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 حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  - أوال   
 2018أيلول/سبتمبر  21يقدم هذا التقرير عمال بالطلب الوارد في بيان رئيسة مجلس األمن المؤرخ   - 1
(S/PRST/2018/18 ويســــتجيب أيطــــا لطلبا  المجلس المتدلقة بتقديم تقارير عن مواطــــ .) يع محددة التي

. ويقــــــدم (2019) 2475و  (2019) 2474و  (2018) 2417و  (2016) 2286ورد  في القرارا  
(، التي تمثل أكبر اختبار يواجهه الدالم منذ تشـــــــــــكيل األمم 19-جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد ظل في

المتحدة، والتي تؤثر بشـكل خطير عل  حماية المدنيين، و  سـيما في سـيا ا  النااعا . وتشـكل هذج الجائحة 
عالمية  ادرة عل  تدمير الدول المتطــــــررة من النااعا ، واكتســــــاي نظمها الصــــــحية الطــــــدي ة أامة صــــــحية  

أصـــــال. وتداني  درة الدول عل  منع انتشـــــار ال يروس، وتوفير الرعاية للمصـــــابين، ومواصـــــلة تقديم الخدما  
 19-حة كوفيدالصـحية األسـاسـية لدامة السـكان من  يود شـديدة وتختلس من سـياآ رل  تخر. وتؤد  أامة جائ 

رل  ايادة ت ا م طــدس أ ل األشــخات اســت ادة من الحماية في المجتمع. وعل  ما يبدو أن كبار الســن، ومن 
ي تقرون رل  سـبل الحصـول عل  المياج والمرافآ الصـحية، ومن يدانون من ظروس صـحية سـابقة، مدرطـون 

ل حصـــولهم عل  الرعاية الصـــحية بشـــكل خات لبصـــابة بال يروس. ويواجه النســـا  واألط ال عقبا  في ســـب 
وفي ســبل كســب الراآ والتدليم وذير ذل  من أشــكال الدعم الحيوية. وباإطــافة رل  ذل ، ااد  الحاجة رل  
الحماية، بما في ذل  الحماية من الدنس المنالي والدنس الجنساني. و ل  سبل الحصول عل  خدما  صحة 

اإعا ة عقبا  جديدة في الحصــــــــــــول عل  ما يحآ لهم  األم والصــــــــــــحة اإنجابية. ويواجه األشــــــــــــخات ذوو
المخيما   خطرا كبيرا عل  الالجئين والمشردين داخليا في  19-خدما  ودعم. وتشكل أيطا جائحة كوفيد من

ــحية الكافية. والقيود  ــحية والخدما  الصــــ ــتوطنا ، التي كثيرا ما تكون مكتظة وت تقر رل  المرافآ الصــــ والمســــ
ــة من  بل والقيود الجديدة  ــة الم روطــــــ ــاني يمكن الم روطــــــ ــول الجها  ال اعلة في المجال اإنســــــ عل  وصــــــ

 تايد من تقويض جهود ا ستجابة. أن

تذار/مارس   23يســبآ له مثيل الذ  يواجه المجتمع الدولي، أصــدر  في  واعترافا بالتحد  الذ  لم - 2
ندا  من أجل و س فور  إطالآ النار عل  الصــــديد الدالمي للمســــاعدة عل  تهيئة الظروس الالامة   2020

ــة  إيصـــــال المســـــاعدة اإنســـــانية، وفتل المجال أمام الدبلوماســـــية، وبدا األمل في ن وس أكثر الناس عرطـــ

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)
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ــا ، 19-فيدلجائحة كو  ــكال التدبير عن الت ييد المتدددة مشــــجدة، بما في ذل  ت ييد الدول األعطــ . وكان  أشــ
والمنظما  اإ ليمية ودون اإ ليمية، والجماعا  المســــــــلحة، والمجتمع المدني، وأفراد من جميع أرجا  الدالم. 

تن يذ و س رطالآ النار، و  ســـيما وفي الدديد من الســـيا ا ، ما اال يتدين الت لب عل  التحديا  التي تواجه  
في المناطآ التي تشـــــــهد نااعا  طال أمدها، والتي كثيرا ما تشـــــــمل جها  فاعلة مســـــــلحة متدددة ومصـــــــالل 
متشـــدبة عل  الصـــدد المحلية والوطنية والدولية. و د تخلآ هذج الجائحة حوافا لبدض األطراس في النااعا  

ــبآ ما، مما يؤ  ــول عل  ســــــ ــ ط من أجل الحصــــــ د  رل  ايادة الدنس، في حين أن أطرافا أخرى  د تجد للطــــــ
 فرصا متاحة ألن الحكوما  والمجتمع الدولي منش الن باألامة الصحية.

وفي حا   النااع هذج وذيرها، يظل ســــــــــــاريا كل من القانون الدولي اإنســــــــــــاني والقانون الدولي  - 3
طراس والجهـا  ال ـاعلـة احترامهم بهـدس لحقوآ اإنســـــــــــــــان والقـانون الـدولي لالجئين ويجـب عل  جميع األ

طــــمان حماية فدالة للســــكان المتطــــررين من النااع والتصــــد  ب دالية للجائحة. ويمكن القيام بذل ، مثال، 
بحماية الداملين في مجال الرعاية الصـحية، والبن  التحتية ووسـائل النقل األسـاسـيةا وبالحد من اإصـابا  

نيين، وبالتالي تخ يس الطــــ وط عل  نظم الرعاية الصــــحية التي تتحمل المرتبطة بالنااع في صــــ وس المد
ي وآ طا تهاا وتيسـير ريصـال المسـاعدة اإنسـانية بسـرعة ودون عوائآ وب مانا وطـمان حصـول ال ارين  ما

 من الدنس وا ططهاد عل  الحماية.

ــهد عام  - 4 ــادس بالذك  2019وشــــ ــارخة في مجال حماية المدنيين. فقد صــــ ــا  صــــ ــنوية تنا طــــ رى الســــ
الدشـــــــرين لنظر مجلس األمن في حماية المدنيين بوصـــــــ ها بندا مواطـــــــيديا من بنود جدول األعمال والذكرى 
ــاني. وعل  مدى  ــكل ركياة من ركائا القانون الدولي اإنسـ ــبدين  ت ا يا  جنيس األربع، التي تشـ ــنوية السـ السـ

تحدة وجها  أخرى عل  أهمية حماية ، شـــــــــدد  مجموعة من الدول األعطـــــــــا  وممثلي األمم الم2019عام 
،  دم  ألمانيا وفرنسـا ندا  الدمل 2019المدنيين وعل  التاامها بالقانون الدولي اإنسـاني. ف ي أيلول/سـبتمبر 

دولة  43من أجل تدايا احترام القانون الدولي اإنســـــــــــاني والدمل اإنســـــــــــاني المبدئي، الذ  أيدته حت  ا ن 
دقد المؤتمر الدولي الثالا والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر، الذ  اعتمد  . وانته  الدام ب ( 1) عطوا

تطبيآ القانون الدولي اإنســــــاني عل  الصــــــديد المحلي  خارطة ”في الدول األعطــــــا  خارطة طريآ مدنونة 
 .( 2) “طريآ من أجل تدايا التن يذ الوطني للقانون الدولي اإنساني

الخطوا  اإيجــابيــة، كــان الوا ع في الميــدان يشــــــــــــــير رل  حقــائآ مختل ــة رل  وعل  الرذم من تلــ   - 5
كبير. فقد كان  هنا  حا   ســد  فيها أطراس النااع رل  احترام القانون الدولي اإنســاني في عملياتها،   حد

ولكن كان  هنا  أيطــــــــــــــا حا     حصــــــــــــــر لها و ع فيها عكس ذل ، حيا انتهك  بانتظام  واعد القانون  
دولي اإنســـــــــاني والقانون الدولي لحقوآ اإنســـــــــان، عل  النحو المبين في ال رع الثاني. ويطري الدقد الجديد ال

تحديا  وفرصــــا فيما يتدلآ بحماية المدنيين، وينظر في بدطــــها في ال رع الثالا. وعل  نحو ما جرى تناوله 
ــافرة لتن ـيذ اإجرا ا   ــابقين في ال رع الرابع، رن ـبذل جهود حقيقـية ومتطــــــــــــ الثالـثة الواردة في التقريرين الســــــــــــ

__________ 

 .onu.delegfrance.org/IMG/pdf/humanitarian_call_for_action.pdfانظر   (1) 

 Bringing international humanitarian law home: a road map for“المؤتمر الدولي للصــــــــليب األحمر والهالل األحمر،   (2) 

better national implementation of international humanitarian law” الثــالــا والثالثين المؤتمر الــدولي ،  رار اتخــذ في
 .(33IC/19/R1) 2019كانون األول/ديسمبر  12رل   9، من لصليب األحمر والهالل األحمرل
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(S/2018/462   وS/2019/373) ــي طـــي ــيمة للقانون، سـ ــا لة عن ا نتهاكا  الجسـ ــيما لتدايا المسـ ، و  سـ
 اإجرا ا  الثالا. وهذا سيتطلب  بل كل شي  ررادة سياسية للقيام بذل .رل  رحراا تقدم حقيقي نحو تحقيآ 

  
 : عام من المعاناة 2019حالة حماية المدنيين في عام   -  ثانيا  

. وُأجبر ماليين 2019ُ تل عشـــــرا  ا  س من المدنيين أو أصـــــيبوا بجروي أو بصـــــدما  في عام  - 6
الـثانـية أو الـثالـثة أو الرابدـة، ممـا ااد من طــــــــــــــد هم في هذج األشــــــــــــــخـات عل  م ـادرة ديارهم أو الناوي للمرة  

الدملية. وعل  شـــاكلة نتائل الســـنوا  الســـابقة، تدرض النســـا  وال تيا ، عل  وجه الخصـــوت، لدنس جنســي 
وجنســاني مروع. وباإطــافة رل  ذل ، ألحق  الهجما  المباشــرة أو الدشــوائية التي تشــنها األطراس المتنااعة 

اال والمدارس والمســــــتشــــــ يا  واألســــــواآ وأماكن الدبادة والبن  التحتية المدنية األســــــاســــــية، مثل أطــــــرارا بالمن 
 شبكا  الكهربا  والمياج، أو دمرتها.

 
 وفاة المدنيين وجرحهم على نطاق واسع  

ــل وجري أكثر من  - 7 ــدة عن مقتـ ــام  20 000أبل ـــ  األمم المتحـ ــدني في عـ ــا    2019مـ ــة لهجمـ نتيجـ
ــط ، والجمهورية الدربية   10نااعا  تجر  في   في  ــتان، وأوكرانيا، وجمهورية أفريقيا الوســـــــــــ بلدان هي  أف انســـــــــــ

الســـــورية، وجنوب الســـــودان، والصـــــومال، والدراآ، وليبيا، ونيجيريا، واليمن. ومن شـــــبه المؤكد أن ذل  الر م أ ل  
تشــــاد، وجمهورية ي صــــ وس المدنيين في الوا ع. وعالوة عل  ذل ، رنه   يشــــمل ما أبله عنه من خســــائر ف  من 

 ، واألرض ال لسطينية المحتلة. )دارفور(، والكاميرون، ومالي، وميانمار، والنيجر  الكون و الديمقراطية، والسودان 

مدنيا    10  392وشهد  أف انستان أكبر عدد من اإصابا  المسجلة بين المدنيين، حيا ُ تل أو جري   - 8
اليدوية الصــــــنع، وا شــــــتباكا  البرية، وال ارا  الجوية، وذير ذل  من األســــــاليب، من جرا  األجهاة المت جرة 
في المائة من المدنيين الذين ُ تلوا أو ُجرحوا. وفي الجمهورية الدربية الســــــورية،  42وشــــــكل النســــــا  واألط ال 

وفي اليمن،  ط ال.  688امرأة و   466مدنيين، منهم  2  404أســـــــــ ر  اعمال القتال عن مقتل ما   يقل عن 
في المائة منهم. وفي جنوب الســــــودان، أدى القتال   25مدنيا يشــــــكل األط ال   3 217ُأبله عن مقتل أو جري  

مــــدنيين. وفي  1 405رل  مقتــــل أو جري  2019في ال ترة من مــــارس/تذار رل  كــــانون األول/ديســــــــــــــمبر 
 .2019رصابة في ص وس المدنيين في عام  1 459الصومال، ُسجل  

. ف ي ميانمار، مثال، أفاد  2019ق  أيطــــــا أطــــــرار ب عيان مدنية مختل ة أو دمر  في عام وُألح - 9
األنبا  ب ن أديرة ومدارس ومخيما  للمشــــــــردين داخليا، وكذل  مســــــــاجا  اراعية، تدرطــــــــ  لهجما . وفي 

قــل رل  مقتــل مــا   ي  2019ليبيــا، أد  ذــارة جويــة عل  مرفآ احتجــاا خــات بــالمهــاجرين في يوليو/تموا 
صــــــــابة   53 عن تخرين. وأســــــــ ر  أيطــــــــا هجما  الجماعا  المســــــــلحة عل  األســــــــواآ  87مهاجرا و جئا وا 

مدني. وفي أ صـــــــــ  شـــــــــمال الكاميرون،   100والبلدا  والشـــــــــاحنا  التجارية في نيجيريا عن مقتل أكثر من 
مدني.  200كنائس وعن مقتل أكثر من  7منال و   700أسـ ر  هجما  شـنتها جماعا  مسـلحة عن تدمير 

ــبة  29وفي الجمهورية الدربية الســـورية، هوجم    محطة من محطا  الطـــم، مما أثر عل  توافر المياج بالنسـ
 لدشرا  ا  س من المدنيين في جميع أرجا  البلد.

https://undocs.org/ar/S/2018/462
https://undocs.org/ar/S/2019/373
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ــكان في و وع ما   يقل عن - 10 ــلحة المت جرة في المناطآ ا هلة بالسـ ــتخدام األسـ ــبب اسـ  17  904 وتسـ
في المائة  90. وللسـنة التاسـدة عل  التوالي، شـكل المدنيون ( 3) 2019رصـابا  في صـ وس المدنيين في عام 

وتؤكد هذج المدلومة  .( 4) من القتل  والجرح  من جرا  اسـتخدام األسـلحة المت جرة في المناطآ ا هلة بالسـكان
اإحصـــــائية مرة أخرى طـــــرورة أن تتجنب أطراس النااعا  اســـــتخدام األســـــلحة المت جرة ذا  ا ثار الواســـــدة 
النطاآ في المناطآ ا هلة بالســكان. فدل  ســبيل المثال، شــهد  ليبيا ايادة كبيرة في اإصــابا  بين المدنيين 

مــدنيــا في الدــام  17، مقــابــل 2019مــدنيين في عــام  409النــاجمــة عن ال ــارا  الجويــة، حيــا ُ تــل وجري 
الماطـــــي. وفي أف انســـــتان، ظل  األجهاة المت جرة اليدوية الصـــــنع الســـــبب الرئيســـــي للوفاة واإصـــــابة، حيا 

ــاـبا  بين المـدنيين. وت ـيد لجـنة التحقيآ اـلدولـية المســــــــــــــتقـلة المدنـية  42تســــــــــــــبـب  في  في المـاـئة من اإصــــــــــــ
ب ن عددا   يحصــــــــــــــ  من األطـ ال  تلوا من جرا  الذخائر الدنقودية، والقـنابل  بالجمهورية الدربـية الســــــــــــــورية

الحرارية الطــ طية، والبراميل المت جرة، والذخائر الصــاروخية اليدوية الصــنع، واألســلحة الكيميائية، التي كثيرا 
الحرب مـا اســــــــــــــتدملـ  طـــــــــــــــد المـدنيين واألعيـان المـدنيـة. وفي هـذج الســــــــــــــيـا ـا  وذيرهـا، مـا االـ  مخل ـا  

المت جرا  تشــــــــــــــكل خطرا فتاكا. وفي نيجيريا، شــــــــــــــكل التلوا الناجم عن مخل ا  الحرب من المت جرا   من
 مليون شخت في شمال شرآ البلد. 1,5تهديدا لما يقدر بنحو 

ــادة ل فراد  - 11 وأســـ ر  ســـنوا  النااع في الســـودان عن تطـــرر ثمان من و يا  البلد من األل ام المطـ
ــا  الحرب  ــام ومخل ـ ــة عـ ــايـ ــل 2019من المت جرا . وبحلول نهـ جـ مو ع من الموا ع الخطرة  3 900، ســــــــــــــُ

ــادة ل فراد وبمخل ـا  الحرب من المت جرا  الـناجمـة عن نااعـا   في الدراآ ـباعتـبارهـا ملوـثة ـباألل ـام المطــــــــــــ
تذكير صــــــــارخ متدددة ما اال  تؤثر عل  البن  التحتية والمناال وســــــــبل كســــــــب الراآ. وتل  األمثلة وذيرها 

بالموروا ال تا  الذ  تتركه األل ام المطــــــــــادة ل فراد وباألهمية األســــــــــاســــــــــية لحظرها بموجب ات ا ية حظر 
نتا  ونقل األل ام المطـادة ل فراد وتدمير تل  األل ام. وُتحا جميع الدول التي لم تنطـم  اسـتدمال وتكديس وا 

 ل  طمان عدم استخدام تل  األسلحة ل بد.بدد رل  ا ت ا ية عل  ا نطمام رليها دون ربطا  وع

وعل  نحو مـا ورد بشــــــــــــــكـل مســــــــــــــتقـل في تقرير األمين الدـام المقـدم رل  مجلس األمن عن الدنس  - 12
، 2019الجنســــي المتصــــل بالنااعا ، ما اال هذا الدنس يرتكب في الدديد من النااعا  المســــلحة. ف ي عام 

يطـــا من طـــحايا الدنس الجنســـي المتصـــل بالنااعا ، ظل  النســـا  عل  الرذم من أن الرجال وال تيان كانوا أ
ــل بالنااعا   ــي المتصــ ــجلين. وُحدد  أنماط الدنس الجنســ ــحايا المســ وال تيا  يمثلن ال البية الدظم  من الطــ

ســـــــــياآ ا حتجاا، والناوي والهجرة، وخالل الدمليا  الدســـــــــكرية، وبوصـــــــــ ه انتقاما من جانب الجماعا   في
دعم المتصـــــور المقدم للخصـــــوم، أو للســـــيطرة عل  األراطـــــي والموارد المددنية أو األنشــــطة المســـــلحة عل  ال

المشـروعة. وت يد التقارير ب ن األسـر المديشـية تسـتخدم تليا  مطـرة للتدامل مع تل  المسـ لة مثل الاوا   ذير
 المبكر والاوا  القسر ، و  سيما في أماكن الالجئين والمشردين.

ــتقل في تقرير األمين الدام عن التدابير الخاصـــــة الرامية رل  الحماية  وعل  نحو ما - 13 ورد بشـــــكل مســـ
، ما فتئ  األمم المتحدة تداا تدابير المســــــــا لة وتجدل (A/74/705)من ا ســــــــت الل وا نتها  الجنســــــــيين 

د   دعا ا  ا سـت الل وا عتدا  الجنسـيين من جانب موظ ي الطـحايا في صـميم الجهود الرامية رل  التصـ 
األمم المتحــدة وشــــــــــــــركــائهــا المن ــذين. ومع ذلــ ، مــا االــ  هنــا  تحــديــا  كبيرة، مثــل ارت ــاع مدــدل دوران 

__________ 
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الموظ ين، رل  جانب البيئا  الهشــــة التي تدمل فيها األمم المتحدة، والتي تســــتلام يقظة مســــتمرة لك الة وجود 
المخاطر والتخ يس من حدتها، وفحت الســــــجال  الشــــــخصــــــية للموظ ين وتدريبهم، وا ســــــتجابة  نظم لتحديد

 بشكل مركَّا عل  الطحايا وفي الو   المناسب وبقوة لالدعا ا  عند تلقيها.

ــا  وال تيا  طوال عام  - 14 ــتان، 2019وظل  النااعا  تخلس أثرا مدمرا عل  النســ ــهد  أف انســ . فقد شــ
ة الســـــورية، وجمهورية الكون و الديمقراطية، والصـــــومال، ومالي واليمن واألرض ال لســـــطينية والجمهورية الدربي 

المحتلة مستويا  كبيرة من ا نتهاكا  الجسيمة المتركبة في حآ األط ال. وُأجبر عشرا  ا  س من ال تيان 
وا لددة انتهاكا  أخرى، وال تيا  عل  المشاركة في أعمال القتال، بما في ذل  في الخطوط األمامية، وتدرط

رد عدد ذير طـــخم من األط ال، وان صـــل الدديد منهم عن أســـرهم  منها القتل والتشـــويه والدنس الجنســـي. وشـــُ
وأصـــــــبحوا ي تقرون رل  ســـــــبل الحصـــــــول عل  الم وى وال ذا  والرعاية الصـــــــحية. وعل  مدار الســـــــنة، ظل  

الب للهجما . وفي كثير من حا   النااع، المدارس تســـتخدم ألذراض عســـكرية، مما عرعض المدلمين والط
شـــــــــــــمل  الهجما  عل  المدارس رطـــــــــــــرام النار في المرافآ، وتدمير المددا  المدرســـــــــــــية، وتهديد الداملين 

مجال التدليم. وتؤكد هذج الحوادا طـــــرورة امتثال أطراس النااع بشـــــكل صـــــارم للقانون الدولي اإنســـــاني  في
 ة وتن ذج من جانب الدول.وطرورة ت ييد رعالن المدارس ا من 

ويديش ت س األط ال المرتبطين بال دل بتنظيم الدولة اإســــــــــــالمية في الدراآ والشــــــــــــام والجماعا   - 15
ــديد  ــون لخطر شــ ــتقرة. وهؤ   األط ال مدرطــ التابدة له أو الذين ياعم أنهم مرتبطون به في ظروس ذير مســ

ــل  ومن الطـــــــــــرور  مداملتهم أو  و بل كل شـــــــــــي  عل  أنهم  ــالل الط ل ال طـــــــــ ــحايا وأن تكون مصـــــــــ طـــــــــ
ا عتبـار األول في تحـدـيد مدـاملتهم. ووفقـا للقـانون الـدولي لحقوآ اإنســــــــــــــان، يحآ لكـل ط ـل ـيدع  أـنه  هي

انتهـ  ـ انون الدقوـبا  أو يتهم ـبذـل  أو يثـب  علـيه ذـل  في أن يدـامـل بطريقـة تت آ مع رفع درجـة رحســــــــــــــاس 
لط ل لما لآلخرين من حقوآ اإنســـــــــــان والحريا  األســـــــــــاســـــــــــية وتراعي الط ل بكرامته و درج، وتداا احترام ا

 الط ل واستصواب تشجيع رعادة اندما  الط ل في المجتمع وايادة  درته عل  القيام بدور بنا  فيه. سن

، بما في ذل  ( 5) 2019صـح يا عل  األ ل  تلوا في نااعا  مسـلحة في عام  16وأفاد  األنبا  ب ن  - 16
جمهورية الدربية الســورية، والصــومال، وليبيا. وشــكل ذل  انخ اطــا مقارنة بالدام الماطــي الذ  في تشــاد، وال
صــــــــح يا في نااعا  مســــــــلحة، ذير أن ذل  يرجع رل  انخ اض عدد الصــــــــح يين الذين كانوا   35 تل خالله 

  وســــائل يددون تقاريرهم من مناطآ نااع، بســــبب شــــدة انددام األمن. ويشــــكل عدم رتاحة ســــبل الوصــــول رل
ــدر  لآ ـباله، ـبالنظر رل  أهمـية التقـارير المســــــــــــــتقلـة في الكشــــــــــــــس عن مدـاـناة الـناس، وكبل   اإعالم مصــــــــــــ

ل  المسا لة.  المتحاربين، والدعوة رل  ريجاد حلول سياسية وا 
 

 نزوح الماليين نتيجة للعنف المروع والظروف الرهيبة  

مليون    70,8، لينطـــــــــــافوا رل  2019أجبر  النااعا  ماليين المدنيين عل  م ادرة ديارهم في عام  - 17
. وال البية الدظم  من هؤ   األشـــخات، 2019شـــخت ناحوا بال دل نتيجة النااع والدنس بحلول بداية عام 

ــبيل المثال، ناي ما يقرب من م  41أ  ما يايد عن  ليون شــــــــــخت حديثا مليون، ناحوا في بلدانهم. فدل  ســــــــ
شـــــــــــــخت  200 000شـــــــــــــخت في أف انســـــــــــــتانا وناي  455  553جمهورية الكون و الديمقراطيةا وناي  في

__________ 

 Killing the messenger 2019: an analysis of news media casualties carried out” المدهد الدولي لســالمة الصــح يين،  (5) 

for the International News Safety Institute by Cardiff School of Journalism “ (2020.) 
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شـــــــخت    343  000ليصـــــــل رل     2019وفي ليبيا، تطـــــــاعس تقريبا عدد المشـــــــردين داخليا في عام  نيجيريا.  في
. وعان  الدديد  2019في عام  مليون شــخت    1,8بســبب القتال في طرابلس. وفي الجمهورية الدربية الســورية، ناي  

شـــــــــــخت في و ية راخين   48  000من األســـــــــــر الســـــــــــورية من حا   ناوي متدددة. وفي ميانمار، شـــــــــــرد القتال 
 شخت في و ية شان.   26 000 و 

، منهـا خطر و وع المايـد من الدنس، وعـدم ك ـايـة 2019وواجـه النـااحون تحـديـا  خطيرة في عـام  - 18
نســانية، ومحدودية احتما   التوصــل رل  حلول دائمة. وفي الو   ن ســه، ســبل الحصــول عل  المســاعدة اإ

تدرطــ  األســر والمجتمدا  المحلية التي تســتطــيس النااحين لطــ وط متاايدة، ســوا  في المناطآ الحطــرية 
 أو في ذيرها من المناطآ.

رين األول/أكتوبر و د ُكلس ال ريآ الرفيع المســـــــتوى المدني بالتشـــــــرد الداخلي، الذ  أنشـــــــ  في تـشــــــ  - 19
ــا  واألمم المتحدة 2019 ، با تراي حلول ملموســـــــــة طويلة األجل للتشـــــــــرد الداخلي، لكي تداا الدول األعطـــــــ

 جهودها الرامية رل  مساعدة جميع المتطررين، بمن فيهم النااحون والمجتمدا  المطي ة.
 

 والبيروقراطيةعرقلة إيصال المساعدات اإلنسانية بفعل العنف وانعدام األمن   

ــاني   2019ُأبله عل  نطاآ واســـــع في عام  - 20 ــد الداملين في المجال اإنســـ عن و وع أعمال عنس طـــ
وأصـولهم، بما في ذل  أعمال القتل وا عتدا ا ، وا حتجاا التدسـ ي، والمطـايقة، والسـر ة، واسـتخدام مباني 

، وجمهورية أفريقيا الوســـط ، والجمهورية المســـاعدة اإنســـانية في األذراض الدســـكرية. وســـجل في أف انســـتان
الدربية الســــــورية، وجمهورية الكون و الديمقراطية، وجنوب الســــــودان، ومالي، ونيجيريا أكبر عدد من الحوادا 

في المـائـة من القتل  والجرح . ف ي  90. وشــــــــــــــكـل الموظ ون الوطنيون أكثر من ( 6) 2019األمنيـة في عـام 
حادا عنس طـد موظ ي المسـاعدة اإنسـانية وأصـولهم. وفي  392ه عن و وع اليمن، عل  سـبيل المثال، ُأبل

. وفي جمهورية 532تخرون، واختطس   52من الداملين في مجال اإذاثة، وأصــــــــــيب    32أف انســــــــــتان،  تل 
ــاني،   357الكون و الـديمقراطـية، ُأبله عن و وع  حـادـثا أمنـيا، ُ ـتل فيهـا أربدـة من الدـاملين في المجـال اإنســــــــــــ

، مقابل 2019حادثا في عام   535منهم. وفي جنوب السودان، أبله عن و وع    36منهم، واختطس    22  وُجري
 2019عامال عل  األ ل من الداملين في المجال اإنســـاني في عام  129، وُنقل 2018حادثا في عام  760

 بسبب انددام األمن، مما أدى رل  تدطيل الدمليا .

ا  اإنســانية ب دل مختلس الدوائآ البيرو راطية وذيرها في الدوائآ وفرطــ  أيطــا  يود عل  الدملي  - 21
في الجمهورية الدربية السـورية، وجمهورية الكون و الديمقراطية، وجنوب السـودان، والصـومال، والدراآ، وليبيا،  

ل حــادثــا متدلقــا بــومكــانيــة وصــــــــــــــو  2 570وميــانمــار، ونيجيريــا، واليمن وأمــاكن أخرى. ف ي اليمن، ُأبله عن 
، أســـــ ر  عن رعا ة أو ت خير تقديم خدما  المســـــاعدة اإنســـــانية رل  2019المســـــاعدا  اإنســـــانية في عام 

مليون ط ل. وفي الدراآ، عل  الرذم من تراجع القيود الم روطـــــة   2,1ماليين شـــــخت، منهم أكثر من  8,3
حادثا انطوى عل  منع الوصـــــول  320، و ع ما يايد عن 2019عل  الوصـــــول المتصـــــلة بالنااعا  في عام 

 مليون شخت. 1,4رل  المحتاجين أو رعا ته، مما أثر عل  

وواجه  المنظما  اإنســانية في الصــومال طــرائب تدســ ية وتدخال من جانب الســلطا  في التدا د   - 22
   مع الموردين ومقـــدمي الخـــدمـــا ، وفي تديين الموظ ين. وأد  هـــذج الحوادا وذيرهـــا رل  تدطيـــل عمليـــا

__________ 

 .https://aidworkersecurity.org/incidents/search?start=2019&detail=1انظر الرابط   (6) 

https://aidworkersecurity.org/incidents/search?start=2019&detail=1
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المسـاعدة اإنسـانية أو ت خيرها، وفي بدض الحا   رل  تدليقها. وفي جمهورية الكون و الديمقراطية، أثر عل   
الدمليا  اإنســــــــانية تدقد أو ت خر عمليا  التســــــــجيل ومنل الت شــــــــيرا  رل  المنظما  ذير الحكومية وفرض  

 .المقاطدا  د الوطني عل  مستوىطرائب مخصصة عليها. وأحيانا لم يدترس باإذن الممنوي عل  الصدي

وُعر ل  الدمليا  اإنسانية أيطا بتدابير مكافحة اإرهاب وتدابير الجاا ا . وفي بدض السيا ا ،  - 23
 اد  الســــياســــا  الوطنية لمكافحة اإرهاب بدض الحكوما  رل  فرض شــــروط عل  تمويل الدمل اإنســــاني 

اإنســانية عل  الدمل وفقا للمبادا اإنســانية. وبموجب  وانين  واألنشــطة اإنســانية مما أطــر بقدرة المنظما 
ــانية في مناطآ يكون فيها  ــن ة في تل  الدول عل  أنها  ت ثير كبيرعدة دول، تن يذ أنشـــطة رنسـ لجماعا  مصـ

 ــد يدرض المنظمــا  لدقوبــا  شـــــــــــــــديــدة. و ــد حــا مجلس األمن الــدول مرارا وتكرارا،  “ررهــابيــة”جمــاعــا  
، عل  طــــــــــــمان امتثال تدابير مكافحة اإرهاب للقانون الدولي (2019)  2482و  (2019)  2462 راريه   في

خالل تحديد اسـتثنا ا  بالنسـبة  اإنسـاني، وعل  مراعاة أثرها المحتمل عل  األنشـطة اإنسـانية، و  سـيما من
 ل نشطة اإنسانية المحايدة في األطر المتدلقة بمكافحة اإرهاب والجاا ا .

 
 استمرار الهجمات على جهات تقديم الرعاية الصحية  

حوادا أمنية أثر  عل  الرعاية الصـــــــــــحية، وأســـــــــــ ر    1 006ســـــــــــجل  منظمة الصـــــــــــحة الدالمية  - 24
، بما في ذل  في أف انسـتان، وجمهورية أفريقيا الوسـط ،  2019بلدا وا  ليما في عام  11رصـابة، في  825 عن

والجمهورية الدربية الســــــــــــورية، وليبيا، ومالي، ونيجيريا، واليمن واألرض ال لســــــــــــطينية المحتلة. وشــــــــــــمل  تل   
ــتخدام المرافآ الطبية ف ــائل النقل الطبي، واســــ ــ يا ، والهجما  عل  وســــ ــتشــــ األذراض   يالحوادا تدمير المســــ

تواتر   الدســـــــكرية، وانتااع المواد الطبية من  وافل المســـــــاعدا  اإنســـــــانية. وفي أف انســـــــتان، أد  الايادا  في
ســاعة من ســاعا  تقديم   48 000الهجما  عل  جها  تقديم الرعاية الصــحية وفي مســتوى فتكها رل  خســارة 

،  2019في ليبيا، في كانون األول/ديســـــمبر اســـــتشـــــارة. وأد  أعمال القتال  76 000الرعاية الطبية وتطـــــييع 
مرفقا منها عل  اإذالآ في نهاية المطاس. وفي اليمن،   12مرفقا طبيا، مما أجبر  26رل  رلحاآ أطرار بـــــــــ 

، ولكن، فقط نصس المرافآ الطبية  2019مليون شخت في حاجة ماسة رل  الرعاية الطبية في عام  8,9كان 
األطـــــــــــــرار الناجمة عن النااع. وأدى القتال في شـــــــــــــمال الجمهورية الدربية   كان يدمل، ويداى ذل  جائيا رل 

مرفقا طبيا. وفي جمهورية الكون و الديمقراطية، أعيق  بشــــــــكل كبير   82الســــــــورية رل  رلحاآ أطــــــــرار بــــــــــــــــــــــ 
.  2019عام  هجما  عل  مرافآ الرعاية الصــحية في 406ا ســتجابة ألامة مرض فيروس ريبو  بســبب و وع 

ــاني وأن تك ل حماية جميع الموظ ين الطبيين  وما اال  من المحتم أن تمتثل أطراس النااع للقانون الدولي اإنســ
والداملين في المجال اإنسـاني الذين يقتصـر عملهم عل  القيام بواجبا  طبية، ووسـائل نقلهم ومدداتهم، فطـال  

ودها لتن يذ  رار مجلس األمن  المســــــــــــتشــــــــــــ يا  والمرافآ الطبية األخرى، وأن تداا الدول األعطــــــــــــا  جه عن
 .والتوصيا  المرتبطة به المتدلقة بحماية جها  تقديم الرعاية الصحية (2016) 2286

 
 الجوع الناجم عن النزاعات  

 الدالمي للتقريروفقا ما اال  النااعا  تشـــــــــكل الســـــــــبب الرئيســـــــــي للجوع عل  الصـــــــــديد الدالمي. و  - 25
مليون شــــخت من الذين يدانون من حدة الجوع، أ  أكثر  77، كان يديش 2020لدام  ال ذائية  األاما  عن
ــديد الدالمي، في   57 من ــررا من النااع أو انددام  22في المائة من مجموعهم عل  الصـــــــــ بلدا وا  ليما متطـــــــــ

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://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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. ف ي حوض بحيرة تشـــــــاد، مثال، أدى الدنس المتصـــــــل بالنااع رل  ايادة كبيرة في مســـــــتويا  انددام  ( 7) األمن
ماليين    3,3، رذ كان 2019األمن ال ذائي الحاد في ال ترة من تشرين األول/أكتوبر رل  كانون األول/ديسمبر  

ــبل الديش، مدظ شـــخت في ــاعدة عاجلة في مجا   ال ذا  والت ذية وسـ ــرآ حاجة رل  مسـ ــمال شـ مهم في شـ
ــائل الحرب حســـــــب ( 8) نيجيريا ــيلة من وســـــ . ومن دواعي القلآ الباله اســـــــتخدام تجويع الســـــــكان المدنيين كوســـــ

 الحال في جنوب السودان. هو يقال، كما ما

بالصلة الجوهرية بين الجوع والنااع، والدور األساسي  ، أ ر مجلس األمن (2018) 2417وفي القرار   - 26
ــا حظر   ــلحة. وكرر أيطـــ ــد  له في النااعا  المســـ ــاني في منع الجوع والتصـــ الذ  يؤديه القانون الدولي اإنســـ

، اعتمد  جمدية  2019اســــــتخدام تجويع المدنيين ك ســــــلوب من أســــــاليب الحرب. وفي كانون األول/ديســــــمبر 
وما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدديال للنظام األساسي إدرا  جريمة الحرب  الدول األطراس في نظام ر 

المتمثلة في تدمد اســــــتخدام تجويع المدنيين كوســــــيلة من أســــــاليب الحرب في النااعا  المســــــلحة ذير الدولية.  
ــالة جاامة م ادها أن حرمان ا ــا برســــ ــد ث رة مهمة في و ية المحكمة. وذل  يبدا أيطــــ لمدنيين عمدا  وذل  يســــ

مقبول. وتحا   الحصــــــــول عل  ال ذا  وذيرج من طــــــــروريا  البقا  عل   يد الحياة جريمة حرب وهو ذير من
 .الدول األطراس في النظام األساسي عل  التصديآ عل  هذا التدديل أو  بوله دون ربطا 

 
 أثر النزاع المدمر والمتفاوت على األشخاص ذوي اإلعاقة  

عا  المسـلحة أثرا كبيرا عل  األشـخات ذو  اإعا ة. ف ي اليمن، مثال، شـمل  التحديا   ُتخلِّس الناا - 27
المطروحة محدودية فرت الحصـــول عل  الخدما  الصـــحية والتدليم وفرت الدمل. وتواجه المنظما  الداملة  

ــه. ــبب ت خر التمويل ونقصــــ ويداني   عل  ردما  األشــــــخات ذو  اإعا ة  يودا في تقديم الخدما  الحيوية بســــ
األشــــخات ذوو اإعا ة الذين يديشــــون في حالة تشــــرد صــــدوبا  في ال رار من الدنس، وفي الحصــــول عل   

. وواجه أيطــــــا كبار الســــــن صــــــدوبا   (9)المدونة، وكثيرا ما يديشــــــون في ظروس ذير مالئمة وتمس بكرامتهم
 .أفراد األسرة ا خرين من الدنس مماثلة، رذ كثيرا ما ُيتركون لحراسة الممتلكا  أو ُيتخل  عنهم عند فرار

يدتبر دعوة جــــديرة بــــالترحيــــب موجهــــة رل  األطراس  (2019) 2475واتخــــاذ مجلس األمن  رارج  - 28
ل  الدول األعطـــــــــا  من أجل وطـــــــــع حد   في لبفال  النااعا  من أجل حماية األشـــــــــخات ذو  اإعا ة وا 
الدقاب عل  األعمال اإجرامية المرتكبة طــد األشــخات ذو  اإعا ةا وطــمان حصــولهم عل  الخدما   من

ــكل هادس هم والمنظما  التي تمثلهم   ــاركتهم وتمثيلهم بشـــــ ــاواة، فطـــــــال عن مشـــــ ــية عل   دم المســـــ ــاســـــ األســـــ
عادة اإعم في ار وبنا  الســــالما والقطــــا  الدمل اإنســــاني، ومنع نشــــوب النااعا  وتســــويتها، والمصــــالحة وا 

 عل  التمييا طد األشخات ذو  اإعا ة وتهميشهم في حا   النااع المسلل.
 

__________ 

 Global Report on Food Crises 2020: Joint Analysis for Better Decisions (2020.)شبكة مدلوما  األمن ال ذائي،   (7) 

 Monitoring food security in countries with conflict“ل مم المتحدة وبرنامل األذذية الدالمي،  منظمة األذذية والاراعة  (8) 

situations: a joint FAO/WFP update for the members of the United Nations Security Council” 7، الددد ر م 
 (.2020)كانون الثاني/يناير 

 (.2019)لندن،  Excluded: Living with Disabilities in Yemen’s Armed Conflictالد و الدولية،  منظمة (9) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2475(2019)
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 استمرار مأساة المفقودين  

. ف ي نهاية عام  2019اســـتمر فقدان أعداد مثيرة للجاع من األشـــخات في النااعا  المســـلحة في عام  - 29
ــليـب األحمر الـدوليـة لوحـدهـ 2019 من طلبـا  التدقـب المقـدمـة   139 000ا تدـالل أكثر من ، كـانـ  لجنـة الصـــــــــــ

حالة ي س،   أســــــر الم قودين، يتصــــــل مدظمها بنااعا  ســــــابقة أو نااعا  جارية. وكان  أســــــر الم قودين في  من 
ــير أحبائها ومظانهم  وهي    ــا وواجه  . تدرس مصــــــــ الدالة   ذل   في  بما اليومية، حياتها في  أخرى  تحديا   أيطــــــــ

ا جتماعية والدقبا  القانونية واإدارية وا  تصـــــادية،   ســـــيما عندما يكون الشـــــخت الم قود هو المديل أيطـــــا.  
 .المتطررة  للمجتمدا   ا جتماعي  النسيل  بنا   للخطر  تدرطان وعالوة عل  ذل ، رن الحسرة والريبة كثيرا ما 

  القانون ويقتطـــــي . القســـــر   ا خت ا   اإنســـــان  لحقوآ  لي الدو  والقانون  اإنســـــاني  الدولي  القانون  ويحظر  - 30
  المبله مصــــــير  لمدرفة  الممكنة  التدابير  كل  تتخذ  وأن  األشــــــخات  اخت ا   تمنع  أن  األطراس  من  اإنســــــاني  الدولي 
ــلـحة  النااعـا   نتيـجة  الم قودين  من  عنهم  ــر حآ  عل   أيطـــــــــــــا اإنســـــــــــــاني  اـلدولي  الـقانون  وينت . المســـــــــــ   األســـــــــــ
ــير  عن  مدلوما   عل   الحصــــــــــول  في    جرائم في  التحقيآ  الدول  من  ويقتطــــــــــي  ومظانهم، الم قودين  أ اربها مصــــــــ

  ا خت ا  حا    ذل   في  بما أشـــــــــخات، اخت ا   رل   أد   انتهاكا   بدطـــــــــها يشـــــــــمل   د  التي  الماعومة، الحرب 
 . القسر  

ــية  ومن - 31 ــسـ ــا  وأطر أو تليا  مؤسـ ــياسـ ــا  أن تك ل وجود  وانين وسـ الطـــرور  لجميع الدول األعطـ
مناســــــــبة لمنع فقدان األشــــــــخات، والبحا عن الم قودين، وا ســــــــتجابة  حتياجا  أ اربهم في حا   النااع 

ا  المتدلقة المســــــــلل. وتشــــــــمل التدابير الرئيســــــــية ما يلي  التســــــــجيل المنهجي، واتباع المركاية ونقل المدلوم
نشــــا  مراكا وطنية  باألشــــخات المحميين في الو   المناســــب رل  أســــرهم، و  ســــيما المحتجاون والموت ا وا 
دارتها وحمايتهاا وتحديد عمليا  ا ســـــــتد ل  للمدلوما ا وجمع المدلوما  المتدلقة باألشـــــــخات الم قودين وا 

 ألسـر والمالي والقانوني الن ســي الدعم وتقديم البشــريةا الرفا  مع التدامل عل  القدرةالدملي الطــرورية وبنا  
الدول األعطــــــــا  وأطراس النااع رل    (2019) 2474   رارج في دعا  د األمن  مجلس بكون  وُرحب. الم قودين

ع األطراس في ا ــجَّ ــت ادة من دعم لجنة اتخاذ تدابير من هذا القبيل. وُتشـــ ــا  عل  ا ســـ لنااعا  والدول األعطـــ
الصـــــــليب األحمر الدولية وذيرها من الجها  ال اعلة المدنية من أجل وطـــــــع األطر القانونية والســـــــياســـــــاتية 

 والمؤسسية الالامة وتبادل الممارسا  الجيدة.

  
 حماية المدنيين في العقد الجديد: المخاطر والفرص  ثالثا -  

 د ت ا م صــــــدوبا  حماية المدنيين. فبما أن الحكوما   19-واعي باله القلآ أن جائحة كوفيدمن د - 32
والمجتمع الدولي منشــ الن باألامة الصــحية،  د تخلآ هذج الجائحة حوافا لبدض أطراس النااعا   ســت الل 

ن. ويؤكـد هـذا ميااتهـا أو للبحـا عن فرت لشــــــــــــــن هجمـا ، ممـا  ـد يؤد  رل  ايـادة الدنس ومدـانـاة المـدنيي 
الســيناريو طــرورة ا متثال الصــارم للقانون الدولي اإنســاني والقانون الدولي لحقوآ اإنســان ومداييرهما، وهو 
ما سيدعم الجهود المبذولة للتصد  للجائحة، بوسائل منها حماية الداملين في تقديم الرعاية الصحية والمرافآ 

 ووسائل النقل الخاصة بالرعاية الصحية.
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
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 ضرورة اتباع نهج جديدة للحرب في المناطق الحضرية نتيجة ارتفاع مستويات الكثافة السكانية والضعف  

سـتظل الحرب في المناطآ الحطـرية سـمة ممياة من سـما  النااعا  المسـلحة في السـنوا  المقبلة.   - 33
المناطآ   حطـرية وذيرها منويجب عل  األطراس في النااعا  أن تدترس ب نه   يمكنها القتال في المناطآ ال

ا هلة بالسـكان بن س الطريقة التي سـتحارب بها في سـاحا  القتال الم توحة، مثال باسـتخدام األسـلحة المت جرة  
ذا  ا ثار الواســـــــــــدة النطاآ وتدريض المدنيين لخطر كبير عشـــــــــــوائي الطـــــــــــرر. وارت اع الكثافة الســـــــــــكانية  

ــة للخطر. وعالوة عل  ذلـ ، رن طبيدـة البيئـة   المـدن والبلـدا  يدني أن أعـدادا أكبر من في المـدنيين مدرطــــــــــــ
الحطــــرية، بما فيها من مســــاكن ذا  مســــتوى عال من حيا اإشــــ ال وشــــوارع طــــيقة ومندط ا  محصــــورة،  
ت رض تحـدـيا ـبالمســـــــــــــــبة لقـدرة األطراس عل  تقييم الطــــــــــــــرر اـلذ  ـ د يلحآ ـبالمـدنيين واألعـيان المـدنـية والتنبؤ  

دنيون لخطر الو وع في مرم  النيران المتبـادلـة أو التدرض لهجمـا  في حـال اعتبـارهم  بـد ـة. ويتدرض المـ  بـه
األعيان المدنية،   المقاتلين عن طريآ الخط . واختالط المقاتلين مع المدنيين و رب األهداس الدســــكرية من من

خطر تدرض   من اـلذ   ـد يكون متدمـدا واـلذ  يشــــــــــــــكـل في حـد ذاـته انتهـاكـا للقـانون اـلدولي اإنســــــــــــــاني، ياـيد
المدنيين ألطــــــرار عرطــــــية في الهجما . والجهود التي تبذلها األطراس في النااعا  لتقدير األطــــــرار التبدية  

الســــيا ا  الحطــــرية.   الناجمة عن األســــلحة المت جرة والتقليل منها رل  أدن  حد  د تكون أيطــــا ذير فدالة في
حين أن مواد البنا  يمكنها   شـظايا بطرآ لم تكن متو دة، فيفالشـوارع الطـيقة والمباني الشـاهقة يمكنها توجيه ال

المساهمة في تشظ ثانو  ربما يقتل أو يجري المدنيين. وترابط البن  التحتية األساسية الخاصة بالخدما ، مثل  
شــــــــبكا  المياج والطا ة، و ابلية تطــــــــررها ب دل األســــــــلحة المت جرة الثقيلة يد ن عل  رمكانية أن تُقطع ســــــــبل  

 .حصول عل  الخدما  األساسية لبقا  السكان المدنيين عل   يد الحياة بشكل أعمال

ب بـالجهود الجـاريـة التي تبـذلهـا الـدول األعطــــــــــــــا  وجهـا  فـاعلـة مدنيـة أخرى إعـداد رعالن ي و  - 34 رحـَّ
ــكان. و  ــلحة المت جرة في المناطآ ا هلة بالســ ــتخدام األســ ــاني الناجم عن اســ ــي لمدالجة األثر اإنســ ــياســ مع ســ

ــية رل  رعالن يتول ، في جملة أمور، رلاام الدول المؤيدة  ــاســــــ ــا ، ما اال  ثمة حاجة أســــــ ــتمرار المنا شــــــ اســــــ
با متناع عن اســتخدام األســلحة المت جرة ذا  ا ثار الواســدة النطاآ في المناطآ ا هلة بالســكان ووطــع  له

 سياسا  تن يذية طد هذا ا ستخدام.

للســــكان المدنيين في حالة الحرب في المناطآ الحطــــرية يتددى مجرد   وطــــمان توفير حماية فدالة - 35
تجنب اســـــــتخدام األســـــــلحة المت جرة ذا  ا ثار الواســـــــدة النطاآ. فقبل كل شـــــــي ، رنه يتطلب رعطا  أولوية 
اســــــــــــــتراتيجيـة لحمـايـة المـدنيين في تخطيط الدمليـا  الدســــــــــــــكريـة وتن يـذهـا. وهـذا يدني اســــــــــــــتدراض الحرب 

ــاليب التي المناطآ الح في ــابقة والحالية، بما في ذل  األســــــ عادة الت كير فيها بتحليل الدمليا  الســــــ ــرية وا  طــــــ
يسـتخدمها الخصـوم، وجمع الدروس المسـت ادة، وتحديد الممارسـا  الجيدة ونشـرها. ويدني ذل  أيطـا اسـتخدام 

اعتبارها بشـــــكل تام  تل  األدلة والمدارس لالســـــترشـــــاد بها في مبادا واســـــتراتيجيا  وأســـــاليب جديدة ت خذ في
الطـــــدس المت صـــــل والمتاايد لدى المدنيين في الســـــيا ا  الحطـــــرية وطـــــرورة رعطا  األولوية لتل  الجوانب 

 صنع القرارا  الدملياتية عل  جميع المستويا . في
 

 زيادة الخطر الذي يتعرض له المدنيون بسبب تطور تكنولوجيا األسلحة وانتشارها  

اايد من الدول وبدض الجماعا  المســــــلحة من ذير الدول للطائرا  المســــــلحة رن اســــــتخدام عدد مت  - 36
ــ هولة  الموجهة عن بدد أو الطائرا    لشــــــن هجما  في أماكن مثل ليبيا والصــــــومال واليمن يداا ذير المــــــــــــــــــ

شـــــــواذل  ديمة الدهد بشـــــــ ن ا متثال للقانون الدولي اإنســـــــاني والقانون الدولي لحقوآ اإنســـــــان والمســـــــا لة 
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، ياداد ذير المـــــــــــــــ هولةجيا الطائرا  (. ومع انتشـار تكنولو 28-26، ال قرا  S/2013/689والشـ افية )انظر 
ــتخدام الطائرا   ــار حيااة واســــــــ ــواذل. فال ياب الحالي لنقاش حول انتشــــــــ رلحاي الحاجة رل  مدالجة تل  الشــــــــ

المـــــــــــــــ هولة المسـلحة يتر  فراذا في مجال السـياسـا  الدامة يتدين عل  الدول األعطـا  سـدج، بالتداون  ذير
  الدولية والمجتمع المدني. ومن شـ ن ايادة الشـ افية والر ابة والمسـا لة األمم المتحدة وذيرها من المنظما مع

تدايا الثقة في ا لتاام بالقانون الدولي، والتشـــــــــــــجيع عل  اعتماد مدايير مشـــــــــــــتركة للحد من احتما   و وع 
 أعمال ذير مشروعة، وتيسر تن يذ طوابط التصدير، وك الة توفير حماية أكثر فدالية للمدنيين.

ــا التحر  عل  وجه الســـــــــــــرعة لمدالجة الشـــــــــــــواذل المتدلقة با ثار المترتبة عل   - 37 ومن المهم أيطـــــــــــ
التطورا  في مجال منظوما  األسـلحة ال تاكة الذاتية التشـ يل. وتدتبر األسـلحة المسـتقلة عموما أنظمة جرى 

ن منظوما  تمكينها من اختيار ومهاجمة هدس، ســـــــوا  كان شـــــــخصـــــــا أو شـــــــيئا، دون تدخل بشـــــــر . ومع أ
جدال  األسلحة ال تاكة الذاتية التش يل   تنظمها مداهدا  القانون الدولي اإنساني عل  وجه التحديد، فونه  

في أن أ  منظمة أســـــــلحة ذاتية التشـــــــ يل يجب أن تكون  ادرة عل  أن تســـــــتخدم، ويجب أن تســـــــتخدم، وفقا 
ــ ن  ــكوكا مهمة بشـــــــ ــاني. ذير أن هنا  شـــــــ ــتخدام منظوما  للقانون الدولي اإنســـــــ الكي ية التي يمكن بها اســـــــ

األسلحة ال تاكة الذاتية التش يل بطريقة تتوافآ مع القانون الدولي اإنساني. وثمة أيطا مسائل أدبية وأخال ية 
 أساسية تتدلآ بمس لة السماي للتكنولوجيا ب ن تتخذ  رار  تل رنسان أو عدم  تله.

حظر منظوما  األسـلحة ال تاكة الذاتية التشـ يل. ويرى تخرون  و د دعا عدد من الدول األعطـا  رل   - 38
أن تطبيآ القانون الدولي اإنساني الحالي كاس لتنظيم استخدامها. وعل  ما يبدو أن جميع األطراس مت قة عل   
ن طـــرورة ا حت اظ، رل  حد أدن ، بتحكم اإنســـان في اســـتخدام القوة أو بســـلطته التقديرية لذل  ا ســـتخدام. وم 

الطـــــرور  أن تتوصـــــل الدول األعطـــــا  بســـــرعة، بدعم ومشـــــاركة نشـــــطة من األمم المتحدة والمنظما  الدولية 
األخرى والمجتمع المدني والقطاع الخات، رل  ت اهم مشــــــــــتر  بشــــــــــ ن الخصــــــــــائت التي ينب ي تطبيقها عل   

 ذل  الصدد. التش يل الذاتي في األسلحة، وكذل  بش ن القيود وا لتااما  المت آ عليها في  
 

 المخاطر اإلضافية التي تهدد المدنيين من جراء االستخدام الخبيث للتكنولوجيات الرقمية  

ــل وتبــادل األخبــار  - 39 ــاعــد التكنولوجيــا  الر ميــة النــاس عل  التواصـــــــــــــ في جميع أرجــا  الدــالم، تســـــــــــــ
ا  أن تنقـذ األرواي. ويمكن والمدلومـا  والتدلم واتخـاذ القرارا . وفي حـا   النااع المســــــــــــــلل، يمكن للمدلومـ 

أيطــــــــا رســــــــا ة اســــــــتخدامها للترويل للكراهية والتحريض عل  الدنس. ف ي كثير من حا   النااع، تســــــــتخدم 
ــة،  ــيا ا  الهشـ ثارة الدنس. وفي السـ ــام وا  ــللة وارع ا نقسـ ــر المدلوما  المطـ ــل ا جتماعي لنشـ ــائل التواصـ وسـ

ــياســــــــــيون، تطــــــــــخم التكنولوجيا  الر مية خطاب الكراهية مما  ــا ل فراد، بمن فيهم ال اعلون الســــــــ يتيل فرصــــــــ
ــلحة  ــبة لبدض الجماعا  المسـ ثارة الدنس. وبالنسـ ــت الل المخاوس والمظالم القائمة وا  والجماعا  المنظمة  سـ

الدول، مثل تنظيم الدولة اإســــالمية في الدراآ والشــــام، تشــــكل وســــائل التواصــــل ا جتماعي وســــيلة  ذير من
 جنيد والتالعب والتنسيآ.مهمة من وسائل الت 

ــمل ذل  تن يذ   - 40 ــامل. ويشــ ــتخدام الخبيا للتكنولوجيا الر مية يتطلب اتباع نهل شــ ــد  لهذا ا ســ والتصــ
أنشــــــطة الو اية وبنا  خبرا  في مجال رصــــــد التهديدا  والكشــــــس عنها وتقييمها، وبنا  القدرة عل  المواجهة 

ولوجيا الر مية، وتخ يس الطـرر بدد انتشـار المدلوما  بال دل. لدى السـكان المتطـررين، وايادة اإلمام بالتكن 
ــانونيـــة  ــام بكـــل ذلـــ  مع عـــدم فرض  يود عل  حريـــة التدبير والمدلومـــا  ر  في الحـــدود القـ و  بـــد من القيـ
والطــــرورية والمتناســــبة. وهو يتطلب مشــــاركة الدول األعطــــا  والمجتمع المدني والقطاع الخات والمنظما  

https://undocs.org/ar/S/2013/689
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اســتراتيجية وخطة  ، اســتهل  األمم المتحدة2019لدولية، بما يشــمل األمم المتحدة. وفي أيار/مايو اإ ليمية وا
، بهدس تدايا جهودها الرامية رل  مدالجة األســـــــــباب الجذرية ( 10) عمل األمم المتحدة بشـــــــــ ن خطاب الكراهية

 لخطاب الكراهية ودوافده والتمكين من التصد  له ب دالية.

  ا سـتخدام الخبيا للتكنولوجيا الر مية أيطـا لتشـمل الهجما  اإلكترونية عل  البن   وتمتد احتما  - 41
التحتية الحيوية. فدل  ســـــــبيل المثال، رن ايادة الر منة والترابط بين  طاعي الرعاية الصـــــــحية والطا ة يجدلهما  

جما  التي تســتهدس  عرطــة بشــكل خات للهجما  اإلكترونية المباشــرة ول طــرار الدرطــية الناجمة عن اله
، حيـا  19-جهـا  أخرى. وكثيرا مـا ُيســــــــــــــت ـل هـذا الطــــــــــــــدس في أو ـا  األامـا ، بمـا في ذـل  جـائحـة كوفـيد

ــتهدف  مرافآ للرعاية الصـــــــحية في عدة بلدان بهجما  رلكترونية خطيرة وأفاد  المنظمة الدولية للشـــــــرطة   اســـــ
ل دية. وتواجه منظمة الصــــــــحة الدالمية حملة  الجنائية )اإنتربول( بايادة في الهجما  باســــــــتخدام فيروســــــــا  ا

الهجما  اإلكترونية ومحاو   انتحال الشـــــــــــــخصـــــــــــــية. وبالمثل، رن الهجما  اإلكترونية التي تؤثر عل    من
تشـ يل البن  التحتية الخاصـة بالكهربا  والمياج في حا   النااع المسـلل يمكن أن تسـبب طـررا كبيرا للمدنيين.  

الترابط الدالمي عل  أن من الممكن أن يتســــــع بشــــــكل متاايد نطاآ تواتر هذج الهجما  وأثرها،  ويدل النمو في 
يؤثر عل  الدديد من النظم أو الشـــــــــــبكا  في ن س الو  . والتصـــــــــــد  لهذج الهجما  يمكن أن يؤد  رل    بما

الهجمـا    يـة عنايـادة التهـديـد الـذ  يتدرض لـه المـدنيون. ويايـد حجم التحـديـا  المتدلقـة بـوســــــــــــــنـاد المســــــــــــــؤول
ــا    اإلكترونية وتحديد نواياها بســــــــــــبب صــــــــــــدوبة تحديد الجها  ال اعلة من الدول ومن ذير الدول في ال طـــــــــ

اإلكتروني بشـــــــــــــكل واطـــــــــــــل. ويدترس عدد متاايد من الدول ب ن القانون الدولي اإنســـــــــــــاني ينطبآ عل  الدمليا   
يد من الت كير من أجل تحديد ســبل لخ ض التكل ة البشــرية  . ذير أنه يلام ما ( 11) اإلكترونية خالل النااعا  المســلحة 

 . المحتملة لهذج الدمليا  والدمل عل  التوصل رل  توافآ في ا را  بش ن ت سير القانون الدولي اإنساني 
 

 تفاقم معاناة المدنيين بفعل األثر البيئي للنزاعات وتغير المناخ  

لســـــــــــــلبي للنااعا  وعوا بها عل  الصـــــــــــــحة البشـــــــــــــرية شـــــــــــــدد التقرير الســـــــــــــابآ عل  األثر البيئي ا - 42
(S/2019/373 وللنااع المســــــــــــلل ت ثير مباشــــــــــــر وكبير عل  البيئة الطبيدية، يؤد  رل  تدمير 50، ال قرة .)

ل  فقدان مباشــر ل حيا  البرية بســبب الصــيد ذي  ر المشــروع أو ألنها أصــبح  الموائل عل  المدى الطويل، وا 
مصـدرا ذذائيا للسـكان المتطـررين من النااع، وبسـبب اإفراط في اسـت الل الموارد الطبيدية وتدهورها، وايادة  
تلوا التربـة والهوا  والميـاج. ويمكن أن يكون لـذلـ  تثـار طــــــــــــــارة عل  الســــــــــــــكـان المحليين وعل  البيئـة التي 

 يدتمدون عليها.

ــرار البيئية التي وُيرحَّب بتاايد  - 43 ــا  والمنظما  الدولية والمجتمع المدني باألطــــــ اهتمام الدول األعطــــــ
 2019تسـببها النااعا  المسـلحة. وشـهد  منا شـة أجراها مجلس األمن بصـي ة تريا في كانون األول/ديسـمبر 
مشــــاريع ا تراحا  هامة تســــتحآ المايد من البحا والمنا شــــة. وباإطــــافة رل  ذل ، ُعمم  عل  الحكوما  

المبادا التوجيهية المتدلقة بحماية البيئة في ما يتدلآ بالنااعا  المســــــــــلحة التي أعدتها لجنة القانون الدولي، 
، ســتصــدر اللجنة الدولية للصــليب األحمر مبادئها التوجيهية المســتكملة 2020وذل  للتدليآ عليها. وفي عام 

__________ 

 .www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtmlانظر الرابط   (10) 

 International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armedاللجنة الدولية للصــــــــليب األحمر،   (11) 

Conflict: Recommitting to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva Conventions 
 (.2019)تشرين األول/أكتوبر، 
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ســــــتوطــــــل تل  المبادا التوجيهية القواعد الحالية للقانون لحماية البيئة الطبيدية في حا   النااع المســــــلل. و 
ــة من أجل الترويل لتل   ــتوجه األطراس في النااعا  فيما يتدلآ باتخاذ تدابير ملموســــــ ــاني وســــــ الدولي اإنســــــ

 القواعد وتن يذها.

مســـــــــلحة ومما يايد من ت كيد أهمية تن يذ القانون الدولي اإنســـــــــاني كون الدوا ب البيئية للنااعا  ال - 44
ــ   الن طية  ــرار التي تلحآ بالبن  التحتية، مثل المنشــــ ــا في ت ير المناخ. فمثال، األطــــ ــهم أيطــــ يمكن أن تســــ

، 2016والمرافآ الكيميائية، فطــال عن رطــرام النار بشــكل متدمد في تبار الن ط كما و ع في الدراآ في عام 
 ا  المنقولة بالهوا  في ال الس الجو .يمكن أن تطلآ كميا  كبيرة من ذااا  الدفيئة وذيرها من الملوث 

وفي الو   ن ســــــه، رن الســــــكان المتطــــــررين من النااعا  مدرطــــــون بشــــــكل خات لدوا ب ت ير   - 45
المناخ. فالنااعا  المســــلحة تلحآ أطــــرارا بالبن  التحتية أو تدمرها، وتقلل ا ســــتقرار المالي، ولها أثر ســــلبي 

. وعل  الصــــــــــــــديـد ( 12) تي يمكنهـا عل  نحو تخر أن ـتدعم التكيسعل  ا ســــــــــــــتثمـار األجنبي أو التـدخال  ال
ــائدا ومهيمنا  ــبيال شــــ ــكل فيها الاراعة ســــ الدالمي، تحدا نااعا  كثيرة في المناطآ المناخية الدافئة، التي تشــــ

ــيآ  من ــدما  المناخية. ووفقا لمكتب تنســ ــكل خات تجاج الصــ ــة بشــ ــاســ ــب الراآ، والتي تكون حســ ــبل كســ ســ
اإنســــــانية، ثماني أســــــوأ األاما  ال ذائية في الدالم جميدها مرتبط بالنااعا  وبالصــــــدما  المناخية الشــــــؤون 
ســــــوا . وفي أفريقيا جنوب الصــــــحرا  الكبرى، أدى تطــــــافر النااعا  وال يطــــــانا  وحا   الج اس  عل  حد

ــون ث  وذيرها من ــرد الداخلي الجديدة في ذطــ ــاعس حا   التشــ ــنوا  فقط األخطار الطبيدية رل  تطــ الا ســ
. فالنااعا  تقوض بنا  المؤســـــســـــا ، و درة الدول وســـــكانها عل  التكيس مع ( 13) 2018و  2015بين عامي 

 ت ير المناخ والتخطيط له. ومن الحيو  التوصل رل  فهم أفطل للدال ة بين النااعا  وت ير المناخ.
 

 حماية المدنيين وحفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة  

ــالم، وفقا للو يا  التي  - 46 ــتظل حماية المدنيين أولوية من أولويا  عمليا  األمم المتحدة لح ظ الســ ســ
يدهد بها مجلس األمن رليها. وســـــتواصـــــل عمليا  ح ظ الســـــالم التي تُنشـــــر في ســـــيا ا  أمنية مت يرة تكي ها  

لدنصــر المدني وعنصــر أجل طــمان حماية المدنيين من خالل اتباع نهل متكامل يســتند رل  مســاهما  ا من
دليل حماية المدنيين  ”الشــــــــرطة والدنصــــــــر الدســــــــكر . و د بين  الســــــــياســــــــة المنقحة والدليل الجديد المدنون 

الذ  أصــــدرته ردارة عمليا  الســــالم هذا النهل الشــــامل والمتكامل.   “عمليا  األمم المتحدة لح ظ الســــالم في
لمدنيين من أجل تن يذ السـياسـة والدليل من خالل الايارا  وسـيقدم الدعم رل   يادة البدثا  ومسـتشـار  حماية ا

 الميدانية والتدريب أثنا  البدثا ، فطال عن تنظيم حملة افتراطية تت لس من أحداا وموارد.

وبــالدمــل رل  جــانــب الجهــا  ال ــاعلــة األخرى في مجــال الحمــايــة، ومع المجتمدــا  المحليــة والــدول  - 47
، ســتواصــل عمليا  األمم المتحدة لح ظ الســالم دعم المســؤولية الرئيســية للدول األعطــا  والمنظما  اإ ليمية

ــتقوم عمليا  ح ظ الســـالم  ــتدام، سـ ــي ة عن حماية المدنيين. وســـديا رل  تحقيآ ســـالم طويل األجل ومسـ المطـ
رية بموا مة مشــاركتها الســياســية ودعمها لدمليا  الســالم مع نهل الحماية المتبدة عل  مســتوى القوا  الدســك

و وا  الشـــرطة والمجتمدا  المحلية، وبالتالي ك الة اتباع نهل متســـآ ومتكامل عل  نطاآ البدثا . وســـتك ل 

__________ 

 Overlapping Vulnerabilities: The Impacts of Climate Change on Humanitarianالصـــــــــــــليب األحمر النرويجي،   (12) 

Needs  ،(.2019)أوسلو 

 (13) Global Humanitarian Overview 2020  (.2019)مكتب تنسيآ الشؤون اإنسانية، كانون األول/ديسمبر 
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عمليا  ح ظ الســــــــــــالم تحديد المخاطر التي يتدرض لها المدنيون نتيجة وجودها وأعمالها والتخ يس من حدة 
 تل  المخاطر.

م واألمن عل  نطاآ منظومة األمم المتحدة، ولدعم اتباع نهل اســـــــــــــتبا ي وو ائي في تناول الســـــــــــــال - 48
ســــــــــــــيتدين أن تتبع عمليــا  ح ظ الســــــــــــــالم نهجــا أكثر تنظيمــا في حمــايــة المــدنيين خالل المراحــل ا نتقــاليــة 
والت يرا  التي تطرا عل  وجود األمم المتحدة. وينطبآ ذل  بصـــــــــــــ ة خاصـــــــــــــة عل  الحا   التي يظل فيها 

ذال ها. المدنيون مدرطين للخطر خالل وبدد  رعادة تشكيل عملية من عمليا  ح ظ السالم وخ ض  وامها وا 
وســــــــــــــيتطلــب ذلــ  التدــاون والحوار بين الجهــا  ال ــاعلــة في منظومــة األمم المتحــدة ومجلس األمن والــدول 
ــحة لك الة أن تظل  ــع نقاط مرجدية ومدايير واطــــ ــيلام وطــــ ــي ة خالل التخطيط للمرحلة ا نتقالية. وســــ المطــــ

ن في صــــــــــــميم النهل المتبع عل  نطاآ منظومة األمم المتحدة الذ  يدطي األولوية  حتياجا  حماية المدنيي 
 السكان المدرطين للخطر مع مراعاة األدوا  والموارد المتاحة.

ومع أن البدثا  الســياســية الخاصــة التابدة ل مم المتحدة   تكلس عموما باســتخدام القوة وا ســت ادة  - 49
ة وعناصــــــر الشــــــرطة من أجل حماية المدنيين، فونها تؤد  أيطــــــا دورا مهما. ويمكن  من الدناصــــــر الدســــــكري 

للبدثا  الســـــياســـــية الخاصـــــة، حســـــب الســـــياآ التن يذ ، أن تســـــاهم في حماية المدنيين من خالل التواصـــــل 
دض السياسي والتواصل مع المجتمع المدني، والمساعي الحميدة، والحوار، وبنا  القدرا ، وأنشطة الدعوة. وب 

تـل  البدـثا  مكلس ـبدعم الســــــــــــــلطـا  الوطنـية في حمـاـية حقوآ اإنســــــــــــــان وتداياهـا، وكـذـل  في تدايا رن ـاذ 
 القانون والدمليا  القطائية والمسا لة الجنائية عن الجرائم الخطيرة.

  
 التحديات الرئيسية المتبقية: احترام القانون والمساءلة عن االنتهاكات الجسيمة  -  رابعا  

اإشـــــــــــــــارة مجــددا رل  أن المدــانــاة الرهيبــة التي يتدرض لهــا المــدنيون ســــــــــــــتقــل بــدرجــة كبيرة تجــدر  - 50
ذا اتخذ  الدول  رذا احترم  األطراس في النااعا  القانون الدولي اإنساني والقانون الدولي لحقوآ اإنسان وا 

جردة مــا االــ  الثــالثــة خطوا  لطــــــــــــــمــان احترام القــانون الــدولي اإنســــــــــــــــاني. ذير أن رحــدى الحقــائآ الم
احترام القانون والمســـا لة عن ا نتهاكا  الجســـيمة هما أكثر التحديا  رلحاحا من بين التحديا  التي  أن هي

 تواجه تدايا حماية المدنيين.
 

 تجاوز خطاب المطالبة باحترام القانون  

ال اعلة عل  أهمية ، شـــــدد  الدول األعطـــــا  واألمم المتحدة وذيرها من الجها   2019طوال عام  - 51
أعالج،  4حماية المدنيين وأكد  من جديد التاامها بالقانون الدولي اإنســـــــــــاني وبتن يذج. وكما لوحظ في ال قرة 

دولة من الدول األعطــــــا  الدعوة رل  الدمل  43كان  هنا  أيطــــــا مبادرا  مهمة  ام  بها دول. فقد أيد   
والدمل اإنســــــاني المبدئي، التي  دمتها ألمانيا وفرنســــــا. وفي  من أجل تدايا احترام القانون الدولي اإنســــــاني

، اعتمد المؤتمر الدولي للصـــــليب األحمر والهالل األحمر خارطة طريآ لتدايا 2019كانون األول/ديســـــمبر  
 التن يذ الوطني للقانون الدولي اإنساني.

ــة  - 52 لتدايا احترام القانون الدولي وتدهد  الدول التي أيد  الدعوة رل  الدمل باتخاذ خطوا  ملموســــــــ
اإنســــــاني، بما في ذل  اعتماد أو تدايا أطر الحماية الوطنية من أجل طــــــمان تن يذ الدعوة رل  الدمل عل  

، ( S/2019/373و   S/2018/462)  2019و   2018من تقرير  عامي  1الصـــــــــــــديد المحلي. وفي اإجرا   

https://undocs.org/ar/S/2018/462
https://undocs.org/ar/S/2019/373
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دعي  الدول صــــــراحة رل  وطــــــع أطر من هذا القبيل كوســــــيلة لتدايا احترام القانون في ســــــير أعمال القتال 
ــية واطـــــــحة مدنية بحماية المدنيين. وينب ي لهذج األطر،  عن ــســـــ ــا  ســـــــلطا  ومســـــــؤوليا  مؤســـــ طريآ رنشـــــ
تبا يا لتجنب رلحاآ الطــــــرر بالمدنيين أو التخ يس من حدته والتصــــــد  جملة أمور، أن تشــــــمل نهجا اـســـــ  في
عل  أ ل تقديرا وتدايا حماية المدنيين من جانب الجماعا  المســـلحة التابدة للدول والجماعا  المســـلحة  له
الدول. واســـــــتنادا رل  هذج المبادرة، ســـــــيكون من المســـــــتصـــــــوب للدول األعطـــــــا  من منظور متدلآ  ذير من

 .2018مدنيين أن تطع أطرا تتطمن عناصر مثل تل  المبينة في مرفآ تقرير عام بحماية ال

وتتطمن الدعوة رل  الدمل أيطا التااما  بتدريب  وا  الشركا  في مجال القانون الدولي اإنساني  - 53
انون  وبدعم التدريب المقدم للجماعا  المســـلحة من ذير الدول. وكال النشـــاطين أســـاســـي لطـــمان ا متثال للق

، رن تدايا  2019و  2018من تقرير  عــامي  2وينب ي الســــــــــــــدي رل  تن يــذج. وكمــا هو مبين في اإجرا  
احترام القانون من جانب الجماعا  المســـــــــــلحة من ذير الدول يتطلب تدامال مبدئيا ومســـــــــــتمرا واســـــــــــتراتيجيا 

جهـا  ال ـاعلـة المدنيـة. هـذج الجمـاعـا  من جـانـب الجهـا  ال ـاعلـة في المجـال اإنســــــــــــــاني وذيرهـا من ال مع
ــ ي أ  شــــــرعية عل  الجماعا  المدنية، بل يدكس الحقيقة التي تكمن في أن التدامل مع الجماعا   و  يطــــ

ــاعدا   ــول المســــ ــلحة من ذير الدول شــــــرط   ذن  عنه لتحقيآ ا متثال للقانون، والت اوض عل  وصــــ المســــ
 اإنسانية، وا ططالع باألنشطة اإنسانية.

 
 رادة السياسية الالزمة لسد فجوة المساءلةإيجاد اإل  

ــدد عليه في اإجرا    - 54 ــا لة 2019و   2018من تقرير  عامي  3عل  نحو ما شـــــــــ ــمان المســـــــــ ، طـــــــــ
انتهاكا  القانون جا  أســاســي من تدايا احترام القانون. ومع ذل ، ما اال  الجهود المبذولة لتحقيآ تل   عن

 ال اية ذير كافية.

ــيمة و د اتخذ مجلس   - 55 ــا لة عن ا نتهاكا  الجســــــــ األمن في الماطــــــــــي خطوا  مهمة لتدايا المســــــــ
للقانون الدولي اإنساني والقانون الدولي لحقوآ اإنسان. وتشمل تل  الخطوا ، مثال، رنشا  المحكمة الدولية 

نشـا  لجنة ، عل  التوالي، و 1994و   1993ليوذوسـالفيا السـابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عامي  ا 
ولجـنة التحقيآ اـلدولـية المدنـية بجمهورـية أفريقـيا الوســــــــــــــط  في عـام  2004التحقيآ اـلدولـية ـلدارفور في عـام 

، استنادا رل  النتائل التي توصل  رليها لجنة التحقيآ الدولية لدارفور، اتخذ المجلس 2005. وفي عام 2013
ل  المدعي الدام للمحكمة الجنائية الدولية، وفي عام خطوة ذير مســــــبو ة تتمثل في رحالة الحالة في دارفور ر

 أحال الحالة في ليبيا رل  المدعي الدام. 2011

وأنشـــ   الجمدية الدامة ا لية الدولية المحايدة المســـتقلة للمســـاعدة في التحقيآ والمالحقة القطـــائية  - 56
لي المرتكبة في الجمهورية الدربية ل شــخات المســؤولين عن الجرائم األشــد خطورة وفآ تصــنيس القانون الدو 

، من أجـل جمع وح ظ األدلـة عل  الجرائم المرتكبـة في الجمهوريـة الدربيـة 2011الســــــــــــــوريـة منـذ تذار/مـارس 
الســـــورية ألذراض المقاطـــــاة مســـــتقبال. وأنشـــــ  مجلس حقوآ اإنســـــان لجنة التحقيآ الدولية المســـــتقلة المدنية 

رنشـــــا   2018ولية مســـــتقلة لتقصـــــي الحقائآ في ميانمار تالها في عام بالجمهورية الدربية الســـــوريةا وبدثة د
 تلية التحقيآ المستقلة لميانمار، فطال عن فريآ الخبرا  الدوليين واإ ليميين الباراين المدني باليمن.

وفقا  ت ا ية   2019وتشـــمل التطورا  األخرى القطـــية المرفوعة أمام محكمة الددل الدولية في عام  - 57
ــية   ــية، ذامبيا طــــــد ميانمارمنع جريمة اإبادة الجماعية والمدا بة عليها، وهي  طــــ . و د أســــــ ر  هذج القطــــ

اعــة الروهين يــا. وعل  ، عن الحكم بــاتخــاذ تــدابير تح ظيــة لحمــايــة أفراد جمــ 2020كــانون الثــاني/ينــاير  في
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الوطني، تحر  في رطار مبدأ الو ية القطــــــــــائية الدالمية ســــــــــلســــــــــلة مطردة من التحقيقا  وا عتقا    الصـــــــــــديد 
ــائـية في ـعدة دول في ـما يتدلآ ـبارتـكاب جرائم دولـية في الجمهورـية الدربـية الســـــــــــــورـية، وـكذـل    والمالحـقا  القطـــــــــــ

 ليبريا ورواندا.  في 

ــحايا، تتطلب ا دعا ا  المتدلقة بجرائم الحرب رجرا  ولمنع تكرار جرائ  - 58 ــاس الطــــــــــ نصــــــــــ م الحرب وا 
 تحقيآ ومقاطاة يتسمان بالمصدا ية أينما ومت  و د  تل  الجرائم.

وهنــا  اختالفــا  في األطر القــانونيــة المحليــة وفي الممــارســـــــــــــــة الدمليــة فيمــا بين الــدول من حيــا  - 59
لالامـــة لتحـــديـــد ا نتهـــاكـــا  الخطيرة المحتملـــة والتحقيآ فيهـــا. اتخـــاذ األطراس في النااع الخطوا  ا مـــدى
ــان  و د ــاني وحقوآ اإنسـ ــليب األحمر الدولية وأكاديمية جنيس للقانون الدولي اإنسـ ــدر  مؤخرا لجنة الصـ أصـ

مبادا توجيهية للدول تطـــــــــع رطارا عاما للتحقيقا  التي تجرى خالل النااعا  المســـــــــلحة والمبادا والمدايير 
 .( 14) ذا  الصلة بالموطوع الدولية

تتبع األطـرار التي تلحآ بالمدنيين  ب وتقوم بشـكل منتظم  لة من القوا  الدسـكرية، رن وجد  بالمرة،  - 60
ــاعـد في تحـدـيد ا نتهـاكـا  الجســــــــــــــيمـة المحتملـة.  نتيجـة عملـياتهـا أو ـبالتحقيآ فيهـا، لكن ذلـ  يمكن أن يســــــــــــ

اتســـــاآ من حيا و   وكي ية رجرا  التحقيقا  في األطـــــرار وخلصـــــ  دراســـــة أجري  مؤخرا رل  وجود عدم 
ــاس مدلومــا  داخليــة ذير كــاملــة  ــار  رل  حــا   تحقيقــا  تنحا عل  أســـــــــــــ التي تلحآ بــالمــدنيين، وأشـــــــــــــ

. وتتطــــــمن  ( 15) كافية وعدم ردرا  أدلة خارجية كافية مثل المقابال  مع الشــــــهود أو الايارا  الميدانية ذير أو
ن أجل المطــي  دما بالممارســا  الحالية. وباإطــافة رل  ذل ، نشــر  األمم المتحدة هذج الدراســة توصــيا  م

 .( 16) مؤخرا توجيها  لدعم رنشا  نظم لتسجيل اإصابا ، بما في ذل  في حا   النااع المسلل

  وكل من الدعوة رل  الدمل من أجل تدايا احترام القانون الدولي اإنسـاني والدمل اإنسـاني المبدئي - 61
وخارطة الطريآ لتدايا التن يذ الوطني للقانون الدولي اإنســــــــاني يتناول المســــــــا لة عن ا نتهاكا . وتشــــــــكل 

ــع النطاآ ــوع تدليآ أكاديمي واســـــ ــا موطـــــ ــا لة أيطـــــ ــية  ( 17) المســـــ ــؤولية الرئيســـــ . وتقع عل  عاتآ الدول المســـــ
ــا لة وطـــمانها، ويجب عليها أن تتخذ رجرا ا  ملموســـة وذا  مصـــ  عن دا ية وعملية لتحقيآ تل  تدايا المسـ

ال اية. وعل  مدى الدشـــرين عاما الماطـــية، تطـــمن  تقارير األمين الدام المتدلقة بحماية المدنيين توصـــيا  
ــيا  مهمة في يومنا هذا وينب ي تن يذها ) ــا لة ما اال  توصـــــــــــ ــة عن المســـــــــــ ــت يطـــــــــــ انظر مثال الوثيقة مســـــــــــ

S/2009/277  73-61، ال قرا.) 

واستنادا رل  تل  المصادر المختل ة، يوص  ب ن تقوم الدول األعطا ، وكذل  الدول ذير األطراس  - 62
 في النـااعا ، حسب ا  تطا ، بما يلي 
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توفير التدريب ألفراد القوا  المســـــــــــــلحة والجماعا  المســـــــــــــلحة من ذير الدول في مجال  )أ( 
 نساني والقانون الدولي لحقوآ اإنسان، بما في ذل  التدريب لتجديد المدلوما االقانون الدولي اإ

رصـــــــــــــــدار أدلـة وأوامر وتدليمـا  تبين التاامـا  كـل منهـا، وك ـالـة وجود عمليـا  التحقيآ  )ب( 
 المناسبة، وكذل  مستشارين  انونيين يسترشد بهم القادة في األمور المتدلقة بتطبيآ القانونا

جرا ا  ت ديبية   ك الة ) (  احترام األوامر والتدليما  عن طريآ رنشـا  تليا  للرصـد واإبالو وا 
 فدالة، ويجب أن يكون في صلبها التقيد الصارم بمبدأ مسؤولية القيادةا

رنشـــــــــا   درا  محددة لتتبع ا دعا ا  المتدلقة بولحاآ الطـــــــــرر بالمدنيين وتحليلها والرد  )د( 
 عليها والتدلم منها.

 وينب ي للدول األعطا  أن تتخذ التدابير التالية أيطا، رذا لم تكن  د اتخذتها بدد  - 63

ر رار تشـــــــريدا  وطنية لمقاطـــــــاة األشـــــــخات المشـــــــتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم  )أ( 
ــد ــاني والقانون الدولي طــ ــيمة للقانون الدولي اإنســ بادة جماعية وذير ذل  من ا نتهاكا  الجســ ــانية، وا   اإنســ

نصاس الطحاياا  لحقوآ اإنسان وا 

بادة  )ب(  البحا عن األشـــــــخات المشـــــــتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم طـــــــد اإنســـــــانية وا 
ــاتهم،   ــاني والقـانون اـلدولي لحقوآ اإنســــــــــــــان ومقـاطــــــــــــ جمـاعـية وذيرهـا من انتهـاكـا  القـانون اـلدولي اإنســــــــــــ

 تسليمهم وفقا لقواعد القانون الدولي المدمول بهاا أو

 أن تصبل طرفا في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون ت خيرا  () 

 التداون بشكل تام مع المحكمة الجنائية الدولية وذيرها من تليا  التحقيآ وا ليا  القطائية.  )د( 

 ويشَجع مجلس األمن، من جهته، عل  أن ينظر في ما يلي  - 64

كمـة الجـنائـية اـلدولـية مت  ُاعم في تـل  الحـا   و وع مواصـــــــــــــــلة رحـاـلة الحـا   رل  المح )أ( 
 جرائم تدخل في اختصات المحكمة الجنائية الدوليةا

اإصـــــــرار عل  تداون الدول األعطـــــــا  تداونا تاما مع المحكمة الجنائية الدولية وا ليا   )ب( 
 القطائية المماثلةا

 محددة الهدسا رن اذ هذا التداون، حسب ا  تطا ، من خالل تدابير ) ( 

ا نتظام في طلب تقديم تقارير عن ا نتهاكا  الجسـيمة للقانون الدولي اإنسـاني والقانون   )د( 
 الدولي لحقوآ اإنسانا

تكليس لجان تحقيآ بدراســـــــة الحا   التي تثير شـــــــواذل بشـــــــ ن انتهاكا  من هذا القبيل  )ه( 
 طني.ب ية تحديد المسؤولين عنها ومسا لتهم عل  الصديد الو 

 وُتحا الدول األعطا  كذل  عل  ما يلي  - 65

ا ســـــــــــتثمار في البن  التحتية الخاصـــــــــــة بالتحقيقا  والقطـــــــــــا  وا دعا ، بما في ذل   )أ( 
 بلدان ثالثةا في
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اتخاذ الخطوا  المناســـــبة لطـــــمان حماية الطـــــحايا والشـــــهود حت  يتمكنوا من المشـــــاركة  )ب( 
 والمحاكما اب مان في التحقيقا  

ــائــل منهــا ا تراي تبــادل الخبرا  من أجــل تدايا  ــدرا   ) (  تدايا التدــاون بين الــدول، بوســـــــــــــ
 الجها  ال اعلة الوطنية، بما يشمل القطاة والمدعين الدامين ومحاميي الدفاع والمحققينا

 النظر في مبادرا  المسا لة عل  الصديد اإ ليمي ودعمهاا )د( 

 لتدايا المسا لة وطمان ايادتهاا وطع حلول مبتكرة )ه( 

رفض رصدار الد و ومنل حصانا  محددة الهدس فيما يتدلآ بجرائم الحرب والجرائم طد  )و( 
اإنســــانية واإبادة الجماعية وذيرها من ا نتهاكا  الجســــيمة للقانون الدولي اإنســــاني والقانون الدولي لحقوآ 

 اإنسان.

ــاني والقانون  ويتطلب تدايا  - 66 ــا لة عن الجرائم الدولية وذيرها من انتهاكا  القانون الدولي اإنسـ المسـ
الدولي لحقوآ اإنســـــان  درا أكبر بكثير من ا ســـــتثمار الســـــياســـــي والمالي في الدمليا  الوطنية   في الدول 

ــا  األخرى. وأحا الدول عل  اتخ ــا في الدول األعطــــــ ــب، بل أيطــــــ ــررة من النااعا  فحســــــ اذ جميع المتطــــــ
الخطوا  الالامــة للوفــا  بــالمســــــــــــــؤوليــة الجمــاعيــة للمجتمع الــدولي عن منع و وع تلــ  الجرائم وا نتهــاكــا ،  
عطا  األولوية للتحقيآ فيها ومقاطـــاة مرتكبيها، ووطـــع نهل مبدئي وشـــامل لتحقيآ المســـا لة، اســـتنادا رل   وا 

 التوصيا  المقدمة أعالج.
  

 خالصة  - خامسا  
طرآ فدالية لحماية المدنيين هي منع نشـــــوب النااعا  المســـــلحة وتصـــــديدها واســـــتمرارها رن أكثر ال - 67

، فون طــــــــــرورة رســــــــــكا  19-وتجددها. وفي و   يواجه فيه الدالم التحد  الهائل الذ  تطرحه جائحة كوفيد
ي رل  البنادآ   يمكن أن تكون ر  أكثر رلحاحا. وأحا مرة أخرى أطراس النااعا  عل  ا ســــــــــــــتجابة لدعوت 

ــد  لهذج الجائحة. وحيثما  ــير الجهود الرامية رل  التصــ ــديد الدالمي من أجل تيســ و س رطالآ النار عل  الصــ
تدذر علينا منع نشـــــــــوب النااعا  أو تســـــــــويتها، من المحتم علينا أن نداا حماية المدنيين بصـــــــــورة جماعية 

وب بســــــط الدبارا ، يدني ذل  طــــــمان  بوصــــــ نا أطرافا في النااع ودو  أعطــــــا  وأمما متحدة ومجتمدا مدنيا.
احترام القانون في جميع الظروس والمســا لة عن ا نتهاكا  الجســيمة. واألدوا  الالامة لتحقيآ ذل  موجودة 
بال دل ومتاحة. وما هو طــــــرور  أكثر من أ  و   مطــــــ  هو اإرادة الســــــياســــــية وا لتاام بوعطا  األولوية 

بل حقيقة ملموســـــــة بالنســـــــبة للمتطـــــــررين من النااعا  المســـــــلحة لحماية المدنيين من أجل طـــــــمان أن تـصــــــ 
 يومنا هذا وفي المستقبل. في

 


