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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/2018/18ويســــتجيب أيطــــا لطللا  المجلس المتدلقة بتقديم نقارير عن موا ــــي  محد .) دة التي

 . (2019) 2475و  (2019) 2474و  (2018) 2417و  (2016) 2286ورد  في القرارا  

ويتطــمن العرا النا ي اســتدرا ــا لحالة اماية المد يين في اللماا المســلص عل  الاــديد الدالمي في  - 2
ــية 2020عام  ــرار اللعسـ ــابا  واأل ـ ــتويا  عالية من الوايا  واألضـ ــم بمسـ ــلحة نتسـ . وما زالت اللماعا  المسـ

 ـــــــــرار بالملازل  وااال  الدلف الجلســـــــــي والتدذيب واالصتعا  في ضـــــــــعو  المد يين  فطـــــــــال عن  لحا  األ
والمدارس واألســــــوا  والمســــــت ــــــةيا  والبل  التحتية المد ية األســــــاســــــية  من،  ــــــل ا  نوزي  ال  ر ا  والميا    
وـندميرهـا. و ـد عـاد صطر المجـاعـة  ل  الواي ـة  اـيأ نترأم أســــــــــــــوأ أ واا الجوا وأعل  م ـا ر المجـاعـة في  

والتدهور البيئي والم ا ر الملاصية  فإن الدوا ب  الملا ق المتطــــــــررة من اللماعا . و تطــــــــافر عوام، اللماا  
 أعل  من الدام السابق.  2020األ سا ية وصيمة. و د أان عدد اللازاين  سرا في ملتاف عام 

ويتلاول العرا النالأ االة اماية الرعاية الطبية في اللماعا  المســـــــــلحة  بدد مرور صمس ســـــــــلوا   - 3
. وال نمال أعمـال الدلف والت ـدـيدا  وال جمـا   ــــــــــــــد  طـاا  (2016) 2286عل  ان ـا  مجلس األمن القرار 

ــتمرة. وال  يا ب اللماا  فإن يائحة مرو فيروس أورو ا ) وفيد ( نعا م من المدا اة 19-الرعاية الطبية مســـــــ
متطـــــدطـــــدة. وم  أن بد  الدول  د و ـــــدت  األ ســـــا ية ونطـــــى  ب ـــــدة عل  صدما  الرعاية الاـــــحية ال

 و لقت ممارسا  ييدة لحماية الرعاية الطبية  فما زال هلاك ال نير مما يللىي فدله.

 ل  و ف    2020في يمي  أ حا  الدالم  دعا األمين الدام في آ ار/مارس  19-وم  ا ت ـــــــار أوفيد - 4
ممرا  للق، المدو ة الملقذة للحياة  وافســـــا     فوري أل ال  اللار عل  الاـــــديد الدالمي للمســـــاعدة عل    امة

المجال للدبلوماســية  وا ــاعة األم، لدش األ ــ ا  األ ــد نطــررا من الجائحة. و الب مجلس األمن أيطــا  
عمـــال الدـــدائيـــة في يمي    بو ف عـــام وفوري لأ2020  المت ـــذ في نموز/يوليـــه  (2020)  2532في  رار   

الحاال  المدرية في يدول أعماله  نســـــــليما مله ب ن عرو  الدلف وعدم االســـــــتقرار في ااال  اللماا يم ن 

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/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
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لدعوة . و د اظيت ا(2021) 2565أن نؤدي  ل  اســـــــــــتعحال الجائحة. وأرر المجلس هذا المطلب في  رار   
من اـلدول  180 ل  و ف أل ال  الـلار عل  الاــــــــــــــدـيد الدـالمي بـت يـيد واســــــــــــــ  اللطـا . وـ د أيـ د هـذ  اـلدعوة  

من  20األعطــــــــــــا  ودولة واادة من الدول لير األعطــــــــــــا  التي نتمت  بمرأم المرا ب  أما أيدها أ نر من 
لمـد ي. وعل  الرلم من هـذا من ملظمـا  المجتم  ا  800الجمـاعـا  المســــــــــــــلحـة وال ـياـ ا  األصرش وأ نر من  

 الدعم الواس  اللطا   ال نمال اللماعا  المسلحة ندم ق موا ن الطدف ونميد من ادة آثار الجائحة. 

  أ لق األمين الدام  دا  للدم، من أي، اقو  األ ســان  وهو  دا  ي ــج  2020وفي  ــلاف/فبراير   - 5
حددة للتحديا  األســـــاســـــية لحقو  األ ســـــان. ويتوص  رؤية نحويلية لحقو  األ ســـــان  ائمة عل   يجاد الول م

هذا اللدا  و ــ  صطة للحماية نتيص ف ما م ــترأا عبر رأائم األمم المتحدة النالم للم ا ة المرأمية للحماية   
 ويسد   ل   مان انلاا   ج م ترك  زا  اماية اقو  األ سان  باالستلاد  ل   ظم الحماية القائمة.

  
 ية المدنيين في النزاع المسلح على الصعيد العالمي حالة حما  - ثانيا  

 2020المدنيون يتحملون وطأة العمليات العسكرية في عام   -  ألف 

ــاـبا  بين المـد يين في عـدد من اللماعـا  المســــــــــــــلحـة  بمـا في ـا نـل  اـلدائرة في  - 6 ُأبلغ عن و وا  ضــــــــــــ
 اميرون وليبيا وموزامبيق وأما ن أصرش. وفي  أوأرا يا و ورأيلا فاسـو ويم ورية أفريييا الوسـط  والاـومال وال

 ضــــــــــابة بين المد يين في   8 820أفىا ســــــــــتان  وث قت بدنة األمم المتحدة لتقديم المســــــــــاعدة  ل  أفىا ســــــــــتان 
، األ عال  2020 عام في المائة من الر م   15في المائة من الماـابين. وهذا الر م أ ، بلسـلة   30  ايأ  ـ  

ــية األمم المتحدة 2013أد   ر م يســـج، ملذ عام    وهو  2019المســـج، في عام   . وفي اليمن  نحققت معو ـ
 ضــــــــــــــابة بين المد يين من يرا  األعمال الددائية  مما أســــــــــــــعر عن مقت،  977لحقو  األ ســــــــــــــان من و وا 

آصرين بجرو . وفي الجم ورية الدر ية الســورية  نحققت المعو ــية من اوادم ُ ت،   644مد يا واضــابة   333
آصرين بجرو . وعل  الاــديد الدالمي  أفاد  التقارير أن  1 059مد يا واضــابة  1  036ال يق، عن  في ا ما 

  2020في المائة عام  43وايا  المد يين واضـابان م اللايمة عن اسـت دام األسـلحة المتعجرة ا  عطـت بلسـلة 
ابير الســالمة  ا  الاــلة     ر ما بســبب نحوي، األ را  أ ظارها للترأيم عل  الجائحة وند2019مقار ة بدام  

 .  ( 1) فطال عن و ف   ال  اللار في الجم ورية الدر ية السورية وليبيا

ــابة بين المد يين من يرا  األلىام واألي مة المتعجرة اليدوية  6  766وســــــــــــجلت األمم المتحدة  - 7  ضــــــــــ
ــتا ــابا  في أفىا ســـــ ن والجم ورية الاـــــــل  والمتعجرا  من م لعا  الحرس  م  نســـــــجي، أ بر عدد من األضـــــ

لت عام  ج  ــُ ــتان  ســ ــلة   2020الدر ية الســــورية واليمن. فعي أفىا ســ في المائة في وايا  المد يين   43زيادة بلســ
ج  ،  2019بســبب ال جما  لير اال تحارية باألي مة المتعجرة اليدوية الاــل  مقار ة بدام   . وفي الاــومال  ســُ

 . 2020يدوية الال    ريا في عام  اادثة من اوادم ا عجار أي مة متعجرة 39ما متوسطه 

لت االدعا ا  المتدلقة بالقت، الجماعي والدلف الجلسي والجلسا ي   -   8 وفي ملطقة نيجراي في  ثيو يا     
والتدمير والل ب واالصتطا  واللمو  القســـــري والدودة القســـــرية لاليئين ماـــــدر  لق بالغ   ـــــ   ا في  ل   ـــــ ن  

    ت، ون ويه وندذيب والتااس واصتعا  للمد يين في  مال موزامبيق. التقارير التي نعيد و وا عمليا 

 __________ 

 (1)  Action on Armed Violence, “Explosive Violence Monitor 2020”, 2021؛ و  Airwars, “Annual report 

2020”, March 2021. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
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وفي يم ورية أفريييا الوســط  والجم ورية الدر ية الســورية وليبيا وموزامبيق و يجيريا واليمن وأما ن   - 9
أصرش  ُدم  ر  المدارس ودور العلادة والملازل والمســـــــــــــت ـــــــــــــةيا  واألســـــــــــــوا  والمطارا  والبلية التحتية للميا  

له نداويا   ويلة األي، عل  والاـــــــر  الاـــــــحي وليرها من األويان المد ية أو لحقت ا أ ـــــــرار  مما أان  
ااـــــــــول المد يين عل  الىذا  والما  والاـــــــــحة والتدليم وليرها من الطـــــــــروريا   فطـــــــــال عن  درن م عل  
اال  راف في الممارســـــــا  الديلية. وفي أفىا ســـــــتان  نســـــــببت ال جما  في  لحا  أ ـــــــرار بالملازل والمدارس 

ــل ة   والمرا م الاــــــحية المحلية والبلية التحتية المد ية  بما في  ل  الطر  والجســــــور وأبراا االناــــــاال  و ــــ
ــديمقرا يــة  ُوث  ق مــا مجموعــه   من ال جمــا  عل    101ال  ر ــا   أو في نــدميرهــا. وفي يم وريــة ال و ىو ال

ــيا ة  مما أدش  ل   المدارس. وفي أوأرا يا وليبيا  ألحق القتال أ ــــرارا بالبلية التحتية للميا  وأعا  أعمال الاــ
بلية من البل  العلســــــطيلية  847قطاا و قص. وفي الطــــــعة الىر ية  هدمت الســــــلطا  األســــــرائيلية ااال  ا  

من البل   156)ملازل ومرافق للميا  واللظافة الاـــــــــــحية والاـــــــــــر  الاـــــــــــحي ومرافق زراوية  بما في  ل  
ــا ية(  مما أدش  ل  ن ـــــــــريد   ســـــــــب، وي    فلســـــــــطيليا والت ثير عل   996المتبرا ب ا في   ار المدو ة األ ســـــــ

ر  الىــالبيــة الدظم  من عمليــا  ال ــدم بدــدم ويود رصص للبلــا   علمــا بــ  ــه يســــــــــــــتحيــ، عل   اآلال . وُ ر  
 العلسطيليين نقريلا الحاول علي ا. 

 
 وقوع خسائر فادحة في حرب المدن   

مجموعه   أان ما 2020علدما اسُت دمت األسلحة المتعجرة في الملا ق الم هولة بالس ان في عام  - 10
، أ بر  16في المائة من القتل  والجرا  من المد يين  مقار ة بلســـلة  88 ج  في المائة في ملا ق أصرش. وســـُ

عدد من األضـــــابا  بين المد يين من يرا  هذا االســـــت دام في أفىا ســـــتان والجم ورية الدر ية الســـــورية وليبيا  
في الملا ق الحطـرية ايأ ال يمال اسـت دام مليون  ـ ص من يرا  اللماا  50ونطـرر أ نر من   .( 2) واليمن

األســــــــــــــلحـة المتعجرة  وال ســــــــــــــيمـا نلـ  التي ل ـا آثـار واســــــــــــــدـة اللطـا   يدرو المـد يين لم ـا ر عـاليـة من 
 الد وائية. اآلثار

ويوايه الدديد من  ــــــحايا األســــــلحة المتعجرة  عا ا  مدش الحياة وأ ــــــرار  عســــــية صطيرة. أما أن  - 11
ــلحة   ــت دام هذ  األســ ــية  وأنيرا اســ ــاســ ــرية له أثر مدم  ر عل  البل  التحتية وال دما  األســ في الملا ق الحطــ

نتدرو البلية التحتية ألمدادا  الميا  وال  ر ا  وصدما  الاــــر  الاــــحي للطــــرر أو التدمير. ونتدط،  ما
ــيا ــاس الداملون في المجال الطبي  وال نتم ن ســــــــ ــدة علدما ُيقت، أو ياــــــــ ــحية ب ــــــــ را   صدما  الرعاية الاــــــــ

ــبب ندمير  ــةيا   ونلقط  الميا  وال  ر ا  بسـ ــت ـ ــرار بالمسـ ــول  ل  الجرا   ونلحق األ ـ ــدا  من الوضـ األسـ
صطوف األمداد. وعالوة عل   ل   فإن  قص الميا  وصدما  الاـــر  الاـــحي يدرو اللاس ألمراو يم ن 

ل ا األمراو  الو اية مل ا  ويدو  نقديم الرعاية الاحية  ويطاعف من الم ا ر الاحية والتىذ وية التي ن   
ــار  ــحية المطلو ة لمل  ا ت ــ ــا للحعاا عل  مدايير اللظافة الاــ ــرورية أيطــ الملقولة بالما . والميا  اللظيعة  ــ

 .  19-مرو أوفيد

أيف أدش اســـــــت دام أســـــــلحة متعجرة ثقيلة في ملا ق    2020ونظ ر دراســـــــة أيريت في اليمن عام  - 12
ــ ان  ل  ندطي، أ، المو  ــل ا  الميا  م هولة بالســــــــ ــل ا  اللق،  و ــــــــ ارد واللظم في البلد  من الملازل  ل   ــــــــ

والاـر  الاـحي  و ـل ا  ال  ر ا  والطا ة  و ظم االناـاال   والمسـت ـةيا  وليرها من المرافق الاـحية   

 __________ 

 (2) Action on Armed Violence, “Explosive Violence Monitor 2020”. 
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وأما أان متو دا  فقد أدش غياس ال دما  األســـــــــاســـــــــية  ل   ـــــــــ،  درة البلد عل  ااتوا    .( 3) والملا ي الدامة
ــا ندمير الملازل والبل  التحتية والتلويأ بالمتعجرا  من م لعا  الحرس  ل  19-حة أوفيديائ  . ويؤدي أيطـــــــ

  عا ة عودة اللازاين وا تداش المجتمدا  المحلية.

وات  في الحاال  التي نؤأد في ا أ را  اللماا من يديد أ  ا ال نسـت دم األسـلحة المتعجرة  ال وفقا  - 13
الطــــــرر الذي يلحق بالمد يين أنيرا ما ي ون مدم  را. وال نمال الحقائق عل  أرو الوا    للقا ون  فإن مســــــتوش 

نؤأد  ـــــرورة نجلب األ را  اســـــت دام األســـــلحة المتعجرة  ا  اآلثار الواســـــدة اللطا  في الملا ق الم هولة 
ــلحة والت تي ا  لتجلب هذ  الدوا ب المو  ــ ان  واعادة نقييم ون ييف اصتيارها لأســـــــــ ثقة ييدا التي نطال  بالســـــــــ

ــي نلتمم ايه   ــياســ ــلة دعم الج ود الرامية  ل   عداد  عالن ســ ــاســــي مواضــ ــدد  من األســ المد يين. وفي هذا الاــ
الدول باالمتلاا عن اســــت دام األســــلحة المتعجرة  ا  اآلثار الواســــدة اللطا  في الملا ق الم هولة بالســــ ان  

 الست دام. وو   سياسا  نلعيذية نستلد  ل   رائن  د هذا ا

وان اعتمــاد ونلعيــذ ســــــــــــــيــاســـــــــــــــة وملــادا نويي يــة عمليــة لحمــايــة المــد يين أمر بــالغ األهميــة. وفي  - 14
. وواضـلت  دلي، عمليا  قيادة الحلف ب ـ ن اماية المد يين    ـر  ملظمة الف  ـمال األ لسـي  2020 عام

المتنال لمل  الطـــــــرر الذي يلحق  القوة الم ـــــــترأة التابدة للمجموعة ال ماســـــــية لملطقة الســـــــاا، نلعيذ   ار ا
بالمد يين في سـيا  نلعيذ الدمليا  الدسـ رية  بما في  ل  عمليا  م افحة األرهاس. وي ـم، هذا األ ار آلية  
لتتل  األضــــــــابا   وايرا ا  ن ــــــــىي، موادة  ومل ايا ندريبيا  ومدايير د يا لأفراد الداملين. ويســــــــاعد انلاا 

ا  عل  نو ــيص ماــير المعقودين  ونوفير المدلوما  الالزمة لأ را   ممارســا  ســليمة في نســجي، األضــاب 
الن ا  يمي  االاتيا ا  المم لة لتجلب األ ــــرار التي نلحق بالمد يين أو التقلي، مل ا عل  األ ،  ونيســــير  

 المسا لة  ونحقيق اال تداش والماالحة. 

 
 النزاعتفاقم المعاناة واالحتياجات اإلنسانية بسبب   -  باء 

 النزاع من العوامل المسب ِّبة للجوع الشديد    

مليون  ـــ ص أزمة أو مســـتويا  أســـوأ من ا ددام األمن  99  وايه أ نر من 2020في   اية عام  - 15
دوـلة  اـيأ أـان اللماا وا دـدام األمن عـاملين رئيســــــــــــــيين ورا  زـيادة أعـداد الجوع  من  23الىـذائي الحـاد في 

 .2019مليون   ص في عام  77

ــار  ل   ل  مجلس األمن في  رار    - 16 ــلص عل  األمن (2018)  2417وأما أ ـــــ   فإن آثار اللماا المســـــ
الىذائي يم ن أن ن ون ملا ـــــــرة ونســـــــعر عن اللمو  القســـــــري للمد يين من األرا ـــــــي المراوية وملا ق رعي  

يد األســماك أو ندمير الم مو ا  الىذائية واألضــول المراوية. وف   يجيريا  أســعر هجوم الما ــية وملا ق ضــ 
ممارعين. وأد    110عن ماــــــــــــــرا مـا ال يقـ، عن   2020عل  ممرعـة أرز ف   ــــــــــــــواا  مـاـيدولوري عـام  

ــ، ب ـا من  يود عل  الحرأـة  ل  ندطـي،   ـتاا األلـذـية ونورـيدهـا  ممـا أدش  ل   الم ـا ر األملـية ومـا يتاــــــــــــ
يادة اادة في األسـدار. وفي يم ورية أفريييا الوسـط   أدش  لال  الجماعا  المسـلحة لطريق  مداد رئيسـي ز 

 ل  زيادة في أسـدار المواد الىذائية وا ددام األمن الىذائي. وفي الاـومال  أفيد ب ن سـل   ـاالا  نلق، سـلدا  
اســـــــــية محدودا للىاية في بد  األما ن نجارية  د ُأار ت  في و ت أضـــــــــلص ايه نوافر المواد الىذائية األســـــــــ 

 __________ 

 (3) Humanity and Inclusion, “Death sentence to civilians: the long-term impact of explosive weapons in 

populated areas in Yemen”, May 2020. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
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  بســــــــبب القيود المعرو ــــــــة عل  الحرأة. وفي ملطقة نيجراي األثيو ية  ايأ ا دل  اللماا في ن ــــــــرين النا ي/ 
  وايه اللاس االة بالىة ال طورة من ســــــــو  التىذية  في اين أعا ت القيود ال ــــــــديدة وضــــــــول  2020 وفمبر 

 المساعدا  األ سا ية. 

ــطرابا  في اللظم ون ون لل - 17 ــرة عل  األمن الىذائي     نحدم ا ـ ــا آثار لير ملا ـ ــلص أيطـ لماا المسـ
الىذائية واألســــوا   مما يؤدي  ل  زيادة أســــدار المواد الىذائية أو ا  عاو القدرة ال ــــرائية لأســــر المعي ــــية   

  المـيا  والو ود. يحـدم  قص في  م ـا ـية الحاــــــــــــــول عل  األمـدادا  الالزمـة ألعـداد الطدـام  بمـا في  لـ  أو
ــلص  يم ن أن ي ل ف  بق من الىذا  أ نر من أير يوم  وفي اال ندط، المراعة والتجارة بســـــــــبب اللماا المســـــــ

ــلة  ــية بلســـــ ــاســـــ في المائة  236 ام،. وفي الجم ورية الدر ية الســـــــورية  ارنعدت أســـــــدار المواد الىذائية األســـــ
في المائة من الســـــ ان  يدا ون من ا ددام  60مليون  ـــــ ص  أي ما يقرس من  12,4؛ وأضـــــلص 2020 عام

ــدف الددد المســــــج، في عام    1,3األمن الىذائي. وأان     بحاية  ل  2019مليون  ــــــ ص آصرين  وهو  ــــ
مليون  ـــــــــ ص أزمة يوا بســـــــــبب اللماا    16,2المســـــــــاعدة الىذائية لللقا  عل   يد الحياة. وفي اليمن  وايه  

ســـــــــدار المواد الىذائية وندمير البلية التحتية الدامة. وفي  ـــــــــمال  وا  يار اال تاـــــــــاد والدملة وارنعاا معرف أل
ــوا     840 000موزامبيق  وايه ما يقرس من  ــب، العي  وندط، األسـ ــديد  ظرا لتقط  سـ  ـــ ص االة يوا  ـ
 بعد، اللماا واللمو  المت رر.

ادية ونىير  ونعا م ا ددام األمن الىذائي اللايم عن اللماعا  بســـــــــبب ال وارم والاـــــــــدما  اال تاـــــــــ  - 18
وآثارها لير الملا ـــــــــــــرة. وفي  يجيريا  نعا م  19-الملاخ وأزما  الاـــــــــــــحة الدامة  بما في  ل  يائحة أوفيد

ا ددام األمن الىذائي اللايم عن اللمو  ومحدودية الوضـــــــــول  ل  األرا ـــــــــي المراوية وارنعاا أســـــــــدار المواد 
 . 19- ت ار أوفيدالىذائية  و ل  بسبب الةيطا ا  والتداويا  اال تاادية ال

   دم وأي، األمين الدام لل ـــــؤون األ ســـــا ية وملســـــق األلاثة في ااال   2020وفي أيلول/ســـــبتمبر   - 19
الطوارا نقريرا  ل  مجلس األمن عن صطر المجــاعــة اللــايمــة عن اللماا وا دــدام األمن الىــذائي عل   طــا   

يلوس الســـــــودان واليمن وملطقة الســـــــاا،   واســـــــ  في يم ورية ال و ىو الديمقرا ية و ـــــــمال  ـــــــر   يجيريا و 
وأوضــــــــــــــ  ـبان ـا  ـندابير ل ســــــــــــــر الحلقـة المعرلـة بين اللماا وا دـدام األمن الىـذائي. و ـد أنعـت األمم المتحـدة  

ي ودها الرامية  ل  اســــــتقطاس اهتمام ملســــــق راي  المســــــتوش للو اية من المجاعة وا ــــــد الدعم أل ــــــد   ملذئذ
 البلدان نطررًا. 

 
 للنزاع المسلح   “ ضحية صامتة ” يعية  البيئة الطب   

ــا   ال يميائية   - 20 ــت راا المدادن والماـــــــــــ ــرر بملايم اســـــــــــ يم ن أن نؤدي ال جما  التي نلحق الطـــــــــــ
والمل ــ   اللعطية أو ندمرها  ل  نلوم األرا ــي والتر ة وال وا  وماــادر الميا . وهذا بدور  يم ن أن يدرو 

حية صطيرة  ويطـر بالحياة البرية والتلوا البيولويي  ويسـ م المراعة وميا  ال ـرس لل طر  ويسـبب م ـا ، ضـ 
في نىير الملاخ من صالل   ال  الملوثا  ولازا  الدفيئة. فعي الدرا   دمر  الىارا  الجوية أراو زراوية  
ونســــــــــــــبـبت في اـ دالا ارائق في الىـاـبا   بمـا في  ـل  في مـلا ق مدروـفة بتلوع ـا البيولويي ال بير وأ واع ـا  

ة باال قراو. وارنلطت ارائق الىابا  عل   ول ال طوف األمامية في  ـــمال  ـــر  الجم ورية الدر ية الم دد
الســـورية بتقارير  عالمية عن عمليا   اـــف نســـببت في بد  األايان في ا دالا ارائق ثا وية في مل ـــ    

األايــا  البريــة  ونلوم  عطيــة. وفي  يجيريــا  أفيــد بــ ن اللماا أدش  ل  ا ــدالا ارائق في الىــابــا   وفقــدان  
 األرا ي وال وا . 
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ونتدرو البيئة لطــــــــىوف   ــــــــااية علدما يؤدي اللماا  ل   مو  يماعي واســــــــتىالل لير مســــــــتدام  - 21
للموارد الطبيعية  وعلدما يؤدي  ل    ــدا  البلية التحتية والمؤســســا  األســاســية المســؤولة عن اماية البيئة 

ــمال الجم ورية الد ــالا ا. وفي  ـ ــ اس  عطي  مما أدش  واضـ ــورية  أدش ندهور البلية التحتية  ل  ا سـ ر ية السـ
، ندهور االة  ا لة اللع    ل  نلويأ الميا  الالزمة للمراعة والاــــــــحة واللظافة الاــــــــحية األســــــــاســــــــية. و ــــــــ  

مليون برمي، من اللع    1,1  الراســــية قلالة ســــواا، اليمن  صطرا أبيرا يتمن، في ااتمال ا ســــ اس “ضــــافر”
مليون  ـــــــــــ ص   28و ما من  ـــــــــــ  ه أن يدم ر اللظم األي ولويية لدقود من الممن  ويدر و ســـــــــــب، وي   وه

م الســــــــــــــلســــــــــــــلـة الىـذائـية  ويجبر موا أ ايوـية عل   لال  أبواب ـا. وأمـا أ ـد مجلس األمن في   لل طر  ويلو 
ــول صبرا  األمم المتحدة للييام بم مة نقييم واضــــــــــال  دون مميد   يجب نســــــــــ (2021) 2564  رار   ي، وضــــــــ
 الت صير. من

  أضدر  اللجلة الدولية للاليب األامر ملادئ ا التويي ية المست ملة ب  ن اماية 2020وفي عام  - 22
الدولي األ ســــا ي المدمول البيئة الطبيعية في اللماعا  المســــلحة. ونحدد هذ  الملادا التويي ية  واعد القا ون 

ب ـا ايمـا يتدلق بحمـاـية البيـئة الطبيعـية  ونـقدم نوضـــــــــــــــيا  ب ــــــــــــــ ن ان ـا  ـندابير محـددة لتدميم ااترام الـقا ون  
 الدولي األ سا ي والحد من األثر البيئي لللماا المسلص.

 
 استمرار النزوح    

الحرأة والال  للحدود  فقد اســـــتمر اللماا  من  يود عل   19-عل  الرلم مما يتاـــــ، بجائحة أوفيد - 23
مليون  ــ ص  ل  اللمو  القســري بحلول    79,5والدلف في  صراا اللاس من بيون م  ايأ ا ــطر أ نر من  

. وأان مدظم هؤال   2019مليون  ـــــ ص في ملتاـــــف عام   79,4  مقار ة بددد بلغ  2020ملتاـــــف عام 
مليون  ـــــــــــ ص من الاليئين   30,6ي اين أان  مليون  ـــــــــــ ص  من الم ـــــــــــردين داصليا  ف 45,7ونحديدا 

وأان مدظم اللازاين من اللســــــــــــا  واأل عال الذين يواي ون في أنير من األايان م ا ر    .( 4) و البي اللجو 
متمايدة  بما في  ل  ندر ــ م لل جما  والدلف الجلســا ي  ومواي ت م عيلا  في اللحأ عن األمان  ونعر  

 يم وضدو ة الحاول عل  ال دما  األساسية. م، أسرهم  ومدا ان م من التمي 

  أســــــــــــــعر اللماا والدلف عن ن ــــــــــــــريـد داصلي يـديـد لحوالي 2020وفي اللاــــــــــــــف األول من عـام   - 24
 ـــ ص في الجم ورية الدر ية الســـورية   588 000 ـــ ص في يم ورية ال و ىو الديمقرا ية  و   668 000

  19-اللماا ونىير الملاخ   ل  يا ب يائحة أوفيدبدد نجدد القتال في محافظة  دلب واول ا. وأدش نطـــــافر  
في المائة  43  بميادة  درها  2020 ل   مو  مليو ي  ـ ص عبر ملطقة السـاا، في اللاـف األول من عام 

. وفي ملا ق أصرش من أفريييا  زاد عدد الم ــــردين داصليا زيادة أبيرة  بما في  ل  في  2019ملذ   اية عام 
وزامبيق. وفي الو ت  عســـــــــــــه  أد  اللماعا  والجائحة وليرها من الديلا   ل  ا  عاو  ثيو يا وال اميرون وم

ــلة  ــف األول من  72بلســــ ــتوش الدالم صالل اللاــــ ــردين داصليا عل  مســــ في المائة في عدد الدائدين من الم ــــ
 . وهذا هو أ ، عدد من ااال  عودة الم ــــــــــــــردين داصليا2019  مقار ة بالعترة  عســــــــــــــ ا من عام  2020 عام

لت ملذ صمس سلوا  عل  األ ،  . ( 5) ُسج  

 __________ 

 (4) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Mid-year trends 2020”, 2020. 

 المري   عسه. (5) 
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وأد  الجائحة  ل  نعا م الوضـــــــــم والتمييم  ـــــــــد الم ـــــــــردين داصليا والاليئين وال  ضـــــــــدو ا  في  - 25
اســـتعادن م من ســـب، العي  والســـ ن والدعم االيتماعي وال دما  األســـاســـية. وأســـ م هذا الو ـــ    ل  يا ب  

ليا  الت يف لدي م وزيادة ندر ـ م للعقر وا ددام األمن الىذائي اال  ماش اال تاـادي الدالمي  في   ـدا  آ
 والم ا ، الاحية. 

وأــان أللال  المــدارس أثر ســــــــــــــلبي عل  ماليين األ عــال اللــازاين  ممــا زاد من م ــا ر زواا  - 26
ــيين  والتجليد في ضــــــــعو  الجماعا  المســــــــلحة.   األ عال  وام، المراهقا   واالســــــــتىالل واال ت اك الجلســــــ

  نمايد  أعمال الدلف  ــــــــــــد المرأة والعتاة  وال ســــــــــــيما الدلف الدائلي. فوفقا  19-نع ــــــــــــي يائحة أوفيد لذوم
بلدا من بلدان أفريييا  15امرأة من الاليئا  والم ــردا  داصليا في  850اســتقاــائية  ــملت أ نر من  لدراســة

ال  الدلف الدائلي  وأفاد   في المائة من اللســـــــــــا  بو وا زيادة في اا 73يلوس الاـــــــــــحرا  ال برش  أفاد   
في المائة مل ن زيادة في ااال    32في المائة مل ن بو وا ااال  علف يلســـــــــــــي  في اين  ـــــــــــــ د    51

 .( 6) المواا المل ر والقسري 

ــليمة ونحدد الاـــــــــالايا    - 27 ــا  الســـــــ ــتلد  ل  الممارســـــــ ــا  الو لية التي نســـــــ ــياســـــــ ويم ن أل ر الســـــــ
ية المد يين في ســــيا  األعمال الددائية أن نؤدي دورا هاما في مل   والمســــؤوليا  المؤســــســــية ايما يتدلق بحما

بلدا  وا ين  40اللمو  القســــــــــــــري أثلا  األعمال الددائية والتقلي، مله  ل  أد   اد. وفي اين اعتمد أ نر من  
   وســـــــياســـــــا  واســـــــترانيجيا  ب ـــــــ ن الت ـــــــرد الداصلي  فإن التلعيذ ال يمال ي ـــــــ ، نحديا. و د بدأ العريق الراي 

لبلورة ُ  ج يديدة وصلق المصم الالزم لمدالجة    2020المســتوش المدلي بالت ــرد الداصلي عمله في  ــلاف/فبراير  
ــيقدم  ــردين داصليا. وسـ ــاعدة والحلول للم ـ ــلطا  لتوفير الحماية والمسـ ــد ي ود السـ ــرد الداصلي وا ـ ــ لة الت ـ مسـ

 .2021استلتايانه في أيلول/سبتمبر  

 
 تفاقم مواطن الضعف -  جيم 

 األطفال   

اســـــتمر ندرو ع ـــــرا  اآلال  من األ عال للقت، والت ـــــويه والدلف الجلســـــي واالصتطا  والتجليد  - 28
لت أعل   سلة من هذ  األعمال في أفىا ستان S/2021/437واالست دام في األعمال الددائية )ا ظر   (. وُسج 

 والجم ورية الدر ية السورية ويم ورية ال و ىو الديمقرا ية والاومال واليمن.

، األ عال ر   األضــــابا  التي و دت بين المد يين من يرا  األي مة المتعجرة اليدوية الاــــل    - 29 و ــــ  
 ع، يعي ـــــون بالقرس من  250  000والمتعجرا  من م لعا  الحرس. فعي  ـــــر  أوأرا يا  ندرو أ نر من  

  التماس لقاـــــــــــف ملتظم ولألىام األر ـــــــــــية والمتعجرا  من م لعا  الحرس. وفي الدديد من اللماعا   ص
ــتديمة  من، بتر األ را    ــيبت أللبية أبيرة من األ عال اللايين من اوادم الذصائر المتعجرة بداها  مســ أضــ

ــدو ا  ندلي  ــم   ومن المريص أن يوايه هؤال  ضـ ــر أو السـ ــل، أو فقدان اللاـ ــتلداد أو ال ـ مية ويدا وا من االسـ
االيتماعي. وفي أفىا ســـــــــتان  نســـــــــبب و وا هجما  عل  المدارس وال و  من الدلف في مل  األ عال من 

 .2020هجوما في عام  62الذهاس  ل  المدرسة  و د نم التحقق من و وا 

 __________ 

 (6) International Rescue Committee, “What happened? How the humanitarian response to COVID-19 

failed to protect women and girls”, October 2020. 

https://undocs.org/ar/S/2021/437
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التدليم    والتــدابير المت ــذة الاتوائ ــا  ل  ندطيــ، ااــــــــــــــول األ عــال عل   19-وأد  يــائحــة أوفيــد - 30
والرعاية الاـــــــــحية وال دما  االيتماوية. وعر و  لال  المدارس األ عال ب ـــــــــ ، متمايد ل طر االصتطا   

 والدلف الجلسي والتجليد واالست دام في األعمال الددائية. 

 ع، من اريت م بت م نتدلق باألمن القومي  بما في  ل  ارنلا  م    1  000وفي الدرا   ُارم أ نر من   - 31
عوم بتلظيم الدولة األســــــــــالمية في الدرا  وال ــــــــــام. وفي  ــــــــــمال  ــــــــــر  الجم ورية الدر ية الســــــــــورية  أان المم 
ــ ان م يم ال ول  اللالغ عددهم  في  94 ــا  واأل عال  و   61  800المائة من سـ في المائة   53   ـــ ص  من اللسـ

لحرمان من الطــــــروريا .  من األ عال دون النا ية ع ــــــرة. و د ندر ــــــوا للدلف واالســــــتىالل وســــــو  المداملة وا 
ويللىي مداملة األ عال المرنلطين بالجماعا  المســـــــــــــلحة أو الممعوم ارنلا  م ب ا باعتلارهم  ـــــــــــــحايا بالدرية  
األول   وعــدم اللجو   ل  ااتجــازهم  ال أمال  أصير. ويجــب عل  الســـــــــــــلطــا  أن ندتمــد نــدابير و ــائيــة نراعي 

   أسرهم.  ويه  وأن نطمن عدم فال م عن أفراد مالحة األ عال وااتيايان م ال اضة عل  أفط،  

 
 المقاتلون األجانب وأفراد أسرهم    

يجب أن نمتن، ندابير م افحة األرهاس للقا ون الدولي. وال نمال مداملة األ ـــــــــــ ا  الم ـــــــــــتله في  - 32
ــلعة عل  أ  ا  ــلت م بالجماعا  المســــلحة الماــ ، ماــــدر  لق بالغ. ف ؤال  األ  “نلظيما   رهابية”ضــ فراد  ن ــــ  

ليســــوا صارا  طا  اماية القا ون  وما زال ل م الحق في المداملة األ ســــا ية وليرها من أ ــــ ال الحماية التي 
ــا ي والقا ون الدولي  ــان والقا ون الدولي األ ســــــ ــيما القا ون الدولي لحقو  األ ســــــ يوفرها القا ون الدولي  وال ســــــ

يواي ون  يرا ا   طــــــــائية ب ــــــــ ن ادعا  ارن اب م    لاليئين  بما في  ل   ــــــــما ا  المحا مة الدادلة علدما
يرائم. وفي م يمي ال ول وروا في  ــمال  ــر  الجم ورية الدر ية الســورية  أضــلص الو ــ  عل   حو متمايد 
لير  اب، لالســــــــتمرار. وهلاك ااية ملحة لتلعيذ مجموعة من التدابير القائمة عل  اقو  األ ســــــــان والمراوية  

لجلس والســن  بما ي ــم، الم ــارأة الســياســية  والحماية  والدودة الطووية  ل  الو ن  لالعتلارا  المرنلطة با
ــية  ــتعادة من ال برة الطبية واللعســ ــمان االســ ــا   واعادة الت هي، واعادة األدماا  م   ــ ــاة علد اال تطــ والمقا ــ

 وصدما  الدعم. 

 
 األشخاص الذين اجتازوا تجربة العنف الجنسي    

اســـــتمر الدلف الجلســـــي المتاـــــ، باللماا  ـــــد اللســـــا  والريال والعتيا  والعتيان بوضـــــعه عمال من  - 33
ــا يــة )ا ظر  أعمــال التدــذيــب  ون تي ــا لأرهــاس  وأداة للقم  الســــــــــــــيــاســــــــــــــي والت ــــــــــــــريــد والتجريــد من األ ســـــــــــــ

S/2021/312 يا  يمنلن الىالبية الدظم  من الطـــحايا المســـجلين في مجموعة من (. وما زالت اللســـا  والعت
الحاال   بما في  ل  أثلا  االاتجاز  وأثلا  العرار  وفي بيئا  اللمو   وفي ســـــــــــــيا  الدمليا  الدســـــــــــــ رية. 
ــا لة عن أعمال الدلف الجلســـــــــي  ول ن الجائحة أبط   ونيرة  واســـــــــتمر  الج ود الرامية  ل   ـــــــــمان المســـــــ

لقطائية في الدديد من البلدان التي ن  د  ماعا . وندميم  درة المؤسسا  الو لية المدلية بسيادة األيرا ا  ا
 القا ون أمر بالغ األهمية لتدميم المسا لة ومل  هذ  الجرائم. 

 
 األشخاص ذوو اإلعاقة    

الر م يريص أن في المائة من ســـــــــــ ان الدالم  فإن هذا  15في اين يمن، األ ـــــــــــ ا   وو األعا ة   - 34
ي ون أعل  في اـاال  اللماا المســــــــــــــلص. وأنيرا مـا يواي ون ضــــــــــــــدوـ ا  في العرار من الدلف وارنعـاا صطر  
األضـابة والمو . ونوايه اللسـا  والعتيا   وا  األعا ة مددال  أعل  من الدلف الجلسـي. وفي اليمن  يويد  
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و ا  في العرار من الدلف  وفي بد  ماليين  ـــ ص من  وي األعا ة. ويواي ون ضـــد  4,6ما ال يق، عن  
ــتية. وفي  ـــر  أوأرا يا  فإن  األايان يترأ م أفراد أســـرهم ورا هم بســـبب ال جما  المعايئة والتحديا  اللويسـ
 ســـــــــــــــلة األ ــــــــــــــ ـا   وي األعـا ـة ـبالقرس من ص  التمـاس أعل  ـبالمقـارـ ة البـلد أ ـ،   ـل  أن األعـا ـة نمل   

ه هؤال  عيلا  أ بر ب نير في الحاـــــــــول عل  الرعاية الاـــــــــحية وليرها ال نيرين من مىادرة الملطقة. ويواي
 ل  زيــادة القيود   19-من ال ــدمــا  االيتمــاويــة  وعل  الىــذا  وفر  الدمــ، والتدليم. وأد  يــائحــة أوفيــد

المعرو ـــــــة عل   م ا ية االســـــــتعادة من ال دما  الاـــــــحية  التي ندا ي من ال  ـــــــا ـــــــة أضـــــــال  م   عطا   
 ون يي، الدديد من صدما   عادة الت هي،.  19-لوية لحاال  األضابة بمرو أوفيدالمست ةيا  األو 

 
 الصحفيون   

ــافـــة  فـــإن   - 35 ــدة للتر يـــة والدلم والنقـ ــا لملظمـــة األمم المتحـ ــائـــة من يمي  اـــاال   تـــ،   35وفقـ في المـ
ــجلة عام  ــحعيين المســــــ ــلص. فقد ُ ت،    2020الاــــــ ــحةيا في أفىا   22 د و دت في ااال   ماا مســــــ ــتان ضــــــ ســــــ

من هذ   10والجم ورية الدر ية السورية والاومال والدرا  وال اميرون و يجيريا واليمن. وأان لما ال يق، عن 
 الوايا  ضلة ملا رة باللماا المسلص  سوا  أان  ل   تيجة ل جما  ملا رة أو أ رار عر ية. 

 
 المفقودون   

االة يديدة من ااال    18 000أ نر من   سـجلت اللجلة الدولية للاـليب األامر 2020في عام  - 36
 لب ندقب    151 000  أا ت الملظمة نتدام، م  أ نر من 2020األ ــــــــ ا  المعقودين. وفي   اية عام 

 مدظم ا يتدلق باللماا المسلص. 

  أ  ـــــــــــ   وزارة الددل 2020وعقب ا ت ـــــــــــا  مقابر يماوية في نرهو ة  بليبيا  في اميران/يو يه   - 37
مقابر الجماوية  نلقت الدعم من بدنة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أليرا  نحقيق ونحديد هوية لجلة مدلية بال

الطحايا ونقديم الجلاة  ل  الددالة. و ام عدد متمايد من البلدان  بما في  ل  أوأرا يا ويلوس السودان ولبلان   
  ادد  اللجلة  2020هم. وف  عام بو ــ  آليا  لمدالجة ااال  األ ــ ا  المعقودين ونلبية ااتيايا  أســر 

 . 1991 و 1990االة من ااال  األ  ا  المعقودين صالل ارس ال ليج بين عامي  20النالثية  

ومن األهمية بم ان ان ا   يرا ا  سـريدة  أللراو مل ا الحعاا عل  الرواب  األسـرية واسـتدادن ا  - 38
امت م  و ل  ات  يتســــــــل  مل  فقدان األ ــــــــ ا   و ــــــــمان التدام، م  المون  بطريقة مالئمة نحع  ل م أر 

ونقديم  يابا  لأسـر. ويتطلب  ل  ويود أ ر مؤسـسـية و ا و ية مح مة نتما ـ  م  القا ون الدولي  والدم، 
 . (2019) 2474عل  نحديد وسد أي ثىرا  نقلية  عل  اللحو الملاو  عليه في القرار 

 
 جهود متواصلة لتقديم المساعدة وحماية المدنيين وتحقيق المساءلة -  دال 

 19- التحديات التي يواجهون العاملون في مجال األنشطة اإلنسانية في سياق جائحة كوفيد   

 ـ لت القيود المعرو ـة   ب، الجائحة  عل   م ا ية  ياـال المسـاعدا  األ سـا ية التحدي الرئيسـي   - 39
. فعي أفىا ســــتان والجم ورية الدر ية الســــورية وميا مار واليمن واألرو العلســــطيلية المحتلة  2020 وال عام 

وأمــا ن أصرش  أد  األعمــال الدــدائيــة واــاال  ا دــدام األمن والجما ا  ونــدابير م ــافحــة األرهــاس والديلــا  
لســـــــــورية وميا مار واليمن  من بين أما ن األدارية  ل  نقوي  الدمليا  األ ســـــــــا ية. وفي الجم ورية الدر ية ا

أصرش  االت القيود المعرو ــة عل  الت  ــيرا  وناــاريص الدم، وليرها من الدوائق البيرو را ية دون ا ت ــار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
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مليون   ص يعي ون في ملا ق    19آال  من الداملين في مجال األ  طة األ سا ية. وفي اليمن  يقدر أن  
ة  بما في  ل  القيود المعرو ــة عل  التلق،  ل  البلد وداصله  والدوائق ياــدب الوضــول  لي ا ألســلاس متددد

ــاريص األ ــامــة  البيرو را يــة المتمنلــة في األيرا ا  المطولــة التي نتطلب ــا الموافقــة عل  التــ  ــــــــــــــيرا  وناـــــــــــــ
اف والم ـاري   وااال  األضـدار المت صر لتاـاريص السـعر أو رف   ضـدارها  وااال  الت صير والدر لة في  ق

ــا ية  ــيرا  للداملين في مجال األ  ــــــــــطة األ ســــــــ التعتي . وفي موزامبيق  أد  ااال  الت صير في ملص الت  ــــــــ
ــتيراد لوازم ااال  الطوارا  ل   عا ة  درة الج ا  العاعلة في   وايرا ا  الت ليص المطولة التي يتطلب ا اســـــــــــ

ــا ي عل  رف  مســـتوش أ  ـــطت ا في أابو دلىادو. وفي ليبيا  أثر  القيود البيرو را ية عل   مجال الدم، األ سـ
 ضدار ن  يرا  للداملين في مجال األ  طة األ سا ية وعل  استيراد اللوازم. وفي  ثيو يا و ورأيلا فاسو ون اد 
ــتمر  األعمال الددائية في  عا ة   ــومال وأولومبيا وليرها من األما ن  اســـــ ويم ورية أفريييا الوســـــــط  والاـــــ

 األ  طة األ سا ية.

. فقد أعا ت ب ـــــــ ، أبير ااال   19-وأنيرا ما نعا مت ضـــــــدو ا  الوضـــــــول بســـــــبب يائحة أوفيد - 40
ندليق الراال  والال  الحدود وندابير الحجر الاـــــــــــحي واأللال  ال ـــــــــــام، واظر التجول نلقال  الج ا   

ون بد ن اليف العاعلة في مجال الدم، األ سـا ي  ل  البلدان وداصل ا. و د أدش  ل   ل  ادوم ااال  ن صير 
ن ىي،   ااية وندليق يمئي لأ  طة األ سا ية. أما أن الجائحة أعا ت وضول اللاس  ل  المدو ة األ سا ية 
والحماية وال دما  االيتماوية. فعي أوأرا يا  دفدت القيود المعرو ـــــــــة عل  ال ـــــــــحلا  األ ســـــــــا ية بســـــــــبب 

ة  ل  الملا ق لير ال ا ــــــدة لســــــيطرة الح ومة  الجائحة الملظما  المدلية  ل  ن ةي  عدد القواف، المتج 
في دو يتسـ  ب ـ ، أبير. وفي العلبين  أد  ندابير الحجر الاـحي والقيود المعرو ـة عل  الحرأة  ل  نقييد  
ــا ية ب ـــدة. وفي الدرا   نســـبب ندليق الح ومة لتاـــاريص دصول الملظما    ــال المســـاعدا  األ سـ  م ا ية  ياـ

مجال األ ســـــا ي   ل  يا ب ندابير الدمل واظر التجول والقيود المعرو ـــــة عل  لير الح ومية الداملة في ال
  في الحـد بـدريـة أبيرة من  ـدرة الج ـا  العـاعلـة في مجـال الدمـ،  19-الحرأـة لمل  ا ت ـــــــــــــــار مرو أوفيـد

 األ سا ي عل  الوضول  ل  موا   الم اري  أو  ق، اللوازم الحيوية لتقديم المساعدة.

ود المتاـــــــــــــلة بالجائحة  اعتمد  الســـــــــــــلطا  الو لية والمحلية في الجم ورية الدر ية ولت ةيف القي  - 41
الســـــــورية والدرا  وأولومبيا و يجيريا وليرها من البلدان ندابير نيســـــــيرية لعائدة موععي المســـــــاعدة األ ســـــــا ية 

  الموععين وأضـــــول ا وامدادان ا. و ـــــملت التدابير المت ذة  ضـــــدار رســـــائ، رســـــمية و ـــــارا  واالعترا  ب ؤال
ــبي، المنال  اعتمد   ــيم والقوا ين الو لية. فعي الســــــــودان  عل  ســــــ ــيين في المراســــــ ــاســــــ باعتلارهم عاملين أســــــ
الح ومة   جا مر ا يتمن، في ملص الملظما  لير الح ومية فترا  ســـــــــــما  لتجديد نســـــــــــجيل ا  ونمديد الدم،  

 ية الاــالاية. و امت الج ا  العاعلة في مجال  بالت  ــيرا  وناــاريص الدم، واأل امة واالنعا ا  التقلية الملت 
الدم، األ ســـــا ي أيطـــــا بالت يف م  الو ـــــ  عن  ريق اللجو   ل  الجســـــور الجوية  ونددي،  رائق التوزي    

 وزيادة االعتماد عل  الداملين في مجال األ  طة األ سا ية عل  الاديد المحلي.

وأد  الجائحة  ل  زيادة في الم ــــــــاعر المدادية لأيا ب نجلت في مطــــــــايقة ونرهيب الداملين في  - 42
مجال نقديم المساعدة األ سا ية. فعي يم ورية أفريييا الوسط   أدش التطلي، األعالمي  د الج ا  العاعلة  

 في مجال الدم، األ سا ي  ل  ن ديدا  وأعمال علف في با ىي. 

ج  ، ما ال يق، عن 2020وفي عام  - 43 اادثا أمليا  ـد الداملين في مجال األ  ـطة األ سـا ية  169  سـُ
في المائة من المتطـــــــــــررين.  92دولة متطـــــــــــررة من اللماا. و ـــــــــــ ، الموععون الو ليون أ نر من   19في 

 و ــــــــملت الحوادم   ال  اللار  وا عجار أي مة متعجرة يدوية الاــــــــل   واعتدا ا  بد ية ويلســــــــية  وعمليا 
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اصتطا   وال ســيما في ســيا  ال مائن والقتال ونلادل   ال  اللار والىارا . وأســعر  هذ  الحوادم عن مقت، 
ــا ـية )مقـارـ ة بدـدد بلغ    99 ــا  تلوا في  112من الدـاملين في مجـال األ  ــــــــــــــطـة األ ســــــــــــ دوـلة    21 ــــــــــــــ اــــــــــــ
جال األ  ـــــطة األ ســـــا ية   وفي يم ورية ال و ىو الديمقرا ية  ُ ت، ع ـــــرة من الداملين في م  .( 7) (2019 عام

ــا ي للســـطو  42بجرو   واصُتطف    19وُأضـــيب  . وفي مالي  ندر ـــت الج ا  العاعلة في مجال الدم، األ سـ
من الداملين في مجال األ  طة    15المسلص وسر ة السيارا  واالصتطا  والدلف البد ي. وفي الاومال  ُ ت،  

 .24بجرو   واصُتطف  12األ سا ية  وُأضيب 

يمال األثر الســــــــــــــلبي لتـدابير م ـافحـة األرهـاس والجما ا  عل  الملظمـا  األ ســــــــــــــا يـة المحـاـيدة   وال - 44
، ماــدر  لق. فعي بد  البلدان  ال نمال المدامال  واأل  ــطة التي  وأ  ــطت ا في بيئا  اللماا المســلص ي ــ  

نعا ا  المبرمة م  الج ا   نجري أثلا  الدمليا  األ ســا ية محظورة ومجرةمة. أما أن ال ــروف المدرية في اال
الما حة في مجال نقديم المسـاعدا  األ سـا ية ب د  ندميم االمتنال لتدابير م افحة األرهاس والجما ا  يم ن  

 أن نمل  الج ا  العاعلة في مجال الدم، األ سا ي من الدم، باستقاللية واياد  دون أي نحيم. 

   لب مجلس األمن من الدول األعطــا   ــمان (2019) 2482  و (2019) 2462وفي القرارين  - 45
امتنـال نـدابير م ـافحـة األرهـاس اللتمامـان ـا بمويـب القـا ون الـدولي األ ســـــــــــــــا ي ومراعـاة آثـارهـا المحتملـة عل  

األ  ـطة    -آصرها ن ــاد وســويســرا   -أل ســا ية. و د اســتنلت الت ــريدا  الو لية في عدد من البلدان  األ  ــطة ا
األ ســــــــــــــا ـية المحـايدة من نطبيق ندابير م ـافحـة األرهاس بمويب الـقا ون الجـلائي. وي ــــــــــــــجة  المجلس والدول 

افحة األرهاس والتدابير األعطـــــا  عل  اســـــتنلا  األ  ـــــطة األ ســـــا ية المحايدة باســـــتمرار من  طا  ندابير م 
 الجمائية. 

 
 حماية المدنيين من خالل بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة   

نبين اللحوم التجريبية باســـــــــــتمرار أ ه اينما يويد اعظة ســـــــــــالم نابدون لأمم المتحدة  يتم ااتوا   - 46
نعا م م ا ر الدلف  ــد المد يين في    أد  الظرو   ل  2020اللماا ويق، الدلف  ــد المد يين. وفي عام  

ســــــــــــــيـا ـا  اع  الســــــــــــــالم  ومل ـا منال التونرا  الطـائةيـة التي ندم قـت في مـالي واال ت ـابـا  التي ير  في  
ــار مرو  ــ ا ا ت ـــ ــىيلية فر ـــ يم ورية أفريييا الوســـــط . ورلم ما واي ته عمليا  اع  الســـــالم من  يود ن ـــ

للت ةيف من ادة ا ت ــــــــــــــار   فقد واضــــــــــــــلت نلعيذ واليان ا ايما   وما يرنل  بذل  من ندابير مت ذة 19- وفيد
يتدلق بحماية المد يين. واســتمر  الج ود الرامية  ل  ن ييف أ  ــطة الحماية  من، رضــد االة اقو  األ ســان 
ــمان عدم ااـــــــــــول   ــيير الدوريا   و لا  القدرا   لطـــــــــ ــراك المجتمدا  المحلية  ونســـــــــ واألبالغ عل ا  وا ـــــــــ

ــا  والعتـيا  أ نر من ليرهن عل  الحـايـة  ل  نحلـي، الحمـاـية  ــــــــــــــرر. وأ ـد ـن ثي  أي ر الجـائحـة عل  اللســــــــــــ
واالســتجابة من ملظور يلســا ي. وعل  ويه ال اــو   وم  اســتمرار عمليا  اع  الســالم في ندميم  ظم  
األ ذار المل ر المتجذرة في التواضــــــــــــ، اآلمن والعدال م  المجتمدا  المحلية المدر ــــــــــــة ل طر الدلف  فقد  

علت  دراا مؤ ـرا  الدلف الجلسـي  ـمن  ظم األ ذار المل ر. وسـتواضـ، عمليا  اع  السـالم ندميم انلاا  
ُ  ج لير مســـــــــلحة  زا  الحماية  من، دعم آليا  ا، اللماعا  المحلية والتقليدية  ورضـــــــــد اقو  األ ســـــــــان  

 ندريب المجتم  المد ي.  وال عارة المجتمعية  و رامج الحد من الدلف عل  ضديد المجتمدا  المحلية  و 

 __________ 

 (7) United States Agency for International Development, Aid Worker Security database, 2020. Available 

at https://aidworkersecurity.org/. 

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)
https://aidworkersecurity.org/
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وا ــطلدت اللدنا  الســياســية ال اضــة أيطــا بدور هام في اماية المد يين  بســب، مل ا الدم، عل   - 47
ــيادة القا ون  ودعم  ياــــال   ــياســــي لمل    ــــوس اللماعا  وال ا  والل وو بحقو  األ ســــان وســ المســــتوش الســ

  اع  الســالم واللدنا  الســياســية ال اضــة عل  المســاعدا  األ ســا ية. وعل  ســبي، األولوية  واضــلت عمليا
ــبي،   ــي ا  ومن  ل  عل  ســ ــ ان في أرا ــ ــيعة عن اماية الســ ــية للدول المطــ ــؤولية الرئيســ ــوا  دعم المســ اد ســ
ــردين  ــودان  ل  موا   للم ـــــــــــ المنال نحوي، موا   اماية المد يين التابدة للدنة األمم المتحدة في يلوس الســـــــــــ

ســــــــــــــودان  وو ــــــــــــــ  اســــــــــــــترانيجيــة و ليــة لحمــايــة المــد يين في الســــــــــــــودان داصليــا نؤمل ــا ا ومــة يلوس ال
(  وهي اســترانيجية ســتدعم ا بدنة األمم المتحدة المت املة لتقديم المســاعدة صالل العترة S/2020/429 )ا ظر

 اال تقالية في السودان.

ــيســــــتمر  يال   - 48 اهتمام متمايد لحماية المد يين صالل العترا  اال تقالية لتوايد األمم المتحدة. ويبدأ  وســــ
ــا  بدنة من بدنا  األمم المتحدة  بما ي ــــــم، نحديد مدايير وا ــــــحة للجا  اللدنة  الت طي  لال تقال م     ــــ

ــيعة والمجتم  المد ي والمجت  ــاورا  يدية م  الدول المطـ ــد في  ل  بم ـ ــتر ـ ــررة. وصروي ا  وُيسـ مدا  المتطـ
و التالي  فإن نحلي، م ا ر الدلف المســتمرة  ــد المد يين  واللظر في الموارد التي يم ن اســت دام ا للت ثير  
عل  األو ـــــاا في غياس عملية لحع  الســـــالم  أمران ال لل  عل ما لتم ين مجلس األمن من ان ا   رارا   

 وام ا ندريجيا أو  لال  ا. وندم، ملظومة   مســــــــتليرة ب ــــــــ ن  عادة ن ــــــــ ي، عمليا  اع  الســــــــالم أو صع 
المتحدة عل   عداد مجموعة من الممارســا  الســليمة  بما يم  ن من الحعاا عل  المدار  والقدرا  في   األمم

 مجال الحماية. 

 
 الحاجة إلى تعزيز التدابير المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين   

ير المسـا لة المتدلقة باالسـتىالل واال ت اك الجلسـيين  فطـال عن عمز  ملظومة األمم المتحدة نداب  - 49
آليا  األبالغ ونقديم ال ــــــ اوش  ورأم  عل  و ــــــ  اقو  الطــــــحايا وأرامت م في ضــــــميم الج ود المبذولة. 
ه ا تلــاه م  ليــه. لير أن التحــديــا  ال نمال   ويتويــب عل  موععي األمم المتحــدة األبالغ عن أي ادعــا  يويــ 

ــ ن  ائمة  تي  ــحايا و ظرا للنىرا  ال بيرة في نوافر ال دما . ومن  ــــ ــة للطــــ جة لددم نوافر صدما  م اــــــاــــ
  امة  ـل ة من المدافدين عن اقو  الطـحايا في يمي   طاعا  اع  السـالم واأل  ـطة األ سـا ية واأل مائية 

 (. A/74/705أن ي ع، انلاا   ج محور  الطحايا )ا ظر 

 
 الحاجة إلى إضفاء طابع منهجي وعالمي على المساءلة عن الجرائم الدولية    

 ن  ـــــــمان المســـــــا لة عن اال ت ا ا  الجســـــــيمة للقا ون الدولي األ ســـــــا ي والقا ون الدولي لحقو    - 50
دعا ا  بو وا ا ت ا ا  األ ســــــان هو أاد أ بر التحديا  التي نوايه ندميم اماية المد يين. وفي اين أن اال

ــان نحدم بونيرة أســـــــــــــرا من ونيرة التحقيق  ــا ي والقا ون الدولي لحقو  األ ســـــــــــ صطيرة للقا ون الدولي األ ســـــــــــ
والمقا ـاة  فإن الج ود الو لية والدولية الرامية  ل  نحقيق المسـا لة ونوفير صدما  الدعم األسـاسـية للطـحايا 

 واللايين يللىي أن نظ،  من األولويا . 

  من، نســـــدة من أعطـــــا  يماعة مســـــلحة لير نابدة للدولة أمام المح مة الجلائية 2020وفي عام  - 51
ال اضــــــة لجم ورية أفريييا الوســــــط  بدعوش ارن اب م هجما  واســــــدة اللطا  ومل جية  ــــــد المد يين. وفي  

سـودان بت م القت، من أفراد  وا  الدفاا ال ـدبي لجلوس ال 26يلوس السـودان  أدا ت مح مة عسـ رية محلية 
عـامـا من ـبد  محـا مـا   ورمبرغ  واضـــــــــــــــلت المحـا م األلمـا ـية مـقا ــــــــــــــاة  75وااللتاــــــــــــــاس والل ـب. و دـد  

https://undocs.org/ar/S/2020/429
https://undocs.org/ar/A/74/705


S/2021/423  

 

21-05867 13/20 

 

األ ــ ا  وادا ت م لأدوار التي ا ــطلدوا ب ا في يرائم الحرس اللازية. وفي أولومبيا  أضــدر  طــاة مح مة  
الجي  ال ــــدبي   -مســــلحة النورية ال ولومبية  الســــالم ال اضــــة أول الئحة ان ام  ــــد ثما ية من  ادة القوا  ال

بت م ارن اس يرائم ارس ويرائم  ــــد األ ســــا ية. وفي أســــتراليا  أوضــــ  نحقيق دام أر   ســــلوا  في ارن اس 
يلديا متور ين  19يرائم ارس من يا ب أفراد  وة الدفاا األســـترالية في أفىا ســـتان بإيرا  نحقيق يلائي م  

   اا.  39في  ت، 

تمر عم، المح مة الجلائية الدولية أيطـا  و ـم،  ل  نسـليم علي محمد علي عبد الرامن  عسـه واسـ  - 52
ايما يتاـ، بجرائم الحرس والجرائم  ـد األ سـا ية الممعوم ارن اب ا في دارفور. وفي صطوة هامة   2020عام 

ــودان لدام  ــالم في الســ المح مة ايما يتدلق عل  التداون م   2020انعقت يمي  األ را  في انعا  يو ا للســ
باأل ــــــــ ا  الذين ضــــــــدر  بحق م مذأرا  نوقيف. ويجب  ــــــــمان اســــــــتقالل المح مة و درن ا عل  الدم،  

 ندص،.  دون 

  
القرار  -ثالثا   اتخااااذ  من  سااااااااانوات  بعاااد خمس  خطر  الطبياااة في  الرعااااياااة  تزال  ال 

2286 (2016) 

اســـــــــتجابة لقلقه اللالغ  زا  أعمال الدلف وال جما     (2016) 2286يا  ان ا  مجلس األمن للقرار   - 53
والت ديدا  التي يتدرو ل ا  طاا الرعاية الطبية في اللماعا  المســلحة. و الب المجلس يمي  األ را  في  
اللماعا  المســـــــــــلحة ب ن نمتن، امتناال ناما اللتمامان ا بمويب القا ون الدولي األ ســـــــــــا ي  واأ الدول ويمي  

 ـــــــــــــ  ندابير فدالة لمل  ومدالجة أعمال الدلف الموي ة  ـــــــــــــد الداملين في القطاا الطبي  األ را  عل  و 
ــا ي. و دد ان ا  هذا  ــا لة عن ا ت ا ا  القا ون الدولي األ ســــــــــ وي ا  أصرش  واأ الدول عل  أعالة المســــــــــ

لماعا  المســــــــلحة  القرار ملا ــــــــرة  ادد األمين الدام التدابير الدملية التي يللىي لجمي  الدول واأل را  في ال
 (. S/2016/722نلعيذها في هذا الادد )ا ظر 

و دـد مرور صمس ســــــــــــــلوا  عل   ـل   مـا زال الدـاملون في القطـاا الطبي ووســــــــــــــاـئ، اللـق، الطبي  - 54
ت ديد واالصتطا  والقت،  والمرافق  والمرافق الطبية هدفا لل جما . فالداملون في القطاا الطبي يتدر ـــــــــون لل

الطبية ووســـــــائ، اللق، الطبي ندمةر أو نلحق ب ا األ ـــــــرار  والجرا  والمر ـــــــ  ُيحرومون من الرعاية  والقوة 
ُنســت دم للتدص، في الرعاية الاــحية وعر لة ســب، الوضــول  لي ا. ونترنب عل   ل  عوا ب أارثية في األي،  

ة وُنىلوق المرافق ويلو  الدــاملون في ــا بــالعرار  ممــا يحرم المجتمدــا  الطويــ،     نتو ف ال ــدمــا  الاــــــــــــــحيــ 
 المحلية من ال دما  الطبية. 

ــررة من اللماعا  ونحم  ، ُ ظم الرعاية   19-وال نمال يائحة أوفيد - 55 نؤث  ر ن ثيرا مدم  را في البلدان المتطـ
ــحية عبئا يعو   ا ت ا  علما ب ن ال نير من هذ  اللظم  ــتان وليبيا واليمن   الاـــ ــال. فعي أفىا ســـ ــعيف أضـــ  ـــ

بين أما ن أصرش  ن ثر  ب ـــــدة  درة البلدان عل  الســـــيطرة عل  ا ت ـــــار العيروس ورعاية الماـــــابين به   من
 الحعاا عل  نقديم ال دما  الاحية األساسية لدموم اللاس.  م 

 
 استمرار أعمال العنف والتهديدات والهجمات -  ألف 

من الداملين  182بلدا من البلدان المتطــررة من اللماا المســلص  ُ ت،  22ا  المســجلة في وفقا للبيا   - 56
في   137 و  2019دولة عام  18 ـــ اـــا في    160)مقار ة بددد بلغ   2020في  طاا الرعاية الاـــحية عام 

https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/722
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ــورية ويم2018والية عام  17 ــو والجم ورية الدر ية الســــــ ــجي، أعل  األر ام في بورأيلا فاســــــ  ورية  (  م  نســــــ
من الدــاملين في  طــاا الرعــايــة الاــــــــــــــحيــة وُأضــــــــــــــيــب   86ال و ىو الــديمقرا يــة والاــــــــــــــومــال. واصُتطف  

وســـــــــــــجلت ملظمة الاـــــــــــــحة الدالمية أيطـــــــــــــا اعتدا ا   وعمليا  نعتي  عليعة  ون ديدا     .( 8) بجرو  165
ا  اللماا ويائحة  وفي ســـي  .( 9) والترهيب  وااال  اعتقال وااتجاز  الت الداملين في القطاا الاـــحي بالدلف
ج،  19- وفيد ــُ ــحية  ُ ت، في ا  36  ســ ــد الداملين في  طاا الرعاية الاــ اادثا من اوادم الت ديد والدلف  ــ

مل م للت ديد ووااد لالعتدا . وأا ت هذ  الحوادم    20ثالثة من الداملين الاحيين واصُتطف ثالثة  وندرو 
 .( 10) أ نر ا ت ارا في ميا مار واليمن وليبيا

  أســعر هجوم عل   ســم الوالدة في مســت ــع  ســاد بيســتار في أاب، عن مقت، 2020وفي أيار/مايو  - 57
امرأة وثالثة أ عال  واضــابة ال نيرين. وفي  ــمال لرس الجم ورية الدر ية الســورية    19مد يا  من بيل م   23
ــتق  81أفاد  ــابة  في المائة من الداملين في  طاا الرعاية الاـــــحية الذين  ـــــارأوا في اســـ ــا  لعرا  عن  ضـــ اـــ
وفي بورأيلا فاســـــــــو  ُأار ت ســـــــــيارا     .( 11) مقت، زمي، أو مري  في هجوم عل  مرفق للرعاية الاـــــــــحية أو

 ســــــــــــــدا  وُ ت، عاملون ضــــــــــــــحيون وُ  بت مرافق ضــــــــــــــحية. وفي مالي  ُأنلعت المددا  واألدوية أو ُ  بت   
طا . وفي أولومبيا  ســـــجلت وزارة الاــــحة  واصُتطعت المرألا   وندرو الداملون في القطاا للت ديد واالصت 

. وأـان 2019في المـائـة ملـذ عـام    49اـادثـا  ــــــــــــــد اللدنـة الطبيـة  بميـادة  ـدرهـا    325والحمـايـة االيتمـاويـة  
ــتان   امت  ادش الجماعا  المســـــلحة   32 في المائة من هذ  الحوادم متاـــــال باللماا المســـــلص. وفي أفىا ســـ

تطاف م أليلارهم عل  نســـــليم األدوية والمرافق  أو دف   ناوا  صاضـــــة   بت ديد الداملين في القطاا الطبي واص
 أو  ق، صدمان م  ل  م ان آصر.

ــلاف/فبراير وأا ون األول/ديســــمبر  - 58 ــليب األامر  2020وفي العترة بين  ــ   أبلىت اللجلة الدولية للاــ
ــد الداملين   850عن و وا  حو  ــم  ـــ ــايقة أو الوضـــ ــحيين والمر ـــــ  اادثا من اوادم الدلف أو المطـــ الاـــ

دولــة  عــدد مل ــا   42. و ــد اــدم  لــ  في  19-والمرألــا  الطبيــة والبليــة التحتيــة في ســــــــــــــيــا  يــائحــة أوفيــد
 متطرر من اللماا المسلص. 

ــلعة عل  أ  ا  - 59 ــلحة الماــــــــ ــا  الجماعا  المســــــــ وأدش نجريم الرعاية الطبية المحايدة المقدمة ألعطــــــــ
ــي  ــدين لسـ ــ ان ال ا ـ ــاة وســـجن عدد من الداملين في القطاا  نلظيما   رهابية والسـ طرن ا  ل  ااتجاز ومقا ـ

 الطبي بسبب ما ُيتاور أ ه ارنلاف باألرهاس ونيسير له.

وُأبلغ عن أ بر عدد من اوادم  لحا  أ رار بالبلية التحتية للرعاية الاحية في الجم ورية الدر ية   - 60
اوادم ندمير البلية التحتية للرعاية الاـــــــــــــحية في  الســـــــــــــورية وليبيا واليمن  في اين ُأبلغ عن أ بر عدد من  

في المائة من الداملين الاحيين   78وفي  مال لرس الجم ورية الدر ية السورية    د    .( 12) موزامبيق واليمن
 __________ 

 (8) Insecurity Insight, “Aid in danger”, 21 October–3 November 2020و  Insecurity Insight, “Aid in؛ 

danger”, March 2019؛ و Insecurity Insight, “Education in danger”, December 2018. 

 (9) World Health Organization (WHO), Surveillance System for Attacks on Health Care database, 2020. 

Available at https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx. 

 (10) Insecurity Insight, “Aid in danger”, 2020. 

 (11) International Rescue Committee, “A decade of destruction: attacks on health care in Syria”  

3 March 2021. 

 (12) Insecurity Insight, “Aid in danger”, 2020. 

https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
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الذين  ــــــارأوا في اســــــتقاــــــا  لعرا  هجوما واادا عل  األ ، عل  مرفق للرعاية الاــــــحية  و ــــــ د بدطــــــ م 
لت في الدول المتطــــــــــــــررة من اللماا عمليا   زالة مرافق للرعاية    .( 13) هجوما  20ياــــــــــــــ،  ل   ما ج   أما ســــــــــــــُ

الاـــــحية  وعمليا  نعتي  عليف للمرافق ووســـــائ، اللق،  وعر لة الرعاية الاـــــحية  وا ـــــعا   اب  عســـــ ري 
 . ( 14) عل  مرافق الرعاية الاحية

فعي ليبيا  ُأسـقطت  ائرة    .19-وأثر  ال جما  أيطـا عل  الج ود المبذولة للتاـدي لجائحة أوفيد - 61
ــلة ب وفيد ــةيا  ندالج 19-نحم، مددا  متاــــ ــت ــــ   وألحقت الىارا  الجوية وعمليا  القاــــــف أ ــــــرارا بمســــ

  أضــــــابت  2020 يســــــان/أبري،    10 ل   6. وفي أر   ملاســــــلا  ملعاــــــلة في العترة من  19-مر ــــــ  أوفيد
. وفي  19-ابين بمرو أوفيد ذائف ضـــاروصية مســـت ـــع  ال طـــرا  في  رابلس الم اـــص الســـتيلال الماـــ 

 . ( 15) اليمن  لحقت بمرا م الحجر الاحي أ رار في األعمال الددائية

ــحية. وفي  - 62 وملذ بداية الجائحة  ادثت زيادة مقلقة في ال جما  األل ترو ية عل  مرافق الرعاية الاـ
المد ية الحيوية  من، المرافق  ااال  اللماا عل  ويه ال اــــــو   يم ن أن نترنب عل  ندط، البل  التحتية  

الطبية  آثار مدمرة فورية و ويلة األي، عل  المد يين. ويلمم مميد من التع ير من أي، نحديد ســــــــــــب، صع   
الت لعة الل ـــــرية المحتملة لل جما  األل ترو ية صالل اللماا والدم، عل  التوضـــــ،  ل  نوافق في اآلرا  ب ـــــ ن 

 ا ي الملطلقة علي ا.نعسير أا ام القا ون الدولي األ س

 
 عواقب وخيمة على سبل الحصول على الرعاية الصحية -  باء 

نؤدي أعمال الدلف وال جما  والت ديدا  التي نطال  طاا الرعاية الطبية  ل    ــــدا   درة اللظم  - 63
الاـــــــــــحية عل  الدم، ب ـــــــــــ ، صطير. فقد فر أصاـــــــــــائيون  بيون من مرا م عمل م في ملا ق متدددة في  

دلىـادو  بموزامبيق  ـنارأين اآلال  دون رعـاـية ضــــــــــــــحـية. وفي الجم ورـية الدر ـية الســــــــــــــورـية  في   ـاـية   ـابو
مســت ــع   ندم،  113في المائة من المســت ــةيا  التي يرش نقييم ا  وعددها  50  أان 2020اميران/يو يه  

وف    .( 16) ة عن الدمـ،في المـائـة متو عـ   24  في المـائـة مل ـا ندمـ، ب ــــــــــــــ ـ، يمئي  و  26  ب ـامـ،  ـا ت ـا  و
ــ،  ل  2020آ ار/مارس  ــحة  د لادر البلد.  يف  70  أان عدد ياــــ المائة من القوش الداملة في  طاا الاــــ

في المائة من المد يين الذين  ـــارأوا في اســـتقاـــا  لعرا  ب   م ال يســـتطيدون   24وفي ال ـــمال الىر ي  أفاد 
ــبب هجوم عل  مرفق للرعاية ال ــحية  و ال  نلقي الدالا الطبي بسـ ــون الذهاس  ل   49اـ في المائة    م ي  ـ

 . ( 17) مرافق الرعاية الطبية صوفا من ندر  ا لل جوم

ــةيا  الدامة  اللالغ عددها  - 64 ــت ـــــ ــتة من المســـــ ــوش ســـــ   14وفي ملطقة نيجراي في  ثيو يا  لم ي ن ســـــ
مرأما   260بين أ نر من      يدم، ب ام،  ا ته. ومن24وسـلدة من مسـت ـةيا  الرعاية األولية  اللالغ عددها  

مرأما  في اين أا ت ســلدة مرا م    31ضــحيا في الملطقة  لم يتجاوز عدد المرا م التي ندم، ب ام،  ا ت ا 
ندم، ب ـــــــــــ ، يمئي فق . وفي ليبيا  أُللق أ نر من  اـــــــــــف مرافق الرعاية الاـــــــــــحية التي أا ت ندم، في  

 __________ 

 (13) International Rescue Committee, “A decade of destruction”. 

 (14) World Health Organization, Surveillance System for Attacks on Health Care database, 2020. 

 (15) Insecurity Insight, “Aid in danger”, 2020. 

 (16) WHO, “WHO emergency appeal: Syrian Arab Republic”, March 2021. 

 (17) International Rescue Committee, “A decade of destruction”. 
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ــا  ل  الت ديدا  األملية. و 2019 عام ــاســ ــا اادا في    ويدمش  ل  أســ نوايه المرافق التي ال نمال معتواة  قاــ
ــببت ال جما  عل  ال دما  الاــــــحية في  لال  يمئي  الموععين واألدوية واللوازم. وفي بورأيلا فاســــــو  نســــ

مليون  ـ ص من الحاـول عل  الرعاية الاـحية. و د    1,2 لي للمرافق الاـحية  مما ارم ما يقرس من   أو
مرفقا  بســبب هجما  ملا ــرة  ــدها.  95من المرافق المىلقة  اللالغ عددها   في المائة  30نو ف عن الدم، 

في المائة من المرافق الاحية في أابو دلىادو أو  ل   36وفي موزامبيق  أدش القتال  ل   لحا  أ رار بــــــــــــ 
ندميرها  مما نرك الملا ق األ نر نطــــــررا بدون مرافق ضــــــحية عاملة. ونرنب عل   ل   ــــــدف القدرة عل  

ــلة وأوفيدا ــدي ل ا  بما في  ل  ال وليرا والحاــــــ ــي األمراو والتاــــــ   ونوفير 19-ل  ــــــــف عن ااال  نع ــــــ
ــية واأل جابية والتطعيم وام ا ية الحاـــول عل   ــية  بما ي ـــم، الرعاية الاـــحية الجلسـ ــاسـ صدما  الرعاية األسـ

ــتان  نقدر ملظمة ا ــادة للعيروســــــا  الد وســــــة وعالا الســــــ،. وفي أفىا ســــ لاــــــحة الدالمية أن الدقا ير المطــــ
بســبب  لال    2020ياــ،  ل  ثالثة ماليين  ــ ص  د ُارموا من ال دما  الاــحية األســاســية في عام   ما

المرافق الاـحية  وأا ت مدظم هذ  الحاال  في أ نر الملا ق ه ـا ـة ونطـررا من اللماا. وفي  ـمال  ـر  
مرفقا  ما لحقت ا أ ـرار أو نو عت عن  2  631في المائة من المرافق الاـحية اللالغ عددها    23 يجيريا  فإن 

 في المائة مل ا ندم، ب  ، يمئي فق . 11,4الدم،  في اين أن 

 
الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضاااامان إتاحة اللقاحات المضااااادة لمرك فيرو  كورونا   -  جيم 

 للمتضررين من النزاعات

من اللماعا   ويعي   حو مليون  ـــــــــــــ ص في ملا ق ه ـــــــــــــة ومتطـــــــــــــررة   160يعي  أ نر من   - 65
وهم مدر ــــــون ل طر اســــــتنلائ م من  .( 18) مليون  ــــــ ص مل م في ملا ق صارية عن ســــــيطرة الح ومة 60

. وا  يـدرك مجلس األمن أن المتطــــــــــــــررين من اللماعـا  وا دـدام األمن 19-التلييحـا   ـــــــــــــــد مرو أوفيـد
ــون بويه صا  ل طر الت للف عن الرأب  فقد دعا في  رار    ــم، صط    (2021) 2565مدر  ـــــ  ل  أن ن ـــــ

  في يملة أمور  العئا  األ ــد  ــدعًا  بمن في م الاليئون والم ــردون داصليًا 19-التلييص الو لية  ــد أوفيد
الملا ق  والم ايرون واأل ـــــــــ ا   وو األعا ة واأل ـــــــــ ا  المحتجمون واأل ـــــــــ ا  الذين يعي ـــــــــون في  

 ال ا دة لسيطرة الجماعا  المسلحة لير التابدة للدولة.

و الب مجلس األمن أيطــــا يمي  أ را  اللماعا  المســــلحة بالدصول فورًا في هد ة   ســــا ية دائمة  - 66
في ملا ق   19-وواســـــدة اللطا  ومســـــتدامة لتيســـــير يملة أمور مل ا نقديم ونوزي  اللقااا  المطـــــادة ل وفيد

لص ب ــــــ ، ملاــــــف وآمن ودون عوائق. واماية الداملين في القطاا الطبي والبلية التحتية الطبية  اللماا المســــــ 
، األ اـــا  في نوزي  اللقااا  أ بر اصتلار  أمر  ـــروري لطـــمان نوزي  اللقااا  عل   طا  واســـ . وي ـــ  

 أصال ي أمام المجتم  الدالمي. 

 
ع الدول وأطراف النزاع نط -  دال   اق الممارسات السليمة  الحاجة إلى أن توس 

 مـا نـدل عل   لـ  الحقـائق عل  أرو الوا    فـإن الدـديـد من أ را  اللماا  ـد ا ت  ـت التمامـان ـا   - 67
لت بد  الدول   بمويب القا ون الدولي األ ســـا ي وف ـــلت في اماية  طاا الرعاية الطبية. وم   ل   فقد نم  

مارسـا  السـليمة. ويجب نوسـي   طا  هذ  الممارسـا  والجماعا  المسـلحة من و ـ  ونلعيذ مجموعة من الم
 __________ 

 (18) International Committee of the Red Cross (ICRC), “A statement from Robert Mardini, ICRC Director 

General, on the calls for a ceasefire to vaccinate people against COVID-19”, 17 February 2021. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
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من أي،  ــمان ااــول الجرا  والمر ــ  عل  الرعاية التي يحتايو  ا واماية الداملين في القطاا الطبي  
 والمرافق الطبية ووسائ، اللق، التي يدتمدون علي ا.

ب ـــــ ن القا ون الدولي    ظ مت ا ومة ســـــويســـــرا ايتماعا لل برا  2020وفي ن ـــــرين النا ي/ وفمبر   - 68
األ ســا ي والممارســا  المتلدة في اال ــطالا باأل  ــطة الطبية في اللماعا  المســلحة. و ا   ال برا   الذين 

بلد  القوا ين والسـياسـا  والممارسـا  السـليمة األصرش للتاـدي للتحديا  في   ار   100يمنلون ما يقرس من 
الطبي من الدلف الذي يمارسه المد يون؛ وادارة ويود األسلحة    ثالثة سيلاريوها : اماية الداملين في القطاا

ــائ، اللق، الطبي والمرافق الطبية؛ و ــــــمان الرعاية الطبية والســــــرية علد األبالغ عن الجرو  اللايمة   في وســــ
عن الطلقا  اللارية بمويب الت ـريدا  الو لية. ون ـم، الممارسـا  السـليمة نووية الجم ور للحد من الدلف 

داملين في القطاا الطبي وندميم امايت م؛ واعداد دورا  ندريبية وملادا نويي ية لمســــــــــاعدة القوا    ــــــــــد ال
المســلحة والداملين الاــحيين عل  ن ةيف ادة الدلف  ــد الداملين في القطاا الطبي وادارنه والتاــدي له؛  

ــائ، اللق، الطبي ــلحة في المرافق الطبية ووسـ ــت دام األسـ ــا  نحظر اسـ ــياسـ ــريدا  و لية  واعتماد سـ ــن ن ـ ؛ وسـ
نجر م الدلف  ــــد الداملين في القطاا الطبي؛ وو ــــ   يرا ا  ن ــــىي، موادة لتو ــــيص نرنيلا  يم  وادارة  

ذ من الجرا  والمر   في وسائ، اللق، الطبي والمرافق الطبية.  األسلحة التي نؤصو

ا الرعاية الطبـية  و ل  وفي بد  البـلدان  ان ـذ  القوا  المســــــــــــــلحـة الح ومـية ندابير لحمـاية  طـا - 69
منال بطــــمان  بداد األهدا  الدســــ رية المحتملة عن المرافق الطبية؛ وأصذ موا   المرافق الطبية في االعتلار 
علد    ـا  صطوف الدفاا وال جوم أو  ق، القوا  والدتاد؛ واالمتلاا عن اسـت دام األويان الطبية لدعم الج ود 

في  ل  التحذيرا ؛ وفاـــ،  ر  وملا ق األيال  عن نل  الم اـــاـــة    الدســـ رية؛ وان ا  االاتيا ا   بما
ــمان ويود   ــا ي؛ و ــــ ــتلاك متوافقة م  القا ون الدولي األ ســــ ــمان أن ن ون  واعد اال ــــ ــلحة؛ و ــــ للقوا  المســــ

 مست ار  ا و ي ألسدا  الم ورة للييادة الدس رية.

ــح - 70 ــتجواس األ لا  واعتقال م لدالي م  ـــــــــ ايا الطلقا  اللارية  أو يلتظرون  وفي  يجيريا  يجري اســـــــــ
موافقة ال ر ة  ب، نقديم الدالا   ل  أن أد  الج ود الدعوية التي بذل ا فريق من الداملين في  طاا الرعاية  
الاـــــــــحية  ل  اعتماد  ا ون الدالا والرعاية األلماميين لطـــــــــحايا الطلقا  اللارية. ويحمي القا ون أولوية أدا  

ر ال ــــر ة  ويســــمص لأ لا  بمدالجة  ــــحايا الطلقا  اللارية  ب،  صطار ال ــــر ة  الوايب الطبي عل   صطا
 ويو ص أ  م ال يحتايون  ل    ن من ال ر ة للييام بذل . 

وفي الواليا  المتحدة األمري ية  يقتطـــــي نددي، اديأ لقا ون األ ن بم اـــــاـــــا  الدفاا الو لي  - 71
مت ذة لمرايدة امتنال أ، ما ناـدر  في هذا ال ـ ن وزارة الدفاا  من وزير الدفاا نقديم نقرير عن األيرا ا  ال

ــياســــــا  وممارســــــا  وايرا ا  م  الملادا المتدلقة بحماية ”من  ــتلاك ونويي ا  ولوائص وســــ أوامر و واعد ا ــــ
. ويقتطــي أيطــا أن “ طاا الرعاية الطبية التي نقدم ا الملظما  األ ســا ية المحايدة صالل اللماعا  المســلحة

الوزير في  ــمان انســا  أ، ما ُ  ر ولير  من التويي ا  أو التداريب أو  يرا ا  الت ــىي، الموادة    يســتمر
 المتدلقة بحماية  طاا الرعاية الاحية في اللماعا  م  هذ  الملادا.

في الجم ورية الدر ية الســـــــــــــورية ويم ورية  -و د و  دت يماعتان مســـــــــــــلحتان لير نابدتان للدولة   - 72
ــيا     -يمقرا ية  ال و ىو الد ــحية في ســـــــــــ ــ  التمام بمويب  دا  يليف لحماية  طاا الرعاية الاـــــــــــ عل  ضـــــــــــ

المســـــــــــــلص. وفي الجم ورية الدر ية الســـــــــــــورية والدرا  واليمن  و  دت عدة يماعا  مســـــــــــــلحة  عال ا   اللماا
 طاا  الجا ب لحماية الرعاية الاـــــــــحية في ســـــــــيا  الجائحة  بما ي ـــــــــم، ااترام واماية الداملين في   أاادية
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الرعاية الاــحية ووســائ، اللق، الاــحي والمرافق والســل  الاــحية  وان ا  ندابير و ائية لتجلب ا ت ــار مرو 
ــل  وصدما  الرعاية  19- وفيد ــررين  ل  مرافق وسـ ــ ان المتطـ ــول السـ ــون ونوفير  م ا ية وضـ ــمان وضـ   و ـ

ــا ية المحايدة  ــير قيام الملظما  األ سـ ــية دون نمييم  ونيسـ ــاسـ بتقديم الرعاية الاـــحية. والتداون  الاـــحية األسـ
م  الجماعا  المســلحة لير التابدة للدولة  عل   حو متواضــ، واســترانيجي ُيســتلد ايه  ل  الملادا  علاــر 

 ايوي لتدميم اماية الرعاية الطبية.

وأ ــعت م ــاورا  مســتةيطــة م  القوا  المســلحة الح ومية والملظما  الدولية التي نمتل  علاــرا  - 73
عن  ر  عملية لتحسـين اماية الداملين في القطاا الطبي والمددا  الطبية و ـمان الحاـول عل    عسـ ريا

 ومن  ل  ما يلي: .( 19) الرعاية في اللماعا  المسلحة

التلسـيق المد ي الدسـ ري لتلادل المدلوما  الاـحية الدامة والسـما  للقوا  المسـلحة بع م  )أ( 
 ااتيايا  الرعاية الاحية للمد يين؛بيئة الدمليا  ونلبية 

مراعــاة امــايــة الدــاملين في  طــاا الرعــايــة الاــــــــــــــحيــة المــد يــة والمرافق الاــــــــــــــحيــة في   )س( 
 اال تلاك؛  واعد

ان ــا  االاتيــا ــا  الالزمــة للتقليــ،  ل  أد   اــد من اآلثــار التي نطــال نوفير الرعــايــة   )ا( 
ي محي  المرافق الطبية أو عل  المرافق الطبية التي الاــــــحية من يرا  ال جما  عل  األهدا  الدســــــ رية ف

 لم ندد نتمت  بالحماية؛

ان ـا  الـتدابير الالزمـة للتقلـي،  ل  أد   اـد من اآلـثار الســــــــــــــلبـية لو ف ونعتي  المرأـلا   )د( 
 التي نلق، الجرا  والمر   في  قاف التعتي ؛

ر الدملـيا  الدســــــــــــــ رـية داصـ، المرافق  ان ـا  الـتدابير الالزمـة للتقلـي،  ل  أد   اـد من آـثا )هـ( 
الطبيـة  منـ، اســــــــــــــتجواس ونعتي  المر ــــــــــــــ  والموار والدـاملين في القطـاا الطبي أو اعتقـال األ ــــــــــــــ ـا   

 ااتجازهم. أو

وفي اين أن مسؤولية المالاقة القطائية لمرن بي يرائم الحرس نق  عل  عانق الدول  فقد اعتمد   - 74
ــا  داصلـية للحوادم ال طيرة التي نطـال  ملظمـة أ ـلا  بال اـدود مدـايير وأد وا  م لـية أليرا  اســــــــــــــتدرا ــــــــــــ

المر ــــــ  والداملين والمرافق. ويم ن ل ذ  االســــــتدرا ــــــا  أن ندد  الملظمة لالســــــتجابة لردود فد، الجم ور  
ز نداو  ا م  أ را  اللماا المسلص. ن ف م ا للظرو  األملية  وندم   ونحس 

  
 التوصيات   - رابعا  

ــا ية   - 75 ــا  وأ را  اللماعا  والملظما  األ ســــــــ ــدت ا الدول األعطــــــــ ــتلادا  ل  التدابير التي و ــــــــ اســــــــ
  أاأ  يمي  الدول األعطـا  والجماعا  المسـلحة لير (2016)  2286والتوضـيا  التي أعقبت ان ا  القرار  

طـــــــــا   عل  اعتماد ونلادل ممارســـــــــا  ســـــــــليمة لتدميم اماية الرعاية الطبية في  التابدة للدول  اســـــــــب اال ت 
اللماعا  المسـلحة. والتدابير التالية يديرة باهتمام صا   علما ب   ا نلطبق أيطـا عل  ندميم اماية المد يين  

 باعة أعم:

 __________ 

 (.2020)يليف   اللجلة الدولية للاليب األامر  اماية الرعاية الاحية:  ر ادا  للقوا  المسلحة (19) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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  عالمي التاديق عل  المداهدا   ا  الالة أو اال طمام  لي ا والدعوة  ل    عا   اب  )أ( 
ــمام  ل   ــيوعا اليوم هي اللماعا  لير الدولية  فإن اال طــ ــلص  ــ علي ا. و اللظر  ل  أن أ نر أ واا اللماا المســ

ــافي النعاقيا  يليف المدقودة في  ــحايا  1949آس/ألســــــــــطس    12البرونوأول األ ــــــــ   والمتدلق بحماية  ــــــــ
ة صاضـــــة لطـــــمان الرعاية الطبية لجمي  الملازعا  المســـــلحة لير الدولية )البرونوأول النا ي(  ي تســـــي أهمي 

الجرا  والمر   دون نمييم  ألي سبب من األسلاس باستنلا  األسلاس الطبية؛ واماية الداملين في القطاا  
ــطل  ب   ـــــــطة  بية نتعق م   ــائ، اللق، الطبي؛ وعدم مداقلة أي  ـــــــ ص يطـــــ الطبي والوادا  الطبية ووســـــ

 د مل ا؛  األصالقيا  الطبية  بى  اللظر عن المستعي 

 ـــــــــمان اســـــــــتلداد يمي  األ  ـــــــــطة األ ســـــــــا ية والطبية المحايدة من  طا  نطبيق ندابير   )س( 
 م افحة األرهاس والجما ا ؛

اعتماد واســــــــتدراو ونلييص ونلعيذ الســــــــياســــــــا  والممارســــــــا  الدســــــــ رية عل  المســــــــتوش  )ا( 
 ــــــــــمان اماية الرعاية الطبية.  االســــــــــترانيجي والدملياني والت تي ي في يمي  الدمليا  الدســــــــــ رية من أي،  

ويللىي أن ي ـــــم،  ل  نجلب اســـــت دام األســـــلحة المتعجرة  ا  اآلثار الواســـــدة اللطا  في الملا ق الم هولة 
ــاـئ، اللقـ، الطبي  والتحـدـيأ الملتظم لقوائم األوـيان المملوا  ـبالســــــــــــــ ـان  وندميم نحـدـيد المرافق الطبـية ووســــــــــــ

يللىي أن نؤصذ هذ  التدابير في االعتلار أثلا  الت طي  للدمليا  اســـــــــــت داف ا  بما ي ـــــــــــم، المرافق الطبية. و 
 وفي يمي  القرارا  المتدلقة بال جما ؛

نوفير  درا  للتتل  والتحلي، واالســـــــتجابة والتدلم من االدعا ا  المتدلقة بإلحا  الطـــــــرر  )د( 
المد يين واألويان المد ية بالداملين في القطاا الطبي والمرافق الطبية ووســــــــــــــائ، اللق، الطبي  فطــــــــــــــال عن 

 ب  ، أعم  و مان  يرا  دراسة رونيلية ألثر ال جما  في   ار نقييما  األ رار اللايمة عن المدارك؛ 

و ــــــ   يرا ا  ن ــــــىي، موادة ألدارة ما بدد الحوادم  بما ي ــــــم، اع  األدلة ونقاــــــ   )ه( 
 الحقائق ونقديم التقارير؛  

ندميم ونحسين الدعم المقدم ايما يتدلق بجم  البيا ا  والتحقق والتحلي، واألبالغ  بطريقة  )و( 
ــليف اســــــب الجلس والدمر  عن أعمال الدلف واالعتدا  ا  والت ديدا  التي نطال  مل جية يراع  في ا التاــــ

 طاا الرعاية الطبية لطــــــمان أن ي ون لدش مجلس األمن والدول األعطــــــا  وأضــــــحاس الماــــــلحة اآلصرين 
 والجم ور ضورة وا حة عن األ ماف  بما يم  ن من التادي ل ا بطريقة مالئمة.  

أاأ  أيطــا يمي  الدول   ومن أي، زيادة االســتعادة من الممارســا  الســليمة لتدميم اماية المد يين  - 76
 األعطا  والجماعا  المسلحة لير التابدة للدول  اسب اال تطا   عل  ما يلي:

الـــدولي األ ســـــــــــــــــا ي في القوا ين الو ليـــة  )أ(   دراا التمامـــان ـــا بمويـــب مدـــاهـــدا  القـــا ون 
الدس رية و واعد  واستدرا  ا من أي، ندميم األا ام  ا  الالة؛ وادماا القا ون الدولي األ سا ي في األدلة

ــلحة وليرها من األفراد المدليين   ــلحة؛ ونقديم دورا  ندريبية للقوا  المســ ــتلاك ومواد التدريب للقوا  المســ اال ــ
 في مجال القا ون الدولي األ سا ي؛

ان ـا  ـندابير ل ســــــــــــــر الحلـقة بين اللماا وا دـدام األمن الىـذائي  بســـــــــــــــب، مل ـا  يجـاد الول   )س( 
ــية لللماعا   و ــــــ  ــياســــ ــادية  ســــ ــا ي  ومواي ة األزما  اال تاــــ مان ااترام أ را  اللماا للقا ون الدولي األ ســــ
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ــ  عل ا  وندميم الدعم  ــ، ب ا من أعمال علف ونل ــ ــلحة وما يتاــ ومظاهر الحرمان التي نىذي اللماعا  المســ
 لىذائي الحاد؛المقدم للدمليا  األ سا ية  ودعم استجابة مت املة للتادي للدواف  المتدددة ال ددام األمن ا

اســــــــــــت دام اللعو  لطــــــــــــمان ااترام القا ون الدولي واماية المد يين  بســــــــــــب، مل ا الحوار   )ا( 
ــياســــــــــي والجما ا  والتدريب والل ــــــــــر  وو ف عمليا   ق، األســــــــــلحة اينما ي ون هلاك صطر وا ــــــــــص  الســــــــ

القـا ون الـدولي ااتمـال اســــــــــــــت ـدام األســــــــــــــلحـة الرن ـاس ا ت ـا ـا  صطيرة للقـا ون الـدولي األ ســــــــــــــا ي أو   من
 األ سان؛ لحقو  

 عالة ويود  يرا ا   دارية للتحقيق في ســـــــــــلوك القوا  المســـــــــــلحة وفرو ندابير ن ديبية  )د( 
ويمائية؛ وايرا  نحييقا  فدالة في يرائم الحرس الممعومة  ومحا مة الجلاة  و ــمان ندوي  الطــحايا  م  

 ون مل جيـة وعـالميـة  وأ  ـا نتطلـب ندميم األرادة  مراعـاة أن المســـــــــــــــا لـة عن اال ت ـا ـا  ال طيرة يجـب أن ن 
 السياسية للدول و دران ا ومواردها للتحقيق في ا ومالاقة مرن بي ا  طائيا؛

للجمي     19- ــــــــــــــمـان التوزي  الدـادل والملاــــــــــــــف للقـااـا  المطـــــــــــــــادة لمرو أوفيـد )هـ( 
  ل  العئا  األ د نطررا من اللماا المسلص.  في بما

  
 خالصة  - خامسا   

ــدر  لق بالغ. وأما أ ر   ل  مجلس األمن  فإن  - 77 ، ماـــــ ــ   ــلحة ن ـــــ ــيلة اللماعا  المســـــ ما زالت ااـــــ
المدا اة نتعا م بتطـــافر عاملي اللماا والجائحة الدالمية. ف  ظمة الرعاية الاـــحية الطـــعيعة نتحم، عبئا يعو  

نتدمق. وألعطا  باـــــــــيص من   ا ت ا  ومظاهر العقر وا ددام األمن الىذائي وعدم المســـــــــاواة بين الجلســـــــــين
ر دعوني  ل  و ف فوري أل ال  اللار عل  الاـــــــــــــديد الدالمي في أ،   األم، أل ـــــــــــــدف العئا   فإ لي أ ر 
م ان. وفي الحاال  التي يســـــــتمر في ا اللماا  فإن التطبيق الســـــــليم لقواعد القا ون الدولي األ ســـــــا ي والقا ون  

  ون ةيف المدا اة األ ســـا ية  بما في  ل  المدا اة اللايمة  الدولي لحقو  األ ســـان من  ـــ  ه أن يســـ م في مل 
. و د يرش  عل  مر الســـلين  و ـــ  ونلادل الد ـــرا  من التدابير الدملية الاترام هذ  19-عن يائحة أوفيد

القواعـد و ــــــــــــــمـان ااترام ـا  ولتدميم امـاـية المـد يين. والمطلوس اآلن عل  ويـه الســــــــــــــرعـة من يمي  اـلدول  
 أ را  اللماا المسلص هو األرادة السياسية الاترام القواعد ونلعيذ الممارسا  السليمة.األعطا  ويمي  

 


