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  املسلحة الرتاعات يف املدنيني محاية عن العام األمني تقرير    
  

 مقدمة - أوال  
 جملـس  بقـرار  عمـال  مقـدم  املـسلحة  الرتاعـات  يف املـدنيني  محايـة  عن الثامن التقرير هذا  - ١

 .)٢٠٠٩( ١٨٩٤ األمن

ــد  - ٢ ــاد شــكل وق ــرار اعتم ــشرين ١١ يف )٢٠٠٩( ١٨٩٤ الق ــاين ت ــوفمرب/الث  ٢٠٠٩ ن
 األمـن  جملـس  اختـذها  الـيت  املواضـيعية  اإلجـراءات  علـى  سنوات عشر مرور ىلذكر االئق إحياء
 األمهيـة  ذات القـضية  بتلـك  اجمللـس  التـزام  اسـتمرار  يـبني  ترحيـب  حمـل  ومظهرا ،املدنيني مايةحل

 الــيت اخلمــسة األساســية التحــديات لــبعض التــصدي حنــو هامــة خطــوة القــرار وشــكل .البالغــة
 تعزيـز  :ضرورة وهي،  )S/2009/277( ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩ املؤرخ السابق تقريري يف حددهتا
 لـدول؛ ا غـري  مـن  املـسلحة  اجلماعـات  امتثـال  وتعزيـز  الـدويل؛  للقـانون  الرتاعات أطراف امتثال
 البعثـــات مـــن وغريهـــا الـــسالم فـــظحل املتحـــدة األمـــم بعثـــات توفرهـــا الـــيت احلمايـــة وتعزيـــز
 نتـهاكات اال عـن  املـساءلة  وتعزيـز  اإلنـسانية؛  اتاملـساعد  إيـصال  إمكانيـة  وتعزيـز ؛  الصلة ذات

 .للقانون

 التحـديات  لتلـك  التـصدي  عمليـة  يف احملـرز  التقـدم  يف املـستجدات  التقريـر  هذا ويقدم  - ٣
 املـدنيني  يف تـؤثر  الـيت  اجلديـدة  أو املـستمرة  والـشواغل  اإلجيابية التطورات يقّيم وهو .األساسية

، وبـذلك  .األساسية للتحديات التصدي أجل من إضافية توصيات ويقدم الراهنة، الرتاعات يف
 حيثمــا ملمــوس فــرق إحــداث علــى جهودنــا تركيــز إىل األساســية احلاجــة علــى التقريــر يــشدد
 مـن  اآلالف مئـات  ولـصاحل  الرتاعـات  خـضم  يف أي :قـصوى  أمهيـة  عليهـا  يعلقـون  من ولصاحل
 آالم مـن  تـسببه  ومـا  احلـرب  لأهـوا  يوميـا  يواجهـون  الذين - وأطفاال ورجاال نساء - املدنيني
 الســتخدام عرضــيني ضــحايا أم للــهجمات مقــصودة أهــدافا املــدنيون أكــان وســواء .ومعانــاة
 وغـري  الـشديد  االهتمام يزال وال .الرتاعات يف صاباتاإل أغلبية يشكلون يزالون ال فهم،  القوة
 .وأعمالـه  تـه مداوال يتـصدر  أن وجيـب  ضـروريا  وضـعهم  إىل األمـن  جملـس  يوليـه  الـذي  احملدود



S/2010/579
 

2 10-61762 
 

 والـيت  ،أمـدها  طال اليت العنيفة والرتاعات األزمات من العديد يف خاصة بصفة احلال هو ذاوه
 إىل التوصـل  يف يـذكر  أمـل  دون املـدنيني  على اخلطر من مقبولة غري مستويات تشكل فتئت ما

 . القريباملستقبل يف سلمية تسوية

 الـيت  األمـن،  جملـس  اختـذها  اليت املدنيني يةحبما املتعلقة املواضيعية القرارات خالل ومن  - ٤
 املـسلح،  والـرتاع  باألطفـال  املتعلقة القرارات عن فضال ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار أحدثها كان

 املـذكرة  واعتمـاد ؛  املـدنيني  حبمايـة  الـسالم  حفـظ  بعثـات  وتكليـف  واألمـن؛  والـسالم  ،والنساء
 غـري  اخلـرباء  فريـق  وإنـشاء ،  )S/PRST/2009/1 انظـر ( املـسلح  الـرتاع  يف املـدنيني  حبمايـة  املتعلقة
 عــشرة اإلحــدى الـسنوات  فتــرة مـدى  علــى األمـن  جملــس أنـشأ  املــدنيني، حبمايـة  املعــين الرمسـي 
 حـني  ويف .الواقـع  أرض علـى  فعاليـة  أكثـر  محايـة  حتقيـق  خاللـه  مـن  ميكـن  شـامال  إطارا املاضية
 يف تقـدم  إحـراز  علـى  ينـصب  أن جيب اآلن التركيز فإن اإلطار، هلذا إضايف تطوير إجراء ميكن
 .الواقع أرض على احلماية تعزيز جمال

 فريـق ب واالسـتعانة  للمـذكرة  املنـهجي  التطبيـق  ذلـك  يعـين  ،األمـن  مبجلس يتعلق وفيما  - ٥
 الــسالم حفــظ بعثــات واليــات إنــشاء عمليــات هبــا تــستنري معلومــات تــوفري يف بانتظــام اخلــرباء

 الـيت  األعمـال  مـن  األخـرى  األشـكال  عن فضال،  فيها النظر وإعادة األخرى البعثات وواليات
 للمـدنيني  احلمايـة  تـوفري  يف احملـرز  التقـدم  رصـد  يعـين  وهـو  .احلمايـة  جمال يف اجمللس هبا يضطلع
 الــسالم حفــظ وبعثــات القطريــة باألفرقــة يتعلــق وفيمــا .األمــن جملــس قــرارات تنفيــذ وضــمان
 التنـسيق  يف فعاليةال زيادة اإلطار هذا يعين ،دةاملتح لألمم التابعة الصلة ذات األخرى والبعثات
 صـرحية  تقـارير  وتقدمي بانتظام املدنيني محاية ورصد؛  ولوياتاأل وحتديد اتستراتيجياال ووضع

 الـيت  والعقبـات  تقـدم ال إحـراز  فـرص  بـشأن  األمـن،  جملـس  ذلـك  يف مبا،  الصلة ذات اهليئات إىل
، األعـضاء  والـدول  األمـن،  وجملـس ،  لـرتاع ا أطـراف  - بـاجلميع  يتعلـق  وفيما. ذلك دون حتول
 التحـديات  ملواجهـة  املبذولة هوداجل مضاعفة اإلطار هذا يعين - أوسع باب من املتحدة واألمم

 اإلنــسان حقــوق وقــانون الــدويل اإلنــساين القــانون مبــادئ احتــرام وتعزيــز اخلمــسة األساســية
 .عليها املدنيني محاية تتأسس اليت الالجئني وقانون

  
 املدنيني محاية حالة  - اثاني  

 املـدنيني  حبمايـة  يتعلق فيما عنه اإلبالغ ميكن تقدم أُحرز قد إنه القول ميكننا حني ويف  - ٦
 يـأت  مل التقـدم  ذلـك  فإن السابق، تقريري تقدمي أعقبت اليت عشرة الثمانية األشهر فترة خالل
  التقـدم  ذلـك  نإ إذ .الـدويل  ونالقـان  جمـال  يف بالتزاماهتـا  تامـا  تقيـدا  الـرتاع  أطـراف  تقيـد  نتيجة
 إىل، شــيء كــل وقبــل، املعــايري مــستوى علــى التطــورات إىل ذلــك، مــن العكــس علــى ،ُيعــزى
 اإلنـسانية  الـشؤون  وكـاالت  سـيما  وال،  املتحـدة  األمـم  يف الفاعلـة  اجلهـات  تبـذهلا  الـيت  اجلهود
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 إىل وكـذلك  ؛احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الدوليـة  املنظمات من وغريها،  السالم حفظ وبعثات
  .وبراعة شجاعة من نرواملتضر السكان يبديه ما
  

 والطارئة املستمرة الشواغل - ألف  
 يتمثـل  الدويل بالقانون الرتاع يف املسلحة طرافاأل تقيد عدم عوامل من هام عامل مثة  - ٧
 تاجلماعـا  عـدد  بتكـاثر  تتـسم  مـا  كـثريا  الـيت  الدولية غري املسلحة الرتاعات انتشار استمرار يف

 لـرتاع ا هبـا  يتـسم  اليت املتكافئة غري الطبيعة يف ذلك ويسهم .وتشرزمها الدول غري من املسلحة
ــاكن يف ــستان مثـــــل أمـــ ــستان أفغانـــ ــة وباكـــ ــو ومجهوريـــ ــة الكونغـــ  والـــــسودان الدميقراطيـــ

  .واليمن والصومال

 مــن كــثري يف املــسلحة اجلماعــات تــسعى حيــث وخيمــة، عواقــبل املــدنيون ويتعــرض  - ٨
 القـانون  تنتـهك  ات استراتيجي استخدام طريق عن العسكري قصورها على التغلب إىل األحيان
، املــدنيني ضــد املتعمــدة اهلجمــات بــني اتســتراتيجياال هــذه وتتنــوع .صــارخا انتــهاكا الــدويل

ــة أهــداف ضــد واهلجمــات، اجلنــسي العنــف ذلــك يف مبــا  ،واالختطــاف، املــدارس مثــل مدني
 املخـاطر  وتـزداد  .العـسكرية  األهـداف  حلمايـة  كـدروع  نينياملـد  واسـتغالل  ،القسري والتجنيد

 مـا  كـثريا  عـدو  ضـد  قتاهلـا  يف عـسكريا  املتفوقـة  األطـراف  تلجـأ  حينما املدنيون هلا يتعرض اليت
 بـني  التمييـز  مبـدأ  تنتـهك  قـد  الـيت  احلـرب  وأسـاليب  وسـائل  استخدام إىل هويته حتديد يصعب
ــاتلني ــدنيني املق ــدأ وامل ــ يف التناســب ومب ــا، وىالق ــؤدي مم ــوع إىل ي ــد وق  يف اخلــسائر مــن املزي
 .املدنيني صفوف

 إىل املــساعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعثــة أفــادت، املثــال ســبيل علــى، أفغانــستان ففــي  - ٩
 عـام  العدائيـة  األعمـال  جـراء  مـن  مـدين  ٦ ٠٠٠ مـن  يقـرب  مـا  جـرح  أو مقتـل  عن أفغانستان
 مـن  حالـة  ٣ ٢٠٠ مـن  أكثـر  العـام  هـذا  مـن  األول النـصف  خـالل  البعثـة  وثقت وقد .٢٠٠٩
 إىل واإلصـابات  الوفيـات  هـذه  مـن  املائـة  يف ٧٥ حنو ويعزى .املدنيني بني وإصابة وفاة حاالت
 وتطـورا  قـوة  أكثـر  مرجتلـة  متفجـرة  ألجهـزة  استخدامها يتزايد اليت للحكومة املناهضة العناصر

 بنـسبة  للحكومة املوالية القوات إىل ىتعز اليت املدنية اخلسائر اخنفضت وقد .التقنية الناحية من
 إىل، خــاص بوجــه اإلشــارة وجتــدر .٢٠٠٩ عــام مــن األول بالنــصف مقارنــة املائــة يف ٣٠

 الدوليـة  القـوة  إصـدار  بعـد ،  املائـة  يف ٦٤ بنـسبة  اجلويـة  الغارات عن النامجة اإلصابات اخنفاض
 الغـارات  أن إال. ٢٠٠٩ هيـ يول/متوز يف اهلجمات هذه بشأن تكتيكيا توجيها األمنية للمساعدة

 إىل تعـزى  الـيت  املـدنيني  صـفوف  يف اخلـسائر  مـن  نسبة أعلى إحداث يف تتسبب تزال ال اجلوية
 .للحكومة املوالية القوات
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 املـدنيني  علـى  االعتـداء  املـسلحة  اجلماعـات  تواصل الدميقراطية، الكونغو مجهورية ويف  - ١٠
 مقاطعــة يف وكــذلك، مروعــة جنــسي نــفع أعمــال اقتــراف ذلــك يف مبــا، كيفــو يتمقــاطع يف

ــال ومقاطعــة إكواتــور ــزداد حيــث، أورينت  يف للمقاومــة الــرب جــيش يــشنها الــيت اهلجمــات ت
 التابعـــة املـــسلحة القـــوات ترتكبـــها انتـــهاكات عـــن تقـــارير ورود ويتواصـــل .النائيـــة املنـــاطق

  .والنهب االغتصاب ذلك يف مبا، الدميقراطية الكونغو جلمهورية
 عاجلتــهم مريــضا ٢ ٨٥٤ بــني مــن أن حــدود بــال أطبــاء منظمــة تفيــد صومال،الــ ويف  - ١١
 الـسبعة  األشـهر  خـالل  مقديـشو  يف هلـا  التـابع  املستـشفى  يف املنظمـة  ترعاهـا  الـيت  الطبية فرقةاأل

 .‘‘بـاحلرب  صـلة  ذات إصـابات ’’ مـن  يعـاين  منـهم  املائـة  يف ٤٨ كان،   ٢٠١٠ عام من األوىل
 نتيجـة ،  انفجـارات  عن نامجة خطرية إصابات واأصيب قد ملرضىا هؤالء من املائة يف ٦٤ وكان

 أصـيبوا  ممن املائة يف ٣٨ وكان. السكنية املناطق يف كثيف بشكل اهلاون نريان إطالق استمرار
ــاحلرب صــلة ذات بإصــابات ــساء مــن ب ــة ســن دون األطفــال أو الن ــا عــشر الرابع ــبني .عام  وي
 أن، ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول يف عملياتــه أتبــد الــذي، املستــشفى يف اجلراحــي الربنــامج ســجل
 مــن يعــانون كــانوا مريــضا ١١ ٨٨٨ عــددهم البــالغ هنــاك املعــاجلني املرضــى مــن املائــة يف ٥٠
  .‘‘باحلرب صلة ذات إصابات’’
 ،الــرتاع أطــراف مجيــع جانــب مــن للــهجوم يتعرضــون املــدنيون يــزال ال، دارفــور ويف  - ١٢
 .املـدنيني  صـفوف  يف اإلصـابات  مـن  كـبري  عدد وعوق إىل القبائل بني االشتباكات أدت حيث
 مـن  أكثـر  قتـل  ،دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطة العملية ذكرته ملا ووفقا
 الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  تـزال  ال آخـر،  جانـب  ومـن  .اآلن حىت العام هذا مدين ٩٠٠
 العمليـات  خـالل  الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  يرتكبها خطرية انتهاكات عن تقارير تتلقى

 جـيش  شـنها  هجمـات  عـن  تقـارير  ورود عـن  فـضال ،  املـدنيني  سـالح  نزع ومحالت العسكرية
 .اجلنوبية احلدود على الواقعة القرى على للمقاومة الرب

 يفـر  حيـث ،  لرتاعا مسات من مميزة مسة يشكل هاوعرب احلدود داخل التشريد يزال وال  - ١٣
 يف الـدويل  القـانون  فيهـا  نتهكُي بطرق،  ديارهم من اخلروج على جيربون أو عنفال من املدنيون
 داخلـي  تـشرد  حالة يف شخص مليون ٢٧ من أكثر ظل،  ٢٠٠٩ عام هناية ويف .األحيان أكثر
 عـدد  أن حـني  يف - الكـربى  الـصحراء  جنـوب  أفريقيـا  يف مليون ١١,٦ منهم - الرتاع بسبب

 شــردوا الــذين عــدد أن اجلــزع يــثري وممــا .الجــئ مليــون ١٥ مــن أكثــر بلــغ العــامل يف الالجــئني
 حـاالت  يف والالجـئني  داخليـا  املـشردين  مـن  املاليـني  وأن،  العائـدين  عـدد  يفوق يزال ال حديثا
 .األسى إىل يدعو أمر وهو دائمة، حلول بشأهنم توضع مل أمدها طال اليت التشرد
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 اإلســكان قــضايا حتتــل، ملــدنينيا محايــة عــن الــسابقني تقريــرّي يف أبــرزت مــا وحــسب  - ١٤
ــة واألرض ــة وامللكي ــارزة مكان ــزال وال .املعاصــرة الرتاعــات يف ب ــى املنازعــات ت  األراضــي عل
 اعتـراف  ومثـة  .الرتاعـات  نـشوب  إىل تفـضي  سـواء  حـد  علـى  وعواقـب  دوافـع  تشكل واملوارد
 داخليــا ناملــشردي بعــودة يتعلــق فيمــا ســيما وال، القــضايا هــذه معاجلــة إىل باحلاجــة متزايــد

 إيــالء ذلــك يف مبــا، األخــرى وممتلكــاهتم وأراضــيهم مــساكنهم يف حقــوقهم وإعــادة والالجــئني
 ليــست احلــق إعــادة أن غــري .احلــاالت هــذه يف املــرأة تواجههــا الــيت الــصعوبات إىل االهتمــام

 واملــشردين الالجــئني مــن كــثري كــان ورمبــا .االســتجابة عناصــر مــن ممكنــا واحــدا عنــصرا إال
 ميلكهــا أراض حيتلــون كــانوا أهنــم أو؛ التــشريد قبــل نظاميــة غــري حيــازة حقــوق لــديهم داخليــا
 مطالبــات أيــضا لــديهم آخــرين مــع يتنافــسون كــانوا أو قانونيــة؛ بــصورة يــشغلوهنا أو آخــرون
ــة األطــر ظــل يف واملمتلكــات باألراضــي متعلقــة ــة القانوني  تكــون ال وقــد .التــشريعية أو العرفي
  .احلق لرد بديلة حلول إجياد جيب لذاو، مستصوبة أو ممكنة لتشريدا بلق ما حالة إىل العودة
 يــزال وال .الــرتاع أثنــاء واملــشقة العنــف شــدة مــن يعــانون واألطفــال النــساء زالتــ وال  - ١٥

 هلـا  تتعـرض  الـيت  الفظـائع  ضمن مأساوي بشكل بارزا،  االغتصاب ذلك يف مبا،  اجلنسي العنف
ــساء ــات الن ــ، خــاص بــشكل والفتي ــان هلــا رضويتع ــبني .كــذلك والرجــال الفتي  عمليــات وت

 مـدى  علـى  جـرت  الـيت ،  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية شرق يف كيبوا يف اجلماعي االغتصاب
 يف معاجلتـها  جيـب  الـيت  الكارثيـة  العجز أوجه،  ٢٠١٠ أغسطس/وآب يوليه/متوز يف أيام أربعة
، اجلنـسي  العنـف  إىل األطفـال  عـرض ت إىل وباإلضـافة . سـواء  حد على واالستجابة الوقاية جمايل
 وكـثريا . أيتامـا  منـهم  الكـثري  ويـصبح  الرتاعات من العديد يف ويشوهون يقتلون يزالون ال فإهنم
ــا ــربهم مـ ــوات جتـ ــات أو القـ ــسلحة اجلماعـ ــى املـ ــل علـ ــسالح محـ ــل ،الـ ــيس والعمـ  ،كجواسـ
 ناسـب مت غـري  بـشكل  يتـضررون  مـا  وكـثريا  .بـشرية  ودروع انتحاريني كمفجرين يستغلون أو

 .القضاء إىل اللجوء وإمكانية الصحية والرعاية التعليم من وحيرمون لتشريدا نتيجة

 عــامي فخــالل .القلــق تــثري الــرتاع حــاالت يف الــصحفيني ضــد االعتــداءات تــزال الو  - ١٦
 وأفغانـستان  وإسرائيل احملتلة الفلسطينية األرض يف صحفيني مقتل عن أفيد،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩

 ولبنـان  وكولومبيـا  والعـراق  والصومال النكا وسري الدميقراطية الكونغو ومجهورية وباكستان
 األخـرى  الـرتاع  وأطـراف  الدول حتول ألن امللحة باحلاجة األمن جملس أذكر أن وأود. واليمن
 النحـو  علـى ،  عنـها  املسؤولني حماكمة على تعمل وأن ،الصحفيني على االعتداءات وقوع دون
 ينظـر  أن علـى  اإلنسان حقوق جملس أشجع أن أيضا وأود. )٢٠٠٦( ١٧٣٨ القرار يف الوارد
 احلـق  ومحايـة  بتعزيـز  املعنـيني  واحلـايل  السابق اخلاصني املقرَرين عن الصادرة التوصية يف بإجيابية

  .احلماية لتعزيز مقترحات ووضع املسألة هذه دراسة إىل والداعية ،والتعبري الرأي حرية يف
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 البلـدان  بعـض  يف درونـز،  تـسمى  الـيت ،  طيـار  بـال  لطـائرات ا اسـتخدام  تزايد القى وقد  - ١٧
 مـن  كـبري  عـدد  وميتلـك  .الـسابق  تقريـري  صـدور  منـذ  كبريا اهتماما وباكستان أفغانستان مثل

 منـها  كـثري  يـضم  أسـلحة  منظومـات  بالفعـل  بعـضها  طـور  وقـد  ،التكنولوجيا تلك حاليا الدول
 هـذا  ويطـرح  .بعـد  مـن  الـتحكم  يـق طر عن املركبات هذه من تطلق أن ميكن متفجرة، أسلحة
 للقـانون  االمتثـال  مبـدى  املتعلقـة  الـشواغل  مـن  عـددا  هبـا  احلروب ختاض اليت الطريقة يف التطور
 الرتاعـات  يف طيـار  بـال  الطـائرات  اسـتخدام  مـن  أصـال  قـانوين  مـانع  مثة ليس أنه ورغم .الدويل

ــه املــسلحة، ــ الــذين األشــخاص مجيــع كــان إذا مــا الواضــح غــري مــن فإن  الطــائرات ستهدفهمت
 بـشأن  تـساؤالت  يـثري  ممـا ،  العدائيـة  األعمـال  يف مباشـر  بـشكل  مـشاركني  أو مقـاتلني  طيار بال

 اهلجمـات  تـسبب  عـن  أيـضا  التقـارير  وتفيـد  .واملقـاتلني  املـدنيني  بني التمييز ملبدأ االمتثال مدى
ــيت ــشنها ال ــال الطــائرات ت ــار ب ــوع يف طي ــات وق ــدنيني صــفوف يف اإلصــابات مئ ــا، امل ــثري مم  ي

 عــدم عــن املــساءلة ضــمان يــصعب، وأخــريا .التناســب ملبــدأ االمتثــال مــدى بــشأن تــساؤالت
 التسلـسل  خـارج  طيـار  بـال  الطـائرات  باسـتخدام  اهلجمات تنفيذ لدى الدويل للقانون االمتثال
 وذلـك  .العـسكرية  أو املدنيـة  للرقابـة  اخلاضـعة  الشفافة اآلليات عن وبعيدا ،العسكري القيادي
 .بعناية هرصد يستمر سوف جمال

 املفــــرط  التـراكم  يـشكل  ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار يف األمن جملس به أقر ما وحسب  - ١٨
 أمـام  كـبريا  عائقا ،لالستقرار زعزعة من عليه يترتب وما ،اخلفيفة واألسلحة الصغرية لألسلحة
ــسانية املــساعدة تقــدمي ــة الرتاعــات تفــاقم شــأهنما ومــن ،اإلن  املــدنيني يضوتعــر أمــدها، وإطال
 حظـرا  األمـن  جملس وفرض .واالستقرار السالم عودةل الالزمني والثقة األمن وتقويض للخطر،
 الدميقراطيــة  الكونغــو  مجهوريــة  ذلــك  يف مبــا ، احلــاالت مــن  عــدد  يف األســلحة  توريــد  علــى

 باألســلحة املــشروع غــري االجتــار أن غــري .التنفيــذ لرصــد آليــات وأنــشأ، والــصومال والــسودان
 كـل  الـدول  تعقـده  الـذي  الرابـع  جتمـاع اال وخـالل  .أخرى بلدان ويف البلدان هذه يف ليتواص
 الــصغرية باألســلحة املــشروع غــري االجتــار مبنــع املتعلــق العمــل برنــامج تنفيــذ يف للنظــر ســنتني

ــة واألســـــــلحة ــه جوانبـــــــه مجيـــــــع مـــــــن اخلفيفـــــ ــه والقـــــــضاء ومكافحتـــــ  انظـــــــر( عليـــــ
A/CONF.192/BMS/2010/3( ،ــه/زيــرانح يف عقــد الــذي  مــن جمموعــة ُوِضــعت، ٢٠١٠ يوني

 األعـضاء  الـدول  أحـث  أن أودو .باألسـلحة  املـشروع  غـري  االجتـار  منع على للمساعدة التدابري
 هبــا املتــاجرة جتــري الــيت األســلحة ليــست، وبــالطبع .تــأخري دون التــدابري تلــك تنفــذ أن علــى

 النقــل عمليــات إن إذ .للــضرر املــدنيني تعــرض يف الوحيــد الــسبب هــي مــشروع غــري بــشكل
 وأود .املـدنيني  ضـد  انتـهاكات  ارتكـاب  يف األسـلحة  تستخدم عندما أيضا القلق تثري املشروعة

 بــإبرام املعــين املتحــدة األمــم ملــؤمتر التحــضريية اللجنــة يف املــشاركة األعــضاء الــدول أحــث أن
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 وقــانون الــدويل اإلنــساين القــانون احتــرام إدراج ضــمان علــى األســلحة جتــارة بــشأن معاهــدة
  .األسلحة بنقل قرارات اختاذ عند املعتمدة املعايري ضمن اإلنسان حقوق

  
  املشجعة التطورات - بـاء  

 علـى  أهنـا  رغـم ،  عنها اإلبالغ ميكن مشجعة تطورات مثة ،خطري الواقع أن من بالرغم  - ١٩
 .األول املقام يف املعياري الصعيد

  
 املعياري الصعيد على التقدم أوجه    

 األساسـية  التحـديات  لـبعض  تـستجيب  هامة أحكاما )٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار نيتضم  - ٢٠
 مـن  وغريهـا  الـسالم  حفظ بعثات ودور؛  للقانون االمتثال بتعزيز يتعلق ما ذلك يف مبا،  اخلمسة
 هـذه  نوقـشت  وقـد  .واملـساءلة ؛  اإلنـسانية  املـساعدات  إيصال سبل تعزيزو احلماية؛ يف البعثات
  .أدناه التفصيل من مبزيد املسائل

ــة اخلاصــة ممــثليت تعــيني إىل )٢٠٠٩( ١٨٨٨ القــرار أفــضى  - ٢١ ــالعنف املعني  يف اجلنــسي ب
 سـيؤدي  اخلاصـة  املمثلـة  عمـل  أن مـن  يقـني  علـى  وأنـا  .٢٠١٠ فرباير/شباط يف الرتاع حاالت

 والتـصدي  اجلنـسي  العنـف  وقـوع  دون باحليلولة يتعلق فيما واتساقا متاسكا أكثر هنج اتباع إىل
ــه ــه بــالغواإل ل ــر بــصورة عن  الــدول مــن وغريهــا الرتاعــات يف طــرافاأل وأدعــو .انتظامــا أكث

ــدعم تقــدمي إىل األعــضاء ــها الكامــل ال  ١٨٨٨ القــرار يف األمــن جملــس أيــضا دعــا وقــد .لعمل
ــشاء إىل )٢٠٠٩( ــة إن ــق هــي ،مبتكــرة آلي ــة كلــفامل رباءاخلــ فري ــها أمــور جبمل  مــع العمــل من

، العقــاب مـن  اإلفــالت لظـاهرة  التـصدي  أجــل مـن  الـوطنيني  ينيوالقــضائ القـانونيني  املـسؤولني 
 .الوطنية القدرات تعزيز طريق عن ذلك يف مبا

 خـالل  مـن  األطفال محاية )٢٠٠٩( ١٨٨٢ للقرار األمن جملس اعتماد يعزز وكذلك  - ٢٢
 العامــة اجلمعيــة إىل أقدمــه الــذي الــسنوي التقريــر مرفقــات يف األطــراف إدراج نطــاق توســيع
 األطفـال  هيوتـشو  قتـل ب يقومـون  مـن  شمليـ  حبيـث  املسلح، والرتاع األطفال عن األمن وجملس

 أن املهــم ومــن .حبقهــم اجلنــسي العنــف أشــكال مــن وغــريه االغتــصاب عمليــات ارتكــاب أو
 ارتكـاب  يف يتمـادون  مـن  ضـد  إجـراءات  اختـاذ  اعتزامـه  أيـضا  القـرار  يف جديد من أكد اجمللس
 باألطفـال  املعـين  العامـل  الفريـق  بـني  االتـصاالت  تعزيـز  لخـال  مـن  ذلـك  يف مبـا ،  األعمـال  تلك

 .اجلزاءات وجلان املسلح والرتاع

 األمـن  جملـس  قـرارات  هبـا  تتنـاول  الـيت  الطريقة يف أيضا واضحة مشجعة تطورات ومثة  - ٢٣
 األطـراف  التزامـات  إىل اإلشـارة  أكثـر  تتـواتر  املثـال،  سبيل فعلى. التناول هذا ومدى احلماية
 حنــو علــى اجمللــس ودعــا .اإلنــسان حلقــوق الــدويل والقــانون الــدويل اإلنــساين قــانونال مبوجــب
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 واليــات تنفيــذ يف حلمايــةا إىل األولويــة إيــالء إىل بعينــها حبــاالت اخلاصــة القــرارات يف متزايــد
 أنـه  أيـضا  ونـرى  .احلمايـة  جمـال  يف ات اسـتراتيجي  وضـع  البعثـات  إىل لـب طُ فقد .السالم حفظ
ــدرب جيــري ــدحت أكــرب ق ــشواغل دي ــيت ال ــتعني ال ــصدي ي ــا الت ــة جمــال يف هل ــا، احلماي ــك يف مب  ذل

 مجيـع  يف النظـر  إىل واحلاجة؛  األسلحة من معينة وأنواع البشرية الدروع واستخدام؛  االحتجاز
 .والالجئني داخليا للمشردين الالزمة الدائمة احللول أشكال

 التـابع  املـدنيني  حبمايـة  املعـين  رمسـي ال غـري  اخلـرباء  فريـق  يـسهم ،  املـذكرة  إىل وباإلضافة  - ٢٤
 املعلومـات  تـوفري  خالهلـا  مـن  ميكـن  مفيـدة  وسـيلة  أنـه  أثبـت  وقـد  العمليـة  هـذه  يف األمن جمللس
 يف اخلـرباء  فريـق  إنـشاء  ومنـذ  .احلماية منظور من معينة حاالت بشأن اجمللس داوالتمل الالزمة
 ،وتـشاد  ،أفغانـستان  يف احلالـة  يف ونظـر  ،مـرة  ١٧ الفريـق  اجتمـع ،  ٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون

 والعـراق،  ،والـصومال  ،والـسودان ،  الدميقراطية الكونغو ومجهورية،  الوسطى أفريقيا ومجهورية
 .ديفوار وكوت

 األفريقــي االحتــاد اتفاقيــة باعتمــاد أرحــب، أفريقيــا يف التــشريد أزمــة حجــم إىل ونظــرا  - ٢٥
ــة ــشردين حلماي ــا امل ــا يف داخلي ــساعدهتم أفريقي ــشرين يف وم ــوبر/األول ت  أن وأود. ٢٠٠٩ أكت
 تـأخري  دون عليهـا  والتـصديق  االتفاقيـة  توقيـع  علـى  األفريقـي  االحتـاد  يف األعـضاء  الدول أحث
 أطــر وضــع علــى بالتــشريد املتــضررة الــدول أيــضا شــجعأو .بــسرعة نفاذهــا بــدء يتــسىن يكــ

 اجلهـات  مـن  دعمبـ  وذلـك  ،هلـا  والتـصدي  اخلطـرية  املـشكلة  هـذه  منـع  إىل ترمـي  حملية معيارية
 . املتحدة األمم يف الصلة ذات الفاعلة

 العنقوديـة  الـذخائر  اتفاقيـة  علـى  بعـد  تـصدق  مل الـيت  الـدول  تلـك  أيضا أحث أن وأود  - ٢٦
 األساسـية  األمهية إىل وبالنظر .بذلك تقوم أن على ٢٠١٠ أغسطس/آب ١ يف نفاذها بدأ اليت
 إىل املـدنيني  يف العدائيـة  األعمـال  تـأثري  مـن  ليـل بالتق يتعلـق  فيمـا  ألسـلحة ا اختيـار  يكتسيها اليت
 الناشـئة  املـدمرة  اخلفيـة  اآلثـار  مـن  املـدنيني  محايـة  حنو هامة خطوة االتفاقية تشكل،  األدىن احلد
 لنظـام  االستعراضـي  املـؤمتر  يف إليه التوصل جرى الذي باالتفاق أرحب،  وباملثل .األسلحة عن

ــا ــام األساســي روم ــا ٢٠١٠ لع ــق فيم ــديلبت يتعل ــادة ع ــن ٨ امل ــام م  وتوســيع األساســي، النظ
ــسؤولية ــة امل ــة اجلنائي ــن الفردي ــسموم اســتخدام ع ــسمِّ واألســلحة، ال ــازات، مةامل ــة والغ  اخلانق

 وكـذلك ،  األجهـزة  أو املـواد  أو الـسوائل  مـن  حكمهـا  يف مـا  ومجيـع ،  شـاهبها  مـا  أو السامة أو
 متثـل،  الـيت  الدوليـة  غـري  املـسلحة  الرتاعـات  لتـشمل  اجلـسم،  يف تتسطح أو تتمدد اليت الطلقات
 .ةاملعاصر اتلرتاعا يف السائد الشكل ذكر، ما حسب

 املتحــدة األمــم مــوظفي ســالمة التفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول نفــاذ ببــدء وأرحــب  - ٢٧
ــراد ــرتبطني واألف ــا امل ــضا ٢٠١٠ أغــسطس/آب يف هب ــة أن حــني ويف .أي ــق االتفاقي ــى تنطب  عل
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 مجيـع  لتـشمل  القانونيـة  احلماية الربوتوكول يوسع،  السالم حفظ لياتعم يف العاملني ملوظفنيا
 يف اإلمنائيـة  أو الـسياسية  أو اإلنـسانية  املـساعدة ” بتقـدمي  يقومـون  الـذين  املتحـدة  األمم موظفي
 الـدول  أحـث  أن وأود .“الطـوارئ  حـاالت  يف اإلنـسانية  املـساعدة ” أو ،“الـسالم  بنـاء  سياق
 .تأخري دون عليهما والتصديق االختياري وهلاوبروتوك االتفاقية توقيع على

ــار  - ٢٨ ــري وأش ــشواغل إىل الــسابق تقري ــتمرار املتــصلة ال ــى االعتمــاد باس  الــشركات عل
 وثيقــة باعتمــاد رحبــت، الــصدد هــذا ويف .الرتاعــات مــن عــدد يف اخلاصــة واألمنيــة العــسكرية
 وجلنـة  سويـسرا  بـدأهتا  عمليـة ل تتوجيـا  تعـد  الـيت ،  )املرفـق  ،A/63/467-S/2008/636 انظر( مونترو
 بالـشركات  صـلته  حيـث  مـن  الـدويل  القـانون  توضيح إىل تسعى واليت،  الدولية األمحر الصليب
 مدفوعـة  ة،اخلاص األمن عمليات صناعة وتقوم .الرتاعات يف العاملة اخلاصة واألمنية العسكرية

 لقواعـد  مدونـة  وضـع  علـى  احلكوميـة  غري واملنظمات الدول من عدد مع بالعمل ،املبادرة هبذه
 يف النظـر  وجيـري  .اإلنـسان  حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين القانون إىل تستند السلوك

 الالزمــة الوســائل متتلــك مــستقلة مؤســسة تكليــف طريــق عــن املدونــة تطبيــق علــى اإلشــراف
  .هامة آلية يشكل أن ذلك شأن ومن .معايريها ينتهكون الذين ومعاقبة حملاسبة

 علـى ،  ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين يف،  اإلنسان حقوق جملس وافق ،مماثل تطور ويف  - ٢٩
 ملـزم  صـك  وضـع  إمكانيـة  يف لنظـر ا يتـوىل  العـضوية  مفتـوح  دويل حكـومي  عامـل  فريق إنشاء
 حقـوق  يف اخلاصـة  واألمنية العسكرية الشركات هبا تقوم اليت األنشطة تأثري تنظيم بشأن قانونا

ــسان ــك ورصــد اإلن ــ ذل ــرض أثريالت ــة وف ــه الرقاب ــدول أشــجع أن وأود .علي ــى األعــضاء ال  عل
 يعـزز  عملـي  قـانوين  إطـار  وضـع  إزاء آراء توافق بناء أجل من العامل الفريق ذلك يف املشاركة
 .اإلنسان حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين لقانونا إليها يستند اليت القائمة القواعد

ــسنة وطــوال  - ٣٠ ــق احلــوار عــدابت، املاضــية ال ــة عــن باملــسؤولية املتعل  القــضايا عــن، احلماي
 األخـري  تقريـري  وركـز  .الدويل بالتدخل يتعلق فيما جلدلا من أكرب قدرا تثري اليت والتصورات

 الـدول  تقبـل  اللذين والتقييم املبكر اإلنذار جمايل على )A/64/864( احلماية عن املسؤولية بشأن
 الـذي  الرمسـي  غـري  التحـاوري  احلـوار  يف تـبني  مـا  حنـو  علـى  ،أكرب بسهولة مناقشتهما األعضاء
 إضـفاء  على التشجيع أواصل األثناء، هذه ويف .٢٠١٠ أغسطس/آب يف العامة اجلمعية أجرته
 ريومستـشا  اجلماعيـة  اإلبـادة  مبنـع  املعـين  اخلـاص  ريمستشا بني التعاون على املؤسسي الطابع
  .مشترك مكتب إنشاء خيار ذلك يف مبا، احلماية عن املسؤوليةب املعين اخلاص

  
 مكافحة اإلفالت من العقاب    

. تكتــسب املزيــد مــن القــوةاجلهــود املبذولــة ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب مــا فتئــت   - ٣١
الـدوائر االسـتثنائية يف حمـاكم كمبوديـا         قضت هبـا    ل إدانة    أوّ ٢٠١٠يوليه  /شهد شهر متوز   فقد



S/2010/579
 

10 10-61762 
 

د اإلنـسانية وانتـهاكات جـسيمة التفاقيـات         كينـغ غـواك إيـف بتهمـة ارتكـاب جـرائم ضـ             ضد  
ــام   ــة     . ١٩٤٩جنيــف لع ــة الدولي ــة اجلنائي ــسه، أصــدرت احملكم ــشهر نف ــيس يف حــق ويف ال رئ

وجـاء ذلـك باإلضـافة إىل    . اإلبـادة اجلماعيـة   اهتام تتـضمن ثالثـة هتـم بارتكـاب          السودان الئحة   
مـن  و.  اإلنـسانية  ضـد اليت سبق توجيهها لـه خبـصوص ارتكـاب جـرائم حـرب وجـرائم                اإلدانة  

تـشرين  يف  صـدرت إدانـة مـن حمكمـة عـسكرية إسـرائيلية،             حيث اإلجـراءات القـضائية احملليـة،        
 كـدرع   ا فلسطيني  طفال هما الستخدام اإلسرائيلينياثنني من اجلنود    ، ضد   ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ستمرة املــ  القــضائيةالحقــةاملكــذلك ؛ و٢٠٠٩بــشري خــالل عمليــة الرصــاص املــصبوب عــام 
متـهمني بـالتورط يف قتـل ثالثـة         األمريكيـة   الواليـات املتحـدة     األفـراد العـسكريني مـن       من  لعدد  

 يف أملانيــاالــسلطات يف يــضاف إىل ذلــك قيــام .  يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام أفغــانمــدنيني 
ــاين  ــوفمرب /تــشرين الث ــسا ،٢٠٠٩ن ــوبر /تــشرين األول يف ويف فرن ــراد ، باعتقــال٢٠١٠أكت  أف

ــّدعى ضــلوعهم يف  ــي ــسانيةاب جــرائم حــرب ضــد    ارتك ــن   يف اإلن ــة  كــل م ــدا ومجهوري روان
قيــام الــسلطات الوطنيــة  أيــضا ٢٠١٠ينــاير /وشــهد شــهر كــانون الثــاين. الكونغــو الدميقراطيــة

آنفـا واملرتكبـة     يف عمليات االغتصاب املذكورة      ُيدَّعى بأّنه ضالع  اعتقال زعيم مجاعة مسلحة     ب
 واحملاكمــات حمــلّ تاالعتقــاالتلــك ولــئن كانــت . ة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــيف كيبــوا
املـزاعم   قليلـة جـدا حيـال    تـزال  أدنـاه، فإّنهـا ال   سترد مناقشته مبزيـد التفـصيل   وهو ما   ترحيب،  

يف لقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنـسان       لخطرية  القائمة واملتزايدة بشأن حدوث انتهاكات      
 .هذه احلاالت ويف غريها من السياقات

  
 السياسات رسم    

علـى مـستوى    ،  وسويسرالربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     اعتمدت اململكة املتحدة      - ٣٢
وتتنـاول هـذه االسـتراتيجيات مـسائل مـن          . محاية املـدنيني  بشأن  السياسة العامة، استراتيجيات    

أن أشـجع   وأود  .  وبنـاء القـدرات الوطنيـة      واختـاذ التـدابري العمليـة،     تعزيز اإلطار املعياري،    قبيل  
رسـم  علـى  دعم محايـة املـدنيني و  جمال  يف دورها يف على التفكريالدول األعضاء األخرى أيضا   

  .األمانة العامة على استعداد لدعم هذه اجلهودو. سياسات مماثلة
  

  على أرض الواقعتعزيز احلماية     
. عبـشكل خـاص أنـه قـد أُحـرز تقـدم يف تعزيـز احلمايـة علـى أرض الواقـ                     من املالحظ     - ٣٣

لــصليب انــة إىل جل اجملتمــع الــدويل الــيت عهــد هبــاددة احملــواليــة بــاألخص إىل الاإلشــارة  وجتــدر
عـدد  ميـنح   الدولية،  الصليب األمحر   وباإلضافة إىل جلنة    . محاية املدنيني بأن تتوىل   الدولية  األمحر  

 تعمــيمإّمــا بحيــث قامــت اآلن إىل احلمايــة، يــة  األولواإلنــسانيةالــشؤون متزايــد مــن منظمــات 
األمـم املتحـدة ومنظمـات      قيـام   وُيعّد  . تنفيذ مشاريع محاية حمددة   ب أو   ابراجمهمراعاهتا يف كامل    
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احلمايـة يف امليـدان،     تـوفري   ، وإنشاء جمموعات    لنهج العنقودي بتطبيق ا نسانية  أخرى للشؤون اإل  
يت مــن األمــور الــ، بــشأن تــوفري احلمايــة ةجديــدأدوات وتوجيهــات ومعــايري فــضال عــن تطــوير 

تعمل على ضمان اختاذ تدابري تتـسم مبزيـد التنـسيق واملهنيـة يف تنـاول الـشواغل املتعلقـة بتـوفري                      
 .ةزال قائمت ال واتساقا ومع ذلك، فإن احلاجة إىل اختاذ إجراءات أكثر مشوال .احلماية

بعثـات  املخولـة إىل    واليـات   الحتـسني تنفيـذ     ترمـي إىل    وجيري حاليا اختـاذ تـدابري هامـة           - ٣٤
إىل حـد كـبري   وذلـك باالعتمـاد   ، تـوفري احلمايـة  ب فظ الـسالم والبعثـات األخـرى ذات الـصلة        ح

واملعنونـة   ٢٠٠٩نـوفمرب   / املستقلة الصادرة يف تشرين الثاين     على التوصيات الواردة يف الدراسة    
مكتـب تنـسيق     الـيت أجراهـا      “محاية املدنيني يف سياق عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم             ”

عــدد مــن هــذه  جتلــى  وقــد . إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  باالشــتراك مــعنــسانيةالــشؤون اإل
تــرد مناقـــشتها   (حمــددة مبــادرات  اختـــاذ  إىل وأفــضى ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤يف القــرار  التوصــيات  

إزاء تــشغيلي ملفهــوم تطــوير إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــدعم امليــداين ، منــها )أدنــاه
وجيــري اختــاذ مبــادرات مماثلــة علــى . املتحــدة حلفــظ الــسالممحايــة املــدنيني يف عمليــات األمــم 

بـشأن   الـصيغة النهائيـة ملبـادئ توجيهيـة        وشـك وضـع   االحتاد األفريقي على    ف. الصعيد اإلقليمي 
 االحتـاد األورويب مبراجعـة مبادئـه       يقـوم  ، بينما  التابعة له  عمليات حفظ السالم  يف  محاية املدنيني   

. إدارة األزمــاتمــن أجــل يف العمليــات الــيت يقودهــا االحتــاد  التوجيهيــة بــشأن محايــة املــدنيني  
ذه التنـسيق فيمـا يتعلـق هبـ    مـن   مزيـد   إجـراء   علـى   أن أشجع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة          وأود

  .املبادرات التكميلية
فقـد أحـاط    . امليـدان  يفتطبيـق احلمايـة     يف  املتبعـة   ختلفـة   املهناك تزايد يف فهـم النـهوج          - ٣٥

ــة الــيت اختــذهتا بعثــات حفــظ    ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤القــرار مــا يف جملــس األمــن عل  ــدابري العملي بالت
ــة     ــدة القطريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسالم وأفرقـ ــدف الـ ــدنيني هبـ ــة املـ ــب، محايـ ــضل ” إدراج وطلـ أفـ

وجمموعة احلمايـة الـشاملة     إدارة عمليات حفظ السالم     وتقوم  . هذا التقرير  ضمن   “املمارسات
 إليهـا   توّصـال النتائج الـيت    وتؤكّد  . جليدة يف جمال احلماية   مع الدروس املستفادة واملمارسات ا    جب

 الـسالم أفراد حفظ   واجملال اإلنساين   الذي يضطلع به العاملون يف      حىت اآلن على الدور احلاسم      
ومـن املهـم بـشكل خـاص يف هـذا الـسياق          . امليـدان  يف يف تعزيز احلماية     وسائر اجلهات الفاعلة  

  .د احلماية يف املستقبلستنري السبيل أمام جهوليت  ااملواضيعمن أّنهما حّددا عددا 
ــوفري احل   - ٣٦ ــدا أنّ ت ــة أوال، لقــد أكّ ــة يتطلــب  الماي ــسكان أوســاط الوجــود داخــل  فعال ال

 هبـذا األمـر      يف اجملـال اإلنـساين     وقـد سـلّم العـاملون     .  للخطـر   منهم املعرضنيسيما   والاملدنيني،  
الدائمـة   الـدوريات    يف تنظـيم  بـشكل متزايـد      بعثـات حفـظ الـسالم        واعتمدتـه منذ فترة طويلـة،     
اليت يتم خالهلا نشر القـوات، مثـل قواعـد العمليـات             ويف العمليات األخرى     ،للجيش والشرطة 
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وتعـزز قـدرة هـذه القـوات علـى          وصـول عـدد حمـدود مـن القـوات           مـدى   اليت تزيد مـن     املتنقلة  
  .محاية املدنينيالتصدي هبدف والردع 
، مبــا يف ذلــك الــيت قــد يتعــرض هلــا املــدنيون نتظمــة للتهديــدات امل تقييمــاتالإن ، ثانيــا  - ٣٧
أمهيـةً حامسـة يف     تكتـسي   ،  إلنـذار املبكـر   االتفاعل املستمر مع السكان املعنيني وإنشاء نظـم          عرب

واجلهـات الفاعلـة    عدد من بعثات حفظ الـسالم  فقد وضع. الوقت املناسبالتحّرك يف   ضمان  
لتهديدات احملتملـة يف وقـت مبكـر        لالتصدي   هلم   تتيحيم واإلنذار   لتقيآليات ل يف اجملال اإلنساين    

ميكـن   خطـوط هاتفيـة سـاخنة        وضع، على سبيل املثال، مت      ليشيت -يف تيمور   و. وقائيةوبتدابري  
  . ليشيت- األمم املتحدة املتكاملة يف تيمو لسلطات احمللية االتصال ببعثةالمدنيني ومن خالهلا ل

اجلهـات   مجيـع  فيمـا بـني   العمل حول األولويات اجلغرافية والتـشغيلية     تنسيقُيعّد  ثالثا،    - ٣٨
إن انتظام إنـشاء    . الواليات املسندة لكل منها    ا حبسب  ضروري ااحلماية أمرً ب ذات الصلة    الفاعلة

علـى  عاملـة علـى الـصعيد الـوطين، ويف كـثري مـن احلـاالت                جمموعات محايـة خمصـصة أو أفرقـة         
 علـى االسـتجابة   اإلنـساين يف اجملـال   اجلهـات الفاعلـة  قـدرة  يف  االصعيد احمللـي، قـد أسـهم كـثري     

 ضـمان   تدابري االسـتجابة  ومشلت  . ألوجه القلق املستمرة واملتوقَّعة بشأن احلماية     قة  بطريقة منسّ 
الـدعوة مـع الـسلطات      تنفيذ أنشطة    و ؛املناطق مثار القلق  اإلنساين يف   العاملني يف اجملال    حضور  

إىل متكـني هـذه البعثـات     والـدعوة    ،مل عن كثب مع بعثات حفظ السالم      والع؛  احمللية والوطنية 
  اسـتراتيجيات  يف وضـع  مت النظـر    يف بعـض الـسياقات،      و. مزيد الدعم القـوي   احلصول على   من  

ويف السودان على سبيل املثال، مت على نطـاق البلـد وبقيـادة             . وآليات للتنفيذ لحماية  مشتركة ل 
مــن األفرقــة العاملــة املــشتركة بــني   ١٥تــضم شــبكة إنــشاء  ،بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان 

 وقامــت مبتابعــة حــاالت تقييمــات ميدانيــةوأجــرت هــذه األفرقــة . الــوكالت واملعنيــة باحلمايــة
  .حركة العائدينفردية ورصد 

فيهـا   عنـدما تـشارك      كـثريا  محايـة املـدنيني      تتوطّـد بعثـات حفـظ الـسالم،       إطار  ضمن  و  - ٣٩
 العنـصر العـسكري   إىل  ، وعـدم إيكـال هـذه املهمـة          )نوالشرطة واملـدني  اجليش و (العناصر  مجيع  
 احلمايـة املـشتركة الـيت       أفرقـة  هذا النهج، مثل     إىل بعض مبادرات احلماية     استندتوقد  . وحده

 مـن  فهـذه األفرقـة،اليت تتكـّون   . استخدمت على نطاق واسع يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة     
 والــشؤون ، واملــساواة بــني اجلنــسني، وحقــوق اإلنــسان،الــشؤون املدنيــةأقــسام   مــنمــوظفني
لكـي  عـسكرية   ال املخـافر  يف مؤقـت    بـشكل نـشرها   ، يـتم    اإلعـالم و،   ومحاية األطفـال   ،السياسية

تـستهدف  خطـط عمـل    وضـع  علـى ملـساعدة  من أجل ا الدعم التحليلي وتقّدم املعلومات  جتمع
  . بعينهاسياقاتمن أجل تكون مصّممة ومحاية املدنيني 
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فاجملتمعـات  . أنفـسهم ن حلماية   و دعم اجلهود اليت يبذهلا السكان املدني      منبد   رابعا، ال   - ٤٠
ا  هلـ تتـيح إلنـذار املبكـر   راسـخة يف جمـال ا    آليـات   لـديها   كـون   تاليت تواجه العنف غالبا ما      احمللية  

 النــساء توّخــتيف ســياقات عــدة، و. مواجهــة أي هجــوماالنتقــال إىل منــاطق أكثــر أمنــا قبــل  
احلطـب والقيـام باملهـام    ما يكـّن بـصدد مجـع    ب العنـف اجلنـسي عنـد   تيجيات خمتلفـة لتجنّـ    استرا

اجملتمعــات احملليــة  احلمايــة تنطــوي علــى مــشاركةإزاء ج ووينبغــي اعتمــاد هنــ. اليوميــة األخــرى
تـوفري   عن األولية املسؤولية اليت هلا ، مع إشراك سلطات الدولة       واالستفادة من قدراهتا   املتضررة
 ، األمـم املتحـدة اإلمنـائي    وبرنـامج ،شـرطة األمـم املتحـدة   ففي السودان مثال، عمـدت     . احلماية

 مــع الــشرطة الوطنيــة يف جمــال منــع  مــن العمــلاملــشردين داخليــا إىل متكــني والــسلطات احملليــة 
  .اجلرمية واحلفاظ على القانون والنظام يف املخيمات

عنـصرا  احلمايـة   ومبـادرات   نـشطة   أختلـف   ختـصيص املـوارد الكافيـة مل      يـشكّل   ،  خامسا  - ٤١
محايـة  علـى   قـدرة املنظمـات اإلنـسانية وبعثـات حفـظ الـسالم             مـن نطـاق     ع  يوسّـ هـو   و ،رئيسيا
عملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف       قامت شرطة ال  على سبيل املثال،    ف. املدنيني
حمــيط خميمــات ول ووحــدات الــشرطة املــشكّلة بتثبيــت أضــواء وكــامريات تــصوير حــ ،دارفــور

  .إحلاق األذى باملدنيني عمن ينوون  وتسجيل املعلومات،املشردين من أجل ردع اهلجمات
وأخريا وليس آخرا، فإن األمر الذي يدعم مجيع تلك اجلهـود هـو ضـرورة أن يـشارك                   - ٤٢

كبار مسؤويل األمم املتحدة مبـن فـيهم ممثلـي اخلـاص ومنـسقو الـشؤون اإلنـسانية، علـى أرض                     
الــدعوة نيابــة عــن  القيــام بأنــشطة  بغيــةأطــراف الــرتاع بــشكل اســتباقي يف العمــل مــع  ع الواقــ

  .نوالتهديدات اليت يتعرض هلا املدني احليلولة دون تفاقم، واملعرضني للخطر
  

 ةالتحديات األساسية اخلمس  - ثالثا  
واجهــة ملهنــاك املزيــد ممــا ينبغــي القيــام بــه  ال يــزال علــى الــرغم مــن هــذه التطــّورات،    - ٤٣

وهــي ،  بقــدر أكــرب مــن الفعاليــةدنينياملــمحايــة الكفيلــة بــضمان التحــديات األساســية اخلمــسة 
تعزيـز  وللقـانون الـدويل؛     أطـراف الرتاعـات     تعزيـز امتثـال     : األخـري حبسب مـا جـاء يف تقريـري         

الـيت توفّرهـا بعثـات األمـم املتحـدة          مايـة   ، وتعزيـز احل   امتثال اجلماعات املسلحة من غـري الـدول       
 ؛املـساعدات اإلنـسانية   إمكانيـة إيـصال     تعزيـز   و ذات الـصلة؛     البعثاتغريها من   وفظ السالم   حل

  .لقانونلنتهاكات الوتعزيز املساءلة عن ا
  

 تعزيز االمتثال  - ألف  
آثـار  مـن   الـسكان املـدنيني     هبدف محايـة     احلذر املستمر    أن تتوخى أطراف الرتاع   جيب    - ٤٤

املـستهدفني أو الـذين     قيام بذلك إىل مقتل وإصابة املـدنيني        قد يؤدي عدم ال   و.  العدائية األعمال
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مــة أيــضا يف كــثري مــن األحيــان مقّديــشكّل  وهــو. جيــدون أنفــسهم يف مرمــى نــريان اهلجمــات
، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي والتجنيـد القـسري؛           أخرى انتهاكاتوقوع  لتهجري وزيادة خطر    ل
  .مزمن على املساعدات اإلنسانيةبشكل  االعتماداحتمال واملعاناة اجلسدية والعقلية؛ و

ــة   - ٤٥ ــار مــن املــدنيني إن محاي ــة أمــور التّ األعمــالآث ــة يتطلــب يف مجل ــد الــصارم   العدائي قي
.  التمييـز والتناسـب    وعلى األخص مببـدأيْ   قانون اإلنساين الدويل من جانب أطراف الرتاع،        بال
ــن  و ــضي م ــو يقت ــراف ه ــضا أن تتخــذ   األط ــع االحتياطــات املم أي ــة يف مجي ــال كن اهلجــوم أعم

حتـت أي   ،هبذا الـشأن حيـث يـنص علـى أّنـه ال جيـوز للخـصم       أيضا  القانون واضح و. والدفاع
 أن يــرّد باملثــل علــى انتــهاكات هــذه القواعــد مــن جانــب أحــد أطــراف  ، مــن الظــروفظــرف
سياقات املـذكورة أعـاله،   الـ يف  ال تـزال االنتـهاكات،      ، حـسب مـا هـو مـشاهد،        ولكن. الرتاع
  . يف كثري من األحيانمدنينيلبالنسبة لعواقب مدمرة وُتحدث شائعة 
اجمللـس   ومع ذلـك، ذهـب   . مرارا االستهداف املتعمد للمدنيني   األمن  د أدان جملس    ولق  - ٤٦

اهلجمـــات املوجهـــة فقـــد أدان . إىل أبعـــد مـــن ذلـــك، )٢٠٠٩( ١٨٩٤القـــرار بـــشواغله، يف 
، واســتغالل تناســبةاملعــشوائية أو غـري  الجمـات  اهلفـضال عــن  واألهـداف احملميــة،  املــدنيني  ضـد 

ــاطق أو القــوات املــسلحة يف مــأمن مــن العمليــات    وجــود املــدنيني جلعــل   بعــض النقــاط أو املن
 باعتبـار ذلـك انتـهاكا صـارخا للقــانون اإلنـساين الـدويل، وطالـب مجيـع األطــراف         العـسكرية، 

اجمللــس حمــلّ قلــق ق مــواطن وهــذه الدقــة املتزايـدة يف حتديــد نطــا .  فــورابإهنـاء هــذه املمارســات 
  .لقانونفعلي لد ي وهي جتس،ترحاب

ه ألن يتـصدى    إىل اسـتعداد  ،  )٢٠٠٩( ١٨٩٤القـرار   أشار جملس األمن كـذلك، يف       و  - ٤٧
املـساعدات اإلنـسانية عـن عمـد،        ُتعرقـل فيهـا      وأ نواملـدني الـيت ُيـستهدف فيهـا        الـرتاع االت  حل
الـسابق  تقريـري  أوصيت يف قد و. تصرفهحتت لقائمة ا النظر يف التدابري املناسبة عربيف ذلك    مبا

للقـانون الـدويل،    املنـتظم   تعزيـز االمتثـال     هبـدف   ميكن أن يتخـذها اجمللـس       مجلة من التدابري اليت     
ــدابري    ضــد األطــراف الــيت تتحــدى باســتمرار مطالــب اجمللــس    حمــددة األهــداف مثــل تطبيــق ت

هـذه  ومـا تـزال     . احترام الـسكان املـدنيني    ق بـ  فيمـا يتعلـ    التزاماهتـا القانونيـة      يف كلّ مرة  وتنتهك  
اسـتعداد  مبثابـة عالمـة علـى    ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤القـرار  ، ومن املأمول أن يكـون    التوصيات قائمة 

  .ذه التدابريالختاذ مثل هاجمللس 
 األسـلحة  املترتـب عـن   قلقي املتزايد إزاء األثر اإلنساين     أشرُت إىل السابق  يف تقريري   و  - ٤٨

هــذه األســلحة تــشمل و.  يف املنــاطق املكتظــة بالــسكان  اســتخدامها عنــدســيما والاملتفجــرة، 
 مـن القنابـل والـذخائر    شـىت  اوأنواعـ والقذائف والرؤوس احلربية الـصاروخية،   دفعية  املقذائف  ال

 األسـلحة   بـني ومثة مسة مشتركة    . العنقودية واأللغام األرضية والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة      
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األمـر الـذي    داخـل احليـز الـذي تنفجـر وتتـشظى فيـه،             ث تـأثريا عـشوائيا      أهنا حتـد  هي  املتفجرة  
 . بالسكاناآلهلةجيعل استخدامها مشكلة كبرية يف املناطق 

بشأن طائفة من الرتاعات، منها نزاعـات        خمتلف املنظمات    مجعتهاالبيانات اليت   وُتظهر    - ٤٩
ــيمن، معانــاة املــدنيني    ستمرة بــسبب األســلحة املــة وكــبريالأفغانــستان والــصومال والعــراق وال

فاملـدنيون الـذين جيـدون أنفـسهم بـالقرب مـن            .  بالسكان اآلهلةيف املناطق   املستخدمة  املتفجرة  
والشظايا الـيت    التفّجر انفجار من أحد االنفجارات قد ُيقتلون أو ُيصابون على األرجح بسبب          

يعــانون نتيجــة للــضرر الــذي قــد  أو ،اهنيــار املبــاينوقــد ُيــصابون جــراء . األســلحةتلــك ختلّفهــا 
 حيويــة لرفـاه الــسكان املــدنيني، مثــل املستــشفيات وشــبكات  ُتعــدُّ الــيت يــة األساســيةالبنيلحـق ب 

تظـلّ هتـّدد     أيـضا ذخـائر غـري منفجـرة          خيلّـف اسـتخدام األسـلحة املتفجـرة       و. الصرف الـصحي  
  .حني إزالتها إىلملدنيني ا

  
  التوصيات    

 ، واملنظمـات الدوليـة  ،ت الفاعلـة يف األمـم املتحـدة   واجلهـا ،   الدول األعضاء  أحثّ  - ٥٠
يف مـسألة األسـلحة املتفجـرة، مبـا يف ذلـك      عن كثـب    لنظر  على ا واملنظمات غري احلكومية    

النامجـة عـن    التكـاليف البـشرية     عـن   البيانـات   وحتليـل   مجع  يف  نهجية  عرب توخي املزيد من امل    
الناشـئة عـن    ثـار اإلنـسانية     آل ا فهـم مـدى   وهذا ضـروري لتعميـق      . األسلحةتلك  استخدام  

 أن تعـّزر  السياسات واملمارسات اليت مـن شـأهنا   وضع وإلنارة السبيل أمام  ،األسلحةتلك  
التقريـر الـسنوي    ويقـّدم   . قـوق اإلنـسان   الـدويل حل  قانون  الوالدويل  لقانون اإلنساين   اتنفيذ  

 لتقـدمي املـساعدة إىل   بعثة األمم املتحـدة الذي تعّده  يف الرتاعات املسلحة    عن محاية املدنيني    
وهـو مثـال    .  املـدنيني  ختلّف ضـحايا مـن    طبيعة اهلجمات اليت    عن   جيدة   حملة عامة أفغانستان  

أشــجع بعثــات األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة ، وأنــا لممارســات اجليــدة يف هــذا اجملــالل
 . اخلاصةا مع ظروفهاعتماده وتكييفهعلى األخرى 

 مجــع يفســواء ، مــن التعــاون مزيــد إبــداء لــى وأحــثّ أيــضا الــدول األعــضاء ع     - ٥١
 لألمــم تــها عــن اســتخدام األســلحة املتفجــرة وإتاحاملعلومــات عــن أضــرار املــدنيني النامجــة

 الـيت   بيانـات الـسياسة العامـة   صدار، أو يف إ   املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة     
  .ان بالسكاآلهلة املناطق  يف األسلحة املتفجرةشروط استخدامحتدد 

  
  من غري الدولتعزيز االمتثال من جانب اجلماعات املسلحة   - باء  

قــوق اإلنــسان الــدويل حلقــانون ال حتــسني االمتثــال للقــانون اإلنــساين الــدويل و ســيظلّ  -٥٢
تــسق مــع امل املنــهجي و التفاعــلالقبــول باحلاجــة إىل بعيــد املنــال يف غيــابيــشكل دائمــا مطلبــا 
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 األراضـي    يف هذه اجلماعـات  مع  وحيثما مت السعي للتعامل     . اجلماعات املسلحة من غري الدول    
وأوغنــدا وباكــستان ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــسودان أفغانــستان الفلــسطينية احملتلــة و

نقـاذ  إل إمكانيـة  يف غريهـا مـن األمـاكن، تظهـر التجربـة وجـود            ووالصومال وكولومبيا والـيمن     
ــة هبــإشــراك اجلماعــات املــسلحة  عــرب  األرواح ــدويل يف  امتثاهلــادف كفال  للقــانون اإلنــساين ال
ــةعملياهتــا ــسانية بأمــان؛ ؛  وســلوكها العــام القتالي  إقناعهــا بعــدم   أوأو إيــصال املــساعدات اإلن

  .استخدام أنواع معينة من األسلحة
، علــى الــرغم مــن تنــّوع   الــيت أبــدتاجلماعــات املــسلحةبعــض وبالفعــل، فــإنّ هنــاك   - ٥٣

 القانون اإلنـساين     مبقتضى الواجباهت لوضع وتنفيذ التزامات وفقا      اتعدادهسا دوافعها وسلوكها، 
 اجلماعات املسلحة من غري الـدول       البعض من  وأبدى. قوق اإلنسان الدويل حل قانون  الالدويل و 
، حبسب مـا هـو متـوخى يف         واعتمد بعض تلك اجلماعات   . لتدريب على هذه املواضيع   قبوال با 

 ونات قواعد سلوك وإعالنات من جانب واحد واتفاقـات خاصـة          مد القانون اإلنساين الدويل،  
ــها القــانون  الــدخول يف  ا أو حــىتواجباهتــبلتــزم مبوجبــها ت . التزامــات تتجــاوز تلــك الــيت يتطلب
عمــل  خطــط  علــى،)٢٠٠٥ (١٦١٢األمــن عمــال بقــرار جملــس ، وافقــت بعــض اجلماعــاتو

ألطفـال يف   املتعلقـة با   الدوليـة     مـع املعـايري    ا متماشـي  ا جلعـل سـلوكه    وقامت بتنفيـذ هـذه اخلطـط      
 مجاعـة مـن   ٤١ووقعـت  . وباألخص تـسريح األطفـال اجملّنـدين يف صـفوفها       ،   املسلحة الرتاعات

 إىل أفــضىممــا ، نــداء جنيــفالــصادر عــن منظمــة  “صــك االلتــزام”علــى اجلماعــات املــسلحة 
فة والـذخائر    واآلالف مـن العبـوات الناسـ       ، األلغام املـضادة لألفـراد      من ٢٠ ٠٠٠تدمري حوايل   

 .املهجورة

جلماعـات املـسلحة    اليت تدفع ا  جريت مؤخرا عددا من احلوافز      دت األحباث اليت أُ   حدَّو  - ٥٤
احلــافز األساســي و .)١(حلمايــة املــدنينيالالزمــة االمتثــال للمعــايري الدوليــة حنــو مــن غــري الــدول 

. كرية وسياسـية وقانونيـة   عسهلا دوافع اليت   املصلحة الذاتية للمجموعة،   هو فيما يبدو  لالمتثال  
أحـد أطـراف الـرتاع باملعـايري      عـادة مـا يكـون تقيـد        العـسكرية لالمتثـال،      بالـدوافع فيما يتعلق   ف

وعلـى العكـس مـن ذلـك،        . علـى التقيـد هبـا أيـضا       ،  األطراف األخـرى  أو  حافزا للطرف اآلخر    
يربرهـا، ُتقَابـل   وإن كان القـانون ال  فإن التجاوزات واالنتهاكات اليت يرتكبها أحد األطراف،   

وتـرتبط الـدوافع الـسياسية      .  أو األطـراف األخـرى     عادة بـرّد مماثـل مـن جانـب الطـرف اآلخـر            
أو القضايا الـيت تناضـل مـن أجلـها     /للعديد من اجلماعات املسلحة من غري الدول و لالمتثال مبا 

المتثـال   القانونية ل  الدوافعتتركز  و. “مشروعة”من رغبة يف االعتراف هبا كجماعات وقضايا        
__________ 

 Armed Non-State Actors and International“: يل وحقـوق اإلنـسان  أكادمييـة جنيـف للقـانون اإلنـساين الـدو       )١(  

Norms: Towards a Better Protection of Civilians in Armed Conflict” ــع ــى املوقـ ــة علـ : ، متاحـ
http://www.adh-geneve.ch/pdfs/armednonstateactors.pdf.  
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، الــذي يتحقــق علــى الوجــه األفــضل بواســطة  اجلنائيــة الدوليــةاجلــزاءاتب جتّنــعلــى باألســاس 
وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك حجــج . ســيطرة اجلماعــة املــسلحة وحتكمهــا بفعاليــة يف عناصــرها

ال ينبغــي و.  احتــرام كرامــة اإلنــسان يفاجلماعــاتبعــض رغبــة بإنــسانية هامــة لالمتثــال تتعلــق 
 هـذه  وجعـل  ،رمبـا تتـيح فرصـا لتجـاوز االلتزامـات الدوليـة الفعليـة            ألهنـا    ذه الرغبـة  هبة  االستهان

املستويات اليت يطالـب هبـا      من  أعلى  توفر مستوى من احلماية للمدنيني      مبعايري   تتقيداجلماعات  
  .القانون الدويلحرفيا 
ية أمـٌر ممكـن   اإلنـسان غـراض  خلدمـة األ التعامل مع اجلماعات املسلحة ومن الواضح أن      - ٥٥

يـثلج  وممـا   .  إىل احملتـاجني   بأمـان لتفاوض بشأن وصول املـساعدات اإلنـسانية         يف ا  والزم بالفعل 
الـيت يعقـدها    املفتوحـة   النـصف سـنوية      املناقشات   ضمناملسألة  هلذه  املناقشة اجلارية     أنّ صدري

مهيـة  ألعضاء   الدول األ  عن التقدير املتزايد من جانب    كشف  تمحاية املدنيني   بشأن  جملس األمن   
يف بيــد أنّ هــذا األمــر ال يــزال حيتــاج إىل أن يتجــّسد . نــسانيةاإلغــراض يف خدمــة األاملــشاركة 

يف االمتنـاع عـن اختـاذ التـدابري الـيت           وكذلك يف صورة رغبة     ذه املشاركة،   هبواسع  شكل قبول   
فــي ف. التعامــل مــع اجلماعــات املــسلحة مــن غــري الــدول  ، يف بعــض احلــاالت، جتــّرم  تعرقــل أو

الصومال، على سـبيل املثـال، يثـور القلـق إزاء قيـام بعـض الـدول املاحنـة، ال سـيما الـدول الـيت                          
صــنفت حركــة الــشباب علــى أهنــا منظمــة إرهابيــة، بــإدراج شــروط يف اتفاقــات التمويــل الــيت  
أبرمتها مـع املنظمـات العاملـة يف اجملـال اإلنـساين، تفـرض قيـودا علـى العمليـات الـيت جتـري يف               

ويف غزة، تتـوخى سياسـات التمويـل اإلنـساين، الـيت            . ق اليت تسيطر عليها حركة الشباب     املناط
تتبعها بعض الدول املاحنة، تقييد اتصال املنظمات العاملة يف اجملـال اإلنـساين الـيت متوهلـا حبركـة                   
محاس، حىت على الـرغم مـن أن حركـة محـاس متـارس سـيطرة فعليـة علـى غـزة، ومـن مث فهـي                            

وأعربت أيضا الوكاالت العاملـة     .  كفالة وصول املعونة إىل من حيتاجون إليها       حماور رئيسي يف  
يف اجملال اإلنساين عن قلقها إزاء التأثري الذي قد يتعـرض لـه اجملـال اإلنـساين جـراء التـشريعات                     
الداخلية، من قبيل تلك الصادرة يف الواليات املتحدة، واليت جتـرم شـىت أشـكال الـدعم املـادي                   

  . اجلماعات احملظورةاملقدم إىل
  

  التوصيات    
حتــسني إزاء مــسألة  هنــج شــامل تــوخي أن أؤكــد مــرة أخــرى علــى احلاجــة إىل أوّد  - ٥٦

أن مـن شـأن هـذا النـهج     ف. االمتثال للقانون من جانب اجلماعات املسلحة من غري الـدول  
نون االمتثـال للقـا   والعوامـل الـيت حتفزهـا علـى          زيـادة فهـم دوافـع جمموعـات حمـددة؛            يتيح

حتـسني محايـة   إىل  الـسعي  مـن أجـل  ووضع استراتيجيات إلشـراك هـذه اجلماعـات      ؛  الدويل
 .بأمن وأمان إىل من حيتاجوهنااملدنيني، مبا يف ذلك وصول املساعدات اإلنسانية 
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واألمر األكثر إحلاحا هـو أنـين أحـث الـدول األعـضاء علـى أن تنظـر يف العواقـب                  - ٥٧
ادراهتا القانونية ومبادراهتا يف جمـال الـسياسات، وأن تتجنـب           اإلنسانية اليت قد تنشأ عن مب     

تطبيق تدابري يكون من شأهنا تقييد اجلهـات الفاعلـة العاملـة يف اجملـال اإلنـساين يف اجلهـود                    
الــيت تبــذهلا يف ســبيل إشــراك اجلماعــات املــسلحة خلدمــة األغــراض اإلنــسانية املــشار إليهــا 

  .أعاله
  

 العمليات من وغريها السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات ريقط عن املدنيني محاية  - جيم  
 املنطقـة  يف املـدنيني  الـسكان  محايـة  تعزيـز يف   بـالغ  تـأثري  السالم حفظ لبعثات كان لقد  - ٥٨

ــدة ــشاد مــن املمت ــةمــن و ديفــوار، كــوت إىل ت ــة الكونغــو مجهوري ــا، إىل الدميقراطي مــن و ليربي
 تنفيـذ  فـإن  ،ي الـسابق  تقريـر اإلشـارة الـواردة يف      وحـسب    ذلـك،  ومع .السودانإىل   سرياليون
 .حتدياتقد واجه عدة  املدنيني محاية واليات

 لعمليـات ل مفهـوم وضـع    اجلهـود  هـذه  وتـشمل  .الوضـع  لتحـسني  ُتبـذل  جهودوهناك    - ٥٩
 عمليـات  يف املـدنيني  محايـة إزاء   امليـداين  الـدعم  إدارة - الـسالم  حفظ عمليات إدارةكي تتبعه   

ــم ــسالم؛ حلفــظ ةاملتحــد األم ــستهدف  عمــل إطــاروضــع و ال ــهي ــات ب  توجي ــام البعث ــدادقي  إع
 ١٨٩٤ القــراريف  صــراحة إعــدادهاجملــس األمــن   بلــ طالــيت املــدنيني محايــة اســتراتيجيات

 فـسيكون  فقـط،  احلمايـة  اسـتراتيجيات  إعـداد  عمليـة  يغطـي  العمـل  إطـار  كـان  وملا .)٢٠٠٩(
 تنفيـذ الـيت يـشملها    األخـرى  اجلوانـب عمليـات   نبـشأ الـالزم   التوجيـه املزيـد مـن      توفري مطلوبا
يف  املتحـدة  األمم بعثات أعدت تارخيه، وحىت .السالم حفظ بعثات طريق عن احلماية واليات
تــستهدف  اســتراتيجيات والــسودان الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة ديفــوار، كــوت مــن كــل
 األخـرى  البعثـات وأنـا أحـث      .بنـان ل يفاستراتيجيات مماثلة    إعداد حاليا وجيرى،  املدنيني محاية
  .العملية هذه يف تشرع أن املعنية
 وأكثـر  أمشـل  معلومـات  إدراج) ٢٠٠٩( ١٨٩٤ القـرار جملس األمـن أيـضا يف        وطلب  - ٦٠

 معينـة  بلـدان  يف األوضـاع  عـن  تقريـر  أي يف  يف الرتاعـات املـسلحة    املدنيني محاية بشأن تفصيال
 يف جوهريـة  أمهيـة  املعلومـات  هـذه تكتـسي   و .الغايـة  لتلـك  حتقيقـا الالزمـة    توجيهـات ال وإعداد
 الـسالم  حفـظ  بعثـات  ومنح ،االنتهاكات مرتكيب ضد فعالة إجراءات اختاذ اجمللس اعتزام حالة

 العامـة  األمانـة  وتـضطلع  .الواليـات  تلـك  تنفيـذ  ورصد للتنفيذ والقابلية بالواقعية تتسم واليات
   . الالزمةالتوجيهات بإعداد حاليا
الـيت   الـسالم  حفـظ  بعثـات  جتـري  أن) ٢٠٠٩( ١٨٩٤ القـرار جملس األمن يف     لبوط  - ٦١

 محايـة  بـشأن  العليـا  للقيـادات  وتـدريبا األفـراد،    نـشر قبـل    تـدريبا لديها والية عن محاية املدنيني      
 ضــمان الــشرطةأفــراد وبقــوات  املــسامهة البلــدان مــن أيــضا القــراراجمللــس يف  وطلــب .املــدنيني
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هبــدف  الــسالم حلفــظ املتحــدة األمــم بعثــات يف املــشاركني ألفرادهــا ســباملنا التــدريب تــوفري
 بعمليــات املعنيــة اخلاصــة اللجنــة طلبــت وقــد . واالســتجابة هلــااحلمايــة شواغلبــ الــوعي زيــادة
تـضم مجيـع     تدريبيـة منوذجيـة    وحـدات تـشكيل    الـسالم  حفـظ  عمليات إدارة إىل السالم حفظ
 إدارة بـدأت  وقـد  .املـدنيني  محايـة  فيهـا  مبـا  ،هبـم  نوطـة امل املهـام  تغطي حبيث السالم حفظ أفراد

 الوحـدات االنتـهاء مـن تـشكيل        املقـرر  ومن،  الشأن هبذا تقدم إحراز يف السالم حفظ عمليات
املعـين باملـساواة     املتحـدة  األمـم جهـاز    مـع  شـراكة يف إطـار    و .٢٠١١ عـام أوائل   يفالنموذجية  

 حــاالت يف اجلنــسي العنــف ملكافحــة املتحــدة األمــم ومبــادرةبــني اجلنــسني والــتمكني للمــرأة  
 ســيناريوهات علــى تقــوم تدريبيــة مــواد بإعــداد الــسالم حفــظ عمليــات إدارة تــضطلع الــرتاع،
  .العسكريني السالم حفظ أفرادلتدريب  اجلنسي العنف بشأن
كــي  للبعثــات الالزمــةالــضرورية  املــوارد تــوفريويتكــرر إبــداء القلــق إزاء احلاجــة إىل    - ٦٢
 جملـس  توقعـات يف تلبيتنـا ل    حامسـة   أمهيـة  ويشكل ذلك  .املدنيني محاية واليات تنفيذن من   تتمك

 بالبعثــات أنــيط الــذين املــدنيني الــسكانتوقعــات  أمهيــة واألكثــر ،الواليــات يــضع الــذياألمــن 
 الـيت  املـدنيني  محايـة  أنـشطة  أن علـى  نفسه اجمللس أكد ،)٢٠٠٩ (١٨٩٤ القرار ويف .محايتهم
 القـدرات  اسـتخدام  بـشأن  تتخـذ  اليت القرارات يف األولوية هلا تعطى أن جيب فتكلي هبا صدر

 قراراتـه  بانعكاسات أعضائه بني أكرب وعي وجود أمهية على جديد من أكدو ،املتاحةواملوارد  
 حفـظ  بعمليـات  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  طلـب  علـى  وبنـاء  .امليـداين  والـدعم  املـوارد  صعيد على

 العــام املخطــط بإعــداد امليــداين الــدعم وإدارة الــسالم حفــظ عمليــات إدارة تــضطلع الــسالم،
 علـى  ستـساعد  الـيت  املـدنيني  محايـة  واليـات  لتنفيـذ   الالزمـة  والقـدرات  املوارد من لالحتياجات

ــوعي إذكــاء ــصدد، هــذا ويف .ال ــساورين  ال ــقي ــة الطــائرات ســحب إزاء القل  ،مــؤخرا العمودي
 مجهوريــة يف الســتقرارلتحقيــق ا املتحــدة األمــم ةمنظمــ بعثــة مــناعتــزام ســحب املزيــد منــها  و

 العمليـة  يف احلاليـة  الفجـوات وكـذلك    ،الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  وبعثة ،الدميقراطية الكونغو
الناشـئة عـن ذلـك       الـسلبية  والتـداعيات  ،دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطة

ــة حبجــم القــوات، ا   ــسبة للتوقعــات املتعلق ــا مــن عناصــر مــدى     بالن ــصرا جوهري ــشكل عن ــيت ت ل
  .احلماية ملطلباالستجابة اليت تبديها تلك البعثات 

 املـسلحة  القـوات  كانـت  إن أكـرب  حتـديا  بـل  كافيـا  حتـديا  احلمايـة  والية تنفيذ ويشكل  - ٦٣
 مـن  الـدعم  أوجـه  مـن  وغـريه  التقين الدعم تتلقى ما كثريا اليت - املضيفة للدولةالتابعة   واألمنية

 ويف .الـدويل  اإلنـساين  والقـانون  اإلنـسان  حقـوق  قـانون  انتهاكات ارتكاب يف ضالعة - بعثةال
 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  منظمة بعثةإىل   حاد انتقاد وجه ،٢٠٠٩ عام

 الكونغــو جلمهوريــةالتابعــة  املــسلحة القــوات مــن عناصــرل دعمهــايف ذلــك الوقــت بــسبب   
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 الـيت  العمليـات  خـالل  الـدويل  اإلنساين للقانون جسيمة انتهاكات بارتكاب متأُهت الدميقراطية
   .رواندا لتحرير الدميقراطية القوات ضد هبا قامت
 دعـم  عـن  هلـا  وفقـا  متتنـع إشـراطية    سياسـة  ونفذت البعثة وضعت تعليمايت، على وبناء  - ٦٤

 يف الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  لقواتا وحداتاليت تقوم هبا     العسكرية العمليات
 الــدويل اإلنــساين القــانون ســتنتهك الوحــداتتلــك  بــأن لالعتقــاد تــدعو أســباب وجــود حالــة

املــشاركة والــدعم  البعثــةســتوفر و .العمليــاتتلــك  خــالل اإلنــسان حلقــوق الــدويل والقــانون
 هلـا  ُيخطـط  الـيت  الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  عمليـات الالزمني فحـسب ل   

 املـسلحة  القـوات  قيـادة لـدى    فـورا بالتـدخل    ذلك، على عالوة ،وستقوم .البعثة مع باالشتراك
 الـيت  الوحـدات  ىحـد إ بـأن  االعتقاد إىل يدعو ما هناك كان إن الدميقراطية الكونغو جلمهورية

 تتخـذ  مل إن الـدعم  تقـدمي سـتتوقف علـى     و جـسيمة،  انتهاكات ترتكب البعثة من الدعم تتلقى
 .االنتـهاكات  اسـتمرار  حالـة  يف أو ،إجـراء  يأ الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القوات
  ).٢٠٠٩( ١٩٠٦ األمن جملس قرار يف ذلك لتحقيق أحكام أُدرجت وقد
 املتحـدة  فـاألمم  .وحـدها  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية على التحدي هذا يقتصر وال  - ٦٥
 مـن  بـه  تقوم ما أدى اليت ،الصوماليف   األفريقي االحتاد ثةبعإىل   واملايل التقين الدعم أيضا تقدم

ــل   بأعــداد املــدنيني مــن ضــحايا ســقوط إىل عمليــات ــثري اجلــزع، ب ــارتت  عميقــة خمــاوف وأث
 العامـة  األمانـة  تعكـف  احلـاالت  هـذه  ضـوء  ويف .الـدويل  اإلنساين للقانون باالمتثال يتعلق فيما
 املبـادئ  بـشأن  اتفـاق وإعداد   البعثات مجيعيما بني   ف االتساق كفالة إىل ترمي عملية تنفيذ على

  . املستقبليف معينة حلالة تعداشتراطية  سياسات أية يف إدراجها جيب اليت األساسية
الـيت   اجمللـس  ممارسـة  علـى ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤ القـرار جملـس األمـن مـن جديـد يف           وأكد  - ٦٦

 ،الـسالم  حفـظ  واليـات  يـذ تنف يف احملـرز  التقـدم مدى   واستعراض لقياس مقاييستستلزم وضع   
 أمهيـة  املقـاييس تلك   وتكتسي .املدنيني حبماية يتعلق فيما مؤشرات إدراج أمهية على والتشديد
 سياسـات عن   بيانجمرد   ليست املدنيني محاية أن وإظهار احملرز، التقدممدى   قياسيف   جوهرية
 وذلـك  ،الواقع ضأر على عمليمغزى   هلا يكون أن ميكن بل ،على املستوى املعياري   طموحة

 أكثـر  حنـو  علـى  ، األمـن  جملـس  أعـضاء  إشـراك  علـى  أيـضا تلك املقـاييس     تعملو .فعال حتقق ما
 .الــرتاع منــاطق يف املــدنيني تواجــه معينــة وحتــديات لتهديــدات التــصدي يف واســتدامة، تركيــزا
 املنظمــات عــن فــضال املتــضررة، احملليــة وللمجتمعــات للــدول ضــرورية مقــاييس تــشكل وهــي
 ويف ،اجلهـود  من املزيد وبذل ،الدعم من املزيد تقدمي مواصلة إىل احلاجة مدى لقياس ية،الدول
  .لذلك الالزم الزمين واملدى حمددة جماالت أي
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لـدى   املرجعيـة  بالنقـاط  مقارنة احملرز التقدممدى   قياس إىلبوجه خاص    احلاجة ومتس  - ٦٧
 حفـظ  أفـراد  بعـض  بـدأ  األخـرية،  ألشـهر ا ويف .متزايدا قلقا تثري مسألة وهي البعثةخفض قوام   

 األمـم  بعثـة إمتام انسحاب    ُيتوقع بينما ،الدميقراطية الكونغو مجهورية من االنسحاب يف السالم
وخيتلف التأثري الناشئ عـن خفـض        .٢٠١١ عام هناية حبلول وتشاد الوسطى أفريقيا يف املتحدة

 االسـتقرار،  عـدم تفـاقم    خمـاطر  نمـ  احلـد فرغبـة يف     ذلك، ومعقوام البعثات من حالة ألخرى،      
 الــضروري  مــن  -الفعليــة   احلمايــة  تقلــص  ذلــك  يف مبــا  - احلمايــة  إزاء والــشواغل  والعنــف

نقــاط مرجعيــة  حتقيــق إىل بــلعــشوائيا،  مفروضــة زمنيــة جــداول إىلخفــض القــوام  ستنديــ أال
  .املدنيني حبمايةيف ذلك ما يتصل  مبا واضحة،

 يتعلـق  فيمـا  )٢٠١٠( ١٩٢٣ األمن جملس قرار هعلي نص ما شجعين ،ذلك ضوء ويف  - ٦٨
 ومقـاييس  مهـام  علـى  نـصه إذ إن    .وتـشاد  الوسـطى  أفريقيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثةخبفض قوام   

 املهـام  هـذه  وتـشمل  .حامسـة  أمهيـة اكتـسى    هبـا  والوفـاء  بتنفيـذها  تـشاد  التزمت للحماية حمددة
 إعـادة  أو ،اآلمنـة  أو الطوعيـة  العـودة فالة  كو للخطر؛ املعرضني للمدنيني واحلماية األمن كفالة
 فريـق  إنشاء على ينص) ٢٠١٠ (١٩٢٣ القرار أن ذلك، من واألهم .داخليا املشردين توطني
 حلالــة املنــتظم لتقيــيميتــوىل ا املتحــدة واألمــمتــشاد  حكومــة بــني مــشترك املــستوي رفيــع عامــل
 مفيـدا  منوذجـا  القـرار  ويـوفر  .ملهـام ا خمتلـف  لتنفيـذ  احلكومـة  قبـل  مـن  املتخـذة  والتدابري احلماية

خفـض القـوام يف ظـل        إجـراء  لكفالـة  عليهـا  يـصر  أن للمجلـس  ميكـن  اليت والشروط للمقاييس
 املـستوى  الرفيـع  العامـل  الفريـق قيـام    وسـيكون  .املـدنيني  محايـة لألثر الذي حيدثـه يف       تام إدراك

 أمـرا حاسـم األمهيـة لـيس         وتقـدمي التقـارير عـن ذلـك        األحكـام  هـذه  تنفيـذ بفعالية برصد مدى    
 علـى  املاحنـة  لـدول يف إطالع ا   أيضا بل احملرز، التقدمفحسب يف إطالع اجمللس أوال بأول على        

   .إضايف دعم إىل اليت ستحتاج اجملاالت
العواقــب  حيــث مــن أيــضا القلــق علــى تبعــثعمليــة خفــض القــوام  فــإن الواقــع، ويف  - ٦٩

 الـيت ة للجهـات الفاعلـة يف اجملـالني اإلنـساين واإلمنـائي             الوخيمة اليت ستتعرض هلا املوارد الالزمـ      
 يف البعثــة علــىرمبــا اعتمــدت  الفاعلــة اجلهــات وهــذه .البعثــةسيــستمر عملــها بعــد انــسحاب  

األنــصبة  مــن املتــأيت الــدعم أشــكال مــن ذلــك وغــري ،اللوجــسيتو األمــين الــدعم لتــوفري املاضــي
 حتـديات  تـشكل  تـزال  ال سـياقات  مـن  اتالبعثـ  تنـسحب  وعنـدما  .التربعات منوليس   املقررة
 ومـوارد  قـدرات  إىل واإلمنـائي  اإلنـساين الفاعلـة يف اجملـالني       اجلهـات  ستحتاج ولوجستية، أمنية

 كانـت  أخـرى  جمـاالت  علـى  نفـسه ينطبق املنطق   و .العمل يف واستمرارها أمنها لضمان إضافية
 بــسيادة املتعلقــة األنــشطة ثــلم ،املقــررةاألنــصبة  مــنممــوال  البعثــة مــن دعمــا ســبق فيمــا تتلقــى

 واملاليـة  العملية اآلثار بشأن معلوماتأدرج   وفوس .الطفل ومحاية اإلنسان وحقوق القانون،
 أن األعـضاء  الـدول  على وجيب .اجمللس إىل املقدمة تقاريري يفاليت قد تنشأ عن خفض القوام  
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 التربعــات زيــادة إىل احلاجــة ســيما، وال النــسحاب،العواقــب الــيت قــد تنــشأ عــن ا  متامــا تعــي
 تلــك خاصــة وبــصفة واإلمنــائي، اإلنــساين اجملــالني يف حاليــا اجلاريــة اجلوهريــة األنــشطة لــدعم
 .باحلماية املتصلة

  
 التوصـيات    

 وغريهـا  ،الـسالم  حفظ عمليات تضع أن ينبغي ،)٢٠٠٩ (١٨٩٤ بالقرار عمال  - ٧٠
 يف احملـرز  التقـدم  هبـا  رنـة مقا وُيـستعرض  يقـاس  حمـددة  مقـاييس  الـصلة،  ذات العمليات من

 .املدنيني حبماية املتعلقة الواليات تنفيذ

 العمليـــات مــن  وغريهـــا ،الــسالم  حلفـــظ املتحــدة  األمـــم عمليــات  تـــصفية وقبــل   - ٧١
 علـى  اإلصـرار  عمومـا،  أكثـر  بشكل األعضاء الدول أو األمن، جمللس ينبغي الصلة، ذات
 آليـة  إنـشاء  علىنبغي للمجلس أن حيث     كما ي  .املدنيني حبماية تتصل مرجعية نقاط صياغة
 .وتقدمي تقارير عنه املرجعية بالنقاط مقارنة احملرز التقدم لقياس مالئمة

 االحتياجـات  تزايـد  تتوقـع علـى أن   املاحنـة  لـدول أشجع ا  ،خفض القوام  سياق ويف  - ٧٢
 عقبستبقى   اليت واإلمنائي اإلنساينالفاعلة العاملة يف اجملالني      للجهاتالالزمة   املوارد من

 .حينه يفلذلك  تستجيبأن واالنسحاب 
  

 اإلنسانية املساعدات إيصال إمكانية - دال  
 لعمـل مـن شـروط ا     أساسـيا  مـسبقا  شـرطا  اإلنسانية املساعدات إيصال إمكانية تشكل  - ٧٣

 تـزال  وال .للخطـر مـرارا    تتعـرض  التقريـر،  هـذا  مرفـق حسب مـا يتـضح مـن         ،هاولكن اإلنساين
 الاجملــ يف العــاملنيضــد  املتعمــدة واهلجمــات النــشطة، العدائيــة واألعمــال اطيــة،البريوقر القيــود
 ذلـك،  من مزيج أو اإلنساين،ولوازم اجملال    اإلمدادات سرقةحنو   االقتصادية والدوافع اإلنساين
  . إىل تلك املساعداتحاجة يف هم من ومساعدة حلماية املبذولة اجلهود تقوض
 القيــود وانتــشار حــدة بــالغ بقلــقاألمــن  جملــس الحــظ ،)٢٠٠٩ (١٩٨٤ القــرار ويف  - ٧٤

 يتعـرض  الـيت  اهلجمـات  وخطـورة  وتـواتر  اإلنـسانية؛  املـساعدات  إيصال إمكانية على املفروضة
 نتيجــة لتلــك اإلنــسانية العمليــاتالعواقــب الــيت تتعــرض هلــا و اإلنــساينالعــاملون يف اجملــال  هلــا

 الاجملــ يف العــاملني مــعاملــسلح  الــرتاع افأطــر تتعــاون أن أمهيــة علــى أيــضا وأكــد .اهلجمــات
   .الرتاع من املتضررين السكان إىل اإلنسانية املساعدة وصول وتيسري إتاحة بغية ،اإلنساين

الـذي   دورجملس األمن أكد من جديـد يف ذلـك القـرار الـ             أن ، من ذلك  أمهية واألكثر  - ٧٥
 الغايـة، لتلك   وحتقيقا .اإلنسانية اعداتاملس إيصال لتيسري مواتية بيئة هتيئة يف اجمللسيضطلع به   
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مبوجـب القـانون     اللتزاماهتم االمتثال إىلاملسلح   الرتاع أطراف دعوة اعتزامه عن اجمللس أعرب
وأعـرب اجمللـس     عوائـق؛  ودون بـسرعة  اإلغاثـة وأفـراد    ومعـدات  شـحنات  مرور بتيسري الدويل

 املوجهـة  الترهيب أشكال من غريهو العنف أعمالمجيع   إدانة يف االستمراركذلك عن اعتزامه    
 إزاء املالئمــة اخلطــوات اختــاذو فــورا؛ وقفهــا إىل الــدعوةو اإلنــساين، الاجملــ يف العــاملني إىل

  .اإلنساين الاجمل يف العاملني ضد املتعمدة اهلجمات
 اإلنـسانية  املـساعدات  إيـصال بالقيود الـيت حتـول دون    املتواصلاألمن   جملس اهتمام نإ  - ٧٦

 مشــوال أكثــر هنــج تبــاعتــستلزم ا زالتــ التلــك املــسألة  أن مــن الــرغم علــى ،لترحيــبهــو حمــل ا
 املـساعدات  إيـصال الـيت حتـول دون       القيود إزاء القلق عن اإلعراب اجمللس واصل لقد .واتساقا
 اإلنـسانية  املـساعدة  إيـصال  إمكانيـة  إتاحـة إىل   األطراف مجيع ودعا ،حاالتعدة   يف اإلنسانية

إىل  حاجـة  فثمـة  ذلـك،  ومـع  .ملساعدةإىل ا  احملتاجني األشخاص مجيع إىلق  بسرعة ودون عوائ  
 مثـل  ملكافحتـها،  اختاذهـا  ينبغي اليت اإلجراءاتوكذلك   ،القيودتلك   طبيعة حتديد يف أكرب دقة

 علـى  احلـصول  عمليـات  مـن  واإلعفاءيف اجلمارك    والتخليص الفحص إجراءاتالتعجيل بإمتام   
 اإلنـساين  الاجملـ  يف العـاملني ضـد    اهلجمات مرارا اجمللس أدان وفد .سيطهابت أو السفر تصاريح

 .املنـاطق  مـن  غريهـا  ويف  والـصومال  ،ودارفـور  الدميقراطيـة،  الكونغـو  ومجهورية أفغانستان، يف
 تلــك عــن املــسؤولني أولئــك مــساءلةإىل  جــدا قليلــة حــاالت يفاجمللــس  دعــا فقــد ذلــك، ومــع

  .اهلجمات
 الـيت  اإلجـراءات  مـن  عـدد  يـزال  ال هنـج أكثـر مشـوال واتـساقا،          وإضافة إىل ذلك اتبـاع      - ٧٧
 هـذه  وتـشمل  .جـدوى  ذا الـسابق،  تقريـري  يف حتديـدها  جـرى  والـيت  ،اختاذهـا  للمجلس ميكن

 منـاطق  مـن  هلـروب إىل ا  الـساعني  للمـدنيني  آمـن  ممـر  هتيئةإىل   الرتاع أطراف دعوة اإلجراءات،
ــام  تــدابري علــى واملوافقــة القتــال؛ ــة عمــالبأتتــيح القي ــاء اإلغاث ــال، اســتعار أثن  تعليــق مثــل القت
  .)٢(الرتاع وقف ترتيباتوإعداد  ،للسكينة أيامحتديد و مؤقتا، العدائية األعمال

 تزايـد  يف املتمثلـة  املـشكلة  ملعاجلـة  املبذولـة  اجلهـود  يـدعم  أن أيـضا األمن   جمللس وميكن  - ٧٨
ــة األعمــال ــسلحة   يف اإلجرامي ــق عــنالرتاعــات امل ــشج طري ــات يعت  حلفــظ املتحــدة األمــم بعث
ــسالم ــا ،ال ــات مــن وغريه ــى ،البعث ــد عل ــل حتدي ــل وحتلي ــيت العوام ــسهم ال تلــك األعمــال   يف ت

 إيـصال  علـى  تلـك العوامـل يف       تـأثري  مـن  للتخفيـف  اختاذهـا  ميكـن  الـيت  واإلجراءاتاإلجرامية،  
 مـع  ،)٢٠٠٩ (١٨٩٤ القـرار  يفمـا ورد     ، حسب متسقا هذا وسيكون .اإلنسانية املساعدات

 ،اإلنـسانية  املـساعدة  إيـصال  سـبل  تيـسري  إىل تفضي بيئةهتيئة   اجمللس يف الذي يضطلع به     دورال
__________ 

مـن   اإلنـساين العاملـة يف اجملـال      إلغاثيـة وحتركـات املنظمـات       تشمل ترتيبات وقف الرتاع تنسيق وقت ومواقـع األنـشطة ا            )٢(  
  .املنظمات وأطراف الرتاع أثناء األعمال العدائيةتلك خالل االتصال بني 
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 الــيت املــشكلة معاجلــةمــن خــالل  آمــن بــشكل املــساعدات إيــصال مواصــلةوسيــسهم كــثريا يف 
 ويف ودارفــور، الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة تــشاد، يف اإلنــسانية للعمليــات هتديــدها يتزايــد
 الكامنـة  لعوامـل ا ألن ،البعثـات  عمـل  يف أيـضا  التحليـل ذلـك    سيـسهم كما   .املناطق من هاغرب
 عـادة إو والتـسريح  الـسالح،  نـزع  عمليـات يف   تـأثريات   حتـدث  اإلجراميـة  األعمال زديادا وراء

  .القانون وسيادة ،األمن قطاع وإصالح والتأهيل، اإلدماج
  

 التوصـيات    

 إىل لتــصديإزاء ا ومشــوال اتــساقا أكثــر هنجــاتبــع األمــن علــى أن ي جملــسوأحــث   - ٧٩
 القـرار  أحكـام  تنفيـذ لـدى    سـيما  وال اإلنسانية، املساعدات إيصالاليت حتول دون     القيود
٢٠٠٩ (١٨٩٤(. 

اخلطـرية الـيت     االتاحلـ  عـن  املـساءلة  تعزيـز األمن على أن يكفل      جملسكما أحث     - ٨٠
 احلـاالت  عـن  فـضال  ،د أو رفـض إيـصاهلا      بشكل متعم  اإلنسانية املساعدات تأخرييتم فيها   

 احملكمـة  إىل اإلحالـة  ذلـك  يف مبـا  اإلنـساين،  الاجملـ  يف العاملنيضد   هجماتتشن فيها    اليت
  .حملياإجراء املالحقات القضائية  على التشجيع أو الدولية اجلنائية

األمــن أن  جمللــس ،)٢٠٠٩ (١٩٨٤ القــرار مــع اتــساقاينبغــي،  الــصدد هــذا ويف  - ٨١
 الـيت  باحلاالت منهجي بشكل علما حييطه نأ الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق إىلب  يطل

 من اختاذه ميكن ما يقترح وأن ،متعمدة عرقلةإىل  اإلنساينيف اجملال  العمليات فيها تتعرض
  .اجمللس فيها ينظرملواجهتها كي  إجراءات

  
  تعزيز املساءلة  -هاء   

يــة االمتثــال هــو احلاجــة إىل تعزيــز مــساءلة أطــراف   إن األمــر األساســي يف تعزيــز عمل  - ٨٢
الــرتاع وفــرادى اجلنــاة، علــى حــد ســواء، عــن انتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون    

وحــسب مــا ورد يف تقريــري الــسابق، فــإن األمــر الــذي يتــيح تزايــد  . قــوق اإلنــسانحلالــدويل 
ب املـساءلة، بـل األسـوأ مـن ذلـك           االنتهاكات، يف العديد من الرتاعات، هو إىل حد كبري غيـا          

  .عدم توقع املساءلة أصال يف كثري من احلاالت
وال تــزال هــذه  . وقــد أوجــز تقريــري الــسابق عــدة توصــيات تتــيح تعزيــز املــساءلة          - ٨٣

وعلـى وجـه   ). ٢٠٠٩ (١٨٩٤التوصيات قائمـة وقـرر جملـس األمـن التأكيـد عليهـا يف القـرار           
ــد، ودعــا اجمللــس يف   ــرار ذالتحدي ــة    لــك الق ــشر املعلومــات املتعلق ــة إىل ن ــع األطــراف املعني  مجي

بالقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني، وتـوفري التـدريب               
علــى هــذه القــوانني للمقــاتلني؛ وكفالــة أن تكــون األوامــر والتعليمــات الــصادرة إىل املقــاتلني    
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. ية له، بسبل منـها وضـع اإلجـراءات التأديبيـة الفعالـة            متمشية مع أحكام القانون الدويل ومراع     
وعالوة على ذلك، شدد اجمللـس علـى مـسؤولية الـدول عـن االمتثـال اللتزاماهتـا بـالتحقيق مـع                      
األشـخاص املـشتبه يف ارتكــاهبم أيـا مـن جــرائم احلـرب، أو اجلـرائم ضــد اإلنـسانية، أو اإلبــادة        

  . للقانون اإلنساين الدويل، ومالحقتهم قضائيااجلماعية، أو وغريها من االنتهاكات اخلطرية
والتأكيد على مسؤولية الدول بالتحقيق يف هذه اجلرائم واملالحقـة القـضائية ملرتكبيهـا                - ٨٤

 ب، كانـت هنـاك خطـوات إجيابيـة     -أمر له ما يربره، وحسب ما ذُكـر أعـاله يف الفـرع ثانيـا          
 تطــورات بالغــة األمهيــة، ال ســيما وهــذه. أخــرى، وإن كانــت تدرجييــة، علــى الــصعيد الــوطين

بالنسبة لرفع سقف التوقعـات مـن عمليـة املـساءلة فيمـا بـني املتحـاربني، إال أهنـا تظـل ببـساطة                        
ــهاكات خطــرية         ــوع انت ــصاعدة بوق ــة واملت ــاءات القائم ــة االدع ــدا يف مواجه ــة ج ــانون لقليل لق

  .اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف نزاعات اليوم
وحسب مـا يتـضح مـن املناقـشات املفتوحـة الـيت جيريهـا جملـس األمـن بـصورة نـصف                         - ٨٥

ســنوية بــشأن محايــة املــدنيني، ُتعلــق الــدول األعــضاء أمهيــة كــربى علــى مبــدأ التكامليــة، وقــد    
شددت عدة دول على ضرورة أن تعمل اجلهود الدولية الرامية إىل حتسني عملية املساءلة علـى              

وهذا أمر أساسي بيـد أنـه يف كـثري مـن األحيـان يتطلـب          . ة ال أن حتل حملها    دعم اجلهود الوطني  
وينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة، يف هـذا الـصدد، إىل التـدابري الراميـة إىل تعزيـز                     . دعما ماليا وتقنيـا   

ــل،            ــى األق ــكالية عل ــرب إش ــا يعت ــثريا م ــذي ك ــر ال ــضاء، األم ــضحايا إىل الق ــة وصــول ال إمكاني
 .جلنسيخيص قضايا العنف ا فيما

علــى ضــرورة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤وأالحــظ أيــضا أن جملــس األمــن قــد شــدد يف القــرار    - ٨٦
تعزيـز التعــاون الـدويل دعمــا لآلليـات الوطنيــة، ويوجـه االنتبــاه إىل جمموعـة كاملــة مـن آليــات       
العــدل واملــصاحلة الــيت يــتعني النظــر فيهــا، مبــا يف ذلــك احملــاكم العاديــة واخلاصــة ســواء اجلنائيــة  

فــدائرة جــرائم احلــرب يف حمكمــة البوســنة واهلرســك،  . “املختلطــة”الدوليــة أو  وأنيــة الوط أو
والــدوائر االســتثنائية يف احملــاكم الكمبوديــة، واحملكمــة اخلاصــة لــسرياليون مجيعهــا منــاذج هامــة  

  .آلليات دعم التحقيقات واملالحقات القضائية اليت تشتد احلاجة إليها على الصعيد الوطين
بــد مــن اختــاذ خطــوات دوليــة تكفــل أال تكــون عمليــة املــساءلة  وقــت نفــسه، الويف ال  - ٨٧

ويف هذا الصدد، ُتعـد اخلطـوة األوىل        . رهينة، دون داعٍ، جلهود وطنية بطيئة أو عدمية اجلدوى        
اهلامة حنو ضمان املساءلة، وإن كانت يف بعض األحيـان حـساسة سياسـيا، هـي تكليـف جلـان                    

 والقيام بعمل من هذا النوع يرسـل إشـارة هامـة مفادهـا أن هـذه                 .بإجراء ما يلزم من حتقيقات    
ــق حنــو اختــاذ        ــهم؛ وميكــن أن ميهــد الطري ــتم جتاهل ــن ي ــضحايا ل ــهاكات ســُتالحق؛ وأن ال االنت

، شــدد جملــس األمــن )٢٠٠٩ (١٨٩٤ويف القــرار . إجــراءات قــضائية رمسيــة وطنيــة أو دوليــة 
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اعــات املــسلحة للقــانون الــدويل، وأشــار إىل علــى أمهيــة تنــاول مــسألة امتثــال األطــراف يف الرت 
كمـا أبـرز   . جمموعة األساليب املستخدمة يف مجع املعلومات عـن االنتـهاكات املـدعى حـدوثها           

أمهيــة احلــصول يف حينــه علــى معلومــات موضــوعية موثــوق هبــا ودقيقــة؛ ونظــر، حتقيقــا لتلــك   
ــائق يف       ــصي احلق ــة لتق ــة الدولي ــة اســتخدام اللجن ــة، يف إمكاني ــشأة   الغاي ــسانية املُـُن ــسائل اإلن امل

  . من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف٩٠مبوجب املادة 
ام مـ ومتثل اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املـسائل اإلنـسانية أحـد اخليـارات املتاحـة أ         - ٨٨

ــصل       . جملــس األمــن  ــشاء جلــان خمصــصة فيمــا يت ــضا إن ــد طلــب أي وكــان اجمللــس يف املاضــي ق
، )١٩٩٤ (٩٣٥، وروانـدا عمـال بـالقرار        )١٩٩٢ (٧٨٠فيا السابقة عمـال بـالقرار       بيوغوسال

وأســهمت النتــائج والتوصــيات الــصادرة عــن تلــك ). ٢٠٠٤ (١٥٦٤ودارفــور عمــال بــالقرار 
ــدا،        ــة لروان ــة الدولي ــسابقة واحملكمــة اجلنائي ــة ليوغوســالفيا ال ــشاء احملكمــة الدولي اللجــان يف إن

  .يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدوليةاحلالة الة حبإوكذلك يف قرار اجمللس 
فقــد . وال يقتــصر األمــر علــى جملــس األمــن يف إمكانيــة اختــاذ مبــادرات يف هــذا اجملــال   - ٨٩

كلف جملس حقوق اإلنسان، بـدعم مـن األمانـة العامـة قدمتـه مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق            
ن أ جلنـة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـش            اإلنسان، عددا من اللجان بتقصي احلقائق مبا فيهـا        

وقـد خلـص تقريـر جلنـة تقـصي احلقـائق،       . ٢٠٠٩أبريل /الرتاع يف غزة، اليت أنشئت يف نيسان   
، إىل نتيجة مفادها أن القوات املسلحة اإلسـرائيلية ومجاعـات           ٢٠٠٩سبتمرب  /الصادر يف أيلول  

اين الـدويل والقـانون الـدويل    فلسطينية مـسلحة قـد ارتكبـت انتـهاكات جـسيمة للقـانون اإلنـس          
وأنشأ جملس حقوق اإلنسان نظاما لإلبالغ يستهدف رصـد التقـدم احملـرز يف              . حلقوق اإلنسان 

تنفيذ توصيات اللجنة، وأنشأ كذلك جلنـة مـن اخلـرباء املـستقلني كـي تتـوىل رصـد وتقيـيم أيـة                
  .نب الفلسطيينإجراءات قضائية حملية أو قانونية، أو غريها تقوم هبا إسرائيل أو اجلا

وميكــن أن يكــون إنــشاء جلــان التحقيــق واآلليــات املماثلــة مــسألة ذات حــساسية مــن     - ٩٠
ومع ذلك، فمن الواضح أن هلا فائدة تتمثل يف التأكد من احلقـائق والتوصـية        . الناحية السياسية 

ــساءلة عــن االنتــهاكات       ــدف كفالــة حتقيــق امل ــإجراءات املتابعــة هب ــزم أن أطلــب مــن   . ب وأعت
دارات، التابعــة لألمانــة العامــة واملنخرطــة مباشــرة يف إطــالق ودعــم التحقيقــات، إجــراء         اإل

استعراض لتجارب األمم املتحدة املكتسبة مـن تلـك العمليـات، بالتـشاور مـع اإلدارات املعنيـة                  
 علـى حنـو أكثـر اتـساقا وأقـل تـأثرا             العمليـات األخرى، هبدف حتديد كيفية االستفادة من تلك        

  .وجيب أن يكون التمحيص هو القاعدة. ياسيةباألمور الس
وبالنسبة حلالة سري النكا، فبدال مـن إنـشاء آليـة لتقـصي احلقـائق أو املـساءلة، قمـت             - ٩١

ــه /يف حزيــران ــرئيس راجاباكــسا     ٢٠١٠يوني ــاين املــشترك الــذي أصــدرته مــع ال ، كمتابعــة لبي



S/2010/579  
 

10-61762 27 
 

أن اجلهــود الــيت تبــذهلا ، بتعــيني فريــق خــرباء كــي يــسدي النــصح إيل بــش ٢٠٠٩مــايو /أيــار يف
سري النكـا يف سـبيل معاجلـة االنتـهاكات للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق                      

  .اإلنسان، اليت رمبا تكون قد وقعت خالل الرتاع
وحسب ما جاء يف تقريري السابق، فإن للـضحايا احلـق يف احلـصول علـى تعويـضات                    - ٩٢

وميكـن للتعويـضات    . يل والقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان       عن انتهاكات القانون اإلنساين الدو    
  .أن تكون رادعا هاما، وأن تعيد احلقوق إىل أصحاهبا كذلك

وأُالحــظ، يف هــذا الــصدد، اتبــاع عــدة دول ملمارســة جديــدة، قــد ترغــب األطــراف      - ٩٣
ربه األخرى يف الرتاع املسلح النظـر فيهـا، وهـي االعتـراف بالـضرر الـذي تلحقـه باملـدنيني وجـ             

وقد تتراوح ممارسـة جـرب الـضرر بـالتعويض مـا بـني تقـدمي اعتـذارات علنيـة              . بتعويض الضحايا 
ــراد واألســر           ــصاحل األف ــشة ل ــصل بأســباب املعي ــساعدات تت ــوفري م ــة وت ــالغ مالي ــع مب ــني دف وب

ومع ذلك، ال جيـب النظـر إىل هـذه املمارسـة علـى أهنـا بـديل عـن املالحقـة                      . واجملتمعات احمللية 
للمسؤولني عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان              القضائية  

  .وحتقيق العدالة للضحايا وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية
ــة        - ٩٤ ــوة الدولي ــدول املــشاركة يف الق ــال، تنفــذ معظــم ال ــى ســبيل املث ــستان، عل ويف أفغان

ىت خطـط تقـدمي النقـود، بيـد أن          للمساعدة األمنيـة هـذه املمارسـة مـن خـالل االعتـذارات وشـ              
الدول املشاركة يف القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة لـديها سياسـات وممارسـات متباينـة تباينـا                     
كـــبريا، ويتمتـــع القـــادة العـــسكريون بـــسلطة تقديريـــة كـــبرية يف إجـــراء التحقيقـــات وتنفيـــذ    

ن املبـادئ  وكانـت منظمـة حلـف مشـال األطلـسي قـد اعتمـدت جمموعـة مـ                . السياسات القائمة 
 هتـدف إىل تبـسيط عمليـة معاجلـة الـضرر الـذي              ٢٠١٠يونيه  /التوجيهية غري امللزمة يف حزيران    

ــة مراعــاة الــضحايا وإنــصافهم وتــأمني اســتحقاقاهتم    وأود أن أشــجع . يلحــق باملــدنيني، وكفال
ات القـوة الدوليــة للمـساعدة األمنيــة علـى كفالــة نــشر املعلومـات املتعلقــة بعمليـة تقــدمي املطالبــ     

  .بني السكان والبت يف تلك املطالبات يف حينها فيما
  

  التوصيات    
تشجيع الدول األعضاء على تقدمي املساعدات املالية والتقنيـة لـدعم زيـادة فعاليـة                 - ٩٥

اجلهود الوطنية الراميـة إىل إجـراء التحقيقـات مـع مـرتكيب االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون                   
  .حلقوق اإلنسان، ومالحقتهم قضائيااإلنساين الدويل والقانون الدويل 

تشجيع الدول األعضاء على النظر يف إمكانية اللجوء إىل احملاكم اجلنائية املختلطة   - ٩٦
  .عندما تعجز اآلليات الوطنية عن النظر يف عدد القضايا القائمة أو احملتملة
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محكمـة  تشجيع الدول األعضاء، على التوقيع والتصديق على النظام األساسي لل           - ٩٧
  .اجلنائية الدولية، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد

  :وينبغي جمللس األمن أن يقوم مبا يلي  - ٩٨
أن يدرج بـشكل منـهجي يف القـرارات، املتخـذة بـصدد احلـاالت املعينـة،                   )أ(  
  :الصلة، أحكاما تتعلق مبا يلي ذات

 الـدويل   احلاجة إىل نشر معلومات عن القانون اإلنـساين الـدويل، والقـانون             ‘١’  
حلقــوق اإلنــسان، والقــانون الــدويل لالجــئني، وتــوفري التــدريب الــالزم        
ــة تكفــل      ــة فعال ــشأن تلــك القــوانني؛ ووضــع إجــراءات تأديبي ــاتلني ب للمق

  .احترام األوامر والتعليمات الصادرة إىل املقاتلني
احلاجة إىل أن تقوم الدول باختاذ خطوات مناسـبة تكفـل التقيـد بالتزاماهتـا           ‘٢’  

لتحقيق مع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم حـرب أو جـرائم ضـد              با
ــانون      ــهاكات اجلــسيمة للق ــا مــن االنت ــة أو غريه ــادة مجاعي ــسانية أو إب اإلن

  .الدويل حلقوق اإلنسان، ومالحقتهم قضائيا
اإلصرار على أن تتعاون الدول األعـضاء تعاونـا تامـا مـع احملكمـة اجلنائيـة                 )ب(  

ويشمل هذا التعـاون، بالنـسبة للـدول األطـراف يف نظـام رومـا               . ملماثلةالدولية واآلليات ا  
األساسي، احتجاز من يكون على أراضيها من األشخاص الـذين أدانتـهم احملكمـة اجلنائيـة                

  .الدولية
  .فرض هذا التعاون، حسب الضرورة، من خالل تدابري حمددة اهلدف  )ج(  
ت، وأن ينظـر يف تكليـف   أن يطلب بـشكل منـهجي تقـارير عـن االنتـهاكا         )د(  

جلــان التحقيــق بدراســة احلــاالت الــيت تــثري القلــق إزاء وجــود انتــهاكات جــسيمة للقــانون  
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، حتقيقا لعدة أهـداف منـها حتديـد أُولئـك                

 أو/املــسؤولني ومــساءلتهم علــى الــصعيد الــوطين، أو إخــضاعهم لتــدابري حمــددة اهلــدف، و
  .إحالة املسألة إىل احملكمة اجلنائية الدولية

دعوة الدول إىل إنشاء آليات، أو إصدار تكليفات إليها بتلقـي املطالبـات               )هـ(  
مــن األفــراد الــذين يزعمــون أهنــم ضــحايا النتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون   

  .الدويل حلقوق اإلنسان
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  االستنتاجات واإلجراءات  -رابعا   
أنه جيب علينا تركيـز جهودنـا       : بدأ هذا التقرير بتوجيه رسالة واضحة وبسيطة مفادها         - ٩٩

على تعزيـز احلمايـة، حيثمـا ولـصاحل مـن يعلقـون عليهـا أمهيـة قـصوى، علـى أرض الواقـع، يف                         
خضم الرتاعـات ولـصاحل مئـات اآلالف مـن املـدنيني الـذين هـم عرضـة، بـشكل يـومي، خلطـر             

ن اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان، أو الوقــوع ضــحية  االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانو
  .لتلك االنتهاكات

أشرت يف هذا التقرير، ويف تقريري الـسابق كـذلك، إىل التوصـيات ذات الـصلة الـيت                 - ١٠٠
ترمي إىل مواجهة التحديات األساسـية اخلمـسة، وهتـدف يف املقـام األول، إىل تـسهيل احلمايـة                   

 أحــث بـشدة جملــس األمـن والــدول األعـضاء علــى النظـر يف هــذه     وأود أن. علـى أرض الواقـع  
  .التوصيات ومن مث تنفيذها وفقا لذلك

وإضافة إىل ذلك، أود أن أحث أعضاء جملس األمن والـدول األعـضاء األخـرى علـى                  - ١٠١
النظــر يف إجــراءات ثالثــة ينطــوي عليهــا هــذا التقريــر ولكنــها عناصــر أساســية مطلقــة يف جمــال 

ويف حــني ينطبــق اإلجــراءان األول . د اجلماعيــة الراميــة إىل حتــسني محايــة املــدنينيتعزيــز اجلهــو
والثاين بشكل حمدد على اجمللس، يتعلق اإلجراء الثالث بالدور الذي تضطلع به عمليات األمـم               

  .املتحدة يف اجملال اإلنساين وجمال حفظ السالم
  

  اإلجراء األول    
  كفالة اتباع هنج شامل

ــد أ - ١٠٢ ــدنيني يف الرتاعــات      ال ب ــة امل ــع إزاء محاي ــائي احلــايل املُتب ــهج االنتق ن نبتعــد عــن الن
رغبتــه يف التــصدي حلــاالت الــرتاع ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤املــسلحة وكــرر جملــس األمــن يف القــرار  

املسلح، اليت ُيستهدف فيها املـدنيون أو جيـري فيهـا تعمـد عرقلـة تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية،             
ومـن  . ئل منها النظـر يف اختـاذ التـدابري املناسـبة املتاحـة حتـت تـصرفه       وذلك من خالل عدة وسا  

املهم أيضا أن ينظر اجمللس يف مد نطاق تلـك الرغبـة إىل الرتاعـات غـري املعروضـة عليـه، حيـث                   
إهنا كثريا ما تثري العديد من الشواغل ذاهتا، وأحيانا شواغل أكثر حدة فيمـا يتعلـق باحلمايـة يف                   

ربر تلــك الرتاعــات بقــدر ُتــوقــد . ة بالفعــل علــى جــدول أعمــال اجمللــستلــك احلــاالت املدرجــ
متــساو، أو تتطلــب حبكــم طبيعتــها، اهتمامــا أو إدانــة او اختــاذ إجــراء مــن اجمللــس، متــشيا مــع     

  .القرارات املوضوعية بشأن محاية املدنيني واإلجراءات الواردة يف املذكرة
ق جديــدة ومبتكــرة ملواجهــة وأود أن أحــث جملــس األمــن علــى البحــث عــن طــر  - ١٠٣

سياقات غري مدرجة رمسيا على جدول أعماله بيد أهنا ُتثري شواغل كبرية فيما يتعلق حبماية 
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، واجتماعـات علـى   “صـيغة آريـا  ”املدنيني، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات يف إطـار      
   .واألمانة العامة مستعدة للمساعدة يف هذا الصدد. مستوى اخلرباء أقل رمسية

  
  اإلجراء الثاين    

  كفالة اتباع هنج ثابت
إن التــزام جملــس األمــن املعلــن بــشأن محايــة املــدنيني باعتبارهــا مــسألة موضــوعية أمــر    - ١٠٤

واضح، ويتجلى ذلـك أيـضا يف العمـل الـذي يقـوم بـه ضـمن فريـق اخلـرباء غـري الرمسـي بـشأن                           
وليـة، جيـب أن يكـون هنـاك قـدر           محاية املدنيني، ومع ذلك، فرغم احلاجة إىل تبين هنج أكثر مش          

أكرب من االتساق يف األسلوب الـذي يتبعـه اجمللـس واملـدى الـذي يـصل إليـه يف ُمعاجلـة مـسألة                
  .احلماية يف تلك السياقات املعروضة عليه فعال

وأعــضاء اجمللــس مــدعوون إىل تطبيــق املــذكرة بــشكل منــهجي واالســتمرار يف        - ١٠٥
ء غـري الرمسـي املعـين حبمايـة املـدنيني، والنظـر يف الـسبل               االستفادة الواسعة من فريق اخلـربا     

األخرى اليت ميكن هبا كذلك لفريق اخلرباء توفري معلومات يستنري هبا اجمللس يف مداوالته، 
ومنها تقدمي إحاطات إعالمية حمددة عن مواضيع شـواغل احلمايـة، وعـن التقـدم احملـرز يف                  

  .لد على حدة قياسا على نقاط مرجعيةجمال التصدي لشواغل احلماية اخلاصة بكل ب
  

  اإلجراء الثالث    
  كفالة اتباع هنج يتيح املساءلة

ُتعد عملية رصد تـأثري جهودنـا مـن أجـل حتـسني محايـة املـدنيني وتقـدمي التقـارير عـن                        - ١٠٦
وجيب علينا تتبع التقدم احملرز، مبا يف ذلك من حيـث مـدى             . ذلك بصورة منهجية أمرا أساسيا    

ات جملـس األمـن؛ وحتديـد جمـاالت االهتمـام وإجـراءات التـصدي املالئمـة؛ وكفالـة                   تنفيذ قرار 
اتباع هنج ميكن عن طريقه مساءلة القـائمني بتلـك املهمـة عـن مـدى أداء أعمـاهلم أو النكـوص                

  .عن أدائها
وقد أقر جملس األمن باحلاجـة إىل نقـاط مرجعيـة ينبغـي قياسـا عليهـا أن تقـدم بعثـات                - ١٠٧

وهـذا  . التقارير الالزمة عن تنفيذ والياهتا، مبا يف ذلـك مـا يتـصل حبمايـة املـدنيني                حفظ السالم   
أمر أساسي، ال سيما بالنسبة خلفض قوام البعثات، وخباصة تلك اليت اضطلعت بـدور أساسـي                

  .يف محاية املدنيني
حنتــاج إىل املنهجيــة يف رصــد محايــة  . ومــع ذلــك، فثمــة حاجــة إىل هنــج أوســع نطاقــا  - ١٠٨

دنيني واستعراضـها وتقـدمي التقـارير عنـها يف مجيـع احلـاالت ذات الـصلة، وكـذلك عـن دور              امل
مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف عمليــة التــصدي، ومنــها علــى ســبيل املثــال ال احلــصر بعثــات   
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حفظ السالم، اليت هي جمـرد إحـدى اجلهـات الفاعلـة وموجـودة فحـسب يف عـدد حمـدود مـن                     
دى الذي حتقـق فيـه إجراءاتنـا قـدرا أكـرب مـن األمـان          املنهجية يف تقييم    وحنتاج إىل امل  . احلاالت

  .للمدنيني وتقدمي التقارير عن ذلك
وأعتزم أن أطلب من منسق اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ أن يقـوم، بالتـشاور مـع        - ١٠٩

اجلهات ذات الصلة يف األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة األخـرى، بوضـع مؤشـرات عـن                    
  .يف رصد محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة وتقدمي التقارير عنهااملنهجية 
 إن اجلهود اليت نبذهلا حلماية املـدنيني علـى أرض الواقـع ال تواكـب املـستجدات علـى                    - ١١٠

فالعمـل اليـومي الـذي تقـوم بـه أعـداد            . املستوى املعيـاري، إال أنـه ال يـسعنا أن نـرفض آثارهـا             
اجملــال اإلنــساين وجمــال حقــوق اإلنــسان وأفــراد حفــظ الــسالم،   حــصر هلــا مــن العــاملني يف   ال

ومع ذلـك، حنـن حباجـة ألن نـويل          . واملفاوضني السياسيني، يربهن على أنه ميكن حتقيق احلماية       
إليها أولوية يف أعمالنا، من ناحيـة العمليـات ومـن الناحيـة الـسياسية، مبـا يعكـس صـميم روح                      

 سـنوات علـى     ١٠، فإن تركيزنا، بعـد مـرور أكثـر مـن            ويف هذا الصدد  . وميثاق األمم املتحدة  
بدء نظر جملس األمن يف هذه املسألة، جيب أن يتحول من جمرد وصف أوجـه القـصور واحلـث               
على إجراء تغيري معياري، إىل حتسني أدواتنـا بـشكل واضـح علـى أرض الواقـع ورصـد التقـدم                     

  .ن أمام اجمللس، بل وأمامنا مجيعاوهذه هي املهمة املاثلة اآل. احملرز أو اإلخفاق يف إحرازه
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  املرفق
  

   إيصال املساعدات اإلنسانية اليت حتول دونالقيود    
 إيـصال املـساعدات اإلنـسانية يف حـاالت الـرتاع املـسلح             دون لو الـيت حتـ     القيـود  تتخذ  - ١

ــدنيني      ــسكان امل ــساين إىل ال ــة وصــول العــاملني يف اجملــال اإلن ــؤثر يف إمكاني  أشــكاال خمتلفــة، فت
وليـــست . احملتـــاجني، ويف إمكانيـــة حـــصول الـــسكان املـــدنيني علـــى املـــساعدات واخلـــدمات 

  . متعمدة، كما أهنا ال تشكل مجيعها انتهاكات للقانون اإلنساين الدويلالقيود كل
وقـد أبـَرَز ثالثـة      . قيـود دت فيه أنـواع خمتلفـة مـن ال        وتضمن تقريري السابق مرفقاً ُحدِّ      - ٢

تحديــد تطــرح أكــرب التحــديات بــسبب حــدوثها علــى نطــاق واســع  أنــواع منــها علــى وجــه ال
 الـسكان  يفاجملـال اإلنـساين والعمليـات اإلنـسانية و     ب العـاملني     يف ومتكرر وبسبب شدة تأثريهـا    

 البريوقراطيــة الــيت تفرضــها احلكومــات والــسلطات األخــرى؛ وكثافــة القيــود: احملتــاجني، وهــي
وبعـد مـرور   . سـرقة األصـول  يف اجملـال اإلنـساين و   العـاملني     ضـد  األعمال العدائيـة؛ واهلجمـات    

 وتقــوض ، العمليــات اإلنــسانيةيف نفــسها تــؤثر تــأثرياً بالغــاً  القيــودزالــت هــذه  شــهراً، مــا١٨
  .رفاه السكان املدنيني الذين يعيشون يف مناطق الرتاعات يف مجيع أحناء العامل من
  

   البريوقراطيةالقيود  - أوال  
طيــة املفروضــة علــى دخــول املــوظفني والبــضائع واملعــدات إىل إحــدى  البريوقراإن القيــود  - ٣

أن تكـون شـاقة     ميكـن   الدول املتضررة، وعلى حتركاهتم داخـل البلـد الـذي جتـري فيـه العمليـات،                 
وتــستغرق وقتــا طــويال الســتيفائها، وتــؤدي يف كــثري مــن األحيــان إىل تــأخريات كــبرية يف تقــدمي   

ــساعدة ــشطة اإلنــ   . امل ــت األن ــئن كان ــة     ول ــستلزم موافق ــدويل، ت ــساين ال ــانون اإلن سانية، وفقــا للق
األطــراف ملزمــة بالتــصريح هبــذه املوافقــة علــى  تلــك األطــراف يف الــرتاع وختــضع لرقابتــها، فــإن  

ــسماح       ــسانية والـ ــشطة اإلنـ ــسهيل األنـ ــا تـ ــد، وجيـــب عليهـ ــابع احملايـ ــة ذات الطـ ــات اإلغاثـ عمليـ
لني يف اجملــال اإلنــساين إىل الــسكان املــدنيني  باالضــطالع هبــا، مبــا يف ذلــك إمكانيــة وصــول العــام 

ــودينبغــي أال تــضعإذ . احملتــاجني بــشكل كامــل وآمــن ودون عوائــق   ــه علــى   القي ــاً ال مــربر ل  عبئ
  .ا يضر هبممملسكان املتضررين، إىل االعمليات اإلنسانية على حساب وصول املساعدة يف حينها 

نـها إىل الـدول املتـضررة، قـام مكتـب      ودعماً لتسهيل دخول البـضائع واملعـدات يف حي        - ٤
، بتوقيـع مـذكرة   ٢٠١٠سـبتمرب   /تنسيق الشؤون اإلنـسانية ومنظمـة اجلمـارك العامليـة يف أيلـول            

لتعجيـل باسـترياد مـواد اإلغاثـة        ترمي إىل ا  تفاهم اتفقا فيها على التعاون يف وضع وتعزيز تدابري          
تفاقيـات  ال يف ا الـواردة  املتعلقة باجلمـارك    العناصر واستناداً إىل . ومعداهتا أثناء حاالت الطوارئ   

غة منوذجيـة فيمـا يتعلـق علـى سـبيل         صـي أيـضاً   العامليـة   قائمة، وضع املكتب ومنظمـة اجلمـارك        ال
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وميكـن جمللـس األمـن أن يـدعم احللـول           . املثال بإجراءات التفتيش والتخليص اجلمركي املعجلة     
غة صيلـدول املتـضررة إىل الرجـوع إىل الـ         عو ا لقيود البريوقراطية املستمرة بأن يـد     زالة ا املقدمة إل 

ــة لــ  ــسانية، وإىل    دىالنموذجي ــة مــع الوكــاالت اإلن ــات الثنائي ــة وضــع االتفاق ــات إزال  االختناق
  .املطلوباإلجراءات اجلمركية يف الوقت  يف
زالت القيود البريوقراطية حتد من إمكانية دخول املـساعدة ومـن            ويف الوقت نفسه، ما     - ٥

ــإىل إيــصاهلا  ــة . ن هــم يف حاجــة إليهــا َم ــال،  ،ففــي األراضــي الفلــسطينية احملتل  علــى ســبيل املث
 املفروضـة يف إطـار احلـصار اإلسـرائيلي علـى            ،زالت القيـود علـى دخـول البـضائع اإلنـسانية           ما

. نيني، تعـوق جهـود اإلنعـاش وتقـوض مـن رفـاه الـسكان املـد        ٢٠٠٧يونيـه  /غزة منـذ حزيـران   
 إسرائيل على حنـو متزايـد القيـود املفروضـة علـى البـضائع               تففخ،  ٢٠١٠يونيه  /ومنذ حزيران 

التجارية الداخلة إىل غزة، ووافقت السلطات اإلسرائيلية علـى بعـض مـشاريع اإلنعـاش التابعـة                 
ــة و  . لألمــم املتحــدة ــازل واملرافــق الطبي ــاء املن ــاه والــصرف  شــبكاتبيــد أن إعــادة بن  تــوفري املي

زالت تواجـه العراقيـل نتيجـة        ، ما “صاص املصبوب عملية الر ” أثناء شن    الصحي اليت تضررت  
  .القيــود املفروضــة علــى اســترياد مــواد البنــاء وقطــع الغيــار املوجهــة إىل املــشاريع اإلنــسانية          

 اإلجراءات اليت تستغرق وقتاً طويالً لرصد دخول الشحنات الفرديـة، فـضالً عـن القيـود                 إذ إن 
ــا وكم     ــيت ميكــن دخوهل ــواد ال ــواع امل ــى أن ــاملني يف اجملــال   القائمــة عل ــنقالت الع ياهتــا، وعلــى ت

  . مبا يتناسب مع حجمهااالحتياجات اإلنسانية القائمةب  الوفاء حتد من ال تزالاإلنساين،
ــة وصــول وكــاالت األمــم      ويف ســري  - ٦ ــود املفروضــة علــى إمكاني النكــا، ُخفِّفَــت القي

 النـصف األول    خـالل لبلـد   لـسكان املتـضررين يف مشـال ا       املتحدة واملنظمات غري احلكومية إىل ا     
، وذلــك تقــديراً ملــا هلــذه الوكــاالت واملنظمــات مــن خــربات وقــدرات علــى   ٢٠١٠مــن عــام 

 اإلجـراءات    حجـم  تـراكم  ومـع ذلـك، فـإن     . تسهيل جهود اإلنعاش والتعمري بعد انتهاء الـرتاع       
 يتسىن للمنظمات أن تعمل وأن تـضطلع بأنـشطة معينـة، خيلـق               كي الالزمة للحصول على إذن   

، ويقلـل إىل حـد كـبري مـن كفـاءة            اإلنـساين يف اجملـال    ئاً كـبرياً علـى كاهـل اجلهـات الفاعلـة            عب
وجيب احلصول علـى موافقـة مـن وزارة الـدفاع للوصـول إىل              . عمليات اإلغاثة وحسن توقيتها   

باإلضـافة إىل فحـص املركبـات،       و. خميمات املشردين ومنـاطق العـودة إىل الـوطن والعمـل فيهـا            
املنظمــات غــري احلكوميــة إىل اخلــضوع للتفتــيش الــذايت قبــل الــدخول إىل    يــضطر موظفــو  قــد

 للمـوظفني واملركبـات      الالزمـة   اشتراطات استيفاء اإلجـراءات واألوراق     إن. خميمات املشردين 
 ألهنـا ال ُتفـسَّر دائمـاً علـى           أيـضا   مـن حيـث الكـم، بـل         لـيس فحـسب     مشكلة  تشكل والربامج

ويتـسبب نـشوء   . د احمللـي واإلقليمـي واملركـزي   يالصعكل من  منوال واحد من السلطات على      
ذلــك أو رفــض  مــنح تأشــريات أو التــصريح بالــسفر أو بتنفيــذ أنــشطة بــصدد مطالــب جديــدة 

 يف حدوث تأخريات كربى ووجود درجة عالية من عـدم إمكانيـة            يبدو تعسفيا  مفاجئبشكل  
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وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يـذها الـتعمري وتنف /التنبـؤ يف برجمـة اخلـدمات اإلنـسانية وجهـود اإلنعـاش      
 ختضع أنشطة حمددة، بالرغم من املوافقة عليها، إىل أطر زمنية للتنفيذ وتغطية جغرافيـة حمـدودة               

 ذلك إىل حد انشغال غالبية اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين بعمليـة تـستغرق               دثوحي. للغاية
  .تنفيذ األنشطة املوافقة على وقتا طويال بشكل دائم تقريباً للتقدم بطلبات

زال تعليق أنشطة العاملني يف اجملال اإلنساين مستمراً، ومشـل مـؤخراً             ويف السودان، ما    - ٧
ة األمم املتحدة لشؤون الالجئني، رغم أن قرار طـرد          ي ومفوض ،موظفي املنظمة الدولية للهجرة   

ن ورداً علـــى شـــكاوى املنظمـــات اإلنـــسانية بـــشأ. لغـــي يف وقـــت الحـــقمـــوظفي املفوضـــية أُ
 علـى إنـشاء     ٢٠١٠أغـسطس   /الـسودان يف آب   حكومـة   التهديدات املستمرة بـالطرد، وافقـت       

آلية ثالثيـة األطـراف تتـألف مـن وزاريت اخلارجيـة والـشؤون اإلنـسانية ومنـسق األمـم املتحـدة                      
للشؤون اإلنسانية، هبدف استعراض حاالت الطرد احملتملـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                    

  .هابغية تسهيل الرجوع في
البيـان  إعـداد   وجرى توسيع وتعزيز اللجنة الرفيعـة املـستوى، الـيت أنـشئت عنـد اختتـام                   - ٨

 إىل تبـسيط اإلجـراءات   ت سع يتالوواألمم املتحدة،   السودان   بني حكومة    ٢٠٠٧املشترك لعام   
ــؤثر   ــيت ت ــة ال ــد  يفالبريوقراطي ــسانية، وذلــك ب ــات اإلن ــسانية،    العملي ــشؤون اإلن ــر ال عم مــن وزي

 / منظمــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة والوطنيــة يف آذار ١٦ب تعليــق أنــشطة أعقــا يف
 وجلــان فرعيــة مــشتركة تابعــة للدولــة معنيــة بــالربامج عامــة نــشئت جلــان وقــد أُ. ٢٠٠٩مــارس 
وبـصفة عامـة، ورغـم عقـد        .  وبسالمة وأمـن العـاملني يف اجملـال اإلنـساين واملمتلكـات            اإلنسانية

 زالت اللجان املشتركة يف واليـات دارفـور الـثالث          مستوى الدولة، ما  بعض االجتماعات على    
 بدرجة كـبرية مـن فرصـة إقامـة حـوار بـني الـسلطات واجلهـات            ذلك ويقلل. متوقفة عن العمل  

  .الفاعلة يف اجملال اإلنساين بشأن االحتياجات اإلنسانية واالستجابات احملتملة هلا
حمـدد يف تـاريخ حمـدد إجـراء مفاوضـات معقـدة       ويف اليمن، يتطلب الوصول إىل موقع    - ٩

ويلـزم إجـراء   . مع جهات فاعلة متعددة، وال ميكن التنبؤ بظروف السفر يف كـثري مـن األحيـان               
الـسلطات املركزيـة، واحلـاكم احمللـي،        :  هـي  مشاورات مسبقة مع العديد مـن اجلهـات الفاعلـة         

ــادة احملليــ تن احلــووواملتمــرد ــد ميارســون  ويني، والق ــذين ق ــا،    ن ال ــة م ــى منطق ــة عل ســيطرة فعلي
وجهات االتـصال احملليـة الـيت ميكـن أن حتـذر مـن وجـود مجاعـات إجراميـة أو معاديـة بـصورة                   

وتربز هذه الظروف أمهية بناء الثقة حملياً على مجيع مستويات اهلياكل احلكوميـة وغـري               . أخرى
 ةطويلـ فتـرة  الوجـود ل  ة استمرارب بدوره استثمارات كبرية يف حال    احلكومية، األمر الذي يتطل   

  .مداأل ةلوي الطاتيف الرتاع
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وصـول  تـضعها الـسلطات الوطنيـة مـن إعاقـة           وباإلضافة إىل ما تسببه الـسياسات الـيت           - ١٠
ن هم حباجة إىل خـدماهتا، فهـي قـد تـؤدي إىل حرمـان              اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين إىل مَ      

ففـي باكـستان، اسـتبعدت معـايري        . دةقطاعات من السكان املدنيني مـن احلـصول علـى املـساع           
 دون التــسجيل يف بعــض األحيــان املــدنيني الــذين فــروا مــن ديــارهم خوفــاً مــن هجــوم وشــيك 

. “منطقة متضررة من الـرتاع    ” منطقتهم    ُتعني  أن  دون تلقوا حتذيراً من اجليش باإلخالء أو     ي أن
وزع ذاء، ومــا ُيــ مؤلفــة مــن األشــخاص احملتــاجني علــى الغــ آالف حــصولوهــذا يــستبعد فعليــا

 /ويف الـيمن، أوقفـت احلكومـة تـسجيل املـشردين داخليـا يف متـوز               . خيام ومواد غري غذائية    من
ــه  ــسجيل       ٢٠١٠يولي ــذين يلتمــسون الت ــع األشــخاص ال ــسبب خمــاوف مــن عــدم كــون مجي  ب

ورغم أن هذه املخـاوف قـد تكـون مـشروعة، فإنـه جيـب التـصدي هلـا بطريقـة                     . مشردين فعالً 
ديــد مــن هــم يف حاجــة حقيقيــة إىل املــساعدة واخلــدمات، وأال جيــري        تــضمن أن جيــري حت 

  .استبعادهم من احلصول عليها
ــصومال        - ١١ ــة يف جنــوب ووســط ال ــساين العامل ــة يف اجملــال اإلن ــصطدم اجلهــات الفاعل وت

تلـك   بدفع ضـرائب أو اضـطالع         يف املطالبة   حركة الشباب والسلطات احمللية    تنافسباستمرار ب 
ينـاير مـن هـذا العـام، قـام برنـامج األغذيـة              /ويف كـانون الثـاين    . ها بطريقة معينة  بأنشطتاجلهات  

العــاملي بتعليــق عملياتــه مؤقتــاً يف جنــوب الــصومال بــسبب مطالــب غــري مقبولــة مــن اجلهــات    
وأصـدرت حركـة الـشباب بيانـاً     .  فيما يتعلـق بإيـصال املـساعدات     الدول  غري  احمللية من  الفاعلة

ونــتج عــن تعليــق . رت فيــه مجيــع عمليــات الربنــامج يف الــصومالصــحفياً يف وقــت الحــق حظــ
ــهم مــن املــواد    ٧٥٠ ٠٠٠العمليــات حرمــان مــا يقــرب مــن     مــن املــستفيدين املخطــط خلدمت

الغذائيــة املوزعــة، وذلــك يف بلــد يعــاين فيــه طفــل مــن كــل مخــسة أطفــال يف منــاطق اجلنــوب     
  .والوسط من سوء التغذية

 املطالب، تسعى اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين إىل              تلك وعادة عند مواجهة مثل     - ١٢
إقامــة حــوار، وإىل شــرح أغراضــها اإلنــسانية وبنــاء القبــول هلــذه األغــراض، والتفــاوض علــى    

واحلـوار مـع مجيـع اجلهـات الفاعلـة التابعـة            . شروط تكون مقبولـة مـن أجـل مواصـلة أنـشطتها           
 اختياريــاً بــل هــو ضــرورة حتميــة مــن أجــل  لألغــراض اإلنــسانية لــيس التابعــة هلــاللدولــة وغــري

ــالوصــول إىل مجيــع املــدنيني احمل  .  وضــمان تــوفري املــساعدات بــصورة حمايــدة   للمــساعدةنياجت
ــا       ــة أفريقي وينطبــق هــذا األمــر علــى مجيــع الرتاعــات، مبــا فيهــا أفغانــستان وباكــستان ومجهوري

واألراضـي الفلـسطينية    ن  والـيم الوسطى ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان والـصومال           
 يف  ، شـروط   بتطبيـق  بعـض الـدول املاحنـة      ومع ذلك، فحسب املشار إليـه سـابقا، قامـت            .احملتلة

ــات  ــلالاتفاق ــها تموي ــيت أبرمت ــسانية  ال ــع املنظمــات اإلن ــل أو   م ، أو اعتمــدت سياســات للتموي
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نــساين تــشريعات وطنيــة، أفــضت إىل فــرض قيــود علــى اتــصال املنظمــات العاملــة يف اجملــال اإل  
  .باجلماعات املسلحة من غري الدول، بل أفضت حىت إىل جترمي ذلك

بعـض الـدول األعـضاء قـد تتطلـب          الـيت تطبقهـا     ولئن كانت االستراتيجيات السياسية       - ١٣
وضع سياسات أو تشريعات هتدف إىل عزل مجاعـات معينـة سياسـياً أو اقتـصادياً، فإنـه ينبغـي                    

 فـرض قيـود فعالـة علـى اجلهـود            بـسبب  ر بالـسكان املـدنيني    هلذه التدابري أال تتسبب يف اإلضـرا      
  .املبذولة لرعايتهم وكفالة قدرهتم على البقاء

  
 استمرار األعمال العدائية  -نياً ثا  

ــة قــدرة املنظمــات اإلنــسانية علــى        - ١٤ ــتظم اســتمرار األعمــال العدائي يعــوق علــى حنــو من
 الوقـت املناسـب يف سـياقات مثـل          الوصول إىل الـسكان املتـضررين مـن الـرتاع ومـساعدهتم يف            

ــستان وب ــا الوســطى   أفغان ــة أفريقي ــور   اكــستان ومجهوري ــة ودارف ــة الكونغــو الدميقراطي ومجهوري
  .والصومال واليمن

ل بــشدة و الدميقراطيــة علــى ســبيل املثــال، ُيعــاق الوصــوغــففــي شــرقي مجهوريــة الكون  - ١٥
ــستمرة    ــات امل ــا ا  نتيجــة العملي ــوم هب ــيت تق ــسلحة ال ــوات امل ــة  لق ــو الدميقراطي ــة الكونغ   جلمهوري

، مبا يف ذلك الزيادة يف اهلجمـات الـيت يـشنها جـيش الـرب        واجلماعات املسلحة من غري الدول    
 توزيــع املــساعدات يفويــؤثر ذلــك تــأثرياً كــبرياً  . لىللمقاومــة يف مــنطقيت أويلــي العليــا والــسف 

لفـريوس  بعـد التعـرض   يف حينه، واإلمدادات، ومن بينها على سبيل املثال توفري العالج الوقائي       
  .فريوسذلك ال حوادث االغتصاب هبدف منع اإلصابة بنقص املناعة البشرية، لضحايا

إعاقــة وصــول شــدة  يف ٢٠١٠ عــام  خــاللويف الــصومال، تــسببت األعمــال العدائيــة  - ١٦
يـات   عمل خطـرية يف  سـلبية ات آثـار أحـدث ، و العاملـة يف اجملـال اإلنـساين   اجلهات الفاعلة الدولية  

 ،والوضع متدهور بشدة بـشكل خـاص يف مقديـشو   .  اإلنساين احمللية العاملة يف اجملال  املنظمات
حيث حال القتال دون االضطالع جبزء كبري مـن أنـشطة املـساعدة، وعطَّـل إمكانيـة احلـصول                   

 بـرامج التغذيـة     ا يف بعـض املواقـع عـن تنفيـذ          دوريـ   التوقـف  على اخلدمات الصحية، وأسفر عن    
  . من املستفيدين٢٦٦ ٠٠٠  اليت ُتقدم إىلملرضعات والتغذية التكميليةعن طريق ا

ويف باكــستان، أفـــادت اجلهــات الفاعلـــة يف اجملــال اإلنـــساين بــأن األعمـــال العدائيـــة       - ١٧
فعلــى ســبيل املثــال،   .  احملتــاجني الوصــول إىل أمــام إمكانيــة املــستمرة تــشكل العــائق األكــرب   

ائرة، إيـصال املـساعدة العاديـة يف الوقـت احلـايل إىل الـسكان               نتيجة أعمال القتال الـد    ميكن،   ال
 أو غريهم من السكان املتضررين مـن الـرتاع يف أجـزاء مـن املنـاطق القبليـة اخلاضـعة                     ،املشردين

  .لإلدارة االحتادية، مثل مشال وزيرستان أو مقاطاعات كَُرم
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خلـدمات أمهيـة ال تقـل       وتكتسي قدرة السكان املدنيني على احلصول على املساعدة وا          - ١٨
 أفاد األخـصائيون    فقد. عن قدرة اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين على الوصول إىل احملتاجني          

ــاس       ــز النـ ــدما يعجـ ــها عنـ ــن جتنبـ ــات الـــيت ميكـ ــادة يف معـــدالت الوفيـ ــدوث زيـ الـــصحيون حبـ
 بــني  حــال القتــال األخــريفقــد. الوصــول يف حينــه إىل املرافــق الطبيــة بأمــان بــسبب القتــال عــن

فغانيـة يف قنـدهار دون    لية للمساعدة األمنيـة والقـوات األ      العناصر املعادية للحكومة والقوة الدو    
 مـن بينـها تلقـي        للحـصول علـى خـدمات      وصول السكان املدنيني إىل مراكز الرعاية الـصحية،       

  . عن الرتاعالعالج من اإلصابات النامجة
 ٢٠١٠سبب القتـال الـدائر يف مطلـع عـام           ويف منطقة جبل مرَّة الشرقية يف دارفـور، تـ           - ١٩

ــا   ــردين املتنـ ــصائل املتمـ ــني فـ ــة  حربـ ــوات احلكومـ ــردين وقـ ــني املتمـ ــوايل  ،ة، وبـ ــشريد حـ  يف تـ
وقــد . ٢٠١٠فربايــر / مــن املــدنيني، وأدى إىل تعليــق األنــشطة اإلنــسانية يف شــباط١٠٠ ٠٠٠

ألمـراض قبـل    كان سكان جبل مـرة معرضـني بالفعـل ملخـاطر انعـدام األمـن الغـذائي وتفـشي ا                   
ــساعدة  ــق امل ــد أدى. تعلي ــضرورية يف  عــدم تقــدمي وق ــها املــساعدات ال ــشوء خمــاوف   حين  إىل ن

ــذا     مـــن ــصبة، وكـ ــابات باحلـ ــود إصـ ــتباه يف وجـ ــع االشـ ــراض، مـ ــال تفـــشي األمـ ــاء احتمـ  أنبـ
خفَّـت  قـد  ورغـم أن األعمـال العدائيـة       .  حاالت سوء التغذيـة واإلسـهال الـدموي        حدوث عن

 بالـسفر إىل    اإلنـساين   العاملـة يف اجملـال     ومة مراراً التصريح للمنظمات   حدهتا، فقد رفضت احلك   
ــسودان     ــر ال ــسيطرة جــيش حتري ــاطق اخلاضــعة ل ــيم الوضــع     - املن ــن أجــل تقي ــد الواحــد، م  عب

  .واستئناف العمليات اإلنسانية
 إىل  األمثلــة أمهيـة تنفيـذ تــدابري هتـدف إىل تـسهيل القــدرة علـى الوصــول     تلـك وتؤكـد    - ٢٠

 ، أثناء وقوع األعمال العدائيـة، مـن بينـها إنـشاء ممـرات إيـصال املـساعدات اإلنـسانية                   احملتاجني
وينبغـي مواصـلة    . مـواد اإلغاثـة   أفـراد و  تعليق القتال مؤقتاً للـسماح بـإجالء املـدنيني ومـرور             أو

مـن شـأن   و. ضمن اسـتمرار بـرامج التحـصني أثنـاء الـرتاع     تـ الترويج لتخصيص أيام مـن اهلـدوء    
ــرات اهلــدو  ــة منــوذج ء فت ــسرأن تكــون مبثاب ــاء    يي ــسانية األخــرى أثن ــشطة اإلن  االضــطالع باألن

 التـدابري أن تتواصـل اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين          تلـك  ويستلزم اختـاذ  . األعمال العدائية 
 التـدابري بـأن يـدعو أطـراف          تلـك  وميكـن جمللـس األمـن أن يـدعم        . مع مجيع األطراف يف الرتاع    

تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية دراسـة        ري مكتـب    وجيـ . قـة عليهـا وتـسهيل تنفيـذها       الرتاع إىل املواف  
ت اجليـدة  االضطالع بالعمليات يف البيئـات األمنيـة املعقـدة، سـُيحدَّد فيهـا جزئيـاً املمارسـا         عن

 علومـات الـيت ميكـن أن       نتائج الدراسة مزيداً مـن امل      وقد توفر .  الترتيبات تلكاملتبعة فيما يتعلق ب   
  .اتإجراءذه من تخ قد يامجمللس يف  اري هبايستن
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  العنف ضد العاملني يف اجملال اإلنساين وسرقة األصول  -ثالثا   
متثــل الزيــادة يف العنــف املرتكــب ضــد العــاملني يف اجملــال اإلنــساين علــى مــدى العقــد     - ٢١

ِتــل فقـد قُ . نيتــاج إمكانيــة الوصـول إىل احمل يفألشــد حـدة يف القيــود الـيت تـؤثر    املاضـي االجتـاه ا  
 لـى  ما يزيـد ع    - ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨ ي من العاملني يف اجملال اإلنساين عام      ١٠٠أكثر من   سنويا  

وبلــغ عــدد . ٢٠٠٥ عــام  منــذ عقــد مــضى، وضــعف عــدد القتلــىثالثــة أضــعاف عــدد القتلــى
ــر مــن ســنويا املخطــوفني واجلرحــى يف اهلجمــات   علــى مــدى مــن أولئــك العــاملني   ٢٠٠أكث

حمل العاملون الوطنيون يف اجملال اإلنساين العبء األكرب مـن هـذا   ويت. السنوات األربع املاضية  
ــم املتحــدة ا    . اخلطــر ــو األم ــسنة املاضــية، كــان موظف ــن    ويف ال ــدام األم ــن انع ــضرراً م ــر ت ألكث

ــرية يف االضــطالع         يف ــون حتــديات خط ــوا يواجه ــا زال ــصومال، وم ــستان وباكــستان وال أفغان
  .بالعمليات اإلنسانية يف هذه السياقات

 ، مـن العـاملني يف اجملـال اإلنـساين    ٥١مـا ال يقـل عـن        حـىت اآلن     ٢٠١٠تل عام    قُ قدو  - ٢٢
ولــئن كانــت هــذه األرقــام تــشري إىل اجتــاه نــزويل يف املعــدل العــام          .)٣( منــهم٨٢طــف وُخ

إلصابات العاملني يف اجملال اإلنساين يف الرتاعات املسلحة، فـإن املخـاطر الفعليـة الـيت يواجههـا               
وبــدال مــن ذلــك، ُيعــزى اخنفــاض مــستويات العنــف . اجملــال اإلنــساين مل تــنخفضالعــاملون يف 

املرتكب ضد العاملني يف اجملال اإلنساين إىل حد كبري إىل االخنفاض يف وجود اجلهـات العاملـة              
ل للزيـــادة يف العنـــف، وال ســـيما يف اجملـــال اإلنـــساين ويف حتركاهتـــا الربيـــة، وذلـــك كـــرد فعـــ 

 مـن مـستويات    لـيس فحـسب  تيجة لذلك، تعاين الوكاالت اإلنـسانية   ون. دارفور والصومال  يف
، بـل أيـضا مـن اخنفـاض كـبري           ظفيها بشكل مستمر وغري مقبول    عالية من املخاطر اليت هتدد مو     

  .يف القدرة على الوصول إىل السكان املتضررين
 واجلـرائم   ومتثل أعمال العنف املرتكبة بدوافع سياسية ضد العاملني يف اجملـال اإلنـساين              - ٢٣

املرتكبة بدوافع اقتصادية مشكلةً بوجه خاص يف أفغانستان وتشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى              
ففي جنوب السودان علـى سـبيل   . ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والصومال واليمن  

الفعـل  املثال، ازداد معدل أعمال العنـف والترهيـب املرتكبـة ضـد العـاملني يف اجملـال اإلنـساين ب                
ت كبـ  ارتُ ادثومن احل  ٩٩، جرى اإلبالغ عن     ٢٠١٠فرباير  /ومنذ شباط . خالل العام املاضي  

 أو أعمـال     ضـالعة فيهـا،    ألمـن ا قـوات     كانت  أعمال عنف ضد العاملني يف اجملال اإلنساين       فيها
 مـن هـذه احلـوادث بـاخلطورة         ٣٥واتـسمت   . حترش من جانب السلطات يف جنوب الـسودان       

االعتـداء علـى     وأ واالحتجـاز بـدون هتمـة،        طوت على اإليـذاء اجلـسدي     ص، حيث ان  بوجه خا 
__________ 

. www.humanitarianoutcomes.org يف “قاعـــدة البيانـــات األمنيـــة للعـــاملني يف جمـــال تقـــدمي املعونـــة”انظـــر    )٣(  
  . أرقام مؤقتة٢٠١٠األرقام لعام 
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واســتهدفت اهلجمــات املــوظفني الــوطنيني والــدوليني علــى الــسواء،   . أمــاكن العمــل اإلنــساين 
وأُدخل عـدد مـن العـاملني يف اجملـال اإلنـساين إىل املستـشفى ملـا حلـق هبـم مـن إصـابات خـالل                           

ــ. اهلجمــات الــيت شــنتها قــوات األمــن  ت بعــض احلــاالت احــتالالً للمــدارس والعيــادات،  ومشل
هنب خمزونات األدوية والغذاء، وتـسببت يف اخنفـاض اخلـدمات اإلنـسانية املقدمـة يف بعـض                    وأ

ــاخلطر    ــذر ب ــستويات تن ــات إىل م ــان،  . القطاع ــتولتويف بعــض األحي ــن  اس ــوات األم ــى  ق عل
  .هاجنود انتقال  لتسهيل اإلنساين العاملة يف اجملالاملركبات التابعة للمنظمات

جمتمـع املـساعدة    دى   قلق بالغ لـ    الت حاالت االختطاف متثل مصدر    ز ويف دارفور، ما    - ٢٤
. ٢٠٠٩وقد اخنفـضت حـوادث اختطـاف املركبـات بـشكل ملحـوظ مقارنـة بعـام                  . اإلنسانية

ن هذه احلوادث خالل شـهر       وقع تسعة م   ، حيث  حىت اآلن  ٢٠١٠ مركبة عام    ١٥واخُتِطفَت  
ورغم وقـوع العديـد مـن اهلجمـات اخلطـرية      . ٢٠٠٩ عام   حادثا ٧٣ بلمقا  يف ،أغسطس/آب

، فقـد اخنفـض     ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ عـامي    العـاملني يف اجملـال اإلنـساين       ضـد    واملميتة يف الـصومال   
بيد أنـه يف كـال الـسياقني، ُتعـزى االجتاهـات            . العدد اإلمجايل للهجمات بشكل كبري هذا العام      

 الوجـود اإلنـساين والتحركـات الربيـة، ممـا خفـض مـن القـدرة            الرتولية إىل االخنفاض الكـبري يف     
  . اخنفاضاً كبرياً احملتاجنيعلى الوصول إىل

الـيت تطبقهـا    ففـي حـني أن التـدابري األمنيـة          . وقد حدث حتول أكثر أمهية يف أفغانـستان         - ٢٥
مـم املتحـدة    ألمم املتحدة ال تزال حتد من حركة اجلهات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين التابعـة لأل                 ا

يف املناطق اليت تسيطر عليها اجلماعـات املـسلحة مـن غـري الـدول، سـعت بعـض املنظمـات غـري                     
احلكوميــة إىل تكييــف التــدابري الــيت تتبعهــا يف إدارة األمــن، وإقامــة حــوار مــع العناصــر املعاديــة   

ف نقـل   للحكومة واملداومة عليه، وتعديل موقفهـا وعالقاهتـا مـع اجلهـات الفاعلـة األخـرى هبـد                 
 املنظمـات غـري     سـالمة مكتـب   ا ذكـره    ووفقـاً ملـ   . املستقلةوالرتيهة  والصورة عن طبيعتها احملايدة     

احلكومية يف أفغانستان، فقد أسـفر ذلـك عـن اخنفـاض يف معـدل كـل مـن اهلجمـات بـاألجهزة                       
 ويف.  يف املائـة خـالل العـام املاضـي         ٣٥التفجريية االرجتالية واألسلحة الصغرية بنسبة تزيـد عـن          

ــاد مكتــب الــ   ــل، أف ــادة كــبرية يف اهلجمــات سالمة حبــدوثاملقاب ــاوالت  زي   ضــد شــركات املق
اإلمنائية اخلاصة اليت متتثل بشكل وثيق ألنشطة مكافحة التمرد اليت تتوىل تنفيـذها القـوة الدوليـة            

 التعديالت اليت أجرهتا املنظمات غـري احلكوميـة علـى         يف حني أن    و. للمساعدة األمنية واحلكومة  
  علـى أرض    مواصلة إعداد الـربامج     من  قد مكّنتها  ألمن، على النحو املبيَّن أعاله،    ل ريقة إدارهتا ط

 ويتوقف على إقامة اتصاالت مع اجلماعـات املـسلحة وزعمـاء            ،، فإن هذا األمن موضعي    الواقع
التهديــدات وجــود ويف الوقــت نفــسه، فــإن . اجملتمــع احمللــي يف املنطقــة املتامخــة وعلــى موافقتــهم

ملستمرة أثناء السفر على الطـرق الواقعـة يف منـاطق ال يوجـد فيهـا تسلـسل قيـادي واضـح بـني                        ا
اجلماعات املسلحة اليت حيتمل وجودها، تعين االعتماد بدرجة كبرية على الـسفر بـاجلو بتكلفـة                 
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حتياجـات   قـدرة اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين علـى تقيـيم اال                 يف مدى  ويؤثر ذلك . عالية
، وُيــربِز أمهيــة إجـراء مزيــد مـن املفاوضــات بــشكل   ة تلــك االحتياجـات قـع جديــدة وتلبيـ  موا يف

  . إىل احملتاجنيولوصاستباقي وشامل مع مجيع األطراف املعنية بشأن إتاحة ال
ملــسؤولية الرئيــسية الواقعــة علــى عــاتق الــدول بــضمان هتيئــة بيئــة آمنــة          إىل اونظــراً   - ٢٦

 علـى تـوفري حراسـة مـسلحة ملرافقـة املنظمـات              تلك الدول   تصر للعمليات اإلنسانية، فكثرياً ما   
ل املوظفــون الوطنيــون  ظــويف باكــستان،  . لتــصدي للتهديــدات املــستمرة  ا  هبــدفاإلنــسانية

 بــنفس الدرجــة الــيت كــانوا ٢٠١٠ عــام  احلكوميــة معرضــني ملخــاطر العنــفاملنظمــات غــري يف
 حـىت   ٢٠١٠يح وُمخَتطَـف عـام       موظفـاً مـا بـني قتيـل وجـر          ٢٢فقـد وقـع     . ٢٠٠٩ عام   عليها
وقــد ســعت الــسلطات الباكــستانية إىل التــصدي     . ٢٠٠٩ عــام موظفــاً ٢٨ بــلمقا يف اآلن 

للتهديدات املوجهة إىل العمليات اإلنسانية، بطرق من بينها توفري حراسة مسلحة، علـى سـبيل     
  .مقاطعيت خيرب خبتوخنوا والبنجاباملثال يف 

ملــسلح، حيــث تكــون اهلجمــات ضــد العــاملني يف اجملــال   بيــد أنــه يف حــاالت الــرتاع ا   - ٢٧
 االســتعانة باحلراســة املــسلحة الــيت توفرهــا   فــإناإلنــساين ذات طــابع سياســي يف املقــام األول، 

 يف تقــويض حيــاد واســتقاللية اجلهــات الفاعلــة يف اجملــال       قــد تتــسبب قــوات األمــن الــوطين  
ــساين، و ــن تكــون مأل صــورهتا املنظــورة، وهــي أمــور ضــرورية   كــذلكاإلن ــدىقبول ــع ة ل  مجي

. أطــراف الــرتاع، وتقليــل التهديــدات املوجهــة إليهــا وإىل األشــخاص الــذين حتــاول مــساعدهتم
ــة أو القــوات املــسلحة مــن قــدرة    الــيت توفرهــااحلراســة املرافقــةأيــضا وحتــد   قــوات أمــن الدول

ري الـدول مـن   اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنـساين علـى التواصـل مـع اجلماعـات املـسلحة مـن غـ         
 القـوات    تلـك  ما تكـون  عنـد أجل إتاحة وصوهلا على حنو آمن إىل الـسكان احملتـاجني، وخباصـة              

  .يف الرتاعأيضا أطرافاً 
ومبـدأ  . ويف مثل هذه احلاالت، ال ينبغي االستعانة باحلراسة املسلحة إال كمـالذ أخـري               - ٢٨

 اإلنـسانية مبـا فيهـا احلراســة    املـالذ األخـري، مـن جهــة االسـتعانة بأصـول عـسكرية يف العمليــات      
بيــد أن الــتفهم  .)٤(املــسلحة املرافقــة، مبــدأ معتــرف بــه علــى نطــاق واســع مــن جانــب الــدول  

األعمــق مــن جانــب مجيــع األطــراف الــساعية إىل تــسهيل إيــصال املــساعدات اإلنــسانية للفكــر 
ــه معــايري وشــروط اللجــوء إىل ا   النظــر ن مــن ملــالذ األخــري، مــن شــأنه أن ميكّــ  الــذي تقــوم علي

  .طلوب على حنو آمن ويف الوقت امل إىل احملتاجنيوسائل بديلة لضمان إتاحة الوصول يف
__________ 

ــشتركة بــني الوكــاالت   :انظــر   )٤(   ــة الدائمــة امل ــدفاع    ”،  اللجن ــة باســتخدام أصــول ال ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب
ــوارئ املعقــدة         ــم املتحــدة يف حــاالت الط ــسانية لألم ــدعم اجلهــود اإلن ــدين ل ــسكري وامل ــارس /آذار (“الع م

٢٠٠٣.(  
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ويف احلاالت اليت تكـون فيهـا أعمـال العنـف ضـد العـاملني يف اجملـال اإلنـساين وسـرقة             - ٢٩
 مجاعات إجرامية، يصبح بإمكان احلراسـات        وعلى يد   بدوافع اقتصادية   مرتكبة أساس  األصول
 حادثـاً مـن   ١٥٢ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أضـر  . أن تؤثر تأثرياً رادعاً إجيابياً   املسلحة  

 عمليـة توغـل مـسلحة       ٣٣مـن بينـها     هذه احلوادث بالعمليات اإلنسانية هـذا العـام حـىت اآلن،            
ــاء ســرقة األصــول، وقــع ثلثاهــا يف كيفــو     ٤٣ املبــاين و يف ــاً ألعمــال عنــف ارتكبــت أثن  حادث

ــشمالية ــوك. ال ــدول  ان ــاً مــن هــذه  ٣٥ مــسؤولة عــن  ت اجلماعــات املــسلحة مــن غــري ال  حادث
 منـها، وارتكـب احلـوادث املتبقيـة وعـددها           ٨٩احلوادث، وارتكبت مجاعات إجراميـة جمهولـة        

ويف تـشاد، ُترتكـب أعمـال    .  جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة   التابعة  حادثاً القوات املسلحة   ٢٨
ض حتقيـق مكاسـب   ا مجاعـات إجراميـة ألغـر    علـى يـد  اتعنف ضد املنظمات اإلنسانية وسـرق  

اقتصادية، وقد انتشرت مؤخراً يف مناطق جديدة، واختذت أشكاالً جديدة مـن بينـها حـوادث                
واضـطرت حـوادث االختطـاف بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة إىل               . اختطاف واقتحام املبـاين   

  .ن أو تعليقهاختفيض ما تضطلع به من أنشطة يف املناطق احلدودية مع السودا
ألمم املتحدة، ُيطلَب مـن وكـاالت األمـم املتحـدة           اليت تطبقها ا  وعمال بالتدابري األمنية      - ٣٠

ريـة   تـشاد بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهو    يف شرق أن تعتمد على احلراسات املسلحة اليت تقدمها        
 مجهوريــة بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف  علــى ، وأفريقيــا الوســطى وتــشاد 

وقـد سـاعد ذلـك      .  يف معظـم أحنـاء مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           ، وذلك الكونغو الدميقراطية 
علــى ردع أعمــال العنــف املرتكبــة بــدوافع اقتــصادية، ومــن بينــها اختطــاف املركبــات وســرقة   

بيـد أنـه يف تـشاد، تتوقـع وكـاالت املـساعدة             . اإلمدادات، وأسهم بشكل عـام يف أمـن املنطقـة         
انــسحاب قــوات بعثــة إىل  العمليــات يف األشــهر املقبلــة نظــرانية حــدوث انتكاســات يف اإلنــسا

، وذلـك يف سـياق      ٢٠١٠األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد حبلـول هنايـة عـام               
قدرات قوات األمـن الـوطين، وتوقعـات بزيـادة معـدل األعمـال اإلجراميـة خـالل             بضآلة  يتسم  

ــادم  ــة     وت. موســم اجلفــاف الق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــق جبمهوري ــا يتعل ــة فيم  وجــد خمــاوف مماثل
 بعثة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                   وخفض قوام 

  . االضطالع باألنشطة اإلنسانية ذلكاليت كانت تتوىل تأمني املناطق حبيث ميكن بعد
ري حراسة مسلحة ملرافقة املنظمات اإلنـسانية،       وأشارت حكومة تشاد إىل اعتزامها توف       - ٣١

إال أنــه مل يتــضح مــا إذا كانــت توجــد قــدرات كافيــة الســتيعاب حتركــات العــاملني يف اجملــال   
وباإلضافة إىل ذلك، فحيثما توجد عمليـات يف منـاطق الرتاعـات            . اإلنساين يف الوقت املناسب   

خـاطرة بالـصورة املنظـورة للمنظمـات      املاملخاوف إزاء املذكور أعاله،  حسباملسلحة، تبقى،   
 اإلنسانية وبالتايل بأمنها، عند مرافقتها حبراسة مـسلحة توفرهـا قـوات األمـن الـوطين بـدال مـن                   

 بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد        حلفظ السالم، أي   املتحدة   األممبعثات  
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ة على حد سـواء، ينبغـي لقـوات األمـن           ويف تشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطي    . يف هذه احلالة  
تقليل هـذه   تتيح  جاً بديلة   والوطين، وخباصة من خالل قدرات حفظ النظام املعززة، أن تضع هن          

يئة بيئة مواتيـة للعمـل اإلنـساين، مـن قبيـل القيـام بـدوريات علـى                  هت بينما تساعد على     ،املخاطر
األنشطة اإلنـسانية، بـدالً مـن املرافقـة          ويف املناطق اليت جتري فيها       ،طول طرق اإلمداد الرئيسية   

  .املباشرة
 الـيت تتعـرض     وأخرياً، ينبغي اإلشارة إىل التهديد املستمر الذي تشكله أعمال القرصـنة            - ٣٢
 شــحنات املــساعدات اإلنــسانية قبالــة الــساحل الــشرقي ألفريقيــا، رغــم أن تــوفري احلراســة    هلــا

بيــد . ٢٠١٠شــحنات إنــسانية لــضرر عــام  ومل تتعــرض البحريــة جنــح يف تــسهيل املــرور اآلمــن
 مـيالً   ٨٩٧قدرات القراصنة الصوماليني على مهامجة الـسفن التجاريـة علـى بعـد يـصل إىل                  أن

مـن الـساحل الـصومايل متثـل تطـوراً مـثرياً للقلـق، وتؤكـد أمهيـة اسـتمرار                    )  كم ١ ٦٦١(حبرياً  
  .احلراسة البحرية

  


