ن
مالي،   ث واصـــــلي الجماعام المســـــلحة يوســـــية نطار عملياي ا بايجا  بنوي البلد وةرب . وأ ر يزايد خطر  
اـلذخـائر المتاجرة في بم ورـية أفريقـيا الوســــــــــــــطى وبم ورـية الكون و اـلديمقراعـية ومـالي على يحركـام  ا ـة  

 السالم.

ولمواب ـة هـذ  التحـدـيام، اســــــــــــــتـاادم ب ـلام األمم المتحـدة لحال الســــــــــــــالم من مجموعـة كـامـلة من  - 50
ــاعي الحم دة. ودأبي الا لام في   ــية والمســ ــياســ ــاركة الســ األدوام والقدرام لحماية المدن  ن، بما في ذلك الماــ

ــاء ألواعد عمليام مؤألتة ل ا كنقاع انطال ر أمامية للمودا ن بنوي الســــــــودان ومالي باــــــــه  متزايد على  ناــــــ
المـدن  ن، ممـا مهن م من  عالر ويناـ ذ المزـيد من أناــــــــــــــطـة الحمـاـية، بمـا في ذـلك  أـلامـة الحوار والماــــــــــــــاركة  
المجتم.ية وابراء يحقيقام في المناعد التي يه ب الوصول  ل  ا. ويتماشى هذ  الج ود مة الج ود الرامية  

ــلحة لحماية المدن  ن و  ــ مي   لى يطوير الن ج ة ر المســـ ــاملة. وأســـ ــتجابة متكاملة وشـــ ــ ن ا كجزء من اســـ يحســـ
الماـــــــورة التقنية التي ألدمت ا عمليام  ال الســـــــالم في الج ود الرامية  لى ي زيز المســـــــاءلة، بما في ذلك من 
خالل يا    المحهمة الجنائية الااصــــــة في بان ي، والتقدم الذي أ رزي  محهمة ال نج الجنســــــاني واأل دان  

افم متنقلة في بمية أنحاء بنوي الســودان، ومحافمة ال ديد من مريكبي الجرائم الاط رة  في بوبا، وناــر مح
 في بم ورية الكون و الديمقراعية. 

ــتقرار في بم ورية  - 51 وي طي الاطة اتنتقالية لتافيد  جم ب لة من مة األمم المتحدة لتحق د اتســــــ
م اي رها. واســـــــــــــتادمي ب لام  ال الســـــــــــــالم يحل     الكون و الديمقراعية األولوية للحماية في ك  م.يار من
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البيـانـام لتحـديـد الت ـديـدام التي يت رف ل ـا المـدن ون ويوأل  ـا، واياـاذ ألرارام ألـائمـة على األدلـة، ويق يم أداء 
ــدن  ن. وعملـــي الا لـــام في أب ي وبم وريـــة الكون و الـــديمقراعيـــة وبنوي   ــايـــة المـ ــا يت لد بحمـ الا لـــام ييمـ

ي زيز ن م اإلنذار الماهر واتستجابة السري ة لحماية المدن  ن. وأخ را، أبري است راف   السودان ومالي على
لتافيف ال ـــــرر الذي يلحد بالمدن  ن في عمليام األمم المتحدة لحال الســـــالم بيية يحســـــ ن التداب ر الرامية  

ــرر الذي ألد يلحد بالمدن  ن من براء ال مليام ا ــهرية وعمليام  لى منة ويتاة ويافيف وم الجة ال ـــــــــ ل ســـــــــ
 الارعة لحال السالم.

وواصــلي الا لام الســياســية الااصــة اإلســ ام في  ماية المدن  ن، بما في ذلك من خالل الماــاركة  - 52
الســــــياســــــية لمنة ناــــــوي النزاعام و ل ا، وي زيز  قور اإلنســــــان وســــــيادة القانون، ودعم  يهــــــال المســــــاعدة  

مم المتحدة المتكاملة لتقديم المســــــاعدة خالل الاترة اتنتقالية في  وفي الســــــودان، واصــــــلي ب لة األ  اإلنســــــانية.
(، بما في ذلك من S/2020/429الســــودان دعم الحهومة اتنتقالية في ينا ذ خطة الحهومة لحماية المدن  ن )

دارفور الامس، واعالر أول ابتماع في ســــلســــلة من  خالل  ناــــاء لجان  هومية لحماية المدن  ن في وتيام
ــودانية في   ــرعة الســــ ــتديرة ب ن هذ  اللجان وممللي المجتم ام المحلية، ودعم ألوة الاــــ ابتماعام المائدة المســــ

 يق يم ات تيابام في ينا ذ وتية الارعة المت لقة بالحماية.
 

 المساءلة عن الجرائم الدولية -دال   
اتدعاءام المت لقة بالجرائم الدولية ت يزال يســــــــــــــبد التحقيقام ف  ا ومقامــــــــــــــاة   على الرةم من أن - 53

مريكب  ا، ف ن ب ود المســــاءلة اســــتمرم من خالل اآلليام الوعنية واإلألليمية والدولية والماتلطة. في    وبيا،  
وعني باــــــــــــــفن  أدين  الـ ة بنود ـباتةتهــــــــــــــاي وألـت  مـدني في  ألليم ييجراي. وفي كولومبـيا، يم يمـدـيد أـلانون 

لتوف ر وألي  مـافي للسـلطة الق ـائية للتحق د مة مـحايا النزاع ومسـاعدي م. وفي    2030ال ـحايا  تى عام 
الســويد، اي م المدعون رئيس مجلس  دارة شــركة خاصــة بالتواعؤ في برائم  ري اريكبي في بنوي الســودان  

 .2003 و 1999ب ن عامي 

ــائية - 54 على الجرائم المريكاة خارل البالد. ووبدم محهمة أمريهية   ومارســـي ب د الدول وتيت ا الق ـ
التي راأل مـح ت ا  1990عق دا ل ب ريا سـابقا مسـؤوت عن برائم  ري وبرائم مـد اإلنسـانية خالل مذبحة عام 

ــابد للمتمردين  600 ــائية ال المية في ســـــويســـــرا، أدين ألائد ســـ مدني. وفي أول محافمة في  عار الوتية الق ـــ
وفي ألمـانيـا، ألررم محهمـة أن أ ـد أع ـــــــــــــــاء ين يم   .ائم  ري خالل الحري األهليـة في ل ب ريـابـاريكـاي بر 

داعة اريكب أعمال  بادة بما ية ييما يت لد باســـــــــترألار وموم عا  يزيدي. و همي محهمة فرنســـــــــية على 
ي األربنت ن، ســـائد ســـيارة أبرة رواندي ســـابد بت مة التواعؤ في اإلبادة الجما ية وبرائم مـــد اإلنســـانية. وف

 أذني محهمة ب براء يحق د في برائم  ري يزعم اريكاب ا مد الروه ن ا.

ــابد في بية   - 55 ــاءلة الماتلطة والدولية يقدما. وألقي القاد على مقاي  ســــــ فما أ رزم ه ئام المســــــ
ومنحي وا تجز بت م اريكاي برائم  ري أصــــدري ا الدوائر المتاهــــهــــة في كوســــوفو.   ( 10) يحرير كوســــوفو

مل ون دوتر من دوترام الوتيام المتحدة كت وي ــــــــام ل ــــــــحايا برائم الحري   30المحهمة الجنائية الدولية  
.  2003و  2002والجرائم مــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانـية المريكـاة في  يتوري بجم ورية الكون و الديمقراعـية ب ن عامي 

ــطى  اي مي ز يما ســـابقا للمتمردين باريكاي برائم مـــد اإلنســـانية وبر  فما ائم  ري في بم ورية أفريقيا الوسـ

 __________ 

 (.1999) 1244ي ا م اإلشارام  لى كوسوفو في سيار ألرار مجلس األمن  (10) 
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. وأفدم المـد ـية ال ـامة للمحهمـة الجـنائـية الدولـية عن مـيام مهـتب المـدعي ال ـام ب براء يحق د 2013في عام  
مـــــــية األمم المتحدة لحقور اإلنســـــــان 2014 زيران/يوني     13في فلســـــــط ن منذ    ةباـــــــفن الحال . ووبدم ماوت

يحقيق ما الماـــــــــترك في النزاع في  ألليم ييجراي ب   وبيا أســـــــــاابا م قولة   واللجنة اإل  وبية لحقور اإلنســـــــــان في
ــاني.   لالعتقاد بفن بمية األعراأ ألد اريكبي انت افام للقانون الدولي لحقور اإلنســــــان والقانون الدولي اإلنســــ

ــاابا م قو  ــان أســـــ ــفة من ألب  مجلس  قور اإلنســـــ ــتقلة لتقهـــــــي الحقائد في ل بيا المناـــــ لة ووبدم الا لة المســـــ
 لالعتقاد بفن برائم  ري ألد اريكبي في البالد.

  
 التحديات التي تواجه العمليات اإلنسانية في النزاع المسلح  - ثالثا  

في السـنوام األخ رة، واب ي ال مليام اإلنسـانية مجموعة من التحديام المتداخلة. وب لي األعمال  - 56
حتاب ن في الوألي المناسـب وبطريقة مسـتدامة. وفرمـي  ال دائية والب ئة المادية من الهـ ب الوصـول  لى الم

ــاني القائم على الماادئ  ــانية أعاألي ال م  اإلنسـ ــديدة على األناـــطة اإلنسـ ب د األعراأ أل ودا أو شـــروعا شـ
وفرمي يداب ر ب روألراعية أدم  لى  بطاء ال مليام أو ي ط ل ا. وكان الت ام  مة عدد متزايد من الجماعام  

ــ.ا  ــلحة أمرا صــ ــانية  لى المناعد التي المســ ــاعدام اإلنســ ــول المســ ا. وفي ب د الحاتم،   رم الدول وصــ
يوبد ف  ا بماعام مســــــــــــلحة مهــــــــــــناة من مام  رهابية أو أل دي  باــــــــــــدة. وعلقي المن مام ة ر الحهومية  
أناــــطت ا بســــبب يهــــورام ذاعي بفن ا يقدم مســــاعدي ا دعما لجماعام ي تبر  رهابية. وأعاألي الجزاءام التي 

مــت ا الدول ويداب ر مهافحة اإلرهاي المهــاةة صــياةة عري ــة األناــطة اإلنســانية القائمة على الماادئ. فر 
وأدم هذ  الق ود  لى يااوم الت طية ويحديد األولويام على أســـاك الارصـــة بدت من الحابة. كما ب لي من 

 يق يم ات تيابام ورصد األناطة أفلر ص وبة.

ــتا د - 57 ــانية ورةم أن ألبول المسـ ــاعدام اإلنسـ ــول المسـ ــي لتفم ن وصـ ــاسـ ين والمجتم ام المحلية أمر أسـ
والحااظ علي  باــــــــــه  ومن، ف ن الم لومام الااعئة والم لومام الم ــــــــــللة أدم  لى يتف  اللقة، وعرمــــــــــي  
ال امل ن في المجال اإلنسـاني لاطر األذو، وعرمـي ال مليام اإلنسـانية للاطر في ن اية المطاأ. وسـ لي 

تواصــــــ  اتبتماعي انتاــــــار الم لومام ال ــــــارة التي يؤ ر على ماتلج الجماه ر. وألد اســــــتلمرم  وســــــائ  ال
 المن مام اإلنسانية موارد كب رة لرصد ومهافحة الم لومام الكاذبة عن ا.

وعندما يجري يســ يس األناــطة اإلنســانية، ف ن ألبول المجتمة المحلي ب ا يت رف للاطر. وي رف   - 58
ــاعدة اإل ــانية للتره ب واتعتقال وات تجاز أ ناء أدائ م لم ام م. كما ي رف ال املون في  موداو المســــــــــ نســــــــــ

 المجال اإلنساني واألصول اإلنسانية لل جوم.

وي ــــافر ال ديد من هذ  ال وام  إلعاألة األناــــطة اإلنســــانية في    وبيا وبم ورية أفريقيا الوســــطى   - 59
ام، وكان ل ا عواألب وخيمة على يوافر ال ــــــروريام للاقاء على أل د واليمن وة رها من البلدان المتف رة بالنزاع

الحياة، بما في ذلك ال ذاء. و دن ذلك على الرةم من اتلتزامام الوامـــحة بموبب القانون الدولي اإلنســـاني 
ــ رها  ــرعة ودون عوائد وييســــــ ــانية بســــــ ــماأل بمرور اإلةا ة اإلنســــــ الواأل ة على عايد بمية أعراأ النزاع بالســــــ

   ن المحتاب ن و ماية ال امل ن في المجال اإلنساني والموارد اإلنسانية.للمدن 
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 العقبات البيروقراطية واإلدارية -  ألف 
ــانية القائمة على  - 60 فل را ما أدم ال قاام الب روألراعية واإلدارية المتداخلة  لى  بطاء ال مليام اإلنســـــــــــ

وريام وم طلة ألبول المجتمة ب ا. وشـــــــــــملي هذ  الماادئ ويقوي ـــــــــــ ا وي ط ل ا، ياركة المدن  ن دون مـــــــــــر 
ال قاام عمليام يســــج   م قدة وة ر شــــاافة للمن مام اإلنســــانية؛ والحهــــول على يفشــــ رة ومتطلاام دخول  
ــتا دين وأنواع األناــــــــــطة   أخرو؛ والق ود المارومــــــــــة على التنق ؛ والتدخ  في ي   ن المودا ن واختيار المســــــــ

ة؛ وفرف رســـــــوم وأل ود باه ة على الواردام؛ وعدم مواءمة الســـــــياســـــــام على اإلنســـــــانية؛ والتفخ رام اإلداري 
ــارم ال قاام الب روألراعية واإلدارية عن زيادة التكاليف لل امل ن في   ــتوي ن المركزي والمحلي. كما أســـــــــ المســـــــــ

داخلة  المجال اإلنساني وب ل م عرمة للمسؤولية بموبب القوان ن المحلية. وناف ال ديد من هذ  التحديام المت 
ــودان  ــطى وبم ورية الكون و الديمقراعية والســــ ــرر أوكرانيا وبم ورية أفريقيا الوســــ ــتان وشــــ في    وبيا وأف انســــ

 وال رار واليمن وأمافن أخرو.

مل ون شـال في مناعد أع د ف  ا  يهـال المسـاعدام  19وفي اليمن ال ام المامـي، عا  نحو   - 61
ــبب يفخ ر منل ــ رام الدخول، والق ود    بســـــــ ــة على التنق ، ويفخ ر أو رفد منل الموافقة على يفشـــــــ المارومـــــــ

الماــــارية، ومحاوتم التدخ  في  يهــــال المســــاعدام. وكاني الق ود شــــديدة الحدة في المناعد التي يســــيطر  
عل  ا ســلطام األمر الواألة وشــملي أل ودا على  ركة ال امالم في المجال اإلنســاني. ويســببي الم وألام في  

دم مـــ طا  مـــاييا على الموارد اإلنســـانية المن هة أصـــال. وأ رز ب د التقدم  فقد ســـاعد  يفخ رام كب رة وول
التواصـــــــــ  ألةراف  نســـــــــانية مة الســـــــــلطام على الحد من ب د هذ  الق ود، بما في ذلك يرافم التفشـــــــــ رام  

 والتهاريل والموافقام على ماارية المن مام ة ر الحهومية.

، واب  ال املون في المجال اإلنســــاني 2021كانون األول/ديســــمبر  وفي    وبيا من يموز/يولي   لى - 62
عقاام كب رة في نق  اإلمدادام الرئيسية بما في ذلك الوألود واألدوية  لى  ألليم ييجراي بسبب القتال وال جمام  

ــ   لى  ألليم ي  يجراي على ألوافـ  اإلةـاـ ة ون ب ـا والـتفخ رام الب روألراعـية الطويلـة. وخالل يلـك الاترة، لم يهــــــــــــ
شــــــا نة أســــــبو يا من  مدادام اإلةا ة المطلوبة. وفي    500في المائة فقم من ب ن ما يقدر بنحو   11ســــــوو 

أف انســــتان، كان ال ائد األفلر شــــ وعا هو التدخ  الا لي في برمجة األعمال اإلنســــانية، بما في ذلك أناــــطة  
رر أوكرانيا، أ يقي ال مليام بســـــــبب الموداام الاليي يقدمن الادمام الرئيســـــــية للنســـــــاء والاتيام. وفي شـــــــ 

عمليام التســـج   المرهقة وعمليام الموافقة المطولة على التنقالم ب ن المناعد التي يســـيطر عل  ا الحهومة  
والمنـاعد ة ر الاـامــــــــــــــ ـة لســــــــــــــيطري ـا. وفي محـاف ـة ن نوو بـال رار، ا تـابـي وكـاتم األمم المتحـدة  لى 

اني المن مام ة ر الحهومية الدولية يحتال  لى أرب ة يهـــــــاريل  يهـــــــريح ن ل بور نقاع التاتية، في   ن ك
 والمن مام ة ر الحهومية الوعنية يحتال  لى سا ة يهاريل.

وفي ميــانمــار، ياــــــــــــــمــ  ال قاــام الب روألراعيــة عمليــام الموافقــة على الســــــــــــــار المرهقــة والطويلــة،   - 63
   المن مام. وفي ب د أنحاء البلد، والهــ وبام في الحهــول على يفشــ رام للمودا ن الدول  ن وفي يســج

منة وصــول المســاعدام اإلنســانية  لى المحتاب ن بســبب يفخر يهــاريل الســار أو رف ــ ا، وياــديد الاــروع  
الب روألراعية، و وابز الطرر ونقاع التاتية الجديدة. وم ن ي المن مام اإلنسانية من يوزية المساعدام على 

ــهان الذين كان ي تا   أن م ينتم ــول  لى ال ديد من المجتم ام الســ ــة. ولم يترك عوائد الوصــ ون  لى الم ارمــ
ــحية أو المفوو أو ميا  الاـــري المفمونة  ــول على ال ذاء أو الرعاية الهـ ــوو القل   من فري الحهـ المحلية سـ

 أو مرافد الهرأ الهحي.
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 التواصل مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول -باء   
مل ون نســمة في مناعد يقة يحي الســيطرة المااشــرة للجماعام المســلحة    160 لى ي.ية ما يهــ   - 64

ــل ب األ مر في عام  ــيطرة عل  ا. و ددم اللجنة الدولية للهــ من ة ر الدول أو في مناعد يجري التنازع للســ
بمـاعة من الجمـاعام   100دولة وأفلر من  60نزاع مســــــــــــــلل في ال ـالم شــــــــــــــاركي ف  ـا  100 والي   2020

ــلح ــلحة ة ر الدولية  لى أفلر من 2021ة من ة ر الدول كفعراأ. وفي عام المســــــ ، زاد عدد النزاعام المســــــ
 نزاعا. 70نزاعا  لى أفلر من  30، أي من أأل  من 2000ال  ج منذ أوائ  عام 

وت ةنى عن التواص  ألةراف  نسانية مة الجماعام المسلحة من ة ر الدول للوصول بفمان وفي  - 65
ســـــــــــب  لى الســـــــــــهان الذين ي.ياـــــــــــون يحي ســـــــــــيطري ا أو ناوذها، ولت زيز ا ترام القانون الدولي الوألي المنا

، أدو يواصـــــ  نداء بنيف مة الجماعام المســـــلحة من ة ر الدول باـــــفن ي زيز 2021اإلنســـــاني. وفي عام 
عد ال ســهرية القانون الدولي اإلنســاني  لى ميام بماعة مســلحة في الجم ورية ال ربية الســورية بنق  ب د القوا 

ــفن  ماية   ــلحة في اليمن بالتومية على  عالن أ ادي الجانب باـ  لى خارل المناعد المدنية، وميام بماعة مسـ
ــاء المجموعة على  ماية األعاال، والت ليم و  ر   الرعاية الهــــحية، ويدريب أفلر من ألج ع ــــو من أع ــ

 ال نج الجنسي.

المتســــــد مة بمية أعراأ النزاع ألةراف  نســــــانية وألد ســــــلم مجلس األمن بالحابة  لى التواصــــــ    - 66
(. وبموبب القانون الدولي اإلنســـــــاني، يجوز لمن مة  نســـــــانية محايدة أن ي رف S/PRST/2013/2)ان ر 

كان الطرأ دولة أو  خدماي ا على أي عرأ في نزاع مســــــــلل لهــــــــالل األشــــــــااي الذين ت يقايلون، ســــــــواء 
مجموعة من الجماعام المســـــــــــلحة من ة ر الدول، ب د الن ر عن أي عقوبام أو يهـــــــــــنيف  رهابي ل ذا 

ت يرألى  لى مســــــــــتوو اتعتراأ بذلك   -وأي يواصــــــــــ   نســــــــــاني نايج عن    -الطرأ. وان مل  هذا ال رف 
ــت  ــ   القانوني، وت يرألى  لى مســـــ وو التدخ  في النزاع أو عم  الطرأ أو دعم  وليس ل  أي يف  ر على ومـــــ

 ة ر ودي.

وفي ب د النزاعام، ألد يهون التواصــــ  ألةراف  نســــانية مة الجماعام المســــلحة من ة ر الدول  - 67
محـدودا أو ة ر موبود بســـــــــــــــبب الق ود األمنـية، أو ـيف  ر التهــــــــــــــنياـام المت لقـة بمهـافحـة اإلرهـاي، أو نقل 

ــرذم  ــه  يكا ر وياـــــ ــلحة من ة ر الدول يحديا للتواصـــــــ  ألةراف  القدرام والموارد. كما ياـــــ الجماعام المســـــ
 نســــــــانية. وهذا بدور  يحد من وصــــــــول المســــــــاعدام اإلنســــــــانية  لى المحتاب ن الذين ي.ياــــــــون في المناعد  
الاام ة لناوذها. وسيهون لماتلج الجماعام المسلحة من ة ر الدول أياف  ين يمية متم زة وأسااي للقتال 

وباإلمـــافة  لى  لمام الجماعام    .( 11) كيفية ي ام  ال امل ن في المجال اإلنســـاني م  ا  من شـــفن ا أن يا د في
المســلحة من ة ر الدول بالقانون الدولي اإلنســاني وألبول ا ب ، ف ن ألبول المجتمة المحلي هو ماتاأل التواصــ   

 الت اوني لل امل ن في المجال اإلنساني وامهانية وصول م وأمن م.

د المتزايد للاــــركام ال ســــهرية واألمنية الااصــــة يحديام وامــــحة لل امل ن في المجال  وخلد التواب - 68
ــانية بناس القدر  ــ  م  م ألةراف  نســ ــول  لى المحتاب ن، مما يج   التواصــ ــاني الذين يحاولون الوصــ اإلنســ

ــام يي  ــانية ومااومــ ــ  ألةراف  نســ ــم التواصــ ــطى، ايســ ــ ر  من األهمية الح وية. وفي بم ورية أفريقيا الوســ ســ
ــ وبة. وفي ةري بم ورية أفريقيا الوســـطى، أفادم   ــة بالهـ ــهرية واألمنية الااصـ ــركام ال سـ ــول مة الاـ الوصـ

 __________ 

 (11) Herbet and Drevon, “Engaging armed groups”. 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2
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يقارير بفن موداي الاـــركام ال ســـهرية واألمنية الااصـــة اســـتادموا ألةرامـــ م الااصـــة مااني وأمافن  ألامة  
 ال امل ن في المجال اإلنساني.

 
 ر مكافحة اإلرهاب على األنشطة اإلنسانيةاآلثار السلبية للعقوبات وتدابي -جيم   

ةالاا ما يجري األناـــطة اإلنســـانية في البلدان التي يوبد ف  ا مجموعام وأفراد يا ـــ ون لل قوبام  - 69
ــانية المحايدة أ ناء النزاعام   أو لتداب ر مهافحة اإلرهاي. وشـــــهلي هذ  التداب ر يحديام كب رة لألناـــــطة اإلنســـ

ان أعاألي ال م  اإلنسـاني القائم على الماادئ على وب  التحديد   لما يحتال  لي  المسـلحة، وفي ب د األ ي 
 المدن ون وينل علي  القانون الدولي اإلنساني.

ويمهن أن يقة ب د األناـطة والم امالم اإلنسـانية ال ـرورية لل مليام اإلنسـانية في نطار يداب ر   - 70
ــانية التي يجري يحويل ا وينت ي  األمم المتحدة والتداب ر اإلألليمية والوعنية ــلة اإلنسـ ــاة للسـ ، وكذلك األمر بالنسـ

ب ا المطاأ في أيدي الجماعام أو األشـااي المهـناون. كما يمهن أن يحول دون يوف ر السـلة التي ي تبر  
مـل  م ـدام الحمـاـية وم ــــــــــــــاـام المـيا . عالوة على ذـلك، امتـلات للجزاءام وـيداب ر   “مزدوبـة اتســــــــــــــتاـدام”

ــطة الممولة مهافحة ا ــمان أت يا د األناـــــــ ــروعا يق  دية على التموي  ل ـــــــ إلرهاي، فرمـــــــــي ب د الدول شـــــــ
ــما هم. وفي ب د الحاتم، يمهن أن يؤدي اتمتلال للق ود  لى منة   األشـــــــــــــااي أو الكيانام المحددة أســـــــــــ

 المن مام اإلنسانية من ال م  وفقا للماادئ اإلنسانية.

افحــة اإلرهــاي البنوك  لى يــفخ ر الم ــامالم أو   رهــا، ورفد فمــا دف ــي الجزاءام ويــداب ر مهــ  - 71
ــانية في المناعد التي ي تبرها عالية الاطورة،   ــابام المت لقة بال مليام اإلنسـ يج  ز المدفوعام، واةالر الحسـ
مما يســـــــبب في يفخ ر و تى في وألج األناـــــــطة اإلنســـــــانية. وأبدم ب ام فاعلة أخرو في القطاع الااي،  

ـتفم ن والتجـار، يرددا ممـا ال على نحو متزاـيد. وفي ب د الحـاتم، دفة كـ  هـذا المن مـام  مـل  شــــــــــــــركـام ال
ــانـية  لى وألج عملـياي ـا في األمـافن التي يطبد ف  ـا الجزاءام وـيداب ر مهـافحـة اإلرهـاي،  تى عـندمـا   اإلنســــــــــــ

ــاني  ــارة ألدرة المن مام اإلنســ ة على التهــــرأ  فاني ا تيابام الناك هناك مريا ة. وألومــــي هذ  اآل ار ال ــ
ــول  لى  ــانية، وعرمـــــــــــي للاطر ألبول المجتمة المحلي وأمن المودا ن، وأعاألي الوصـــــــــ وفقا للماادئ اإلنســـــــــ

 المدن  ن المحتاب ن.

،  ث مجلس األمن الدول األع ـاء على مـمان (2019) 2482و   (2019) 2462وفي القرارين  - 72
ــان  ــاني والقانون الدولي لحقور اإلنســــــ امتلال يداب ر مهافحة اإلرهاي تلتزاماي ا بموبب القانون الدولي اإلنســــــ
ــانية، بما في ذلك األناـــــــــطة الطبية. كما أعطى   ومراعاة اآل ار المحتملة ل ذ  التداب ر على األناـــــــــطة اإلنســـــــ
المجلس  شـارام وامـحة  لى أن بزاءاي  ت يقهـد ب ا أن يكون ل ا عواألب  نسـانية مـارة، وأفد من بديد أن 

 التداب ر الرامية  لى ينا ذها يجب أن يمتل  للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقور اإلنسان.

حة اإلرهاي األناــــطة اإلنســــانية وينا ي أن يتربم ذلك  لى مــــمان أت ي  د الجزاءام ويداب ر مهاف - 73
المحايدة. وفي هذا الهـــــدد، اســـــتا دم عدة بلدان األناـــــطة اإلنســـــانية المحايدة من نطار بزاءاي ا ويداب رها  
ــتلناءام عامة وعلى أســــاك ك    ــائية أصــــدرم يراخيل واســ لمهافحة اإلرهاي. ورةم أن ب د الوتيام الق ــ

ــتلناء يطب د الجزاءام على   ــانية كل را ما ي تبر   الة على  دة باســ ــانية، ف ن المن مام اإلنســ األناــــطة اإلنســ
 الن ج األخ ر ة ر ألاب  للتطب د ألسااي عملية وعمليايية وألانونية.

https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
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ــيل المجلس في ألرار    - 74 ــانية وة رها من األناــــط (2021)  2615وان يومــ ــاعدة اإلنســ ة التي أن المســ
ــه  انت افا للجزاءام المالية المطاقة على األفراد   ــتان ت ياـ ــية في أف انسـ ــاسـ ــانية األسـ يدعم ات تيابام اإلنسـ
ــنا ن المرياط ن بطالاان هو يومـــــــــيل مومـــــــــة ير  ب. وهذا القرار، الذي ين هس اآلن في   والكيانام المهـــــــ

ــيمهن من ايااذ  برا ــانية يمس الحابة  ل  ا إلنقاذ األرواأل القانون المحلي ل دد متزايد من البلدان، سـ ءام  نسـ
وســـــــــــــــب  ال.ية في أف ـانســـــــــــــــتان. كمـا أـن  ســــــــــــــيهون بمـلاـبة م.ـيار يجـب ايـااعـ  في بمية الجزاءام وـيداب ر  

 اإلرهاي. مهافحة
 

 األعمال العدائية والهجمات على أفراد وموارد المساعدة اإلنسانية -دال   
سـطى وبم ورية الكون و الديمقراعية والجم ورية ال ربية السـورية في أف انسـتان وبم ورية أفريقيا الو  - 75

والهـومال ومالي وأمافن أخرو، أعاألي األعمال ال دائية ال مليام اإلنسـانية وعرمـت ا للاطر  لى  د كب ر. 
ــانية على عول الطرر   ــاني واإلمدادام اإلنســــــ وفي الهــــــــومال، أعار القتال  ركة ال امل ن في المجال اإلنســــــ

ية. وأعار القتال ب ن الجماعام المســــــلحة من ة ر الدول وصــــــول المســــــاعدام اإلنســــــانية  لى وســـــم  الرئيســــــ 
وشــــــــــــمال مالي. وفي بم ورية أفريقيا الوســــــــــــطى، أببر ان دام األمن المن مام ة ر الحهومية على يقليل 

ســـانية ووصـــول المدن  ن أناـــطت ا أو ي ليق ا، وأدو اتســـتادام المتزايد لألب زة المتاجرة  لى  عاألة الحركة اإلن 
ــاني  لى   لى المســــــــاعدة والادمام. وفي بم ورية الكون و الديمقراعية، امــــــــطر ال املون في المجال اإلنســــــ
ي ل د عملياي م بانت ام بسـبب األعمال ال دائية. وفي اليمن، أدم سـنوام النزاع  لى  ةالر أو ياريب الطرر  

 م السلكية والالسلكية ة ر مو وألة.وخطوع اإلمداد الرئيسية وب لي خدمام اتيهات

ــال ا عن عريد اختيار  - 76 ــانية الدولية  لى يك يف عرائد  يهـــــــ وألد دفة ان دام األمن المن مام اإلنســـــــ
عمليام التســليم بالجملة أو لمرة وا دة، واتنتقال عدة مرام، واتعتماد باــه  متزايد على الاــركاء المحل  ن.  

المجتمة المحلي وبالتالي وصـــــول المســـــاعدام اإلنســـــانية  لي ، مة يحوي   ويلك الحالة أمـــــ اي بدورها ألبول
 المااعر األمنية  لى المن مام المحلية.

ــانية الدولية  لى المن مام المحلية لتقديم الادمام في  - 77 ومة لجوء ال ديد من الج ام الااعلة اإلنســــــــ
لتحوي  المااعر أ ر خط ر على سـالمة    المناعد التي ي اني من أل ود شـديدة على الوصـول، يمهن أن يهون 

وأمن المودا ن المحل  ن، على النحو الذي أبرز  عدد المودا ن الوعن  ن الذين أصــــــــ بوا وألتلوا في الســــــــنوام  
األخ رة. ويمهن أن يســــــاعد شــــــراء الم دام األمنية والتدريب في ياســــــ ر الهــــــ وبام التي ي ترف ال م  في  

 المجاتم. هذ 

ال مليام اإلنســــــانية في الب ئام الاــــــديدة الاطورة أو المق دة باــــــدة أعلى بهل ر ألن ا يتطلب ويكلاة  - 78
م دام أمنية مل  ال ربام المدرعة وال وايج الســــــــــــــايلية، ف ــــــــــــــال عن القواري أو الطائرام للوصــــــــــــــول  لى 

قبول والوصـــول في  المحتاب ن. وألد اســـتلمر الاـــركاء في المجال اإلنســـاني الذين لدي م اســـتراييجيام نابحة لل
زاد من  هـــــذا  النو يـــــة، ولكن  الج ـــــدة  البرمجـــــة  على  الترك ز  المحليـــــة مة  المجتم ـــــام  بنـــــاء عالألـــــام مة 

 التا   . يكاليف

ــاني وموارد ال م   - 79 وفي كل ر من  اتم النزاع، ياــــــه  اتعتداءام على ال امل ن في المجال اإلنســــ
ج   2021اإلنســاني مهــدر أللد بال . وفي عام   اد ا أمنيا مــد ال امل ن في المجال اإلنســاني في   143، ســ 

وهي    وبيا وأف انســتان وبورك نا فاســو والجم ورية ال ربية الســورية وبم ورية   - بلدا واألليما يف رم بالنزاع 14
أفريقيا الوســــطى وبم ورية الكون و الديمقراعية والكام رون والهــــومال ول بيا ومالي وميانمار ونيج ريا واليمن  

https://undocs.org/ar/S/RES/2615(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2615(2021)
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ألرف الالســـــــط نية المحتلة. وشـــــــملي الحوادن  عالر النار، والقهـــــــج الجوي والرمي المدف ي، واتعتداء وا
الجســدي والجنســي، واتختطاأ، واناجار األل ام األرمــية وال بوام الناســاة المريجلة، وخاصــة أ ناء الكمائن،  

 والقتال وياادل  عالر النار، وال ارام، وال جمام الاردية.

من ال امل ن في المجال اإلنســاني. وشــ دم    وبيا وأف انســتان   93م هذ  الحوادن عن مقت   وأســار  - 80
 الة وفاة   15و  18و   19والجم ورية ال ربية الســــــــــورية أعلى م دل لمقت  ال امل ن في المجال اإلنســــــــــاني )

(. 17) و الديمقراعية( وبم ورية الكون 41على التوالي(. وكاني عمليام اتختطاأ األفلر انتاارا في مالي )
 25و   36وسـجلي الجم ورية ال ربية السـورية وأف انسـتان وألوع أفبر عدد من الجر ى في المجال اإلنسـاني )

 .( 12) على التوالي(

، 459من ال امل ن في المجال اإلنســـــــــــــاني، وبرأل   408وفي الســـــــــــــنوام الامس المامـــــــــــــية، ألت    - 81
التالية  أف انســــتان والجم ورية ال ربية الســــورية وبم ورية أفريقيا الوســــطى  في البلدان التســــ ة  367واختطج  

 وادن أمنية وأل ي   604وبم ورية الكون و الديمقراعية والهـــــــــومال ول بيا ومالي ونيج ريا واليمن. ومن ب ن  
اأ،  في المائة من ا على األأل  عمليام اختط 28في هذ  البلدان على مدو الســنوام الامس المامــية، كان 

في المائة نتيجة اعتداءام  16في المائة نتيجة ألهـــــج بوي، و  17في المائة  وادن  عالر نار، و   19و 
ــد ال امل ن في المجال   ــهال اتعتداءام دموية مـــــ ــية. وكان  عالر النار من ب ن أفلر أشـــــ ــدية أو بنســـــ بســـــ

 ام(.في المائة من الويي  28في المائة من الوييام( والقهج الجوي ) 35اإلنساني )

ــجلي الجم ورية  - 82 ــية، ســـ ــنوام الامس المامـــ ــت رمـــــي على مدو الســـ ــ ة التي اســـ وفي البلدان التســـ
(، 67(، يل  ا أف انســــــتان )174ال ربية الســــــورية أفبر عدد من  اتم مقت  ال امل ن في المجال اإلنســــــاني )

اإلنســــــــاني في الجم ورية  (. كما عانى ال املون في المجال41(، ونيج ريا )42وبم ورية أفريقيا الوســــــــطى )
بريحا(، وبم ورية أفريقيا  66بريحا(، يل  ا أف انسـتان ) 157ال ربية السـورية من أفبر عدد من اإلصـابام )

بريحا(. وفي السنوام الامس المامية، اختطج   56بريحا(، وبم ورية الكون و الديمقراعية ) 61الوسطى )
ــاني في مالي 105 ــتان 91، ويلت ا بم ورية الكون و الديمقراعية )من ال امل ن في المجال اإلنســـــــــ ( وأف انســـــــــ

 ( )ان ر الجدول أدنا (.57)
 

 العاملون في المجال اإلنساني الذين قتلوا أو جرحوا أو اختطفوا   

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 
       أف انستان       

 67 18 2 18 14 15 القتلى 
 66 25 9 17 12 3 الجر ى 
 57 2 6 15 21 13 الماتطاون  

       بم ورية أفريقيا الوسطى
 42 6 3 6 10 17 القتلى 
 61 11 23 14 7 6 الجر ى 
 18 5 5 4 4 0 الماتطاون  

 __________ 

 .https://aidworkersecurity.org ان ر ألاعدة البيانام األمنية لل امل ن في مجال يقديم الم ونة. متا ة على الرابم  (12) 

https://aidworkersecurity.org/
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 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 
       بم ورية الكون و الديمقراعية       

 27 6 2 12 7 0 القتلى 
 56 9 13 23 10 1 الجر ى 
 91 17 26 13 26 9 الماتطاون  

       ل بيا
 1 0 0 0 1 0 القتلى 
 10 0 3 2 2 3 الجر ى 
 3 1 0 0 2 0 الماتطاون  

       مالي
 8 3 1 0 0 4 القتلى 
 34 3 5 7 15 4 الجر ى 
 105 41 33 22 7 2 الماتطاون  
       نيج ريا
 41 5 6 14 5 11 القتلى 
 21 0 6 0 0 15 الجر ى 
 32 6 5 9 7 5 الماتطاون  

       الهومال
 31 3 11 5 3 9 القتلى 
 27 0 6 2 2 17 الجر ى 
 34 1 8 8 7 10 الماتطاون  
       ية ال ربية السوريةر الجم و 
 174 15 24 36 56 43 القتلى 
 157 36 57 49 7 8 الجر ى 
 13 1 4 1 5 2 الماتطاون  

       اليمن
 17 3 7 5 2 0 القتلى 
 27 5 5 10 4 3 الجر ى 
 14 0 0 4 1 9 الماتطاون  

 
 ألاعدة البيانام األمنية لل امل ن في مجال يقديم الم ونة.  المهدر 
  

وعلى مدو الســـــنوام الامس المامـــــية، كان ال دد ال ائ  من ال امل ن في المجال اإلنســـــاني الذين   - 83
ــدان التســــــــــــــ ــة من المودا ن   في المــائــة(. ومنــذ عــام   95الوعن  ن )ألتلوا أو بر وا أو اختطاوا في هــذ  البل

، شــه  الموداون 2021، ايج ي هذ  النســاة نحو الهــ ود، كما هو مب ن في الاــه  أدنا . وفي عام  2019
 في المائة من المت ررين. 98الوعن ون نساة 
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 الموظفون الوطنيون الذين قتلوا أو جرحوا أو اختطفوا )النسبة المئوية(   

 

 

 

 

 

 

 

 
 ألاعدة البيانام األمنية لل امل ن في مجال يقديم الم ونة.  المهدر 
  

وفي    وبيا والجم ورية ال ربية الســـورية وبم ورية أفريقيا الوســـطى ونيج ريا وأمافن أخرو، كل را ما  - 84
ــهرية. وفي نيج ريا ال ام  ــتادام ألةراف عســ ــانية لل جوم أو الن ب أو اتســ يت رف المرافد واإلمدادام اإلنســ

امـــي، د مرم مرافز األمم المتحدة اإلنســـانية أو لحقي ب ا أمـــراٌر بال ة، مما أببرها على ي ل د عملياي ا  الم
ــانية لما يقري من  ألج  نســــــان. وفي  دلب، بالجم ورية 250وأ ر في ن اية المطاأ على المســــــاعدام اإلنســــ

مما يســــبب في يدم ر مواد   ال ربية الســــورية، وب ي مــــربام بوية لمســــتودع يحتوي على  مدادام  نســــانية،
 ألج  نسان. 25اإلةا ة الماههة لما يقري من 

واعتمد ب د المن مام اإلنســــانية باــــه  متزايد على الاــــركام ال ســــهرية واألمنية الااصــــة لتؤمن   - 85
 لناســـ ا الحماية المســـلحة أو ة ر المســـلحة، والادمام اللوبســـتية، والابرة األمنية، وادارة األزمام، وأفلر من

ذلك. وألد اســــتادمي األعراأ أو  تى فرمــــي المرافق ن المســــلح ن للدفاع عن موداي المســــاعدة اإلنســــانية 
وأصـــــــول ا. وألد ينطوي اللجوء  لى الحماية المســـــــلحة على مااعر م  نة  ف ي يمهن أن يجتذي الم ابم ن،  

 د وصــــول المســــاعدام  ويقوف الماادئ اإلنســــانية، وي ــــر بقبول المجتمة، وفي ن اية المطاأ يمهن أن ي 
ــفن  ــانية أن يتوألة هذ  المااعر ويديرها وأن يبذل ال ناية الواباة باــــــــــ ــانية. وينا ي للمن مام اإلنســــــــــ اإلنســــــــــ
الاـــــركام ال ســـــهرية واألمنية الااصـــــة التي يت األد م  ا. وينا ي عدم اســـــتادام المرافق ن المســـــلح ن  ت في  

 أوت في ال واألب والبدائ .دروأ استلنائية كمالذ أخ ر، وينا ي دائما الن ر 

ورةم أن التقنيام الرألمية مل  يطبيقام ال ايج المحمول والنقد الرألمي والقياســــــام الح وية ألد يالد   - 86
ــاني الا ال، ف ن ا يالد أي ــــا خطر اتعتراف أو التتاة أو الوصــــول ة ر المهــــرأل ب .  ــا لل م  اإلنســ فرصــ

ــه  متزايد ومة يزايد اتعتماد على البيانام والتكنولو  ــة باـ ــانية عرمـ ــاحي المن مام اإلنسـ بيام الرألمية، أصـ
لألناـــطة الاب لة لســـرألة البيانام الاـــاهـــية أو الحســـاســـة أو التالعب ب ا أو يســـريب ا، وي ريد األشـــااي  
الذين يادم م المن مام للاطر، وي ط   ال مليام، واإلمـــــرار باللقة والقبول، وي ريد ال امل ن في المجال  

ــاني لل ــرين اللاني/نوفمبر  اإلنســــــــ ــل ب األ مر الذي بدأ في ياــــــــ اطر. وكان خرر بيانام اللجنة الدولية للهــــــــ
أخطر  ادن ســ براني م روأ في القطاع اإلنســاني  تى اآلن. ول ــمان القدرة على الهــمود، يجب    2021

البيانام التي   على المن مام اإلنســـــانية ف م الت ديدام الحالية ألمن الم لومام واعتماد اســـــتراييجيام لحماية
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، أصــدرم اللجنة الدائمة الماــتركة ب ن الوكاتم  رشــاداي ا ال مليايية باــفن 2021يديرها. وفي شــااع/فبراير 
المســــــــــــــؤوليـة عن البيـانـام في مجـال ال مـ  اإلنســـــــــــــــاني لت زيز المســــــــــــــؤوليـة عن البيـانـام في بمية مرا ـ   

 اإلنساني. ال م 
  

 التوصيات  - رابعا  
ــية التي يتناول ا هذا التقرير، ي تمد  ماية المدن  ن على اتمتلال الكام  للقانون  في بمية الموا - 87 مـــــــ

ــلحة من ة ر الدول،  ســــــــــب   ــاني من بانب بمية األعراأ. وينا ي للدول والجماعام المســــــــ الدولي اإلنســــــــ
 اتألت اء، أن يقوم بما يلي 

ر  عالنام من بانب  التهــــديد على الم اهدام ذام الهــــلة أو اتن ــــمام  ل  ا، واصــــدا ()أ 
ــاني في القوان ن   ــاني، وادمـال التزامـام القـانون اـلدولي اإلنســــــــــــ وا ـد يلتزم ف  ـا ـبا ترام القـانون اـلدولي اإلنســــــــــــ

 الوعنية وكت اام الدل   ال سهري ومدونام ألواعد السلوك وألواعد اتشتااك والتدريب؛  

، بمــا في ذلــك الجمــاعــام  في عمليــام ألوام التحــالج ومة الاــــــــــــــركــاء والحلاــاء األمن  ن ()ي 
ــتلزم ذلك  ــام الج دة. ويســ ــاني واعتماد الممارســ ــمان ا ترام القانون الدولي اإلنســ ــلحة من ة ر الدول، مــ المســ
الحوار الســـياســـي، والتدريب والناـــر، والتاطيم ال مليايي الماـــترك، واتمتناع عن نق  األســـلحة   لما يهون  

 انت افام بسيمة للقانون الدولي اإلنساني؛هناك خطر وامل من استادام األسلحة تريكاي 

التحق د في برائم الحري المزعومة، ومقامـــــاة الجناة، وكاالة دفة ي وي ـــــام لل ـــــحايا،  ()ل 
ــاة؛ أن يهــــال عرفا في   ويقديم مــــمانام ب د التكرار وي زيز ألدرام الدول األخرو ومواردها للتحق د والمقامــ

دوليــة وأن يت ــاون ي ــاونــا كــامال م  ــا ومة وليــام التحق د ن ــام رومــا األســـــــــــــــاســــــــــــــي للمحهمــة الجنــائيــة الــ 
 األخرو. والق اء

ــلحة من ة ر الدول على أن ي تمد ويتاادل،  ســـــــــــــب   - 88 ويحث األم ن ال ام الدول والجماعام المســـــــــــ
اتألت ــاء، ســياســام وممارســام لت زيز  ماية المدن  ن وومــة أعر للســياســام الوعنية يســتند  ل  ا. وياــم  

 :والممارسام ما يلي السياسام

اعتماد ومراب ة وينا ذ الســــياســــام والممارســــام ال ســــهرية على المســــتويام اتســــتراييجية   )أ( 
وال مليايية والتكتيهية عوال مدة ال مليام ال سهرية. ويام  ذلك يجنب استادام األسلحة المتاجرة ذام اآل ار 

ويحسـ ن الوعي بالحالة، وياادل الم لومام وال مليام الالزمة الواسـ ة النطار في المناعد المفهولة بالسـهان، 
لدراسـة الم لومام اتسـتااارية في الوألي الحقيقي، وومـة يداب ر  ماية محددة لألشـااي الم رمـ ن لألذو  

 مل  األعاال واألشااي ذوي اإلعاألة؛

قـياك أ ر ال ملـيام يتاة التقـارير المت لقـة ـباألمــــــــــــــرار التي يلحد ـبالمـدن  ن والت لم من ـا ل )ي( 
ــام   ــرية والاـ ــج   السـ ــال عن التسـ ــرر الذي يلحد بالمدن  ن ويقل ل   لى أدنى  د، ف ـ ــهرية ويجنب ال ـ ال سـ
والاــااأ للاســائر في صــاوأ المدن  ن للمســاعدة في يومــيل مهــ ر األشــااي الماقودين، ويجنب ال ــرر  

 لت افي والمهالحة؛الذي يلحد بالمدن  ن ويقل ل   لى أدنى  د، وممان المساءلة وا
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زيــادة ف م و ــار النزاع على الب ئــة الطبي.يــة، وادمــال الحمــايــة القــانونيــة للب ئــة في التــدريــب  )ل( 
وال ق دة ال ســـــهري ن والســـــياســـــام الوعنية واألعر القانونية، وي   ن المناعد ذام األهمية الب ئية الااصـــــة أو  

 ال ااشة كمناعد منزوعة السالأل؛

األعاـال المرياط ن بـالقوو والجمـاعـام المســــــــــــــلحـة أو الـذين يـ دتعى ارياـاع م ب ـا م ـاملـة   )د( 
ف حايا في المقام األول وعدم ا تجازهم  ت كمالذ أخ ر، واعتماد يداب ر  مائية يفخذ في اتعتاار المهلحة  

بمبدأ عدم اإلعادة   ال ليا لألعاال وا تياباي م الااصة، واعادة األعاال األبانب  لى أوعان م مة أسرهم، رهنا
 القسرية؛

مـمان  ماية ال مليام اإلنسـانية من الديناميام السـياسـية للنزاع، ودعم ويسـ    التواصـ    )هـ( 
 ألةراف  نسانية مة بمية أعراأ النزاع، بما في ذلك الجماعام المسلحة من ة ر الدول؛ 

الت ج   بتج  ز التفشـــ رام    ايااذ خطوام لتيســـ ر األناـــطة اإلنســـانية، بما في ذلك من خالل  )و(  
والتاليل الجمركي لل امل ن في مجال يقديم المســـــــاعدة اإلنســـــــانية والســـــــلة والم دام، واإلعااءام من ال ـــــــرائب 

 ؛ والرسوم واألبور المارومة على األناطة اإلنسانية، وياسيم وسائ  ال م  باه  ألانوني في بلد ما 

ألناـــــــطة اإلنســـــــانية والطبية المحايدة من نطار  اعتماد  عااءام  نســـــــانية دائمة يســـــــتا د ا )ز( 
ــلبية ل ذ  التداب ر على الســـــــــــهان  ــانية الســـــــــ يطب د يداب ر مهافحة اإلرهاي والجزاءام، ويقل   ال واألب اإلنســـــــــ

 المدن  ن.
  

 خاتمة  - خامسا   
ــائ   - 89 ــويت ا بالوســــــ ــلحة ويســــــ ــوي النزاعام المســــــ  ن أفلر الطرر ف الية لحماية المدن  ن هي منة ناــــــ

ــاني ا ــ م اتمتلال للقانون الدولي اإلنســـ ــويت ا، يســـ ــلمية. وفي الحاتم التي يت ذر ف  ا منة النزاعام أو يســـ لســـ
 سـ اما كب را في منة الم اناة اإلنسـانية والتافيف من  دي ا. وألد ومـ ي سـياسـام وممارسـام وبرو ياادل ا  

اـية المـدن  ن. ويل ـب أعراأ النزاع  من أبـ  ا ترام الـقانون اـلدولي اإلنســــــــــــــاني ومــــــــــــــمـان ا ترامـ  وي زيز  مـ 
وبمية الدول واألمم المتحدة والمجتمة المدني أدوارا متمايزة ومتكاملة في مــــــمان  ماية المدن  ن. ومة ذلك، 
يجب على أعراأ النزاع والدول أن يطبد ألدرا أفبر بهل ر من اإلرادة الســياســية واتلتزام با ترام القواعد وينا ذ 

 م الج دة.السياسام والممارسا
 


