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  املسلحة النزاعات يف املدنيني محاية  
  

 العام األمني تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 أيلول/ســـــــــــــــ تمر 21 املؤرخ األمن جملس رئيس بيــ   يف الوارد ابلطلــ  عمال التقرير هــ ا يُقــد   - 1

2018 (S/PRST/2018/18).  الع ملني مح ية عن اإلبالغ اجمللس لطل  ت أيضـــــــــــــــ  التقرير ويســـــــــــــــت ي 
 2417 و (2016) 2286 القرارين يف الواردة الغ ائي، األمن وانعدا  النزاع وعن الط ية الرع ية جم ل يف
 التوايل. على ،(2018)

 الزاوية ح روهي  األربع، جنيف التف قي ت عنيالســـــــ  الســـــــنوية ال كرى 2019 ع   ويصـــــــ د  - 2
 راســــــــــــــ ة بصـــــــــــــــورة الث نية الع ملية احلرب أعق ب يف اعتم ده  لقد أكدو  اإلنســـــــــــــــ  . الدويل الق نو  يف
 ،واملرضـــى اجلرحى - العدائية األعم ل يف م  شـــرة يشـــنكو  يعودوا مل أو يشـــنكو  ال ال ين األشـــ    أ 

 على واحلف ظ مح يتهم جي  - االحتالل حتت يعيشـــــو  ال ين املدنيو  فيهم مبن واملدنيني، احلرب وأســـــرى
 ض ر. متييز أي دو  وكرامتهم حي هتم

 دراجوإ (1999) 1265 القرار العتم د العشــرين الســنوية ال كرى أيضــ  2019 ع   ويصــ د  - 3
“ القلق ال  لغ”منه   وهو قرار بدافع مجلة أمور ،مح ية املدنيني ك ند من بنود جدول أعم لهســـ لة ماجمللس 

 1265قرار ال) ال ي أعرب عنه اجمللس إزاء تضـــــــ مل احنا  الق نو  الدويل اإلنســـــــ   أسن ء النزاع املســـــــل 
 أعم ل جدول يف “وهريةاجل  ئلســـــــــــــإحدى امل” املدنيني مح ية أصـــــــــــــ حت احلني، كذل ومن  (.(1999)

 معينة حب الت اخل صـــــة اجمللس وقرارات مداوالته ه املســـــ لة  ختل لت قدلو  (.S/PRST/2015/23) اجمللس
 والفتي   والفتي ت النســـــــــــــــ ء املدني ت واملدنيني من مح ية تعزيز إىل هتد  عملية إجراءات عن وأســـــــــــــــفرت
 اجمللس داخل الوعي سق فة وتعزيز بن ء يف أســهمتو  املســلحة. النزاع ت من واملتضــررارين املتضــررارات والرج ل
 شــــــوا لالتصــــــدي للو  االنته ك ت منع بضــــــرورة نط ق  األوســــــع الدويل واجملتمع األعضــــــ ء الدول بني وفيم 

 ابحلم ية. املتعلقة األخرى

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1265%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1265%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1265%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1265%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1265%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/23
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 بشـــــــــ ل يشـــــــــ ه اليو  املدنيني حبم ية يتعلق فيم  الوضـــــــــع أ  ابلت يل، ال  لغ، القلق أســـــــــ  ب ومن - 4
 األمن جملس أعرب ،2018 أيلول/ســــــــــــــ تمر ويف ع م . 20 من  عليه الوضــــــــــــــع ال ي ك نت م ســــــــــــــ وي

 وألسر النزاع؛ ح الت يف الضــــــح ا من العظمى الغ ل ية يشــــــ لو  يزالو  ال املدنيني أل  “االمتع ض” عن
 ك ســلوب  الت ويع واســت دا  القســري؛ النزوح ذلك يف مب  وال عيد، القري  األجلني يف املدنيني على النزاع
 على اهل م تشــــن و  اإلنســــ نية؛ املســــ عدات إىل الوصــــول من الق نو   ري واحلرم   احلرب؛ أســــ لي  من

 واجلنســـــ  ؛ اجلنســـــي والعنف األخرى؛ الط ية واملرافق واملســـــتشـــــفي ت واإلنســـــ   الطيب اجمل لني يف الع ملني
 العيش وســـــــــــــــ ــــــل وللممتل ــــــ ت املــــــدنيــــــة التحتيــــــة لل نيــــــة القــــــ نو   ري والتــــــدمري املتعمــــــدة واألضـــــــــــــــرار

(S/PRST/2018/18،) املدنية التحتيةل نية اب دم رالأوجه و  ضـــراراأل  ري ذلك من إحل ق إليه  أضـــيفُ  اليت 
 مدمرارة آاثر عليه  ينت إمن   اليت قد ال ت و  ابلضرورة متعمدة أو  ري ق نونية، العيش، وس ل واملمتل  ت

 املدنيني. على القدر بنفس
 ســـــــــــنواتال خالل يومي  األعم ل هل ه النزاع ت من املتضـــــــــــررارين املدنيني من املاليني تعر ض ولقد - 5

 إجراءات ت  تُ  مل إذا بعده ، وم  أخرى، ســـنة لعشـــرين هل  تعرُّضـــهم وســـيتواصـــل وق له .  ضـــيةامل العشـــرين
 والق نو  اإلنســــــــ   الدويل الق نو  احنا  وضــــــــم   تعزيز يف املتمثل الرئيســــــــي التحدي مع للتع مل ع جلة
 على ابستمرار األطرا  حر  عد  تس  وي العدائية. األعم ل سري يف سيم  وال اإلنس  ، حلقوق الدويل
وعلى اخت ذ مجيع االحتي ط ت العملية لت ن  إيق ع  العس رية العملي تسري  يف املدنيني استهدا  جتن 

 مبوت تتســـم مدمرارة دوامةب خســـ ئر يف أرواح املدنيني أو إصـــ بتهم، وتقليله  على أي ح ل إىل احلد األد ،
 الفرار إىل اضـــــــطروا ممن  ريهم اآلال  وتشـــــــريد ،شـــــــهر كل  النزاع ت يف املدنيني مئ ت وتشـــــــويه وإصـــــــ بة

 وامل س وية. الغموض شديد مصري ملواجهة عيشهم وس ل احمللية وجمتمع هتم دارهم من
 األمم حققته  اليت ابإلجن زات موجزا الث  ، الفرع يف التقرير، ه ا يُقدرا  اجمللس، طل  على وبن ء - 6

 امل ضـــية. العشـــرين الســـنوات مدى على املدنيني مح ية جم ل يف عمله  يف واجهته  اليت والتحدات املتحدة
 بعد احلم ية خطة أمهية استمرار على ويشدراد املدنيني مح ية جم ل يف الوضع الراهن الث لث الفرع ويستعرض
 األولوية وهو - الق نو  احنا  تعزيز يف املتمثل األســـــ ســـــي التحدي على الرابع الفرع ويركز ع م . عشـــــرين
 (S/2017/414) 2017 لع   تقريري يف ُحدرادت اليت احلم ية جم ل يف الثالث األولوات أصــــــــل من األوىل

 العدائية. األعم ل ســـري على خ   بوجه النكيز مع - (S/2018/462) 2018 لع   تقريري يف ونوقشـــت
 التحدي، ه ا مستوى إىل االرتق ء األعض ء والدول للم لس هب  مي ن اليت الطريقة اخل مس الفرع ويتن ول
 املق لة. السنوات يف احلم ية خلطة العملي األسر تعزيز إىل إض فة
  

 (1)والتحدايت اإلجنازات :املدنيني محاية على عاما عشرون - اثنيا 
 املدنيني مح ية بشــــــــــــ   مفتوحة من قشــــــــــــة أول األمن جملس عقد ،1999 شــــــــــــ   /فراير 12 يف - 7
 واإلابدة ال لق  ، منطقة يف العرقي والتطهري ســـــرياليو ، يف النزاع وحشـــــية من بدافع املســـــلحة، النزاع ت يف

 فيه أعرب رائســــــي  بي ان اجمللس اعتمد املن قشــــــة، هن ية ويف ال رى. ال حريات منطقة يف والتشــــــريد اجلم عية
__________ 

ffice O أيض  انظر ، ضيةامل العشرين السنوات يف املطروحة التحدات وبعض احملققة لإلجن زات مفصل سرد على لالطالع (1) 

for the Coordination of Humanitarian Affairs, Building a Culture of Protection: 20 Years of Security Council 

Engagement on the Protection of Civilians قري  ً(. )يصدر 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/2017/414
https://undocs.org/ar/S/2018/462
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 إىل وأشــــــــــ ر (.S/PRST/1999/6) املســــــــــلحة النزاع ت يف املدنيني بني اخلســــــــــ ئر تزايد إزاء ال  لغ قلقه عن
 واعن  متزايدة. بصــــورة املق تلو  ويســــتهدفهم ال شــــرية اخلســــ ئر من ال رى األ ل ية يشــــ لو  املدنيني أ 

 ريناملتضــــــــررا  للمدنيني واحلم ية املســــــــ عدة بتوفري الدويل اجملتمع قي   ضــــــــرورة وأكد للم لس املســــــــ لة أبمهية
 .املسلحة النزاع ت من
 توصــــــــــــي ت يتضـــــــــــــمن تقريرا يقدرا  أ  الع   األمني إىل أيضـــــــــــــ  ال ي   ه ا يف األمن جملس وطل  - 8
 الق يل. ه ا من تقريراً  14 يف اجمللس نظر اآل ، وحىت املدنيني. مح ية حتســـــــــــني هب  مي ن اليت الســـــــــــ ل عن
 إنســــ نية مهمة ليســــت املدنيني مح ية أ  على شــــد دت املســــ ئل من واســــعة ط ئفة التق رير ه ه  طت وقد
 والســي ســة، الق نو ، وســي دة اإلنســ  ، وحقوق الســال ، حفظ جم الت يف العمل تتطل  هي بل ،احصــر 

 حمل حتل   أ  مي ن ال احلم ية تعزيز إىل الرامية اجلهود أ  التق رير وأبرزت الســــــــالح. ونزعوالتنمية،  واألمن،
 ق ل، من أكدتُ  كم   ،واليت تظل املستدا ، السال  وبن ء النزاع إهن ء أو منع إىل الرامية السي سية العملي ت

 ســــــــري ق يل من مســــــــ ئل وتتن ول توصــــــــية 200 من أكثر التق رير وتتضــــــــمن املدنيني. حلم ية أجنع الســــــــ ل
 والتع مل اإلنســـــــــ نية، املســـــــــ عدات ووصـــــــــول اجلنســـــــــي، والعنف القســـــــــري، والتشـــــــــريد العدائية، األعم ل

 تضــــــــــــــطلع ال ي احلم ية ودور االنته ك ت، عن واملســــــــــــــ ءلة لدول،ل الت بعة  ري املســــــــــــــلحة اجلم ع ت مع
 اإلقليمية. واملنظم ت السال  حفظ بعث ت به
 

 املعياري اإلطار وتعزيز تطوير مواصلة - ألف 
 (1999) 1265) املدنيني مح ية بشـــــــــــــــ   اترخيية قرارات يف املســـــــــــــــ ئل ه ه من العديد وردت - 9
 (2014) 2175 و (2009) 1894 و (2006) 1738 و (2006) 1674 و (2000) 1296 و
 اخل صـــــــــــــة القرارات من زايدمت عدد ويف (،(2018) 2417 و (2016) 2286 و (2015) 2222 و

 مواصــلة يف أســ ســي دور للم لس ك    القرارات، ه ه خالل ومن الســال . حفظ ووالات معينة حب الت
 ومبرور تنفي ه . وتعزيز الق ئمة املع يري وترســــــــي  أتكيد إبع دة املدنيني حلم ية املعي ري اإلط ر وتعزيز تطوير
 وتفصــــــــيالً  حتديداً  أكثر املدنيني مح ية بشــــــــ   اجمللس يســــــــت دمه  اليت اللغوية الصــــــــيغ أصــــــــ حت الوقت،
 هلم . ودعم ً  اإلنس   حلقوق الدويل والق نو  اإلنس   الدويل الق نو  معتوافق ً  وأكثر وتوجيه ً،

وجرى أيضــــــــــــ  تن ول مســــــــــــ ئل احلم ية يف أعم ل اجمللس املتعلقة ابألطف ل والنزاع املســــــــــــل ، واملرأة  - 10
، وإنشــ ء الفريق الع مل املعاب ابألطف ل والنزاع (2005) 1612والســال  واألمن. ولقد ســ هم اعتم د القرار 

ة الرصد واإلبالغ واإلدراج يف الق ئمة، والعمل ال ي تقو  به ممثليت اخل صة، ووضع خطط عمل املسل ، وآلي
املرت  ة ضـــــــــــــــد األطف ل، يف حتقيق إجن زات ه مة يف جم ل مح ية األطف ل  اخلطرية إلهن ء ومنع االنته ك ت

ــــــد يف ــــــه بشــــــــــــــــــــ   املرأة والســــــــــــــال  واألمن، ب ءا من القرار حــــــ الت النزاع. ودعــــــ  جملس األمن يف قرارات
، األطرا  يف النزاع ت املســـــــــــلحة إىل احنا  الق نو  الدويل املنط ق على حقوق النســـــــــــ ء (2000) 1325

والفتي ت ومح يتهن من العنف الق ئم على أســــــــ مج اجلنس ومجيع أشــــــــ  ل العنف األخرى يف ح الت النزاع. 
وم  تاله من إنشــــــــــــــ ء والية املمثل اخل   ل مني الع   املعاب  (2008) 1820اعتم د القرار أشــــــــــــــ ر د ولق

التزا  اجمللس ابلتصــــــــــــــدي للعنف  إىل، (2009) 1888ابلعنف اجلنســــــــــــــي يف ح الت النزاع، عمال ابلقرار 
اجلنســــــــــــــي الـ ي ق تعزيزه عن طريق م ـ درات مثـل فريق اخلراء املعاب بســــــــــــــيـ دة القـ نو  والعنف اجلنســـــــــــــــي 

 (.(2010) 1960لقرار ( وترتي  ت الرصد والتحليل واإلبالغ )ا(2009)1888ح الت النزاع )القرار  يف

https://undocs.org/ar/S/PRST/1999/6
https://undocs.org/ar/S/RES/1265%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1296%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1674%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1738%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1894%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2175%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
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 اجلنســـــي والعنف املســـــل  والنزاع ابألطف ل املعنية واإلبالغ الرصـــــد آللي ت العملية اجلدوى وتؤكد - 11
 ل مم الت بعة الســــــال  عملي ت يف اإلنســــــ   حقوق عن صــــــر هب  اضــــــطلعت اليت وتلك ابلنزاع ت، املتصــــــل
 أيضـــــــــــ  ذلك إىل دع  كم   ،بفع لية وانتظ   عموم  ذلك عن واإلبالغ املدنيني مح ية رصـــــــــــد أمهية املتحدة،
 ،(2)املشـــــــن  مســـــــتق لن  أتمني الســـــــالح، لنزع خطيت يف امل ني النحو وعلى (./2018/18S/PRST) اجمللس
 لتســـــــــ يل آلية إلنشـــــــــ ء واإلم    االقتضـــــــــ ء عند االهتم   من مزيد إيالء ،اخلصـــــــــو  وجه على ،ين غي

 ه ا وي تســـــ  أفغ نســـــت  . إىل املســـــ عدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة هب  تضـــــطلع اليت تلك مثل اخلســـــ ئر،
 اليت العوامل وحتديد النزاع، أطرا  مع األدلة على الق ئمة الدعوة أنشــــــــــطة دعم أجل من ابلغة أمهية األمر
 العملي ت على تعديالت إلدخ ل هب  يســـنشـــد أ  مي ن اليت املدنيني صـــفو  يف خســـ ئر وقوع يف تســـهم
 واملق لة. اجل رية
صــــــــــراحة  يدين فيه وابإلضــــــــــ فة إىل النكيز على األطف ل والعنف اجلنســــــــــي، اخت  اجمللس قرارات  - 12

والع ملني  ،اإلنســـــــ نية تقدمي املســـــــ عدة الع ملني يف جم لهي  هب  إىل وقف اهل م ت ضـــــــد يأطرا  النزاع و 
وقد تن ول  الصــــــحفيني، وضــــــم   مح يتهم.و ، يؤدو  مه   ط ية حصــــــرااجمل لني الطيب واإلنســــــ   ال ين  يف

اجمللس الصــــلة الق ئمة بني النزاع وانعدا  األمن الغ ائي، واألسر ال ي خيلرافه على املدنيني النقل  ري املشــــروع 
لحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وت ديسه  املفر  وإس ءة استعم هل . ومع أ  ه ا النكيز على مس ئل ل س

فإناب ، نت ئج مثمرة مرجحة معينة مي ن أ  يؤدي إىل نت ئج ت و  حمددة األهدا  بقدر أكر وتنطوي على
أ  حتظى املســـ ئل امللحة  أ  يواصـــل ات  ع هنج شـــ مل إزاء مح ية مجيع املدنيني وضـــم  على  اجمللس أحث 

 .ابملع جلة على أق وجه - مثل احلرب الدائرة يف املن طق احلضرية وسري األعم ل العدائية - والن شئة األخرى
على م  نة مح ية املدنيني أكد فيه  و  بي ان رائســــــــــــــي  بشــــــــــــــ   مح ية املدنيني. 13وقد اعتمد اجمللس  - 13

(. S/PRST/2018/18 و S/PRST/2015/23جدول أعم ل اجمللس ) يف “إحدى املسـ ئل اجلوهرية”ابعت  ره  
وســيلة إلصــدار م كرة اجمللس بشــ   مح ية املدنيني وحتديث هت  املنتظمة. وحُتدراد ه ه  أاتحت ه ه ال ي انتكم  

امل كرة الشــــوا ل الرئيســــية يف جم ل احلم ية، واســــتن دا إىل املم رســــة الســــ بقة، اإلجراءات اليت مي ن أ  يت  ه  
 .اجمللس ملع جلته  يف قراراته وبي انته الرائسية

 حبمــ ية املعاب الرمسي  ري اخلراء فريق اجتمــ ع األوىل للمرة عقــد ،2009 يرالثــ  /ينـ  كـ نو   ويف - 14
 مراع ة لتعميم ،S/2007/643) انظر) 2007 ع   يف ال ي أوصــــــــــي إبنشــــــــــ ئه األمن، جمللس الت بع املدنيني

 مرة 100 حوايل الفريق اجتمع احلني، ذلــك ومنــ  اجمللس.  قررهــي اليت اإلجراءات يف احلمــ يــة مســـــــــــــــــ لــة
 إلح طة الف علة اجله ت من و ريه يف اجمل ل اإلنســـــــــــــــ    الف علة لل ه ت مهم  حمفال يشـــــــــــــــ ل زال وم 

 للم لس وين غي اجمللس. قرارات يف ابحلم ية املتعلقة الشـــــــــــــــوا ل مع جلة ضـــــــــــــــم   بغية اجمللس أعضـــــــــــــــ ء
الوافر  وال م امل كرة خالله،من  ، نفرا يُ  وأ  الرمسي  ري اخلراء فريق من ال  ملة االســـــــــــــــتف دة يواصـــــــــــــــل أ 
 . ضيةامل العشرين السنوات مدى على وضعت اليت اجليدة املم رس ت من
 

__________ 

 (2) United Nations publication, Sales No. E.18.IX.6  ؛ ومي ن االطالع عليــــــه أيضــــــــــــــــــــ  يف املوقع الشـــــــــــــــ  ي التــــــ يل
https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/ar. 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
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https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/ar
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 التنفيذ - ابء 
 ي  هل  اليت اجلهود تنجم أ  جي  املعي ري، اإلط ر وتعزيز تطوير مواصـــــــــــــــلة أمهية من الر م على - 15
 اليت اجلهود يف تســـــهم أ  أو الواقع أرض على املدنيني مح ية  لجم يف ملموســـــة حتســـــين ت إىل األمن جملس
 نف  ولقد اإلنســـــــــــــ  . حقوق ومنظم ت اإلنســـــــــــــ نية املنظم ت من و ريه  املتحدة األمم الغ ية هل ه ت  هل 
 الغ ية. هل ه حتقيق  اإلجراءات من عددا اجمللس

 
 السالم عمليات دور  

 األمم بعثة من بدءا ،ومنحه  األولوية الســـــــــــــــال  عملي تعدد من  والات يف احلم ية إدم ج إ  - 16
 فإعط ء الصـــــــــــدد. ه ا يف اجمللس اخت ه  اليت اإلجراءات أهم بني من ،1999 ع   ســـــــــــرياليو  يف املتحدة
 اآل  أصــــ ح  ال عث ت أداء لقي مج كمعي ر  تؤديه ال ي والدور الســــال ، عملي ت يف املدنيني حلم ية األولوية
 احملددة التوجيهية امل  دئ ذلك يف مب  والتوجيه ت، الســـــي ســـــ ت من ك رية  جمموعة ولقد وضـــــعت راســـــ ني
 مزيد إلضــــــــــــــف ء والنظم األدوات ووضــــــــــــــعت املدنيني مح ية جت ه العملي النهج وت لور النظ مية. للعن صــــــــــــــر

 احمللية. اإلن ار وشــــ   ت املشــــنكة احلم ية أفرقة مثل الســــال ، حفظ عملي ت يف احلم ية على الفع لية من
 احمللية الن ر إطالق ووقف الســال  اتف ق ت تيســري املث ل، ســ يل على ليشــمل، احلم ية أنشــطة نط ق واتســع
 الســودا ، جنوب ويف والنظ مية. املدنية العن صــر ترصــده  اليت الوســطى أفريقي  مجهورية يف النزاع من طق يف
 ابنتظ   إبدراج اجمللس قي   وأدى املدنيني. مح ية مواقع يف داخلي  املشردين من 200 000 حوايل إيواء ق

ســــــي ســــــة ب ل العن ية الواج ة يف مراع ة حقوق اإلنســــــ   فيم  يتعلق بدعم األمم املتحدة لقوات األمن  ري 
 فظح ث تذات الصـــــــــــــــلة إىل توفري دفع ك ري لل هود اليت ت  هل  بع الســـــــــــــــال حفظ  يف والاتالت بعة هل  
 اإلنســــــ   حلقوق الدويل والق نو  اإلنســــــ   الدويل للق نو  النزاع أطرا  بعض امتث ل على للت سري الســــــال 
 لالجئني. الدويل والق نو 

 وجيــ  تغريا ت الســـــــــــــــال  حفظط يعـــة و  النزاع ط يعـــة أ  املســـــــــــــــتق ـــل، إىل نتطلع إذ لنـــ ، ويت ني - 17
 العملي ت يف ابملشـــــــــــــ ركة الســـــــــــــال  حفظ بعث ت بعض ت ليف طرح ولقد والت يف. التطور نواصـــــــــــــل أ 

، أو تنفي  عملي ت مشــــــــــنكة خال  ذلك مع قوات املســــــــــلحة م ع تجلا ضــــــــــدأو القي   هب   العســــــــــ رية
 ذلك يف مب  األخرى، املقررة األنشــــطة أداء أم   ه مة حتدات اتبعة ل مم املتحدة يف ســــي ق ت معينة،  ري
 ه ه ل عض للتصدي أس س  السال  حفظ أجل من العمل م  درة مبوج  االلتزام ت وتوفر املدنيني. مح ية

 مج عي ، مســــــعى ذلك ويتطل  الســــــال . ةحفظ به ضــــــطلعي ال ي احلم ية دور تعزيز ومواصــــــلة التحدات
 اجليدة املم رســــ ت مجع خالل من املتغرية ال يئ ت مع للت يف الع مة، واألم نة األعضــــ ء الدول يشــــمل مب 

 بقوات املســــ مهة ال لدا  ال ي تقدمه للنشــــر الســــ بق التدري  على النكيز مع الصــــلة، ذي التدري  وتوفري
 الســـــال  حفظ ل عث ت املن ســـــ ة املوارد توفري ب ف لة أيضـــــ  األعضـــــ ء الدول أ  تلتز  وجي  شـــــرطة. وأبفراد

 املزيد وإشــــــــــــرا  املهمة ه ه مســــــــــــتوى على وحدات توفر أ  بقوات املســــــــــــ مهة ال لدا  على جي  حني يف
 مه   لغة حول آراء توافق إىل ابلتوصــــل األعضــــ ء الدول التزا  املدنيني مح ية تقتضــــي وأخرياً، النســــ ء. من

 حفظة من متوقع هو م  بش   الوضوح ذلك يف مب  ت ع ت، من ه ه امله   عليه تنطوي وم  السال  حفظ
 االست  بة. على قدرهتم نط ق تت  وز قد اليت احل الت بتلك واالعنا  السال 
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 حمددة فئات محاية  
 يف ســــي ق حفظ الســــال ، اخت  جملس األمن خطوات ه مة لتحســــني توفري احلم ية لفئ ت حمددة. - 18

 وق حتديد النســـــــــ ء واألطف ل يف التقرير األول ل مني الع   بوصـــــــــفهم  فئتني تتطل    تدابري مح ية خ صـــــــــة.
نسـ ء واألطف ل عن طريق بعث ت حفظ السـال ، اليت نشـرت، وتشـمل ه ه التدابري كف لة تل ية احتي ج ت ال

يف عدد من ال عث ت،  و/أو مستش رين للشؤو  اجلنس نية بدوره ، مستش رين لشؤو  مح ية النس ء واألطف ل
 .ه ه املس ئل يف مجيع ال عث ت، وتعزيز عمل الوك الت اإلنس نية يف اجمل الت املعنية وتعميم مراع ة

 بعث ت ت ليف طريق عن داخلي  واملشــــردين الالجئني مح ية تعزيز إىل أيضــــ  ألمنا جملس وســــعى - 19
 واإلنســـــــــ   املد  ط بعه  على واحلف ظ املســـــــــلحة اهل م ت من واملواقع امل يم ت حبم ية الســـــــــال  حفظ
 لالجئني دائمة حلول إجي د على أيضــ اجمللس  وشــ  ع املق تلني. بني والفصــل الســالح نزع دعم خالل من

 العودة بدعم نفسه الوقت يف السال  حفظ بعث ت ت ليف مع وكرمية وطوعية آمنة ت و  داخلي  واملشردين
 آمنة. بيئ ت هتيئة خالل من داخلي  واملشردين لالجئني وبن ء على قرار مستنري الطوعية

 
 املساءلةتعزيز   

 جهوده يف احلم ية خطة على عملي معىن إلضف ء األمن جملس ي  هل  اليت املس عي أيض  تت لى - 20
 اإلنس  . حلقوق الدويل والق نو  اإلنس   الدويل للق نو  اخلطرية االنته ك ت عن املس ءلة تعزيز إىل الرامية

 على التشديد مع الوطاب، الصعيد على املس ءلة دعم وتش يع بتعزيز املث ل، س يل على اجمللس، ق  لقد و 
كم  اخت  تدابري هتد    ومع ق تهم. اجلن ة ومق ضـــــــــ ة اخلطرية االنته ك ت يف التحقيق عن الدول مســـــــــؤولية

إىل إع دة األفراد املتورطني يف انته ك ت خطرية حلقوق اإلنســ   مب  يشــمل االســتغالل واالنته   اجلنســيني 
 إىل أوط هنم ومنع نشرهم. 

 مرحلة يف اخت ه  اليت ةالت رخيي اخلطوة أعق ب فيف م  شــــــــــرة. أكثر خطوات أيضــــــــــ  اجمللس واخت  - 21
احمل مة اجلن ئية و  1993يف ع    الســـــ بقة ليو وســـــالفي  ةالدولي ةاجلن ئي ةاحمل م إنشـــــ ء يف واملتمثلة ســـــ بقة
 حتقيق وجلنة 2004 ع   يف دارفور بشـــ   حتقيق جلنة إنشـــ ء طل  اجمللس ،1994 ع   يف روانداالدولية ل
 األســـلحة اســـت دا  يف الضـــ لعة اجله ت لتحديد وآلي ت ،2013 ع   يف الوســـطى أفريقي  مجهورية بشـــ  

فريق  ،2017 ع   يفو  ؛2015 ع   يف مم ن، حد أقصــــــــــى إىلاجلمهورية العربية الســــــــــورية  يف ال يمي ئية
 اإلرهـــ ي تنظيمال يف العراق ارت  هـــ  اليتاخلطرية  الـــدوليـــة اجلرائم على األدلـــة وختزين وحفظ جلمعحتقيق 

 حتقيق حنو ه م  تقدم  اجلهود ه ه وتش ل اإلسالمية(. الدولة )تنظيم والش   العراق يف اإلسالمية لدولةل
 طرية يف إط ر الق نو  الدويل.اخل اجلرائم عن املس ءلة
، اســــــــــتن دا إىل النت ئج اليت توصــــــــــلت إليه  جلنة التحقيق الدولية بشــــــــــ   دارفور، اخت  2005ويف ع    - 22

؛ وأعق ت ذلك لمح مة اجلن ئية الدوليةل املدعي الع   احل لة إىله ه اجمللس خطوة  ري مســـ وقة تتمثل يف إح لة 
 .ح لة ح الت أخرى إىل املدعي الع  وحىت اترخيه، مل يقم اجمللس إب .2011إح لة احل لة يف لي ي  يف ع   
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 االنتهاكات على ردا األهداف حمددة تدابري  
 - جتميد األصــول وحظر الســفر - حمددة األهدا  جزاءات إىل فرض اجمللس على حنو متزايد ل  ي - 23

تشمل  قد، (3)من أجل التصدي للمس ئل املتصلة حبم ية املدنيني. ويف ح لة مث نية نظم لل زاءات ق ئمة ح لي ً 
ضــــــــد األفراد وال ي انت انته ك ت الق نو  الدويل اإلنســــــــ    جلزاءاتتدابري امع يري حتديد اجله ت اخل ضــــــــعة ل

وعرقلة املعونة اإلنســـــــــــ نية؛ وجتنيد أو اســـــــــــت دا  األطف ل يف النزاع ت املســـــــــــلحة؛  وق نو  حقوق اإلنســـــــــــ  ؛
اجلنســـي واجلنســـ  . وعالوة على ذلك، تضـــم ســـ عة  واســـتهدا  املدنيني، مب  يف ذلك القتل والتشـــويه والعنف

أفرقة رصـــــد بشـــــىت أنواعه  تدعم جل   اجلزاءات خراء يف الشـــــؤو  اإلنســـــ نية أو يف الشـــــؤو  اإلنســـــ نية الدولية 
يقدمو  تق رير عن مســــ ئل احلم ية طوال فنة واليتهم. وإىل ج ن  ه ه التدابري، فرض اجمللس أيضــــ ً أشــــ  ل 

التدفق  ري الق نو  ل ســـــــــلحة وال خ ئر  من بعدد من النزاع ت للحد ســـــــــلحة فيم  يتعلقحظر على توريد األ
اليت تزيد من تقويض الســــــال  واالســــــتقرار. ومن الضــــــروري أ  تت   الدول األعضــــــ ء اخلطوات الالزمة لتنفي  

 .ه ه التدابري
  

 احلضرية املناطق يف املتناظرة غري احلرب زمن يف املدنيني محاية أمهية استمرار - اثلثا 
 امل ضـــــية العشـــــرين الســـــنوات مدى على األمن جملس اخت ه  اليت اإلجراءات أ  يف شـــــك من م  - 24
 األرواح. من حيصـــــــــــــــى ال عــدد وإنقــ ذ املســـــــــــــــلحــة النزاعــ ت يف املــدنيني محــ يــة إطــ ر تعزيز إىل أدت قــد
 ك نو   31 إىل الث  /ين ير ك نو   1 منيف الفنة  املدنيني حبم ية يتعلق فيم  للوضـــــــــع اســـــــــتعراضـــــــــ  أ   ري

 ُيســــــــتهدفو أهنم و  الضــــــــح ا، من ال رى األ ل ية ميثلو  زالوا م  املدنيني أ  يُ نيرا  2018 األول/ديســــــــمر
 النزاع. أطرا  ج ن  من اإلي اء وأشـــــــ  ل االنته ك ت من و ريه  العشـــــــوائية هل م تا قعو  ضـــــــح اوي

 مضى. وقت أي من أكثر وملحة مهمة احلم ية خطة زالت م  ع م ، عشرين وبعد
 ابنتشـــــــــ ر النزاع ت ه ه وتتســـــــــم املع صـــــــــرة. النزاع ت ط يعة يف جزئي  ذلك يف الســـــــــ  ي من و  - 25

 متزايد. حنو على للنزاع ت املتن ظرة  ري الط يعة يف يسهم مم  للدول الت بعة  ري املسلحة اجلم ع ت وتشرذ 
 قصوره  على التغل  إىل املسلحة اجلم ع ت بعض سعت فقد املدنيني، على بشدة سليب أسر   ل لك وك  

 املدنيني. على  م تاهل ذلك يف مب  الدويل، الق نو  تن ىف معت اسناتي ي ت ابست دا  العس ري
ويتف قم األسر على املدنيني بقدر أكر أل  النزاع ت جتري على حنو متزايد يف املراكز احلضــــرية اليت  - 26

لحة  ري الت بعة للدول الفرصـــة ملواصـــلة تغيري ميزا  القوى بينه  وبني القوات املســـلحة توفر لل م ع ت املســـ
 .مليو  ش ص من املتضررارين من النزاع ت الدائرة يف املن طق احلضرية 50ويوجد ح لي  أكثر من  التقليدية.

 تردُّ  التقليدية املســــلحة القوات أل  أكر بقدر احل الت ه ه مثل يف املدنيني على امل  طر وتزداد - 27
 املدنيو  يع   اليت األجل والطويلة امل  شرة األضرار من واسع منط انتش ر إىل تؤدي قت ل ووس ئل أبس لي 

 اإلنس  ، الدويل الق نو  التزام هت  مبوج  تنتهك أ  احل الت، بعض يف مي ن، واليت وط هت  من أخرى مرة
 اثلثة أطرا  من امل  شــر و ري امل  شــر الدعم فإ  ذلك، إىل ضــ فةوابإل آخر. بشــ ل انتشــ ره يف تســهم أو

__________ 

الوســــــــطى، ومجهورية ال ونغو الدميقراطية،  وجنوب الســــــــودا ، والســــــــودا ، والصــــــــوم ل، ولي ي ، فيم  يتعلق جبمهورية أفريقي   (3) 
 .وم يل، واليمن
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 الوقت يف ويزيد الراهن، عصران يف النزاع ت من للعديد األمد الطويل والط بع العنف يغ ي النزاع ألطرا 
 اجمل ورة. الدول إىل امتداده  خطر من نفسه
 

 املدنيني حبماية يتعلق فيما الوضع - ألف 
 املدنية األعيان على النطاق واسعة وآاثر املدنيني بني االنتشار واسعة وإصاابت وفيات حدوث  

 اإلصـــ بة أو للقتل تعر ضـــوا قد املدنيني من اآلال  عشـــرات أ  الســـواء على واملروراع امل ســـ وي من - 28
 اليت النزاع ت أطرا  ج ن  من العشـــوائية أو امل  شـــرة االعتداءات نتي ة ،2018 ع   طوال التشـــويه، أو

 الســـــــــورية، العربية واجلمهورية الوســـــــــطى، أفريقي  ومجهورية وتشـــــــــ د، وأوكراني ، أفغ نســـــــــت  ، يف رح ه  تدور
 والني ر، ومي من ر، وم يل، ولي ي ، والعراق، والصــــــــوم ل، الســــــــودا ، وجنوب ،ةالدميقراطي ال ونغو ومجهورية
 من أكثر وإصــــــــــــــــ بــة وفــ ة املتحــدة األمم ســـــــــــــــ  لــت ،2018 عــ   ويف أخرى. وأمــ كن واليمن، وني ريا،
 أفغ نســـــــــــت  ؛ يف مد  11 000 زه ء احل الت  ه ه من ســـــــــــت يف ه م ت يف املدنيني من 22 800
 جنوب يف 3 700 و الصـــــــــــــــومــ ل؛ يف 1 500 و مــ يل؛ يف 1 300 و العراق؛ يف 2 600 من وأكثر

 األرق   ه ه أ  املؤكد شـــــــــــ ه ومن اليمن. يف 2 700 و امرأة؛ 1 400 من أكثر يشـــــــــــمل مب  الســـــــــــودا ،
 املدنيني. واجلرحى للقتلى ال  مل العدد من أقلر  تقديرات تع س
الضـــح ا والشـــهود والتدفق الدائم لتق رير  الوفي ت واإلصـــ ابت، إىل ج ن  شـــه دات حصـــيلةعزز تو  - 29

وســـــــــــــ ئط اإلعال  و ريه  من التق رير عن األضـــــــــــــرار اليت تلحق ابملدنيني، شـــــــــــــ  ال ق ئم  من  أمد طويل أب  
ســري األطرا  ال حتر  ابســتمرار، عن عمد أو  ري ذلك، على جتن  اســتهدا  املدنيني واألعي   املدنية يف 

ويعتر استمرار است دا  األسلحة  املطلوب مبوج  الق نو  الدويل اإلنس  . العملي ت العس رية، على النحو
يزال يش ل  ، كم  أف دت التق رير، مصدر قلق ابلغ وال2018 يف ع   اجلمهورية العربية السوريةال يمي ئية يف 

 . إزاءهمي ن الته و   اليت ال حتدا خطريا للحظر الع ملي املفروض من  وقت طويل على تلك األسلحة
 األعي   ط لت اليت اهل م ت عن 2018 ع   يف واســــع نط ق على تق رير أيضــــ  انتشــــرتلقد و  - 30

 واملشــــردين الالجئني وخميم ت واألســــواق، واملســــتشــــفي ت، واملدارمج، ،املن زل اليت مي ن أ  تشــــمل املدنية
 مجهورية ففي احلي ة. قيد على لل ق ء املدنيو  عليه  يعتمد اليت األســـــــــــ ســـــــــــية وال نية الع  دة، ودور داخلي ،
 خميم على ه و  يف جبروح 27 وأصــــي  األقل على مدني  112 قتل املث ل، ســــ يل على الوســــطى، أفريقي 

 تقييم بعثة خلصــــت ،اجلمهورية العربية الســــورية ويف الث  /نوفمر. تشــــرين يف ألينداو يف داخلي  للمشــــردين
 املدينة يف امل    من تقري   امل ئة يف 70 أ  إىل 2018 نيس  /أبريل يف الرقة مدينة إىل املتحدة ل مم اتبعة
 متوفرة  ري الصــحية، والرع ية وال هرابء املي ه مثل األســ ســية، اخلدم ت وأ  أضــرار هب  حلقت أو ُدمرارت قد
 للغ ية. حمدودة أو
 املدنيني على القت ل خُيلرافه ال ي احل د األسر على فقط واحد مث ل ســــــــــــوى ليســــــــــــت الرقة ومدينة - 31

 دعوتُ  ولقد متف رة. أســــــلحة فيه وُتســــــت د  ابلســــــ    امل هولة املن طق يف حيدث عندم  املدنية واألعي  
 امل هولة املن طق يف النط ق الواســــــعة اآلاثر ذات املتف رة األســــــلحة اســــــت دا  جتن  إىل النزاع أطرا  مرارا

 ويف األمد. وطويلة ومعق دة وتراكمية م  شـــــرة أضـــــرار من االســـــت دا  ه ا عن ين م م  نظرا إىل ابلســـــ   
 امل هولة املن طق يف املتف رة األســـلحة بســـ   جبروح وأصـــي وا قتلوا مدني  20 384 أ  يُقد ر ،2018 ع  
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 إصــــــــــ بة 5 800 من أكثر املتحدة األمم ســــــــــ  لت املث ل، ســــــــــ يل على أفغ نســــــــــت  ، ويف .(4)ابلســــــــــ   
 واألســلحة امل  شـــرة  ري والنريا  الصـــنع اليدوية املتف رة األجهزة جراءمن  2018 ع   املدنيني صـــفو  يف
 للح ومة. املن وئة العن صـــــــــر تت  ه  اليت اإلجراءات إىل احلوادث ه ه أ ل ية وُعزيت اجلو. من تطلق اليت
 بنســـــــــ ة زادت واجل من تطلق اليت األســـــــــلحة اســـــــــت دا  جراء من املدنيني صـــــــــفو  يف اخلســـــــــ ئر أ  بيد
 بتوسيق املتحدة األمم بدأت أ  من  واحد ع   يف ُيســـــــ  ل رقم أعلى وهو امل ضـــــــي، الع   عن امل ئة يف 61

 احلوادث من 17 000 من أكثر وقوع عن أفيد اليمن، ويف .2009 ع   املدنيني صـــفو  يف اإلصـــ ابت
 أســـفر مم  املتف رة، ل ســـلحة النط ق الواســـع االســـت دا  ذلك يف مب  ،2018 ع   يف ابلنزاع الصـــلة ذات
 توزيع ومراكز واملستشفي ت واملدارمج الزراعية واملواقع الري نظمب أضرار وإحل ق وإص ابت وفي ت وقوع عن
 وتؤخر املدنيني، للســـــــــــــــ    مســـــــــــــــتمرا هتديدا احلرب خملف ت من املتف رات وتشـــــــــــــــ ل .أو تدمريه  املي ه
 أفيد املث ل، ســـــ يل على ،اجلمهورية العربية الســـــورية ويف اإلعم ر. وإع دة اخلدم ت إع دة نفســـــه الوقت يف
 ال لـــد. نطــــ ق على احملليــــة اجملتمعــــ ت من جمتمعــــ  1 980 يف احلرب خملفــــ ت من متف رات وجود عن

 أوكرانيــــ  يف مــــدنيــــ  119 وجرح مبقتــــل األرضـــــــــــــــيــــة واأللغــــ   احلرب خملفــــ ت من املتف رات وتســـــــــــــــ   ــــت
 .2018 ع   اليمن يف طفال 227 و

 العديد يف ق ئم  ابلنزاع ت املتصـــــــــــــــل اجلنســـــــــــــــي العنف يزال ال مســـــــــــــــتقل، بشـــــــــــــــ ل أبلغ وكم  - 32
 ،2018 ع   ويف نط ق . أوسـع اسـناتي ية من جزءا ابعت  ره األحي   من كثري  ويف املسـلحة، النزاع ت من

 واست د  احلوامل؛ والنس ء السن وك  ر األطف ل واستهد  السودا ، جنوب يف الس    لتشريد است د 
 ؛اجلمهورية العربية الســــــــوريةو  الدميقراطية ال ونغو مجهورية يف الســــــــيطرةإح    و  والنهي  للقمع كوســــــــيلة

 يمصــــدر  ابل شــــر واالجت ر اجلنســــي االســــنق ق شــــ ل حيث وني ريا، لي ي  يف النزاع متويل يف وللمســــ عدة
 اجلنســـي، للعنف التصـــدي تعزيزل اجل رية ابجلهود أرحرا  وإناب املســـلحة. األطرا  أنشـــطة لتمويل إيرادات

 ســـــــــــــــيعقد ال ي املتحدة واألمم النرويج بني املشـــــــــــــــن  الترع ت إلعال  املق ل الدويل املؤمتر ذلك يف مب 
ع أار/م يو، شـــــهر يف أوســـــلو يف  أرحرا  كم   الق يل. ه ا من م  درات دعم على األعضـــــ ء الدول وأشـــــ را

 اجلنســــيني، واالنته   االســــتغالل ملنع األعضــــ ء الدول ج ن  ومن املتحدة األمم إط ر يف امل  ولة ابجلهود
 العق ب؛ من اجلن ة إلفالت حد ووضــــــــع ذلك؛ من يع نو  ال ين ل شــــــــ    األولوية إعط ء ذلك يف مب 

 والشف فية. التثقيف حتسني وكف لة اخل رجية؛ الشري ة واجله ت املد  اجملتمع وإشرا 
 شـــــــــــــــهدت ولقد .2018 ع   طوال والفتي ت النســـــــــــــــ ء على مدمراً  أسراً  ختلراف النزاع ت وظلت - 33

 والتشــــــــويه، للقتل تعر ضـــــــــوا ال ين األطف ل من أعداد أكر واليمن اجلمهورية العربية الســـــــــوريةو  أفغ نســـــــــت  
 على اهل م ت شــــــــنُّ  زاد ،2018 ع   ويف أســــــــ ســــــــية. بصــــــــفة الرية والعملي ت اجلوية الغ رات طريق عن

 الوســــــطى، أفريقي  ومجهورية أفغ نســــــت  ، مثل أم كن يف العســــــ ري واســــــت دامه  واملســــــتشــــــفي ت املدارمج
 وم يل، ولي ي ، والصــــــوم ل، الســــــودا ، وجنوب الدميقراطية، ال ونغو ومجهورية الســــــورية، العربية واجلمهورية
 صـــــــ حلة  ري مدرســـــــة 2 000 حنو أصـــــــ حت املث ل، ســـــــ يل على اليمن، ويف واليمن. وني ريا، ومي من ر،
 املدفعي القصف عملي ت أو اجلوية الغ رات بس   ُدمرارت مدرسة 256 ذلك يف مب  النزاع، بس   للعمل

 ســــــــليب أتسري   املدارمج على لله م ت ك    احل الت، من كثري  ويف أضــــــــرار. هب  حلقت مدرســــــــة 1 520 و
 التعليم. من الفتي ت استف دة على

__________ 

 Action on Armed Violence, Explosive Violence Monitorاألرق   مســــتمدة من تقرير منظمة م  فحة العنف املســــل   (4) 
 )يصدر قري  (.
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 مقتلهم عن أفيدولقد  ،2018 ع   يف ابلصـــحفيني خســـ ئر إحل ق يف أيضـــ  النزاع ت واســـتمر ت - 34
 الوســـــطى، أفريقي  ومجهورية أفغ نســــــت  ،و  احملتلة، الفلســــــطينية األرض يف للتهديدات وتعرُّضــــــهم وإصــــــ بتهم
 وتؤسر ابلغ قلق مصــــــــدر احلوادث ه ه وتشــــــــ ل واليمن. ولي ي ، والصــــــــوم ل، الســــــــورية، العربية واجلمهورية
 وك   اإلنســـــــ نية، املع انة عن لل شـــــــف عنه   ىن ال اليت املســـــــتقلة اإلعالمية التغطية على خطري بشـــــــ ل

 املس ءلة. وحتقيق سي سية حلول إىل التوصل أجل من الضغط وبن ء املتح ربني،
 

 القسري التشريد  
 الوسطى، أفريقي  مجهورية ط ل وقد ،2018 ع   يف للنزاع ت املميزة السمة القسري التشريد ظل - 35

 والصـــــــــوم ل، والســـــــــودا ، الســـــــــودا ، وجنوب الدميقراطية، ال ونغو ومجهورية الســـــــــورية، العربية واجلمهورية
انضــــــــم إىل صــــــــفو  املشــــــــردين داخلي   ،2018 ع   منتصــــــــف وحبلول أخرى. وأم كن واليمن، وني ريا،

 ووفق  وابإلمج ل، داخلي ً.  ريهم ماليني 5.2 تشــــــــــــــر د بينم  شــــــــــــــ ص مليو  1.4 حنواحلدود الدولية  عر
 حني يف والعنف، النزاع بســــ   بلدهم يف داخلي  مشــــردو  شــــ ص مليو  40 أ  يُقد ر املت حة، لل ي انت
 الل وء. وط ليب الالجئني من مليو  28.5 جمموعه عم  الالجئني لشـــــــؤو  املتحدة األمم مفوضـــــــية أبلغت
 شــــــــ ص ماليني 6.5 بلغ وقد ،العدد األكر يشــــــــ لو  ســــــــوريةال العربية اجلمهورية من الالجئو  يزال وال

 أفيد ،2018 ع   منتصـــف وحبلول داخلي . آخرين شـــ ص ماليني 6.2 دتشـــرُّ  مع الســـنة منتصـــف حبلول
 مليو (، 2.1) واليمن مليو (، 2.6) الصــــــــــوم ل يف داخلي  املشــــــــــردين الســــــــــ    من ك ري  عدد وجود عن
 الســـــــــــــــودا  وجنوب مليو (، 1.9) وني ريا منهــ (، ل ــل مليو  2) العراقأفغــ نســـــــــــــــتــ   والســـــــــــــــودا  و و 
 مليو (. 1.5) وأوكراني  مليو (، 1.8)

ويواجه العديد من هؤالء املشـــردين، وأ ل هم من النســـ ء، شـــوا ل ه مة يف جم ل احلم ية واملســـ عدة  - 36
 .و ريه  من املن طقالوط ة على األســر واجملتمع ت احمللية اليت تســتضــيفهم يف املن طق احلضــرية  شــتديف حني ت

وستظل األ ل ية يف ح لة تشريد لسنوات عديدة، دو  حلول دائمة تتطل  قي دة وطنية والتزام  طويل األمد 
أخط ر ية وبن ء الســـــــــال  و ملع جلة التحدات املطروحة يف جم ل حقوق اإلنســـــــــ   والشـــــــــؤو  اإلنســـــــــ نية والتنم

ومثة ح جة م ســــــــــــة إىل ب ل مزيد من اجلهود يف ه ا الصــــــــــــدد، مب  يف ذلك التشــــــــــــ ور والت طيط  ال وارث.
 املشن  مع املشردين داخلي  واجملتمع ت احمللية املتضررارة نفسه ، واملش ركة النشطة للسلط ت احمللية.

خطوة ، مم  ميثل االتف ق الع ملي بشـــــــــــــــ   الالجئنياعتم د ، أكدت اجلمعية الع مة 2018يف ع   و  - 37
 مب  يشـــمله مة حنو املزيد من اإلنصـــ   وإم  نية التن ؤ يف تق ســـم األع  ء يف إط ر التصـــدي ألزمة الالجئني، 

ويف الوقت نفســـه،  وُتشـــ  ع الدول األعضـــ ء على تنفي  ه ا االتف ق تنفي ا اتم . ن بســـ   النزاع ت.ياملشـــر د
ابل كرى الســنوية التف قية االحت د األفريقي بشــ   الالجئني وال كرى الســنوية  2019يف ع    االحتف ليشــ ل 

 التف قية االحت د األفريقي بشـــــــ   الن زحني داخلي  فرصـــــــتني ه متني حلشـــــــد احللول للتشـــــــرد الداخلي يف أفريقي .
ن املقررة اخل صة املعنية حبقوق اإلنس   كل م  2018 عمل اليت أطلقه  يف نيس  /أبريلالوالتنفي  اجل ري خلطة 

مبن ســـــ ة  ومفوضـــــية األمم املتحدة لشـــــؤو  الالجئني ،للمشـــــردين داخلي ، وم ت  تنســـــيق الشـــــؤو  اإلنســـــ نية
عددا من الدول املت سرة حب الت  مجعالتشـــرد الداخلي، قد بشـــ    م  دئ التوجيهيةال كرى الســـنوية العشـــرين لل
 .ه  من اجله ت الف علة لت  دل املم رس ت اجليدة وتعزيز االست  بة للتشرد الداخليالتشرد واألمم املتحدة و ري 
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 اإلنسانية املساعدات إيصال على املفروضة القيود  
 العملي ت تســــــيري اإلنســــــ نية املســــــ عدات إيصــــــ ل على املفروضــــــة القيود واســــــتمرار انتشــــــ ر هد د - 38

 والتحــدات الفعليــة القتــ ل أعمــ ل جــ نــ  وإىل .2018عــ    يف النزاعــ ت من العــديــد يف اإلنســـــــــــــــــ نيــة
 املعوق ت. أشـــدر  متثل اإلنســـ   اجمل ل يف الع ملني ضـــد واهل م ت ال ريوقراطية العق  ت تزال ال اللوجســـتية،

 األرض ح الت النزاع يف ذلك يف مب  النزاع، ح الت من العديد يف ال ريوقراطية العق  ت تلك عن أفيد وقد
 والسودا ، السودا ، وجنوب الدميقراطية، ال ونغو ومجهورية السورية، العربية واجلمهورية احملتلة، الفلسطينية
 دخلت املث ل، ســــــ يل على احملتلة، الفلســــــطينية األرض ويف واليمن. ومي من ر، ولي ي ، والعراق، والصــــــوم ل،

 أدى مم  احلركة، على إضــ فية قيود وفرضــت عشــر الث   ع مه   زة قط ع على إســرائيل تفرضــه  اليت القيود
 وش   ك شني  والييت يف اإلنس نية املس عدات إيص ل بلغ مي من ر، ويف اإلنس نية. احل لة تردي من مزيد إىل
 عليه  املتن زع واملن طق الدائر النزاع من طق إىل الوصـــــــــــول ، فقد منعســـــــــــنوات سالث من  له مســـــــــــتوى أد 

 ك رية  قيود فرض اســتمر   راخني، والية ويف الضــعيفة. الفئ ت من و ريهم املشــردين تســتضــيف اليت واملن طق
 حني ويف ومونغدو. وبوتيدونغ راتيدونغ الثالث الشــــــــم لية ال لدات يف ســــــــيم  وال الوصــــــــول، إم  نية على

 الواردة التق رير اســــتمرت راخني، والية من األوســــط اجلزء يف الســــفر أذو  من العديد على املوافقة أعطيت
 امل يم ت. وسلط ت احمللية الشرطة تفرضه  اليت للوصول اإلض فية الشرو  عن
 املســـــــــــــ عدات إيصـــــــــــــ ل لتيســـــــــــــري فورية خطوات اخت ذ جي  أخرى، وح الت احل لتني ه تني ويف - 39

 وتوجد املســـ عدة. على حصـــوهلم وإم  نية احملت جني الســـ    إىل عوائق ودو  حينه  ويف أبم   اإلنســـ نية
 تع يلهم  أو اجلمركي والت ليص الت شــــريات من اإلعف ء مثل ت راره  مي ن اجمل ل ه ا يف جيدة مم رســــ ت

 دول ســــعت ولقد .اإلنســــ نية واملعدات والســــلع اإلنســــ نية املســــ عدة تقدمي جم ل يف للع ملنيبشــــ ل آخر 
 مبوج  املطلوب النحو على اإلنس نية املس عدات إيص ل بتيسري النزاع أطرا  ضم   قي   إىل أيض  اثلثة

 رفض ح الت بشـــــــــــــــ   واإلجراءات اإلداانت من مزيد رمية إىل حب جة حنن نفســـــــــــــــه، الوقت ويف الق نو .
 تعسف . ح  ه  أو اإلنس نية العملي ت على املوافقة
 الوطنيو ، املوظفو خب صـــــــــــــة و  اإلنســـــــــــــ نية، األنشـــــــــــــطة جم ل يف الع ملني ضـــــــــــــد العنف يزال وال - 40
 ومجهورية الوســـطى، أفريقي  ومجهورية أفغ نســـت  ، يف اإلنســـ نية العملي ت يعوراق اختط فهم أو احت  زهم أو

 ســــ يل على أفغ نســــت  ، ففي أخرى. وأم كن وم يل، والصــــوم ل، الســــودا ، وجنوب الدميقراطية، ال ونغو
  ته م يف جبروح آخرو  53 وأصـــــي  2018 ع   اإلنســـــ نية األنشـــــطة جم ل يف ع مال 30 قتل املث ل،

 األنشــــــــطة جم ل يف  و الع مل تعر ض هل  اليت العنيفة احلوادث من 130 الصـــــــــوم ل وشـــــــــهد .88 واختطف
ل فلقد الســـودا  جنوب يف أم  ؛منهم عشـــرة مقتل ذلك يف مب  اإلنســـ نية،  األمنية احلوادث من 760 ســـُ را
 ألســـــــــ  ب 576 نقلق و  2018 ع   يف اإلنســـــــــ نية األنشـــــــــطة جم ل يف الع ملني من ع مال 15 قتل فيه 
 ســـــــــــــــ  لت الوســـــــــــــــطى، أفريقي  مجهورية ويف طويلة. لفنات املســـــــــــــــ عدة تقدمي تعطيل إىل أدى مم  أمنية،
 وهي ،2018 ع   يف اإلنســـــــــــ نية األنشـــــــــــطة جم ل يف  و الع مل تعر ض هل   اليت األمنية احلوادث من 396
 ل  راض امل ص صة األصول هن  عن تق رير أيض  ووردت .2017 بع   مق رنة امل ئة يف 20 بنس ة زادة

 اإلنس نية املنظم ت مبوج ه  قو ت اليت التض رب تف دي لنتي  ت ومي ن و ريه . احل الت ه ه يف اإلنس نية
 جم ل يف الع ملني مح ية على تســـــــــ عد أ  وم  هن ، املســـــــــ عدة أنشـــــــــطة توقيت إبطالع أطرا  النزاع على

 النتي  ت ه ه أ   ري املس عدات. تقدمي مع العس رية العملي ت وضم   عد  تداخل اإلنس نية األنشطة
 الع ملني يشـــــــــــــــمل مب  املدنيني، حبم ية اإلنســـــــــــــــ   الدويل الق نو  مبوج  التزام هت  من األطرا  تعفي ال
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 اإلنســــــــ نية األنشــــــــطة جم ل يف الع ملني ضــــــــد اهل م ت املط  ، هن ية ويف اإلنســــــــ نية. األنشــــــــطة جم ل يف
 مرت  يه . وحم كمة ه ه اهل م ت يف التحقيق وين غي ؛حرب جرائم تش ل أ  ومي ن مق ولة  ري
ويلز  أيضــــــــــــــ  اخت ذ خطوات للحد من أتسري تدابري م  فحة اإلره ب على العمل اإلنســــــــــــــ  ، واليت  - 41

 أسره إىل ج ن  تشــــــمل جترمي بعض األنشــــــطة الالزمة لتســــــيري العملي ت اإلنســــــ نية. وتتســــــ   ه ه التدابري، 
لتهديد اب فيم  يتعلقوالقلق لدى املنظم ت اإلنســـــــــ نية وموظفيه    ل لةامل  شـــــــــر على العملي ت اإلنســـــــــ نية، ابل

 73/174يف القرار لقد حثت اجلمعية الع مة ابملالحقة القضـــــــــ ئية أو  ريه  من العقوابت لقي مهم بعملهم. و 
دول على أ  ت فل أال تعرقل تشــــــــــــــريع ت وتدابري م  فحة اإلره ب األنشــــــــــــــطة اإلنســــــــــــــ نية والط ية مجيع ال

 التواصـــــل مع مجيع اجله ت الف علة ذات الصـــــلة حســـــ م  هو منصـــــو  عليه يف الق نو  الدويل اإلنســـــ  . أو
ضــــــــم انت ل نشــــــــطة  وإناب أرحرا  ابجلهود احل لية، مب  يف ذلك تلك اليت ي  هل  جملس األمن، من أجل إدراج

 اإلنس نية يف تدابري م  فحة اإلره ب، حس م  هو منصو  عليه يف الق نو  الدويل اإلنس  .
 

 األخرى تعويقها وأشكال الطبية البعثات ضد اهلجمات  
 تعويقه  وأشــــــــــ  ل النزاع ح الت يف الط ية ال عث ت ضــــــــــد العنف من مزيدا 2018 ع   شــــــــــهد - 42

 اللواز  وســـــح  الط ية؛ واملرافق الطيب اجمل ل يف الع ملني على م  شـــــرة ه م ت احلوادث ومشلت األخرى.
لقد و  عســـــ رية. أل راض الط ية املرافق واســـــت دا  اإلنســـــ نية؛ املســـــ عدات ومســـــتودع ت قوافل من الط ية

لــــت  الطيب اجملــــ ل يف والعــــ ملني الط يــــة املرافق على ه مــــ ت 705 العــــ مليــــة الصـــــــــــــــحــــة منظمــــة ســـــــــــــــ  
 األرض فحســــــــــــ   نزاع ت مث نية يف منهم 860إصــــــــــــ بة  و 451 مقتل عن أســــــــــــفر مم  ،2018 ع   يف

 واليمن. وني ريا، وم يل، ولي ي ، والعراق، الســـــــــورية، العربية واجلمهورية وأفغ نســـــــــت  ، احملتلة، الفلســـــــــطينية
 األجــل، الطويــل ل سر ومي ن اهل مــ ت. هــ ه من املــ ئــة يف 38 يف املتف رة األســـــــــــــــلحــة واســـــــــــــــت ــدمــت

 .عموم ً  املدنيني للس    ابلنس ة مدمراراً  ي و  أ  الط ية، الرع ية على احلصول فقدا  حيث من
 ودرنة وبنغ زي طرابلس يف الط ية املرافق على ه م ت توسيق جرى املث ل، ســــــ يل على لي ي ، ويف - 43

 عندم  واجلرحى القتلى بني من الطيب اجمل ل يف الع ملو  ك    احملتلة، الفلســـــــــــــــطينية األرض ويف وســـــــــــــــ ه .
 آذار/م رمج. هن ية يف بدأت اليت املظ هرات لقمع الفت كة القوة اإلســـــــــــــــرائيلية الدف ع قوات اســـــــــــــــت دمت

ل ،اجلمهورية العربية الســـــــــــــــورية ويف  أســــــــــــــفر مم  ،2018 ع   يف الط ية املرافق على ه وم  139 ســـــــــــــــُ را
ن   أفغ نســـــت  ، ويف .يف صـــــفو  الع ملني فيه  إصـــــ بة 189 و وف ة 101 عن  مرافق على ه وم  90 شـــــُ

 جوية. ه م ت يف مرافق ســـــــــــ عة وُدمرارت الصـــــــــــحية. الرع ية جم ل يف ع مال 17 مقتل إىل أدى مم  ط ية،
 الط ية اخلدم ت من م  شــــرة  ري أو م  شــــرة بصــــورة حرموا شــــ ص ماليني 4.1 أ  إىل التقديرات وتشــــري
 واملرضـــــــــى لل رحى الط ية الرع ية توفري جترمي اســـــــــتمرار إزاء أيضـــــــــ  القلق ويســـــــــ ور  احلوادث. ه ه نتي ة
 هلم يوفره  اليت احلم ية من الر م على أخرى، وأم كن اجلمهورية العربية الســـــــورية يف واملق تلني، املدنيني من

 اإلنس  . الدويل الق نو 
 القرار لتنفيـــ  األخرى الفـــ علـــة واجلهـــ ت األعضـــــــــــــــــ ء الـــدول ت ـــ هلـــ  اليت ابجلهود أرحـــرا  وإناب - 44

 آرا صـــيغة وفق االجتم ع ق يل من املســـ لة، هب ه االهتم   ومواصـــلة ســـلفي وتوصـــي ت (2016) 2286
 النزاع ت يف الصحية الرع ية مح ية بش   االلتزا  صك ويتي  .2018 األول/ديسمر ك نو   يف عقد ال ي

 الت بعة  ري املســـــــلحة لل م ع ت ه مة فرصـــــــة جنيف نداء منظمة 2018 ع   يف أطلقته ال ي املســـــــلحة
 أخرى مرة التشــــــــــــديد أود ذلك، ومع تنفي ه . عن واإلعال  الصــــــــــــلة ذات القواعد ابحنا  لاللتزا  دوللل

https://undocs.org/ar/A/RES/73/174
https://undocs.org/ar/A/RES/73/174
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
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 الصــــــحية؛ الرع ية حبم ية يتعلق فيم  للق نو  االمتث ل لضــــــم   وتركيزه  اجلهود نط ق توســــــيع ضــــــرورة على
 العواصم يف ذلك يف مب  ،(2016) 2286 القرار تنفي  يف اجليدة املم رس ت وت  دل ال ي انت؛ مجع وتعزيز

 ويف العســـــــ ري والتدري  يةالعســــــ ر  العقيدة يف الصــــــحية الرع ية مح ية إدراج وكف لة اإلقليمية؛ واملنتدات
 الشري ة. القوات قدرات بن ء
 

 املفقودون األشخاص  
فعلى  ال تزال أعداد  مثرية لل زع من األشــــ    يف عداد املفقودين يف ســــي ق النزاع ت املســــلحة. - 45

يتعلق  ح لة ألشــ    مفقودين فيم  10 000ســ يل املث ل، فتحت جلنة الصــلي  األمحر الدولية أكثر من 
من ُأسٍر يف ني ريا لتقدمي الدعم يف العثور  طل  13 000تلقت يف اجلمهورية العربية السورية، فيم  ابلنزاع 

ويتعني على أطرا  النزاع احنا  وكف لة احنا  الق نو  الدويل اإلنســــــــــــــ   فيم  يتعلق  على أق رهب  املفقودين.
 ء القســري؛ واخت ذ مجيع التدابري املم نة لتحديد م    ابألشــ    املفقودين عن طريق م  يلي  منع االختف

 األش    املفقودين؛ ودعم حق أسرهم يف احلصول على معلوم ت عن مصريهم وأم كن وجودهم.
 

 العاملية والقضااي املدنيني محاية - ابء 
 الع ملية، يةاألمه ذات القضـــــــــــــــ ا مع املدنيني مح ية تعزيز فيه  يتق طع اليت اجمل الت من عدد مثة - 46
 االهتم   تركيز زادة تتطل  كله   وه ه ال يئة. ومح ية اإلع قة ذوي األشــــــ    ومع ملة اجلوع ذلك يف مب 

 األعض ء. والدول األمن جملس ج ن  من والعمل
 

 واجلوع النزاعات  
 الغ ائيةللتقرير الع ملي عن األزم ت  ووفق  لل وع. الرئيســــــــي ســــــــ  ال تشــــــــ ل النزاع ت تزال ال - 47
 مت سرة بلدا  يف يعيشـــــــــو  الغ ائية األزم ت من املتضـــــــــررارين الســـــــــ    من امل ئة يف 60 ك    ،2018 لع  

 واملســــــ عدة الغ اء إىل م ســــــة ح جة يف شــــــ ص مليو  56 أب  أفيد ،2018 ع   أواخر ويف ابلنزاع ت.
 أفريقي  ومجهورية أفغ نســــــــت  ، النزاع ت  ســــــــي ق ت من فقط مث نية يف أمده  ط ل لنزاع ت نتي ة املعيشــــــــية
 ومنطقة والصوم ل، السودا ، وجنوب الدميقراطية، ال ونغو ومجهورية السورية، العربية واجلمهورية الوسطى،
 عدد يف احلرب أســـــــ لي  من ك ســـــــلوب  املدنيني جتويع اســـــــت دا  ويشـــــــ ل واليمن. تشـــــــ د، حبرية حوض
 الفور. على يتوقف أ  وجي  ابلغ قلق مصدر السي ق ت من
 بني الوسيقة ابلصـــــــــــــلة ،(2018) 2417 القراريف  األمن، جملس ســـــــــــــل م ،2018 أار/م يو ويف - 48
وأكد  املســــلحة، النزاع ت يف ومع جلته اجلوع منع جم ل يف اإلنســــ   الدويل الق نو  ودور والنزاع ت؛ اجلوع
 للم تمع القرار ويوفر احلرب. أســــ لي  من ك ســــلوب  الســــ    املدنيني جتويع اســــت دا  حظر على جمددا
 مزيدا األعض ء الدول ت فل أ  وين غي والت ويع. اجمل عة حل الت واالست  بة امل  ر اإلن ار أدوات الدويل
 ارتفــ ع وين م عن ذلــك الوصـــــــــــــــول وإم ــ نيــة اإل ــ ســة إمــدادات فيهــ  عرقــلتُ  اليت احلــ الت يف التــدقيق من

 ال  لغة األســـــــــــ ســـــــــــية اهلي كل مح ية النزاع أطرا  مجيع ت فل أ  وجي  الغ ائي. األمن انعدا  مســـــــــــتوات
 املنشــ ة اإلبالغ وســ ئل خالل ومن اإلنســ نية. املســ عدات وإيصــ ل واألســواق الغ ائية النظم ألداء األمهية
 واليت الظرو  ه ه فيه  توجد قد اليت احل الت عن مبعلوم ت اجمللس تزويد ســــ واصــــلُ  القرار، ه ا مبوج 
 بش هن . إجراءات الدويل اجملتمع يت   أ  تتطل 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
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 اإلعاقة ذوو األشخاص  
 لدراســــــــــــة ووفق  اإلع قة. ذوي األشــــــــــــ    على متن ســــــــــــ   ري أسراً  املســــــــــــلحة النزاع ت فلرا ختُ  - 49

 وأف دت إع قة لديهم اجملي ني من امل ئة يف 23 حوايل ك    مؤخراً، أجريت الســــــوريني لالجئني اســــــتقصــــــ ئية
 وتزيد .(5)اإلع قة ذوي من األقل على أفراده  أحد كو   عن املعيشـــــــــــــية األســـــــــــــر من امل ئة يف 61 نســـــــــــــ ة
 امل دية ال يئة تط ل اليت األخرى والتغيريات الدم ر بســــ   اإلع قة ذوي األشــــ    على امل  طر النزاع ت
 اهل م ت من الفرار من اإلع قة ذوو األشـــــ    يتم ن ال وقد األســـــ ســـــية. اخلدم ت وتعطيل والضـــــغط
 العنف خلطر خ صــــــــة بصــــــــفة معر ضــــــــ ت اإلع قة ذوات والفتي ت والنســــــــ ء مح ية. بدو  وينكو  ويُهملو 

 ســـــيم  وال دائمة، أو مؤقتة إبع ق ت حتم  النزاع ت تتســـــ   ذلك، إىل وابإلضـــــ فة واإلي اء. واالســـــتغالل
 (2015) 2217 القرارين يف ابملس لة اجمللس ابعنا   أرحرا  وإناب املتف رة. األسلحة است دا  جراء من
 ذات احل الت مجيع يف مشوال ثرأك مواضــــيعي هنج على ح لي  االهتم   تركيز وين غي .(2018) 2406 و

 جديدة إع قة حب الت والتســـــــ   الق ئمة اإلع قة ح الت تف قم يف النزاع ت دور االعت  ر يف أيخ  الصـــــــلة
 اإلع قة. ذوي ل ش    واملس عدة الفع لة احلم ية ضم   وضرورة السواء على
 

 للنزاعات البيئي ثراأل  
 العربية واجلمهورية أوكراني  مثل حمددة، ســــــــــــــي ق ت ويف الع ملي الصــــــــــــــعيد علىمتزايد  اهتم  وىل يُ  - 50

 ابلنســـ ة ســـيم  وال ال شـــرية، الصـــحة على وعواق ه  للنزاع ت الســـليب ال يئي رسل  واليمن، والعراق الســـورية
 اهلواء تلوث إىل الصن عية املرافق تدمري يؤدي قد املث ل، س يل فعلى السن. وك  ر واألطف ل احلوامل للنس ء
 للمدنيني خطرية صحية مبش كل التس   إىل امللواثت ه ه تؤدي وقد امللواثت. بفعل اجلوفية واملي ه والنبة
 حدود أيضـــــــــــ  اآلاثر تت  وز وقد احلي ة. قيد على ل ق ئهم احليوية املوارد على احلصـــــــــــول إم  نية من واحلد
 الدولة تنظيم أضــــــــــــــرمه حريق تســــــــــــــ    املث ل، ســــــــــــــ يل على العراق، ففي ومدهت . العدائية األعم ل منطقة

 تســـــ   الســـــ   الدخ   من بعمود املشـــــراق كريت  معمل يف 2016 األول/أكتوبر تشـــــرين يف اإلســـــالمية
 تنظيم وأحرق املستشفي ت. إىل يف اجله ز التنفسي  ح دة ش كلمب أصي وا ش ص 1 000 من أكثر نقلب

 ح دة صحية مب  طر تس   مم  أشهر، لعدة حتنق ظلت اليت القي رة يف النفط آابر أيض  اإلسالمية الدولة
 األنق ض من األطن   ملاليني احملتملة الصحية امل  طر بش   أيض  شوا ل مثةو  احمللية. للم تمع ت ومزمنة
 ع مة قواعد اإلنس   الدويل الق نو  ويتضمن احلضرية. املن طق يف النزاع ت عن الن مجة احلط   من و ريه 
 على وعالوة ل لك. وفق  تنف  أ  ين غي اليت املسـل  النزاع ح الت يف الط يعية ال يئة حبم ية تتعلق وخ صـة
 ،2017 األول/ديســــــــمر ك نو   يف (UNEP/EA.3/Res.1) قرارا لل يئة املتحدة األمم مجعية اخت ت ذلك،
د  األعض ء. الدول من الدعم حقتست النزاع ت عن الن جم التلوث ملع جلة ه مة تدابري حُيدٍر
  

 انتهاكه عن واملساءلة العدائية األعمال سري يف القانون احرتام تعزيز - رابعا 
 املعنية األطرا  احنا  درجة تف وت أعاله نوقشــــــــت اليت للح الت املشــــــــنكة الســــــــم ت بني من - 51

 ذُكر وكم  العدائية. األعم ل ســـري يف ســـيم  وال اإلنســـ  ، حلقوق الدويل والق نو  اإلنســـ   الدويل للق نو 
 العس رية العملي تسري  يفواألعي   املدنية  املدنيني جتني  على ابستمرار األطرا  حر  عد  فإ  آنف ،

__________ 

 (5) Humanity and Inclusion, Removing Barriers: The Path towards Inclusive Access (2018). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406%20(2018)
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وعلى اخت ذ مجيع االحتي ط ت العملية لت ن  إيق ع خســــ ئر يف أرواح املدنيني أو إصــــ بتهم، وتقليله  على 
 املدنيني. صـــفو  يف والتشـــريد واإلصـــ بة املوت من مرارةمد دوامةب يتســـ   م  هو أي ح ل إىل احلد األد 

 بتزايد يســـــم  مم  الق نو  انته ك ت عن املســـــ ءلة  ي ب احل الت ه ه بني أيضـــــ  املشـــــنكة الســـــم ت ومن
 نواجهه  اليت التحداتعظم أ من مه  انته كه عن واملســــــ ءلة الق نو  احنا  وضــــــم   وتعزيز االنته ك ت.

 املدنيني. مح ية تعزيز يف
 

 العدائية األعمال سري يف القانون احرتام تعزيز - ألف 
يف بعض احل الت، ي و  احنا  الق نو  يف ســــــــــري األعم ل العدائية موضــــــــــع شــــــــــك يف أفضــــــــــل  - 52

األحوال. وسواء يف أفغ نست   أو مجهورية أفريقي  الوسطى أو اجلمهورية العربية السورية أو مجهورية ال ونغو 
رق االلتزامــ ت الــدميقراطيــة أو العراق أو اليمن أو يف أمــ كن أخرى، فــإ  االدعــ ءات واألدلــة املتصـــــــــــــــلــة خب

وترد تف صـــيله  يف وســـ ئط اإلعال  وتق رير املنظم ت  ري احل ومية،  ،تتزايد الدويل الق نو  الق ئمة مبوج 
ادع ءات جدية وموسقة وذات مصداقية وتشمل  وجل   التحقيق، وشىت أنواع أفرقة اخلراء، وهيئ ت أخرى.

عمدا  -وعد  قي   األطرا   ،وأدلة على شن ه م ت  ري متن س ة وأنواع أخرى من اهل م ت العشوائية
ابخت ذ مجيع االحتي ط ت املم نة يف اهل و  وضـــــــــــــــد آاثر اهل و . و ي ب الشـــــــــــــــف فية  -أو خال  ذلك 

عة أو التدابري املت  ة لضـــــــــم   احنا  الق نو  ومح ية ج ن  األطرا  املعنية من حيث اإلجراءات املت  من
والتحقيق يف االنته ك ت اجلســـــــــــــــيمة املدعى ارت  هب  ومق ضـــــــــــــــ ة اجلن ة، إمن  يعزز فقط االنط  ع  ،املدنيني

ابلت  هل ش ه الت   للق نو . وإ  ح الت من ه ا الق يل هي اليت تشدراد على احل جة امللحة إىل ات  ع هُنٍج 
 أدانه(. 62و  61الفقرتني وى ل ف لة املس ءلة عن ارت  ب االنته ك ت اجلسيمة )انظر أجنع وأق
 بتحـــديـــد متعلقـــة إجراءات تنفـــ  وقـــد القـــ نو  احنا  النزاع أطرا  تؤكـــد أخرى، حـــ الت ويف - 53

 وقد املدنيني، على اهل م ت أسر من حد أد  إىل للتقليل حم ولة يف أخرى جيدة ومم رســـــــــــــــ ت األهدا 
 ابعتم د ني ريا يف احل وميني املســــــؤولني ك  ر  التز  احلني، ذلك ومن  .لســــــ بقا تقريري يف بعضــــــه  رتذك

 قي دة أنشـــ ت أوكراني ، ويف املدنية. األضـــرار من والت فيف املدنيني مح ية بشـــ   الوطنية الســـي ســـة مشـــروع
 ك نو   يف عمله بدأ ال ي املدنيني بني اإلصـــــــــــــــ ابت بتقليل املعاب الفريق رمسي  املشـــــــــــــــنكة القوات عملي ت

 للســنة الوطاب الدف ع مب صــصــ ت اإلذ  ق نو  إىل املتحدة الوالات كونغرمج  واســتند .2019 الث  /ين ير
 الوطاب الدف ع مب صـــــصـــــ ت اإلذ  ق نو  يف املدنيني مح ية بشـــــ   جديدة أح    لتضـــــمني 2018 امل لية
 ســــــي ســـــ ت لوضــــــع علي  برت ة الدف ع وزارة يف موظف تعيني األح    ه ه وتشــــــمل .2019 امل لية للســــــنة
 حتســــــين ت وإدخ ل هل ؛ االمتث ل على واإلشــــــرا  وتنســــــيقه  املدنيني صــــــفو  يف اخلســــــ ئر بشــــــ   الوزارة
 ابمله   املتعلقة والســي ســ ت القوانني واســتعراض املدنيني؛ صــفو  يف اخلســ ئر عدد عن الســنوي التقرير يف
 املوظفني ك  ر  أحد الدف ع وزارة عي نت ولقد الشـــــــــــــــري ة. القوات مع املتحدة الوالات قوات تنف ه  اليت

 املدنيني. صفو  يف اخلس ئر بش   ش ملة سي سة وضع عملية وبدأت
 بشـــــــــــ   الت كيدات فإ  ذلك، ومع ترحي .هي موضــــــــــــع  هود اليت ت  هل  الدول األعضــــــــــــ ءواجل - 54

 ختضـــــــــع النزاع أطرا  بعض  تهوضــــــــــع اليت األخرى اجليدة واملم رســــــــــ ت األهدا  حتديد وفع لية االمتث ل
 حلقت اليت واألضــــــــرار بشــــــــ هن ، واالدع ءات املدنيني، الضــــــــح ا من املتزايدة األعداد بســــــــ   للتشــــــــ يك
 عملي هت . نتي ة وتدمريه  املدنية ابألعي  
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وع    2017وخالل االجتم ع ت احل ومية الدولية و ريه  من االجتم ع ت اليت عقدت يف ع    - 55
بشـــ   اســـت دا  األســـلحة املتف رة يف املن طق امل هولة ابلســـ   ، أشـــ رت بعض الدول األعضـــ ء إىل  2018

ســـــــــــــــ ئر على وجه اخلصــــــــــــــو ، حمل ولة تقليل اخل حتديد األهدا اخلطوات اليت تت  ه ، من خالل عملية 
 وه ه الشف فية حممودة، ول ن الشوا ل تظل ق ئمة. صفو  املدنيني واألضرار اليت تلحق ابألعي   املدنية. يف

معلومــ ت دائمــً  فعلى ســــــــــــــ يــل املثــ ل، ترز خمــ و  من أ  األطرا  اليت تشــــــــــــــنُّ ه مــ ت جويــة ال متتلــك 
ومثة أمثلة على ه م ت أسفرت  يد األهدا .است   راتية موسوقة تستند إليه  يف اخت ذ القرارات املتعلقة بتحد

عن ســــــــــقو  ضــــــــــح ا من املدنيني وإحل ق أضــــــــــرار ابألعي   املدنية ت ني الحق  أهن  اســــــــــتندت إىل معلوم ت 
. ومن  ري الواضـــــ  م  هي اإلجراءات الت دي ية و ريه  من اخلطوات (6)اســـــت   راتية  ري صـــــحيحة أو مضـــــلرالة
 .ست ال  الدرومج منه  وجتن  ت راره التدابري الت، مب  يف ذلك التصحيحية املت  ة يف ه ه احل ال

 بيد اجل ن ية. األضـرار تقدير املدنيني حلم ية االسـتهدا  عملية يف احل مسة العن صـر أحد ويشـ ل - 56
 املدنية ابألعي   يلحق مل  اجل ن ية األضــــــرار تقدير مراع ة مدى بشــــــ   املث ل، ســــــ يل على شــــــوا ل، مثة أ 
 الق ئمة املنه ية مالءمة  مدى بشـــــــ   أيضـــــــ  شـــــــوا ل ومثة ســـــــ بقة. ه م ت نتي ة تدمري أو أضـــــــرار من

 امل طط أو املتعمد االســـــــــــــــتهدا  )مق بل الدين مي االســـــــــــــــتهدا  ح الت يف اجل ن ية األضـــــــــــــــرار لتقدير
 احلي ة، ألمن   حتليالت وإجراء االســــــت   راتية، املعلوم ت جلمع أقل وقت هن   ي و  حيث مســــــ ق (، له
 نـُفرا ت، م  إذا ابلضرورة، املع ر  أضرار تقييم عملي ت ت ه  أال خُيشى اهل و ، شنرا  وبعد ذلك. إىل وم 
 املدنية؛ واألعي   املدنيني على خيلرافه ال ي األسر يف أيضـــــــــــــــ  للنظر اهلد  على اهل و  أسر تقييم من أبعد
 ل ضــرار. جوية تقييم ت على تعتمد أ  بل الشــهود، أو الضــح ا مع مق بالت إجراء على تنطوي أال أو
 حتقيقــ تإجراء  أسنــ ء الحقــ  عليهــ  عثر اليت املــدنيني صـــــــــــــــفو  يف اخلســــــــــــــــ ئر التقييمــ ت هــ ه حتــدد ومل

 احمللية الفـ علـة اجلهـ ت من األضـــــــــــــــرار إبحلـ ق ادعـ ءات على ردا التحقيقـ ت هـ ه جُترى وقـد .(7)ميـدانيـة
 إىل اليو  املســـــلحة القوات من قليل عدد ســـــوى يل   ال وأخريا، احل ومية.  ري واملنظم ت املتحدة واألمم
 ل طرا  للسم ح والصوم ل أفغ نست   يف جدواه س  ت من الر م على املدنيني صفو  يف اخلس ئر حصر
 الضــروري من املط  ، هن ية ويف التصــحيحية. التدابري واخت ذ املدنيني على عملي هت  ختلرافه ال ي األسر بفهم
 مجيع يف اســت دامه  يُوح د وأ  بفع لية تُنف   أ  جي  ول ن ق ئمة، واملم رســ ت اإلجراءات ه ه ت و  أ 

 عملي هت . مس رحمجيع و  األعض ء الدول جيوش
 األســـــــــــلحة اســـــــــــت دا  ملع جلة اليت تقوده  الدول اجل رية ابجلهود أرحرا  إناب الصـــــــــــدد، ه ا ويف - 57

 املتف رة األســــلحة اســــت دا  بشــــ   احمل داثت اجلهود ه ه وتشــــمل ابلســــ   . امل هولة املن طق يف املتف رة
 املشــــــن  وال ي   ؛2018 وأيلول/ســــــ تمر حزيرا /يونيه يف أمل ني  عقدهت  اليت ابلســــــ    امل هولة املن طق يف

 دولة 50 فيه ز تلت ال ي األول/أكتوبر تشـــــــــرين 25 يف الت بعة لل معية الع مة األوىل الل نة عن الصـــــــــ در
 ويف ســــي ســــي. إعال  بواســــطة املتف رة األســــلحة اســــت دا  عن ةالن مج األضــــرار اإلنســــ نية مبع جلة عضــــوا
 ال حر ومنطقة الالتينية ألمري   اإلقليمي املؤمتر حضـــــــرت دولة 23 أقر ت ،2018 األول/ديســـــــمر ك نو 
 عقدته ال ي ،يف املن طق امل هولة ابلســـ    املتف رة األســـلحةاســـت دا   من املدنيني حبم ية املعاب ال  رييب

__________ 

 Christopher D. Kolenda et al., The Strategic Costs of Civilian Harm : Applying Lessons ،انظر، على ســــ يل املث ل (6) 

from Afghanistan to Current and Future Conflicts (Open Society Foundations, June 2016), pp. 21-22. 
 Emily Knowles and Abigail Watson, Remote Warfare : Lessons Learned from Contemporary Theatres انظر (7) 

(Remote Warfare Programme, Oxford Research Group, June 2018), p. 17. 
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 اآلاثر ذات املتف رة األســــــلحة اســــــت دا  جتن  بضــــــرورةفيه ممثلوه   يســــــلرام ال ي ســــــ نتي  و بي   شــــــيلي،
 الت ييد عن مرارا أعربتُ  ولقد سـي سـي. إعال  وضـع و ويؤيد ابلسـ    امل هولة املن طق يف النط ق الواسـعة
 املتف رة األســـــــــــــــلحة اســـــــــــــــت دا  عن ابالمتن ع املؤيدة الدول يلز  أ  أمور، مجلة يف شـــــــــــــــ نه، من إلعال 
 قرائن إىل تســــتند تنفي ية ســــي ســــ ت يضــــع وأ  ابلســــ   ، امل هولة املن طق يف النط ق الواســــعة اآلاثر ذات
 2019 األول/أكتوبر تشــــرين يف دويل مؤمتر اســــتضــــ فة النمســــ  بقرار أرحرا  وإناب االســــت دا . ه ا ضــــد

ع أ  وأود ابلســــــ   . امل هولة املن طق يف املتف رة األســــــلحة مبشــــــ لة للتوعية  على األعضــــــ ء الدول أشــــــ را
 إعال . صي  ةعملية  يف والشروعذلك   يف بن ءة بصورة املش ركة
وفيم  يتعلق بســــلو   وتنشــــ  إم  ني ت تعزيز احنا  الق نو  أيضــــ  يف ســــي ق صــــ درات األســــلحة، - 58

م  ني ت تعزيز احنا  وفيم  يتعلق إب ابإلضـــــ فة إىل اجمل الت األخرى من الفر  والنفوذ. القوات الشـــــري ة،
الق نو ، جي  أ  متتنع الدول عن تصـــــــــــــــدير األســـــــــــــــلحة وال خ ئر التقليدية حيثم  حيتمل أ  تســـــــــــــــت د  

ق للقـ نو  الدويل اإلنســـــــــــــــ   أو القـ نو  الدويل حلقو  خطريةارت ـ ب أو تســـــــــــــــهيـل ارت ـ ب انتهـ ك ت  يف
وين غي وضع تدابري ص رمة ل  ل العن ية الواج ة دعم  هل ا االنض   ، مب  يف ذلك إجراء تقييم ت  اإلنس  .

ع بقوة مجيع الدول  امل  طر ق ل اإلذ  بتصــــدير األســــلحة ا إجراء اســــتعراض دوري بعد ذلك. وإناب أشــــ را
 .املم سلة أو االنضم   إليه  دو  أتخريمع هدة جت رة األسلحة والص و  اإلقليمية  أ  تص   أطراف ً يفعلى 
 الشــــــــري ة القوات ج ن  من الق نو  احنا  ضــــــــم   أمهية إىل الســــــــ بق تقريري يف أشــــــــرتُ  ولقد - 59

 إطـــــ ر يف للنتي ـــــ ت املتزايـــــدة ل مهيـــــة إدراكـــــ  ،2018 حزيرا /يونيـــــه ويف احل وميـــــة.  ري أو احل وميـــــة
 الدول  ري ومن الدول من النزاع ألطرا  دعمه  ابســـــــــت دا  الســـــــــ ع الدول جمموعة التزمت الشـــــــــراك ت،
 الق نو  إدم ج على الشــــــرك ء مســــــ عدة ذلك ويشــــــمل اإلنســــــ  . الدويل للق نو  الفع ل التنفي  لتشــــــ يع

 الق نو  النته ك ت للتصــدي اإلجراءات من يلز  م  توفر وضــم   ،االشــت    وقواعد والتدري  العقيدة يف
 الدول جمموعة أدعو وإناب نحي .تلقى ال الصـــــــــــــ در ال ي   يف عنه  أُعرب اليت وااللتزام ت هب . اخل صـــــــــــــة
 تنفي ه . بش   املعلوم ت ت  دل إىل الس ع
 مثل التح لف، عملي ت ســـــــي ق يف أيضـــــــ  الق نو  احنا  وضـــــــم   لتعزيز املت حة الفر تنشـــــــ  و  - 60

 دعم وحت لف ،اجلمهورية العربية الســـــــــــــــوريةو  العراق يف اإلســـــــــــــــالمية الدولة تنظيم مل  فحة الع ملي التح لف
 تقريري يفرُت أشــــ ولقد الســــ حل. ملنطقة اخلم ســــية للم موعة الت بعة املشــــنكة والقوة اليمن، يف الشــــرعية

 القوة تلك ق ل من الدويل للق نو  احملتملة االنته ك ت ومع جلة ملنع وضـــع ال ي االمتث ل إط ر إىل ســـ بقال
 التحليالت من مزيدا مؤخرا أجريت دراســـــــــــــة وتُقدرا  اجمل ل. ه ا يف جيدةه مة  مم رســـــــــــــة وهي املشـــــــــــــنكة،
 توصــــــي هت  وتشــــــمل .(8)فيه  النظر وجيدر التح لف عملي ت يف املدنيني حبم ية املتعلقة املفيدة والتوصــــــي ت

األضـــرار اليت تلحق  من لت فيفاب العملي ت هل ه املســـتوى الرفيعة والعســـ رية املدنية القي دة تعهد ضـــم  
 ملدنيني.اليت تلحق اب األضراربش    تق ريرال وتقييم ملت بعة مركزية آلية وإنش ء ابملدنيني،

 

__________ 

 (8) Center for Civilians in Conflict, The Sum of All Parts: Reducing Civilian Harm in Multinational Coalition 

Operations (January 2019). 
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 املساءلة ضمان - ابء 
األفراد وأطرا  النزاع على  مســـــــ ءلة ضـــــــم   الق نو  احنا  لتعزيز مب    األســـــــ ســـــــية األمهية من - 61

 األمثلة بعض ومثة عموم . ك فية   ري تزال ال املس ءلة ضم   إىل الرامية اجلهود أ   ري انته كه. عن السواء
 أح    وإصدار السودا  جنوب من جنود حم كمة مثل الوطاب، الصعيد على والتحقيق ت احمل كم ت على
 أيضــــــــ  حصــــــــلت ولقد .2016 ع   جواب يف تريين فندق على ابهل و  يتعلق فيم  2018يف ع    حبقهم

 العربية اجلمهورية يف حرب جرائم ألشـــــــــــــــ    يزعم أبهنم ارت  وا وفرنســــــــــــــــ ، أمل ني  يف أخرى، اعتق الت
 مجهورية يف اخل صــــــة اجلن ئية احمل مة مثل خمتلطة، حم كم إنشــــــ ء اعتر اإلقليمي، الصــــــعيد وعلى الســــــورية.
 إىل ،حممودا تطورا ،2018 األول/أكتوبر تشـــــــــرين يف االفتت حية جلســـــــــته  عقدت اليت الوســـــــــطى، أفريقي 
 التحقيق بل    االستع نة مواصلةو  الدولية، اجلن ئية احمل مة مثل إليه ، والل وء دولية آلي ت إنش ء ج ن 

على األعم ل اليت قد ترقى إىل مســــــتوى  األدلةوحفظ وختزين  جلمع إنشــــــ ء آلي ت مســــــ ءلة  ري قضــــــ ئيةو 
يف و  ،جلمهورية العربية الســـــــــــــــورية والعراقاب علقيت فيم  احل ل هو كم جرائم خطرية مبوج  الق نو  الدويل،  

 مبي من ر. ،اآلونة األخرية
وت تســــ  ه ه التطورات أمهية ول نه  أقلر ب ثري مم  هو مطلوب عندم  تفوق االدع ءات ابرت  ب  - 62

ويعاب  االنته ك ت اخلطرية على نط ق واســع، كم  ذكر آنف ً، التحقيق ت فيه  واملالحق ت القضــ ئية ملرت  يه .
 ،اإلرادة الســـــــي ســـــــية والقدرات واملوارد على الصـــــــعيد الوطاب املتعلقة بتوافر شـــــــ كلاملســـــــدُّ ه ه الف وة مع جلة 

وتتطل  االدع ءات املتعلقة ابرت  ب  امل  درات على الصـــــــعيدين اإلقليمي والع ملي. وتعزيز والســـــــعي إىل تنفي 
وجي  أ  ت و   وقعت. ة القضـــــــــــــــ ئية حيثم  ومىت م التحقيق واملالحق مبوج  الق نو  الدويل خطرية جرائم

 .جر الضرر الن جم عن انته ك ت الق نو تُليب احل جة إىل كم  جي  أ    .ش ملةاملس ءلة منه ية و 
  

 املستقبل يف تغيريحداث إل املاضي جتارب من االستفادة - خامسا 
 دور وأ  ع م  عشـــــــــرين مرور بعد وجيهة تزال ال املدنيني مح ية خطة أ  الشـــــــــك إليه يرقى ال مم  - 63
 التقد  على ال ن ء يف اجمللس يواجهه ال ي التحدي ويتمثل أســــــــــــ ســــــــــــي. وتنفي ه  تعزيزه  يف األمن جملس
 ذلك ويتطل  املع صــــــرة. النزاع ت يف غيريه وت املدنيني مح ية تعزيز ومواصــــــلة اآل  حىت حتقق ال ي ال  ري
 هن    اجمللس يت ع أ 

 الشــوا ل مع جلة كيفية  يف بينه ( وفيم  احل الت )داخل ومتســق  وشــ مال منه ي  ي و  )أ( 
 السال ؛ حلفظ املتحدة األمم والات يف ذلك يف مب  ابحلم ية، املتعلقة

 اســــــــــــــت دا  ذلك يف مب  احلضــــــــــــــرية، املن طق يف احلرب تطرحه  اليت ابلتحدات يعن  )ب( 
 حمددة؛ مح ية تدابري اخت ذ إىل ويدعو املدنيني، مح ية يف جم ل ،املتف رة األسلحة
 داخلي ، واملشـــردين والالجئني واألطف ل، النســـ ء مثل حمددة، فئ ت مح ية تعزيز يواصـــل )ج( 
 اإلع قة؛ ذوي واألش   
اتية إليص ل املس عدات اإلنس نية، على س يل املث ل، من خالل إدانة الرفض ؤ يعزز بيئة م )د( 

ي ت اإل  سة، والدعوة إىل املرور اآلمن والســـريع وبدو  عوائق للمســـ عدات اإلنســـ نية، التعســـفي لدخول عمل
 اإل  سة، ووضع ترتي  ت لتف دي التض رب؛ بعملي ت لتيسري القي  والتعليق املؤقت ل عم ل العدائية 
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  ري الت بعة املســــــلحة اجلم ع ت ذلك يف مب  النزاع، أطرا  مجيع منه ي بشــــــ ل حيث )ه( 
 املتضـــررارين األشـــ    أجل من اإلنســـ نية األنشـــطة حلم ية اإلنســـ   الدويل للق نو  االمتث ل على دول،لل
 احنا  لتعزيز اإلنســــــ نية، امل  دئ مع يتم شــــــى مب  اجلم ع ت، ه ه مع العمل أبمهية ويســــــلرام النزاع ت، من

 العقوابت؛ من  ريه  أو جن ئية عقوبة من خو  دو  الق نو ،
 بطيئ  الوطاب الصــعيد على فيه  التقد  ي و  حيثم  املســ ءلة التم مج يف اســت  قي  ي و  )و( 
 املرت  ة واجلرائم احلرب جرائم على تنطوي اليت احل الت إح لة ذلك يف مب  معدوم ، أو معقولة  ري بصــــــورة
 ؛احمل مة  مع عض ءاأل الدول تع و  وضم   الدولية، اجلن ئية احمل مة إىل اجلم عية واإلابدة اإلنس نية ضد

 الق نو . انته ك ت على ردا املفروضة األهدا  احملددة للتدابري الفع ل التنفي  يؤيد )ز( 
 أيضـــــــــ  علين  جي  املدنيني، مح ية تعزيز يف أســـــــــ ســـــــــي بدور يضـــــــــطلعاألمن  جملس أ  حني ويف - 64

 يتحقق أ  املرج  ومن انته كه، عن واملســــــ ءلة للق نو  االمتث ل وضــــــم   تعزيز بشــــــدة يلز  أبنه االعنا 
 إىل حب جة حنن حتديدا، أكثر حنو وعلى الوطاب. الصـــــــــــعيد على امل  درات تنفي  مواصـــــــــــلة خالل من ذلك
  س بقال تقريري يف هب  املوصى الثالسة اإلجراءات تنفي  يف وملمومج ع جل تقد  إحراز
 

 املدنيني حبماية املتعلقة الوطنية السياسات أطر وضع - 1 اإلجراء 
 ين غي اإلنســـــــ  ، حلقوق الدويل والق نو  اإلنســـــــ   الدويل للق نو  الفع ل التنفي  كف لة  أجل من - 65

 الســـلط ت بوضـــوح وحيدراد اجليدة املم رســـ ت إىل يســـتند وطني ً  ســـي ســـ تٍ  إط ر   تضـــع أ  األعضـــ ء للدول
 العدائية. األعم ل سري يف املدنية واألعي   املدنيني مح ية جم ل يف املؤسسية واملسؤولي ت

 
 للدول التابعة غري املسلحة اجلماعات امتثال تعزيز - 2 اإلجراء 

 وحتســـــني للدول الت بعة  ري املســـــلحة اجلم ع ت ســـــلو  تغيري أيضـــــ  الق نو  احنا  تعزيز يســـــتلز  - 66
املعنية  الف علة واجله ت يف اجمل ل اإلنســـــ   الف علة اجله ت الســـــ يل لتحقيق ذلك أ  تشـــــ ر و  مم رســـــ هت .

 دقيق حتليل إىل وتستند اسناتي ية ذلك، على عالوة ،ت و  األخرى مش ركة مستمرة وق ئمة على امل  دئ
 اإلنســـ   الدويل الق نو  مع حبتة إنســـ نية أل راض املشـــ ركة ه ه وتتم شـــى املعنية. اجلم ع ت أو لل م عة

 تلك مع املشــــ ركة أ  حقيقة ابألحرى تع س، بل إهن  املعنية اجلم ع ت على شــــرعية صــــفة أية تســــ غ وال
 ابألنشــــــطة واالضــــــطالع اإلنســــــ نية، املســــــ عدات إيصــــــ ل بشــــــ   للتف وض ال  ىن عنهشــــــر    اجلم ع ت
 للق نو . االمتث ل إىل والسعي اإلنس نية،

 
 واملساءلة الدعوة خالل من االمتثال تعزيز - 3 اإلجراء 

، على وجه الســــــرعة، لضــــــم   توســــــيع نط ق املســــــ ءلة عن االنته ك ت اخلطرية االهتم  إيالء يلز   - 67
ويشمل ذلك املزيد من االستثم ر السي سي وامل يل يف العملي ت الوطنية يف الدول املت سرة ابلنزاع ت  للق نو .

تقدمي املســـــــ عدة وحنن حب جة إىل ت  دل اخلرات واملم رســـــــ ت اجليدة، و  و ريه  من الدول األعضـــــــ ء أيضـــــــ .
ويف الوقت  التقنية من أجل وضـــع التشـــريع ت الالزمة، وإنشـــ ء وحدات معنية جبرائم احلرب وم  شـــ به ذلك.

وين غي للدول األعضـــــ ء  مزيد من جهود الدعوة املتضـــــ فرة لدعم مح ية املدنيني.ب ل نفســـــه، حنن حب جة إىل 
من ج ن  أطرا  النزاع، مب  يف ذلك إق مة احلوار  تست د  مجيع الوس ئل املم نة لضم   احنا  الق نو  أ 
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 والعمل احلوار مواصلة طريق عن قدما املضي  

 جملس أعم ل جدول يف املدنيني مح ية إدراج على ع م ً  عشـــــــــــرين مرور ذكرى يف نت مل حنن فيم  - 68
 التقد  على ال ن ء كيفية  يف أوســــــــــــع نط ق على األعضــــــــــــ ء والدول األمن جملس يف ر أ  املهم من األمن،

 مت بعة ذلك ويشــــــــــــــمل الق دمة. الســــــــــــــنوات يف املدنيني مح ية خبطة قدم  واملضــــــــــــــي اآل  حىتال ي أحرز 
 وترز املــدنيني. محــ يــة عن املق لــة التقــ رير ويف التقرير هــ ا يف إليهــ  املشــــــــــــــــ ر األخرى والتــدابري اإلجراءات
 التقرير ه ا يف النظر يت  وز مب  ومســــــــــتدا  متواصــــــــــل حنو على األعضــــــــــ ء الدول وحت ور تع و  إىل احل جة

 األعضـــــــــــ ء الدول جتتمع ل ي احلوار اســـــــــــتمرار على حنر  أ  وجي  أار/م يو. يف املفتوحة املن قشـــــــــــة يف
 اختــ ذهــ  جيــ  اليت اإلجراءات يف وتت ــ حــث املــد  اجملتمع ومنظمــ ت املتحــدة األمم يف الفــ علــة واجلهــ ت
 ق متة، تزال ال املدنيني حلم ية الراهنة احل لة أ  من الر م فعلى تنفي ه . أجل من العملية اخلطوات وحتدد
 اآل  يواجهو ، ال ين مجيع لصـــــــ ح الق نو  وتنفي  تعزيز يف ملموســـــــة حتســـــــين ت إلدخ ل واســـــــع جم ل مثة
 النزاع. أوض ع يف وامله نة واألمل الرع  املستق ل، يفو 
 


