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ووفقا للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو أيضا إىل املشاركة يف هذه اجللسة ،سعادة السيدة جوان
آدمسن ،القائمة باألعمال بالنيابة لوفد االحتاد األورويب لدى
األمم املتحدة ،وسعادة السيدة فاطمة كياري حممد ،املراقبة
الدائمة عن االحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة.

رســالة مؤرخــة  ٩أيار/مايــو  ٢٠١٨موجهــة من الممثلة
وأقرتح أن يدعو اجمللس املراقب الدائم عن دولة الكرسي
الدائمــة لبولنــدا لــدى األمــم المتحــدة إلى األميــن العام الرسويل لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف اجللسة ،وفقا للنظام
()S/2018/444
الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا الصدد.
تقريــر األميــن العــام عــن حمايــة المدنييــن فــي النزاعات
وأقرتح أن يدعو اجمللس املراقب الدائم عن دولة فلسطني
المسلحة ()S/2018/462
املراقبة لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف اجللسة ،وفقا للنظام
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  ٣٧من النظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا الصدد.
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
ممثلي أفغانستان ،اجلزائر ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،أعماله.
بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،الربازيل ،بلغاريا ،،كندا ،شيلي،
أود أن ألفت انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة S/2018/444
كولومبيا ،كوستاريكا ،كرواتيا ،إستونيا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا،
اليت تتضمن نص رسالة مؤرخة  9أيار/مايو  2018موجهة إىل
غواتيماال ،هنغاريا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية،
األمني العام من املمثل الدائم لبولندا لدى األمم املتحدة ،حييل
العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،األردن ،كينيا ،التفيا ،،ليربيا،
هبا ورقة مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.
ليختنشتاين ،لكسمربغ ،ملديف ،اجلبل األسود ،املغرب،
وأود أيضاً أن ألفت انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
ميامنار ،نيوزيلندا ،نيجرييا ،النرويج ،باكستان ،بنما ،الربتغال،
قطر ،مجهورية كوريا ،رومانيا ،رواندا ،اململكة العربية السعودية ،S/2018/462 ،اليت تتضمن تقرير األمني العام عن محاية املدنيني
صربيا ،سلوفاكيا ،،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،السودان ،سويسرا ،يف النزاعات املسلحة.
أعطي الكلمة اآلن ملعايل األمني العام أنطونيو غوترييش.
اجلمهورية العربية السورية ،تايلند ،تركيا ،أوكرانيا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،أوروغواي ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،فييت
األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكر حكومة بولندا
نام ،اليمن.
على الدعوة إىل عقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني
ووفقا للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،يف النزاعات املسلحة.
أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني
إن الطريقة األكثر فعالية حلماية املدنيني تتمثل يف منع
التاليني :السيد إيف داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب نشوب النزاعات وإهنائها .لذلك فإن منع نشوب النزاعات
األمحر ،والسيدة هناء أدور ،األمينة العامة جلمعية األمل العراقية .وتسويتها وبناء السالم ،ستظل ،األولويات العليا ملنظومة األمم
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املتحدة برمتها .تنزل الصراعات يف مجيع أحناء العامل رعبا مستمرا
ومعاناة مباليني املدنيني من النساء والفتيات والرجال والفتيان.
يوجد أكثر من  ١٢٨مليون شخص يف مجيع أحناء العامل
حباجة إىل املعونة اإلنسانية الفورية ،ذلك رقم مذهل والنزاع
الدافع الرئيسي له .يف العام املاضي ،سجلت األمم املتحدة
مقتل أو إصابة أكثر من  ٢٦ ٠٠٠شخص من املدنيني يف
البلدان املتضررة من النزاعات مثل ،أفغانستان ،ومجهورية أفريقيا
الوسطى ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية والعراق والصومال
واليمن .منهم عشرة آالف شخص يف أفغانستان.

تُشن اهلجمات على املرافق الطبية بشكل روتيين يف
مجيع أحناء العامل .وجيري استهداف موظفي الشؤون اإلنسانية
واملوظفني الطبيني أو منعهم من أداء واجباهتم .ويف عام
 ،٢٠١٧سجلت منظمة الصحة العاملية  ٣٢٢هجوما جنم
عنها  ٢٤٢وفاة من املوظفني الطبيني واملرضى .وهذا أمر غري
مقبول .ويف بعض احلاالت ،فإن توفري الرعاية للجرحى واملرضى،
الذي يُعترب أبسط األعمال اإلنسانية ،ميكن أن يفضي إىل إقامة
دعاوى جنائية ضد العاملني يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية.
وجيري هنب اللوازم الطبية أو سحبها من القوافل .وتلجأ أطراف
النزاع إىل التهديد أو تفرض إجراءات بريوقراطية متنع الناس من
احلصول على الرعاية الصحية اليت هم بأمس احلاجة إليها .يف
كثري من األحيان ،تتأثر النساء بذلك على حنو غري متناسب،
وال سيما احلوامل أو الاليت حباجة إىل الرعاية السابقة للوالدة.

حمدودة للحصول على املساعدة األساسية واحلماية .يف هناية
عام  ،٢٠١٦بلغ عدد األشخاص الذين اقتلعوا من ديارهم
بسبب احلرب والعنف واالضطهاد  65.6مليون شخص.
ويوجد أشخاص كثريون جدا يف عداد املفقودين .إن القصف
اجلوي واملدفعي للبلدات واملدن يؤدي كل عام إىل قتل أو
جرح عشرات اآلالف من املدنيني ،وإىل تدمري املنازل واهلياكل
األساسية احليوية ،مبا يف ذلك شبكات املياه والطاقة .يف
اجلمهورية العربية السورية ،على سبيل املثال ،أُفيد أن اهلجمات
اليت استُعملت خالهلا األسلحة املتفجرة اليت تُطلق من اجلو ومن
األرض أدت إىل مقتل وإصابة أعداد كبرية من املدنيني يف إدلب
وحلب ومحص ودير الزور والرقة وريف دمشق ،وأدت إىل تدمري
هياكل أساسية ومدارس ومستشفيات.

على الرغم من أن احلالة قامتة ،حيدد تقريري ()S/2018/462
بعض األسباب للتفاؤل .وهناك اعرتاف متزايد بأن احرتام
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يسهم
يف احلد من النزاعات ومكافحة اإلرهاب .ويف قرار اجلمعية العامة
 ،291/70الذي اعتمد يف متوز/يوليه  ،2016شددت الدول
األعضاء على أنه عندما تنتهك جهود مكافحة اإلرهاب القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،فإهنا تشكل
خيانة للقيم اليت تسعى الدول إىل ترسيخها ،بل تزيد من تأجيج
التطرف العنيف .أرحب هبذا االعرتاف .عملت بعض أطراف
النزاع والدول األعضاء على اختاذ خطوات لتعزيز احرتام القانون
وحتسني محاية املدنيني .وتشمل تلك اخلطوات تدابري ترمي إىل

خيضع املدنيون أيضا يف مناطق الصراع إىل انتهاكات مروعة
حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال
العنف اجلنسي .ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،على سبيل
املثال ،وثقّت األمم املتحدة أكثر من  ٨٠٠حالة من حاالت
إن النزاع أيضا حمرك هام النعدام األمن الغذائي العاملي.
العنف اجلنسي املتصلة بالنزاعات .ويف العام املاضي ارتفع عدد
احلاالت بنسبة  ٥٦يف املائة عما كانت عليه يف عام  .٢٠١٦إذ أن عشر أزمات من أصل  13أزمة غذائية رئيسية يف العامل
مردها إىل النزاع .ففي اليمن ،على سبيل املثال ،يعاين حوايل ٣
وتظل أثار تلك اهلجمات مالزمة للناجني طيلة حياهتم.
ما زالت الصراعات ترغم ماليني الناس على الفرار من ماليني امرأة وطفل من سوء التغذية احلاد ،وما يزيد عن  8مليون
ديارهم حنو مستقبل جمهول ،وكثريا ما تكون الفرص أمامهم شخص ال يعرفون من أين تأيت وجبتهم املقبلة.
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احلد من األضرار النامجة عن استخدام أنواع معينة من األسلحة
املتفجرة ،وآليات لتتبع الضرر الذي يلحق باملدنيني يف الصومال،
واعتماد سياسة وطنية بشأن الوقاية من اإلصابات يف صفوف
املدنيني يف أفغانستان .واألمم املتحدة تدعم بقوة تلك اجلهود.
نالحظ أيضا أن احلكومات واجملتمع املدين واجلهات
األخرى تكثف اجلهود للدعوة إىل التغيري .ففي تشرين الثاين/
نوفمرب املاضي ،اعتمدت الدول األفريقية يف مابوتو بيانا بشأن
محاية املدنيني من استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة
بالسكان .وإنين فخور باالنضمام إىل احلملة اليت نُظمت حتت
شعار املدنيني ليسوا اهلدف ،وهي محلة أطلقت عناهنا األمم
املتحدة والشركاء مبناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساين يف العام
املاضي .وهذه املبادرات ميكن أن ترتجم إىل تغيري ملموس.
وحتقيقا لتلك الغاية ،يوصي تقريري باختاذ إجراءات ثالثة.
أوال ،ينبغي جلميع احلكومات أن تضع سياسة وطنية
حلماية املدنيني يف حاالت النزاع .وينبغي هلذا اإلطار أن حيدد
تدابري استباقية ختفف من تضرر املدنيني والتصدي للضرر الناجم
عن القوات العسكرية الوطنية ،والقوات الشريكة واالئتالفات
الدولية .وينبغي هلا أن جتعل صادرات األسلحة مشروطة باحرتام
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وذلك
متاشيا مع معاهدة جتارة األسلحة .وينبغي أن حتسن قدرهتا
على محاية املدنيني يف حرب املدن ،مبا يف ذلك إجياد بدائل
الستخدام األسلحة املتفجرة.
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ثالثا ،ينبغي للدول األعضاء أن تدعم زيادة الدعوة
بشأن محاية املدنيني ،وبذل اجلهود املتضافرة لضمان املساءلة
عن االنتهاكات اجلسيمة ،هبدف إهناء مناخ اإلفالت من
العقاب .وينبغي أن يشمل ذلك مصداقية التحقيقات الوطنية
يف االنتهاكات اجلسيمة والدعم الكامل للعمل الذي تقوم به
احملكمة اجلنائية الدولية.
أحض اجمللس ومجيع الدول األعضاء على إيالء النظر اجلاد
هلذه التدابري العملية.
أحض أيضا أعضاء اجمللس على عدم السماح للخالفات
السياسية بأن متنع أو تضعف من العمل الرامي إىل محاية املدنيني.
وهذا أمر حيوي ،وليس فقط من أجل إنقاذ األرواح واحلفاظ
على إنسانيتنا املشرتكة؛ محاية املدنيني يف حاالت النزاع السبيل
الوحيد أيضا إلرساء أسس السالم املستدام .إن انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف
حاالت النزاع املسلح على حد سواء مرتبطة باحلروب الطويلة
األمد ،وبنزعة التشدد والتطرف العنيف .وتفادي وقوع خسائر يف
صفوف املدنيني ،وتوفري إمكانية الوصول إىل املساعدة اإلنسانية
من دون عوائق أمر يعنينا حنن بوصفنا أعضاء يف أسرة إنسانية
واحدة .وهذا أساسي لتحاشي الوقوع يف دوامة عدم االستقرار
واالستياء ،ويَُ ٍكن من إحالل السالم الدائم واملصاحلة .أحض
اجمللس على بذل كل ما يف وسعه حلماية املاليني من املدنيني
احملاصرين يف حاالت النزاع يف مجيع أحناء العامل.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على
ثانيا ،ينبغي للدول األعضاء أن تدعم األمم املتحدة
واجلهات األخرى يف التعامل مع اجلماعات املسلحة من غري إحاطته اإلعالمية.
الدول بوضع سياسات ومدونات قواعد سلوك وخطط عمل
أعطي الكلمة اآلن للسيد داكور.
ترمي إىل محاية املدنيني .ومن اجلدير بالذكر أن  ١٧مجاعة
السيد داكور (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أخاطب
من اجلماعات املسلحة من غري الدول وقعت حىت اآلن خطط
جملس األمن اليوم بشأن هذا املوضوع الذي يكمن يف صميم
عمل مع األمم املتحدة لوضع حد لتجنيد األطفال واستغالهلم
مهمة ووالية اللجنة الدولية للصليب األمحر ،ويف قلب مجيع
كجنود .وحنن حباجة إىل املزيد من تلك املبادرات.
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جوانب عملنا اليومي يف الصراعات املسلحة يف مجيع أحناء
العامل .أمنييت ،وأعتقد أهنا رغبتنا مجيعا ،أن يكون بوسعنا أن
نناقش ذات مرة محاية املدنيني بنربة إجيابية احتفالية؛ وأمنييت
أن يكون بوسعنا القول إن التقدم امللحوظ الذي حتقق على
اجلبهتني املعيارية والسياساتية يقابله أخريا عمل على أرض
الواقع .تلك هي أمنيتنا.
ولألسف ،ال ميكننا ذلك .ومرة أخرى ،فإن الفجوة بني
ما نتمناه والواقع ال تزال هائلة ،فيما يتسم الواقع امليداين بنقص
حاد يف احلماية .وحنن مجيعا نعرف كيف يبدو ذلك الواقع .إنه
طفل يتيتّم ويصاب بإعاقة دائمة بعد تعرض بيت أسرته لغارة
جوية .إنه طبيب يهدده املقاتلون لقيامه بعالج شخص من
اجلانب اآلخر؛ إنه حمتجز يقبع يف سجن مكتظ دون ضمانات
إجرائية؛ إنه امرأة تعيش لعقود يف حالة أمل دون خرب عن زوجها
املفقود؛ إنه العدد الذي ال حيصى من الرجال والنساء واألطفال
الذين يعانون اآلثار الطويلة األجل للنزاعات املسلحة يف كل
منطقة من مناطق العامل  -ولكل منهم قصته املأساوية.
وحنن نركز هنا اليوم ،كما هو احلال دائما ،على الكيفية
املثلى لالستجابة هلذه املعاناة الرهيبة؛ وكيفية منع حدوثها يف
املقام األول؛ والكيفية اليت ميكن هبا سد الفجوة بني القول
والفعل ومحاية املدنيني فعال .ورسالتنا األساسية بسيطة وواضحة:
إن الطريقة الوحيدة األكثر فعالية للحد من املعاناة يف احلرب
هي التقيد باملبادئ األساسية لإلنسانية .وأهم أداة لتحقيق ذلك
موجودة يف أيدينا فعال .وهذه األداة هي القانون اإلنساين الدويل
الذي يهدف إىل احرتام احلياة والكرامة واحلفاظ عليهما حىت يف
أسوأ الظروف .ومن الواضح كذلك أن املسؤولية الرئيسية عن
احرتام القانون اإلنساين الدويل تقع على عاتق الدول.
وال ميكن قبول أي أعذار وال استثناءات فيما يتعلق
بانطباق القانون ،على أي نزاع مسلح ،بغض النظر عن درجة
تعقيده أو طول أمده أو تشعبه ،وبغض النظر عن التسميات أو
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األوصاف اليت تُطلق على أطراف النزاع .وكثريا ما نرى الدول
وشركاءها يدعون أهنم يقاتلون أفرادا يُصنفون كإرهابيني أو
مقاتلني إرهابيني أجانب ،ومن بينهم أطفال أحيانا ،وليس عدوا
تقليديا ،وأن القانون اإلنساين الدويل ال ينطبق بشكل ما أو
أنه ينطبق بطريقة خمتلفة .كما أن هناك اجتاها عاما إلنكار
املسؤولية عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ،مبا يف ذلك
للشركاء املباشرين أو غري املباشرين ،ولتحميل أشخاص آخرين
أدىن مرتبة املسؤولية .وال يؤدي ذلك إال إىل زيادة مناخ اإلفالت
من العقاب ،ويتسبب يف هناية املطاف يف مزيد من املعاناة.
فلنكن واضحني .إن القانون اإلنساين الدويل حيمي مجيع
الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية أو مل يعودوا يشاركون
فيها .وال ميكن لسلوك استثنائي ألحد اجلانبني  -حىت مبا يف
ذلك االنتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدويل اإلنساين  -أن
يربر أي رد غري مشروع .بل على العكس من ذلك ،جيب على
الدول أال حترتم القانون اإلنساين الدويل فحسب ،ولكن جيب
عليها أيضا ممارسة تأثريها على شركائها أو على من تدعمهم
لكفالة امتثاهلم للقانون الدويل اإلنساين .ويف العديد من
النزاعات املسلحة املستمرة اليت نراها يف الشرق األوسط وأفريقيا
ويف أماكن أخرى ،تتلقى األطراف املتحاربة دعما كبريا من
الدول ،على سبيل املثال ،يف شكل الدعم اللوجسيت والتدريب
والتمويل والعمليات املشرتكة .وتقع على عاتق الدول اليت تزود
األطراف املتحاربة باألسلحة مسؤولية خاصة ،وهي ذات تأثري
كبري ،إذ إهنا تورد الوسائل اليت قد تُرتكب هبا االنتهاكات.
وجيب أن تكون الرسالة واضحة :لن يكون هناك دعم دون
االمتثال للقانون .وينجم عن عدم اتباع القواعد ،وهو أساسا
فشل من الناحية اإلنسانية ،الكثري من املعاناة اليت نراها كل يوم
يف عملنا .وأود أن أسلط الضوء على أربع مسائل جارية نعتربها
مدعاة للقلق البالغ ،مع تقدمي توصيات واضحة لتحسني احلالة
على أرض الواقع.
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املسألة األوىل ،واليت جتسد الشواغل اليت أعرب عنها األمني
العام ،هي الضرر اهلائل الذي يلحق باملدنيني جراء استخدام
األسلحة املتفجرة الثقيلة يف املناطق املأهولة بالسكان .ونظرا
لعملها على اخلطوط األمامية للنزاعات املسلحة ،كما نفعل،
فإن اللجنة الدولية للصليب األمحر ترى عن قرب العواقب
اإلنسانية املدمرة يف كثري من األحيان هلذه األسلحة  -يف سورية
والعراق واليمن وأوكرانيا وأفغانستان وليبيا ويف أماكن أخرى.
وألن النزاعات أصبحت أطول أمدا وأكثر انتشارا يف املناطق
احلضرية ،فإن هذه العواقب تغدو أكثر استفحاال وتدوم لفرتة
أطول ،وأحيانا على مدى أجيال .وال يقتصر ذلك على اخلسائر
الصادمة يف األرواح وسبل العيش واهلياكل األساسية واخلدمات،
وإمنا يشمل أيضا الندوب النفسية العميقة .ويكمن احلل الواضح
يف تغيري السلوك .ونظرا ملواطن الضعف اليت ينفرد هبا املدنيون
الذين يعيشون يف املراكز السكانية ،فإن من املهم للغاية أن
تعيد أطراف النزاعات املسلحة تقييم وتكييف اختيارها من
األسلحة يف حرب املدن .وحتقيقا هلذه الغاية ،حنث مرة أخرى
الدول واألطراف يف النزاعات املسلحة على جتنب استخدام
األسلحة املتفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق يف املناطق املأهولة
بالسكان .ويقوم مبدأ التجنب هذا على افرتاض عدم استعمال
هذه األسلحة نظرا الرتفاع خماطر آثارها العشوائية والضرر الذي
يلحق باملدنيني بعد ذلك.
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 ١٦بلدا واليت مشلت قتل العاملني يف اجملال الصحي أو هتديدهم
أو اختطافهم؛ وعرقلة حركة سيارات اإلسعاف؛ وإتالف اللوازم
الطبية أو منع نقلها عرب اخلطوط األمامية؛ وقصف املستشفيات
أو هنبها .إن الفجوة بني األقوال واألفعال كبرية جدا .ومن
الضروري أن حترتم مجيع الدول  -وليس أطراف النزاعات
فحسب  -االلتزامات الدولية ،وأن جتعل محاية الرعاية الصحية
من األولويات الوطنية.

ونرى أن أحد أفضل السبل للقيام بذلك هو الرتكيز على
املبادرات الوطنية واإلقليمية ،مبا يف ذلك تبادل أفضل املمارسات
بني الدول .وعلى حنو أكثر حتديدا ،حنث مجيع الدول على اختاذ
التدابري اخلمسة التالية ذات األولوية :أوال ،ينبغي هلا أن تعيد
النظر يف مذاهبها وإجراءاهتا وخططها وممارساهتا العسكرية حلماية
الرعاية الطبية يف أثناء تنفيذ العمليات العسكرية؛ ثانيا ،التأكد
من أن تشريعاهتا احمللية متكن العاملني يف جمال الرعاية الصحية
من االضطالع بعملهم بنزاهة وبشكل آمن مبوجب القانون
اإلنساين الدويل وآداب مهنة الطب؛ ثالثا ،ضمان توفري تدريب
خاص بالنزاعات للعاملني يف جمال الرعاية الصحية وتقدمي الدعم
هلم ،وبناء قدرات نظم الرعاية الصحية وجاهزيتها؛ رابعا ،مجع
بيانات جيدة النوعية من أجل استحداث أدوات أفضل ملنع
وقوع العنف والتخفيف من عواقبه عند وقوعه؛ خامسا ،دعم
مبادرات التغيري السلوكي وغريها من وسائل التوعية الرامية إىل
وتقودين مسألة األضرار اليت تلحق باخلدمات األساسية زيادة احرتام العاملني يف جمال الرعاية الصحية ،بوجه عام ،حىت
وتعطيلها إىل املسألة الرئيسية الثانية اليت تبعث على القلق ،يتمكنوا من العمل بأمان حىت يف ظل أصعب الظروف.
وهي محاية الرعاية الصحية .لقد كان القرار )2016( 2286
أما املسألة الثالثة اليت تثري قلقا بالغا واليت أود أن أسلط
خطوة أوىل هامة صوب حتسني تنفيذ القانون اإلنساين الدويل الضوء عليها اليوم فتتعلق باحلرمان من احلرية .تزور اللجنة الدولية
القائم بشأن الرعاية الطبية يف النزاعات املسلحة .بيد أنه خالل للصليب األمحر املئات من أماكن االحتجاز يف مناطق النزاع
فرتة السنتني منذ اختاذه ،من أيار/مايو  ٢٠١٦إىل نيسان /يف مجيع أحناء العامل كل سنة .ويف كثري منها ،يكون استخدام
أبريل  ،٢٠١٨سجلت اللجنة الدولية للصليب األمحر أكثر من التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو القاعدة،
 ١ ٢٠٠من حوادث العنف اليت استهدفت الرعاية الصحية يف مبا يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة على صحة احملتجزين
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البدنية والعقلية .كما أن االكتظاظ الشديد شائع .وغالبا
ما يُعزى ذلك إىل ارتفاع معدل اإليداع يف السجون وأوجه
القصور يف اإلجراءات القضائية وحمدودية اهلياكل األساسية.
ويف أغلب األحيان ،تتسم أماكن االحتجاز بكوهنا الإنسانية
وتصعب إدارهتا .ويف األجل الطويل ،يرتك ذلك آثارا سلبية
للغاية على اجملتمع ككل ،بينما يؤجج دورات النزاع واإليذاء.
فكيف ميكن تصحيح ذلك الوضع؟ إن من واجب الدول احرتام
الكرامة اإلنسانية يف مجيع األوقات ،مبا يف ذلك يف أماكن
االحتجاز املؤقت .ويتعني ختطيط اهلياكل األساسية للسجون
مبا يتماشى مع قواعد نيلسون مانديال .وينبغي أن يكون موظفو
االحتجاز مدربني ولديهم القدرة على إدارة أماكن االحتجاز
بصورة مالئمة وإنسانية ،مع خضوعهم لرقابة مستقلة .وال بد
من إنفاذ الضمانات القضائية والضمانات اإلجرائية على وجه
السرعة عقب القبض على أشخاص أو توقيفهم مبوجب القانون
ذي الصلة .وميكن للزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب
األمحر ألماكن االحتجاز يف مناطق النزاع أن تؤدي دورا حامسا
يف ضمان معاملة احملتجزين معاملة إنسانية .ولذلك ،فإننا ندعو
الدول واألطراف األخرى يف النزاعات املسلحة إىل أن متنح
اللجنة إمكانية الوصول إىل أماكن االحتجاز.
أما املسألة الرابعة واألخرية فتتعلق بالعدد الكبري من
املفقودين يف النزاعات املسلحة .وال ميكن ألحد أن يكون
متأكدا من عدد األشخاص املتضررين .ويف العراق ،على سبيل
املثال ،ترتاوح تقديرات عدد املفقودين يف النزاعات املاضية
واحلالية ما بني  ٢٥٠ ٠٠٠شخص ومليون شخص.
حمنة هؤالء األشخاص وأفراد أسرهم ميكن أن تستمر
لسنوات عديدة بل لعقود .ولألشخاص احلق يف معرفة مصري
أقارهبم املفقودين .ويتضمن القانون اإلنساين الدويل طائفة من
األحكام ملنع اختفاء األشخاص يف النزاعات املسلحة وتوضيح
مصري املفقودين .وأطراف النزاع ملزمة بتقدمي املعلومات وبذل
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اجلهود من أجل مل مشل األسر أيا كانت أو أيا كان منشأها.
الطريقة اليت تعاجل هبا حاالت األشخاص املفقودين ميكن أن
يكون هلا أثر طويل األمد على املصاحلة واالستقرار والسالم ،إىل
األفضل أو األسوأ .وميكننا تقدمي املساعدة .وميكننا أن ندعم
أطراف النزاع يف الوفاء بالتزاماهتا ،األمر الذي سيؤدي بدوره
إىل مساعدة الناس على إعادة بناء حياهتم .ونطلق هذا العام
مشروعا يستمر ملدة أربع سنوات مع جمتمع عاملي من املمارسني
لوضع املعايري واملمارسات املهنية من أجل حتسني االستجابة
للمفقودين وأسرهم.
وبالرغم من تلك الصورة القامتة للغاية ،سيكون من اخلطأ
 بل من اخلطري حقا  -أن نعتقد بأن القانون اإلنساين الدويلينتهك دوما ومن مث فهو عدمي الفائدة .وأي تطبيع لالنتهاكات
ميكن أن يكون له أثر مروع على املتضررين من النزاعات
املسلحة .وعلى العكس من ذلك ،نعتقد أن تركيزا أكثر إجيابية
على القانون اإلنساين الدويل ميكن أن يعزز حقا االمتثال له
وااللتزام به.
ولئن كنا نشعر حقا بالقلق إزاء انتهاكات القانون ،جيب
علينا أيضا االعرتاف بالعديد من األمثلة اإلجيابية على احرتامه.
وهذه نادرا ما حتتل العناوين الرئيسية بالطبع .وحتقيقا هلذه
الغاية ،تقوم حاليا اللجنة الدولية للصليب األمحر مبشروع بشأن
عمل القانون اإلنساين الدويل جلمع وتشجيع األمثلة القائمة
على األدلة على احرتام القانون من أطراف النزاع يف مجيع أحناء
العامل .ونأمل يف أن يعيد ذلك التأكيد ويعزز األثر اإلجيايب
للقانون اإلنساين الدويل يف النزاعات املسلحة اليوم.
ويف اخلتام ،من الواضح أن الطريق ال يزال طويال قبل
تنفيذ خمتلف اإلجنازات املعيارية والسياساتية فيما يتعلق حبماية
املدنيني  -ال على الورق فحسب بل يف امليدان .لذلك حتث
اللجنة الدولية للصليب األمحر الدول على اختاذ إجراء حاسم
يف أربعة جماالت حمددة أشرت إليها ،وهي جتنب استخدام
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األسلحة املتفجرة الثقيلة يف املناطق املأهولة بالسكان ،ومكافحة
طائفة واسعة من التهديدات للرعاية الصحية ،وضمان املعاملة
اإلنسانية وظروف االحتجاز اإلنسانية جلميع احملتجزين وااللتزام
مبنع اختفاء األشخاص وتوضيح مصري املفقودين .وهذه ليست
مسؤولية الدول نفسها فحسب ،بل شركائها واجلهات العاملة
معها بشكل غري مباشر.

مدى السنوات الـ  15املاضية ،ابتلي املدنيون بالنزاعات املسلحة
وانعدام األمن والعنف .لقد ضحى شعبنا كثريا .وعانينا من
جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
لقد عانينا من عمليات اإلعدام اجلماعي لعشرات اآلالف
من األشخاص والتطهري العرقي والديين للمدنيني ،وال سيما
األيزيديون ،والعنف اجلنسي واالستعباد اجلنسي للنساء
والفتيات .وشرد عشرة ماليني منا من ديارنا .واهنارت اخلدمات
األساسية ،مثل املاء والكهرباء .ودمرت مستشفياتنا ومراكزنا
الصحية ومدارسنا ومؤسساتنا للرعاية االجتماعية يف نينوى
واألنبار ودياىل وصالح الدين.

نفسه .شاركت يف تأسيس شبكة املرأة العراقية يف عام 2004
ومجعية األمل العراقية يف عام  1992اليت تركز على إعادة تأهيل
األشخاص ال احلجر ومدافع اهلاون.

وخالل تلك الظروف املأساوية واخلطرية ،برزت مبادرات
من متطوعي شباب اجملتمع املدين .سعى الشباب إىل مجع
املساعدات الطبية واألدوية والتعاون مع القوات العسكرية من
أجل إيصاهلا للمدنيني .وتقدم فريق جلمع اجلثث من املوصل
وإنقاذ املدينة من تفشي األوبئة .أعرف ممرضة تدعى سرور

وحنن على استعداد لتوجيه ودعم الدول واجلهات املعنية
األخرى الختاذ تدابري عملية لتحقيق تلك األهداف .واإلجراءات
املتخذة يف تلك اجملاالت األربعة من شأهنا أن تقطع شوطا طويال
يف ضمان توفري محاية أفضل للمدنيني يف النزاعات املسلحة يف
لقد كانت عمليات حترير املوصل شرسة للغاية ومكلفة
كل مكان ،كما ميكن أن تسهم بدرجة كبرية يف استعادة الثقة
جدا .وكنت على اتصال يومي مع األسر واملدافعني عن حقوق
يف إنسانيتنا املشرتكة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد داكور على اإلنسان يف املدن الذين خيتبئون يف الطوابق السفلية .اندلع القتال
يف املناطق املكتظة بالسكان ومشل األسلحة املتفجرة ذات اآلثار
إحاطته اإلعالمية.
الواسعة النطاق .وكان القصف مستمرا ودمر مئات اآلالف من
أعطي الكلمة اآلن للسيدة أدور.
املنازل .مل يكن لدى األشخاص الذين خيتبئون ما يتقوتون به
السيدة أدور (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أشكر بولندا ،مما اضطرهم إىل أكل الرتاب .وأجربت النساء على أن يلدن
بصفتها رئيسة جملس األمن ،على دعويت إىل املشاركة يف هذه وحدهن دون أي عالج طيب .ومل يتمكن اجلرحى من الوصول
املناقشة.
إىل املستشفيات بسهولة؛ وقضى العديد ألهنم مل يتمكنوا من
ما فتئت أعمل ملدة  50عاما كمدافعة عن الشؤون الوصول إىل العالج يف الوقت املناسب .وكان رحيل املدنيني
النسائية وحقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العراق .وما فتئت أعمل من تلك املناطق أثناء العمليات بالغ اخلطورة .وحتولت مدينة
ملعظم الوقت حلماية املدنيني الذين يعيشون يف حاالت النزاع املوصل إىل أنقاض وأضحت مقربة كبرية .وال توجد أي بيانات
وعدم االستقرار ،وذلك من خالل مساعدهتم على التعايف يف أو إحصاءات عن عدد القتلى .ونستمع اآلن إىل روايات عن
أعقاب العنف ودعم اجليل القادم من العراقيني ليقوم بالشيء جثث تطفو فوق النهر حول املوصل.

لقد جئت إىل اجمللس من بلد ميأله الرعب وعاىن على
مدى أكثر من ثالثة عقود من ويالت احلرب واحلصار .وعلى
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قانونية .وتتعامل املنظمات النسائية مع العديد من حاالت
النساء الالئي أكرهن على الزواج من املقاتلني وهن اآلن أرامل
يعولن األطفال ،ولكن ال حيملن أي شهادات ميالد وزواج.
والكثري منهن مهددات بالقتل على أساس الشرف .والعديد
منهن معرضات خلطر االنتحار .تتحمل تلك النساء واألطفال
وصما كبريا جيب التصدي له .وجيب أن حيصلوا على املساعدة
إلعادة التأهيل واملصاحلة.

قتل تنظيم داعش شقيقتها .حولت ما يعتمل داخلها من
حزن وغضب إىل قيادة ذلك اجلهد .يف بيت قدمي ،عثر فريقها
على غرفة هبا  150جثة مكدسة  -رجاال ونساء وأطفاال
قتلوا برصاص يف الرأس .وعثر الفريق على  1 350جثة ،مبا
فيها جثث ملقاتلي تنظيم داعش .املهمة خطرية .فقد تكون
اجلثث قريبة من القنابل غري املنفجرة والرائحة املنبعثة من اجلثث
ال تطاق .جيمع الفريق اجلثث مث ينقلها إىل مقربة بدون املرور
بالطب الشرعي ،وهو ما من شأنه أن ييسر حتديد هوية املتوفني
يتعني على السلطات الوطنية ،ووكاالت األمم املتحدة
واملفقودين .وحىت اآلن ،ال يزال هناك  3 000تقرير عن اختفاء واجملتمع الدويل أن تعمل مع اجلهات الفاعلة احمللية وأن حتدد
املدنيني يف املدينة القدمية.
احلد األدىن من صفقات الدعم واملساعدات للمجتمعات احمللية
وكل تلك اجلهود تتطلب دعم اجمللس .جيب علينا حتديد وأن تتفق عليها .وينبغي للعمل اإلنساين ،واملساعدة الطويلة
هوية جثث املفقودين وإعادهتم إىل أسرهم .جيب حترير النساء األجل ،األخذ يف احلسبان النزاعات واالعتبارات اجلنسانية من
واألطفال اإليزيديني املفقودين والسماح هلم بالعودة إىل ديارهم .أجل تيسري التماسك االجتماعي والتوصل إىل اخنفاض فعلي يف
فقد عانوا والكثري من األشخاص من صدمات نفسية عميقة النزاعات .وجيب أن يعاجل العوامل الطويلة األمد احملركة للنزاعات
بسبب جتارهبم .وحيتاجون إىل املزيد من املساعدة ،األمر الذي واليت ما فتئت متثل مشكلة يف اجملتمعات احمللية بعد العودة.
يتطلب بناء القدرات اخلاصة يف العراق لتحسني اخلدمات وينبغي إشراك مجيع السكان واجملتمع املدين والنساء والشباب
واألقليات العرقية والدينية .كما جيب أن تشمل اجملتمعات احمللية
احمللية ،اليت تقودها املنظمات احمللية والسكان احملليون.
املدنيون الذين عانوا جيب أن يتمكنوا من الوصول إىل املتضررة من التطرف .وجيب أن نبين قدرات اجملتمعات احمللية
العدالة واملساءلة .القرارات الصادرة يف عام  2017بشأن حماسبة على محاية املدنيني ،واإلنذار املبكر لنشوب النزاعات ،ومعاجلة
داعش والبيان املشرتك امللزم مبنع ومعاجلة العنف اجلنسي املتصل تركة النزاعات املتطرفة املصحوبة بالعنف .ومن الضروري محاية
بالنزاعات ،الذي مت التوقيع عليه يف أيلول/سبتمرب  2016وثائق املدنيني من األذى من خالل تفادي ذلك أوال.
حامسة األمهية .ونرحب هبا ،وحنث اجمللس على دعم تنفيذها.
ولكن جيب أن تكون هناك مساءلة عن مجيع األضرار اليت
ارتكبت يف العراق من قبل مجيع أطراف النزاع .وجيب أال تقتصر
املساءلة على بعض الناس وبعض أنواع االنتهاكات .فجميع
املدنيني يستحقون التعويض عن معاناهتم .وجيب أن يرتبط ذلك
ارتباطا واضحا جبهود املصاحلة.

يف اخلتام ،لقد أتيت إىل اجمللس يف وقت حاسم بالنسبة
ملسألة محاية املدنيني يف العراق .إ ّن االنتخابات الناجحة اليت
أُجريت بعد حترير املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش تتيح
لنا فرصة للمضي قدما يف بناء السالم والعدالة الشاملة للجميع.
ويف إطار ذلك اجلهد ،ينبغي احرتام زيادة املشاركة الكاملة جلميع
النساء .علينا أن نواصل الرتكيز على الناس ،وليس على املباين.

وإذ نتطلع إىل املستقبل ،ال يزال يساورين القلق إزاء العديد
تعرضت الكثري من أسر مقاتلي داعش للمعاملة السيئة
والعزلة يف املخيمات .وال حيمل العديد من األطفال أي وثائق من املدنيني اآلخرين ،ال سيما يف منطقيت .إذ يعيش كثريون
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منهم يف ظروف صعبة للغاية بسبب احلروب العديدة اجلارية.
ويعيشون بدون محاية يف أماكن مثل سوريا واليمن وليبيا وغزة.
وأنا أتضامن معهم ومع املدنيني يف مجيع أحناء العامل الذين
يتعرضون للمعاناة .وأهيب باجمللس أن يبذل كل ما يف وسعه
لضمان محاية املدنيني مبا يتماشى مع االلتزامات القانونية
مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
بوصفهم بشرا مثلنا.

22/05/2018

عدد األشخاص املفقودين يف النزاعات املسلحة قدرا مماثال من
القلق ،إذ يتزايد باستمرار .وعلى الرغم من أن املسؤولية عن منع
حاالت االختفاء وتقدمي أجوبة على تساؤالت األقارب على
عاتق سلطات الدولة ،إىل جانب اللجنة الدولية للصليب األمحر
وغريها من منظمات املعونة ،ينبغي لنا مجيعا املشاركة يف توضيح
ظروف اختفائهم.

أود أن أركز اآلن على اجملاالت الرئيسية الثالثة اليت ينبغي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة أدور على لنا أن نعمل عليها معا لضمان احلماية الفعالة يف حاالت النزاع
وهي :الوقاية واحلماية واملساءلة.
إحاطتها اإلعالمية.
سأديل اآلن ببيان بصفيت وزير خارجية بولندا.

وعلينا أال ندخر جهدا جلعل منع نشوب النزاعات أولوية
رئيسية لألمم املتحدة .وكما ذكر األمني العام عن حق يف
تقريره ،فإن احلوار ومشولية عمليات السالم إىل جانب اتباع هنج
شامل ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراعات ،عناصر أساسية يف
أي عمل وقائي.

أود أن أبدأ كلميت بتوجيه الشكر إىل األمني العام أنطونيو
غوترييش والسيد إيف داكور والسيدة هناء أدور على إحاطاهتم
اإلعالمية الشاملة .وأود أيضا أن أشدد على أمهية الرسائل اليت
نقلوها إىل جملس األمن اليوم .لقد بينوا أن انتهاكات القانون
إذا نشب نزاع مسلح ،جيب أن ينصب تركيزنا على تقدمي
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ال تزال ترتك
أعلى مستوى من احلماية للمدنيني .وتقع تلك املسؤولية أساسا
آثارا سلبية جسيمة على املدنيني.
ترحب بولندا بتقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف النزاع على عاتق أطراف النزاع ،والدول واجلهات الفاعلة من غري
املسلح ( )S/2018/462الذي يشمل عام  ،2017ال سيما الدول ،بل أيضا على عاتق اجملتمع الدويل ككل .ومن املهم
التوصيات اليت هلا ما يربرها والدقيقة واليت هتدف إىل إجياد للغاية أن تقوم أطراف النزاع بانتهاج ممارسات جيدة والتشجيع
حل ألزمة احلماية العاملية .فهي تكشف على وجه اخلصوص عليها حتول دون إحلاق الضرر باملدنيني والتخفيف من وطأته.
صورة مروعة من املعاناة واآلالم اليت تستبد باملاليني من النساء
ويتعني علينا أيضا أن نويل اهتماما خاصا للتحديات
واألطفال والرجال الذين يقعون ضحايا للهجمات املتعمدة اإلنسانية اليت تواجه محاية املدنيني ،من قبيل اآلثار الوحشية
والعشوائية اليت تشنها عليهم أطراف النزاع يف مجيع أحناء العامل .لألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع ،والتدفقات غري املشروعة
ويؤكد التقرير أيضا أنه منذ عام  ٢٠١٧يوجد حاليا أكثر من
لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة .والنوعان هلما خيلفان
 ٥٠مليون شخص من املتضررين من النزاعات الدائرة يف املناطق
أثارا اجتماعية واقتصادية مهينة على اجملتمعات احمللية املتضررة.
احلضرية .والضعفاء بصورة خاصة يف حاالت النزاع هم النساء
ولدى األمم املتحدة القدر املناسبة والوسائل الفعالة ملعاجلة هذه
واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة واحملتجزون.
املسائل .ويف هذا السياق ،ينبغي استخدام اآللية القائمة لنزع
إن األهداف املدنية مثل املدارس واملستشفيات ،واألسواق ،السالح داخل األمم املتحدة على حنو فعال .أود أن أشدد
ودور العبادة تتعرض للهجمات يف كثري من األحيان .ويثري بشكل خاص على أمهية تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وختزين
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بلدان عديدة ،من أجل ضمان تنفيذ القانون اإلنساين الدويل يف
النظام القضائي برمته .وجتتمع هذه اللجنة املكلفة بنشر قواعد
القانون اإلنساين الدويل مرتني يف السنة ،وتتألف من ممثلني من
الوزارات املعنية.

وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد ،وتدمري تلك األلغام،
وكذلك ،على اتفاقية األسلحة الكيميائية .وهناك صك هام
آخر ،اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر ،وبروتوكوالهتا اليت
تعاجل خمتلف اآلثار الوحشية النامجة عن نظم األسلحة القائمة
وهي جتري استعراضات وحتليالت لالتفاقات الدولية
أو الناشئة.
املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل ،وتقدم اآلراء بشأن التدابري
يف السنوات األخرية ،تضرر بشدة العديد من البلدان التشريعية والتنظيمية والتعليمية اليت ينبغي اختاذها من أجل كفالة
يف مجيع أحناء العامل من جراء النزاعات املسلحة ،مبا يف ذلك اإلدماج الكامل للقانون الدويل اإلنساين يف النظام القانوين
أفغانستان ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،ومجهورية البولندي .كما تعد مشاريع التقارير الوطنية عن تطبيق القانون
الكونغو الدميقراطية ،والعراق ،وليبيا ،ومايل ،وميامنار ،والنيجر ،اإلنساين الدويل ونشره يف بولندا.
ونيجرييا ،وجنوب السودان ،والصومال ،وسوريا واليمن .وفيما
ينبغي وضع حد لإلفالت من العقاب على أي انتهاك
يتعلق بالبلدان األوروبية ،تشهد أوكرانيا عدوانا عسكريا مستمرا للقانون الدويل اإلنساين ،أو على األقل التقليل منه إىل حد
واحتالال غري مشروع ألراضيها .على الرغم من اجلهود العديدة كبري .ومن الضروري ضمان املساءلة بغض النظر عمن كان
اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ،ال يزال وقف إطالق النار يف أوكرانيا مرتكب اجلرمية أو اإليذاء .وينبغي للمحكمة اجلنائية الدولية
بعيد املنال .وعدد اإلصابات يثري قلقا كبريا .ووفقا للتقارير أن تضطلع بدور رائد يف إخضاع أطراف النزاع للمساءلة ،ويف
األخرية الصادرة عن األمم املتحدة ،مات  ٢ ٨٣٠مدنيا استعادة اإلحساس بالعدل على الساحة الدولية .ويتعني على
وأصيب  ٢٥ ٠٠٠شخص جبروح نتيجة طول أمد ذلك النزاع جملس األمن أن حييل االنتهاكات الصارخة ملعايري القانون الدويل
املسلح .ويوجد يف أكرانيا أيضا  1.5شخص من املشردين األساسية إىل احملكمة اجلنائية الدولية مبزيد من التواتر .نؤيد
داخليا.
أيضا املبادرات الرامية إىل احلد من استخدام حق النقض من
يضطر مليون شخص كل شهر إىل عبور اخلطوط األمامية جانب اجمللس يف القضايا املتعلقة جبرائم احلرب واجلرائم املرتكبة
للحصول على املعونة اإلنسانية واخلدمات األساسية .وهذه ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية ،وهي واحدة من أبشع الفظائع
احلاالت تبني بوضوح أن املدنيني هم الذين كثريا ما يدفعون احلرب اليت ميكن أن ترتكب ضد املدنيني.
الثمن الباهظ يف حاالت النزاع .وترى بولندا أنه جيب تعزيز
تصادف هذا العام الذكرى السنوية السبعني العتماد األمم
احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .املتحدة التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
ومن املهم أن متتثل مجيع أطراف النزاع سواء من الدول أو ولألسف ،على الرغم من اعتماد االتفاقية ،مل يتوقف البشر عن
اجلهات األخرى من غري الدول اللتزاماهتا القانونية.
ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية .ومن أكثر احلاالت املأساوية

عالوة على ذلك ،ال ب ّد من تنفيذ املمارسات اجليدة يف هذا اليت شهدناها وانطوت على هذه اجلرمية هي اإلبادة اجلماعية
اجملال .ومن األمثلة على ذلك اللجنة املعنية بالقانون اإلنساين اليت وقعت ضد التوتسي يف رواندا ،حيث قُتل ما يقرب من
الدويل املشرتكة بني الوزارات اليت أنشأهتا بولندا ،وحذت حذوها مليون شخص يف عام .١٩٩٤
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إن بولندا تؤيد مدونة قواعد السلوك املتعلقة بإجراءات لرصد اهلجمات على الرعاية الصحية ،فضال عن اجلهود اليت
جملس األمن ضد اإلبادة اجلماعية ،وترحب هبا مع االرتياح .تبذهلا جلنة الصليب األمحر الدولية الرامية إىل اعتماد القوانني
ونشجع الدول اليت مل تعرب بعد عن تأييدها ملدونة قواعد املتعلقة حبماية الرعاية الصحية.
السلوك ،وال سيما تلك األعضاء يف جملس األمن ،على أن تنظر
وعلى الرغم من العديد من اإلجنازات اليت حتققت يف
يف القيام بذلك .لذا ،نشجع مجيع الدول ال ـ  116اليت أيدت امليدان ،ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به على الصعيد
مدونة قواعد السلوك على تعزيز التزامها بإجراءات جملس األمن العاملي .إن كلمات األمني العام اليت قاهلا قبل عام يف هذه القاعة
ضد اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب .مبناسبة املناقشة السنوية بشأن محاية املدنيني ال تزال صاحلة

ومنذ اختاذ القرار التارخيي  )2016( 2286يف عام اليوم“ :وما حنتاجه اآلن هو العمل لتحويل هذه الكلمات إىل
 ،٢٠١٦وهو القرار املكرس كليا حلماية مقدمي الرعاية الطبية واقع ملموس ،S/PV.7951( ”.الصفحة  )4ومن الصعب عدم
يف النزاعات املسلحة ،شهد بعض أفراد املساعدة الطبية على التسليم بذلك .وإنين أتطلع إىل املناقشة القادمة.
األقل مرة واحدة يف األسبوع نوعا من األعمال العدائية يف
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.
امليدان .ومن واجب ومسؤولية اجملتمع الدويل اختاذ تدابري عملية
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
للحيلولة دون حدوث ذلك .وتأيت يف صدارة جهود املساعدة
اإلدالء ببيانات.
الطبية اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تقدم املعونة لضحايا
السيد كويشيباييف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية):
النزاع .ويف هذا السياق ،أود أن أشري املبادرة القيّمة “الرعاية
الصحية يف خطر” ،اليت هتدف إىل معاجلة مسألة املوظفني أشكر رئاسة بولندا ووزير اخلارجية ،معايل السيد ياشيك
الطبيني املستهدفني ومحاية األشخاص الذين يقدمون املعونة .تشوابوتوفيتش ،على أبراز محاية املدنيني يف حاالت النزاع
املسلح ،واألمني العام على توصياته املتبصرة .نعرب أيضا عن
لقد أيدنا مبادئ كيغايل اليت وضعت يف عام ٢٠١٥
تقديرنا الكبري للمدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر،
وحتدد املعايري املرجعية احلامسة للدول األعضاء وتعاجل أهم
السيد إيف داكور ،وممثلة اجملتمع املدين من العراق ،والسيدة هنا
جوانب حفظ السالم ،مبا يف ذلك التدريب قبل النشر وبعده
أدور ،على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.
على محاية املدنيني .وحنن نشجع بقوة التنفيذ الصارم لسياسة
وتبني اإلحصاءات أن حوايل  ٧٥يف املائة من مجيع ضحايا
عدم التسامح إطالقا فيما يتعلق باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني
من جانب أفراد حفظ السالم .وينبغي للخوذ الزرق أن جتعلنا احلرب هم من املدنيني .إن أثر النزاع على املدنيني شديد جدا
بسبب األعمال العدائية يف املناطق احلضرية ،واالستخدام املفرط
فخورين بأنشطتها بدال من جعلنا نشعر باخلجل.
لألسلحة املتفجرة ،وزيادة استخدام األجهزة املتفجرة املرجتلة
تصادف يف العام املقبل الذكرى السنوية العشرين إلدراج
من قبل اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة .ويواكب هذه
مسألة محاية املدنيني على جدول أعمال جملس األمن للمرة
الوفيات واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان التشريد القسري
األوىل .ومن اجلدير بالذكر مالحظة أن بعض التقدم بشأن
على نطاق واسع ،مما أدى أزمة عاملية تتعلق باحلماية.
محاية املدنيني قد مت إحرازه .ويف هذا السياق ،من األمهية مبكان
أن نشيد مببادرات منظمة الصحة العاملية من أجل وضع نظام
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ويؤيد وفد بلدي التوصيات بشأن أولويات احلماية الثالث
الواردة يف أحث تقرير لألمني العام ( )S/2018/462ويود أن
يديل باملالحظات التالية كي ينظر فيها جملس األمن.
أوال ،إن كفالة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين الدويل
وتعزيز املساءلة أمران حامسا األمهية لتعزيز محاية املدنيني .وجيب
التحقيق يف مجيع االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين،
وجيب تقدمي اجلناة إىل العدالة ،من أجل إهناء مجيع أشكال
اإلفالت من العقاب .وينبغي لألمم املتحدة واجمللس واجملتمع
الدويل الدعوة بنشاط إىل تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل،
مبا يف ذلك توفري الرعاية الطبية احملايدة وإمكانية وصول املساعدة
اإلنسانية بدون عوائق .كما ينبغي تعزيز حتسني مجع البيانات.
ثانيا ،تعتمد جناة الضحايا املصابني على املرافق الطبية اليت
تعمل واملوظفني الطبيني .ويف العام املاضي شاركت كازاخستان
يف تقدمي القرار  ،)2016( 2286الذي جسد اختاذه باإلمجاع
وحدة اجمللس يف التزامه جتاه اإلنسانية يف وقت احلرب .بيد أن
موظفي الرعاية الصحية ومرافقها ال يزالون يتعرضون إلطالق
النار يف عدد من النزاعات ،وعليه يصبح التنفيذ الفعال للقرار
 )2016( 2286أكثر ضرورة .ويف هذا الصدد ،وقعنا يف
تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٧على إعالن تقوده فرنسا بشأن
محاية موظفي املساعدة اإلنسانية والطبية يف حاالت النزاع.
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كما جيب على عمليات حفظ السالم تنفيذ التوصيات
الواردة يف تقرير سانتوس كروز اهلادفة إىل تغيري كيفية عمل األمم
املتحدة يف عمليات حفظ السالم عالية املخاطر .وجيب علينا
أيضا أن نستخدم أدوات احلماية غري العسكرية ،مبا يف ذلك
احلماية غري املسلحة للمدنيني.
رابعا ،إن محاية املدنيني مسؤولية تقع أساسا على عاتق
البلد املضيف .ولذلك فإن الدول األعضاء حباجة إىل تطوير
أطر وطنية لالمتثال ،واليت ينبغي أن تشمل بناء القدرات ،وتعزيز
سيادة القانون ،واإلصالح الشامل لقطاع األمن واحلكم الرشيد،
باإلضافة إىل اعتماد تشريعات تقيد تصدير األسلحة .انضمت
كازاخستان إىل معاهدة جتارة األسلحة يف كانون األول/ديسمرب
 2017وتدعو الدول األخرى إىل أن حتذو حذوها .كما أننا
ندعو منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واجملتمع الدويل
واجلهات املاحنة إىل تقدمي الدعم التقين واملايل الالزم إىل الدول
األعضاء.

النساء واألطفال واملشردون داخليا واألشخاص ذوي اإلعاقة
ال يزالون يتأثرون بشكل غري متناسب من النزاعات املسلحة
وحيتاجون اهتمامنا اخلاص .لذلك ينبغي جلميع االستجابات
اإلنسانية تناول حقوق واحتياجات الفئات الضعيفة ،مبا يف
ذلك احلصول على الرعاية الطبية األساسية .كما أن ضحايا
ثالثا ،ينبغي لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أن األلغام األرضية والذخائر األخرى واآلثار غري املباشرة للنزاعات
تعطي األولوية حلماية املدنيني .إن اتباع هنج شامل للمنظومة ،املسلحة ،مثل األمراض وسوء التغذية واجملاعة ،تتطلب رعاية
والتعاون الوثيق بني مجيع العناصر التشغيلية ،والوضوح يف صياغة طبية خاصة وخدمات متخصصة.
خامسا ،كما أكد األمني العام ،ينبغي للمجتمع الدويل أن
الواليات وتنفيذها ،وإقامة عالقات مع السكان احملليني ،مجيعها
أمور هامة .كما يرى وفد بلدي أنه كي تكون واليات محاية يركز على التدابري الوقائية ،مبا يف ذلك معاجلة األسباب اجلذرية
املدنيني مستدامة ،جيب أن يتم ربطها باسرتاتيجية سياسية للنزاعات ،وبناء السالم والتنمية االقتصادية .إن بلدي ملتزم
شاملة .ولذلك ،فإننا نؤكد على أمهية تنفيذ التوصيات ذات بتعزيز االستقرار اإلقليمي ،وذلك باستخدام اسرتاتيجية ثالثية
الصلة الصادرة عن الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات احملاور لتسوية النزاعات اإلقليمية من خالل الصلة بني األمن
والتنمية ،وهنج إقليمي ومبادرة توحيد األداء لألمم املتحدة.
السالم.
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حنن نركز يف منطقتنا على أفغانستان حيث تعرض أكثر من للمجلس أن يعمل حلماية السكان املدنيني املتضررين من النزاع
 10 000مدين للقتل أو اإلصابة خالل عام  .2017نقدم هي بالتايل يف صميم واليته األساسية.
املعونات اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية والتقنية إىل أفغانستان،
بيد أنه بالرغم من اجلهود العديدة ،تستمر اهلجمات على
مع الرتكيز بوجه خاص على النساء والشباب واألطفال .ونقوم املدنيني األبرياء والبىن التحتية املدنية .لقد أثار األمني العام
بتنفيذ برنامج منح دراسية للطالب األفغان .كما نسهم يف برامج مسألة عمليات القصف يف سورية .الصور املروعة من الغوطة
إعادة اإلدماج لألطفال وندعو بنشاط من أجل حتقيق املساواة الشرقية ملنازل حوهلا القصف إىل ركام وقتل النظام السوري
بني اجلنسني واالستقالل االقتصادي للمرأة األفغانية .ومع أخذ واجلهات الداعمة له للمدنيني األبرياء ،العديد منهم أطفال،
ذلك يف االعتبار ،ستعقد كازخستان هذا العام املؤمتر الدويل بشكل عشوائي جيب أن تصدمنا وتروعنا مجيعا .يستخدم النظام
الرفيع املستوى بشأن موضوع “متكني املرأة يف أفغانستان” الذي اهلجمات على املدنيني ومنع املساعدة اإلنسانية واإلمدادات
يهدف إىل تعزيز وضع املرأة األفغانية.
الطبية من الوصول إليهم كسالح من األسلحة.
ختاما حتيي كازاخستان العمل النبيل الذي تقوم به اللجنة
الدولية للصليب األمحر واملنظمات اإلنسانية والعاملة يف جمال
حقوق اإلنسان .حنن نعتقد أن مجيع التحديات اليت أشرت
إليها ال ميكن التصدي هلا بفعالية إال من خالل تكاتف الدول
األعضاء واجلهات الدولية واإلقليمية واحمللية ومنظمات اجملتمع
املدين واإلنساين وبناء الثقة فيما بينها.
ووفد بلدي يويل أمهية قصوى ألمن املدنيني ،وملتزم التزاما
كامال بتنفيذ أحكام القواعد ذات الصلة للقانون الدويل.
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة .وأود أيضا
أن أشكر األمني العام واملدير العام داكور والسيدة أدور على
اإلحاطات اإلعالمية اليت قدموها إىل جملس األمن اليوم .وأود
أن أشكر السيدة أدور بوجه خاص على تذكرينا باملعاناة البشرية
واملأساة اإلنسانية للحرب .وأحيي تصميمها الرتكيز على الناس
ال على احلجارة.
تتمثل مسؤوليتنا يف جملس األمن يف صون السالم واألمن
الدوليني .وكما يقر جملس األمن ،فإن املعاناة اإلنسانية واسعة
النطاق ميكن أن تؤجج النزاعات وهتدد األمن .وإىل جانب
األسباب األخالقية الواضحة للقيام بذلك ،فحقيقة أنه ينبغي
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ويف أوكرانيا ،بالرغم من النداءات املتكررة من االحتاد األورويب
وغريه من اجلهات للكف فورا عن انتهاكات وقف إطالق النار
بالقرب من اهلياكل األساسية املدنية احليوية ،وحتديدا حمطة تنقية
املياه يف دونيتسك ،يستمر القصف العشوائي .وأفادت جمموعة
التعليم ،اليت تشرتك يف قيادهتا منظمة األمم املتحدة للطفولة
واملنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة ،بأن أطراف النزاع دمرت 42
مدرسة يف أوكرانيا يف عام  ،2017مبا ميثل زيادة من  26مدرسة
خالل العام السابق .وهذه اهلجمات دمرت أسس النظم اليت
ال غىن عنها للحفاظ على بعض من أضعف اجملتمعات يف
فرتات خمتلفة من الصراع وإعادة اإلعمار.
ولألسف ،يف مجيع أحناء العامل ،يتعرض العاملون يف
جمال الرعاية الصحية للتهديد والقتل .وتتعرض مرافقهم للنهب
والتدمري ،مما يؤثر على إمكانية وصول اجملتمعات للرعاية الصحية
لسنوات مقبلة .كما تتعرض املدارس للهجمات واملعلمون
والفتيان والفتيات داخلها هدف للتجنيد والعنف اجلنسي وغري
ذلك من التجاوزات .أولئك الذين يكرسون حياهتم لتوفري
املعونة األساسية إىل املدنيني املتضررين من النزاعات يستهدفون
أيضا .يف جنوب السودان ،قتل أكثر من  100من العاملني يف
اجملال اإلنساين منذ بدء النزاع قبل مخس سنوات.
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وبوصفنا أعضاء يف جملس األمن واجملتمع الدويل ،جيب احلماية وميكن أن يوفر قاعدة األدلة الالزمة لإلجراءات السياسية
علينا أن نفعل املزيد حلماية املدنيني املتضررين من النزاع .إن والقانونية احلسنة التوقيت.
االستهداف املتعمد للمدنيني والبنية التحتية املدنية يشكل جرمية
تؤيد اململكة املتحدة بقوة التطورات التكنولوجية لرصد
حرب .والقانون اإلنساين الدويل هو إطار عملنا .وكما قال االنتهاكات واإلبالغ عنها ،مبا يف ذلك نظام الرصد اآلين املتبع
السيد إيف داكور ،إنه مبدأنا األساسي لإلنسانية .وجيب أن يف منظمة الصحة العاملية لرصد اهلجمات على مرافق الرعاية
نضمن إنفاذه وحماسبة مرتكيب اجلرائم ضد ذلك القانون.
الصحية .ونؤيد أيضا نُظم العدالة اجلنائية الدولية الفعالة ،اليت

وأود أن أسلط الضوء على ثالثة جماالت ميكن فيها حتسني تضطلع بدور هام يف تقدمي مرتكيب الفظائع إىل العدالة عندما
محاية املدنيني من خالل تطبيق وإنفاذ القانون اإلنساين الدويل .تكون الدول غري قادرة أو غري راغبة يف القيام بذلك .وكما قال
أوال ،جيب اختاذ خطوات ملموسة إلدماج احلماية املنصوص األمني العام ،جيب أن نقضي على مناخ اإلفالت من العقاب.
ثالثا ،تقوم بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بدور
عليها مبوجب القانون اإلنساين الدويل يف السياسات والربامج
الوطنية .وحنث الدول على املشاركة البناءة يف املبادرة احلكومية حيوي يف محاية املدنيني يف بعض املناطق األكثر هشاشة يف
الدولية بشأن تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل ،اليت ميكن العامل ،اليت من املهم جدا تطبيق القانون اإلنساين الدويل فيها.
أن تساعد الدول على تبادل أفضل املمارسات والتغلب على ونرحب باجلهود الرامية إىل دعم تعزيز عناصر حقوق اإلنسان
التحديات اليت تعرتض التنفيذ العملي للقانون الدويل اإلنساين .يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،فضال عن نشر مراقيب
أقرت اململكة املتحدة مؤخرا إعالن املدارس اآلمنة .ومتاشيا مع حقوق اإلنسان املدنيني التابعني لألمم املتحدة يف البلدان
ذلك ومع القانون اإلنساين الدويل ،سنواصل اختاذ مجيع التدابري املتضررة من النزاع .ومما يبعث على القلق أن نرى اجلمعية العامة
املمكنة لضمان محاية املدارس واملدرسني والطالب ،وال سيما تسعى أحيانا إىل إضعاف الواليات اليت وافق عليها اجمللس
الفتيات الالئي تتأثر إمكانية وصوهلن إىل التعليم أكثر من واللجنة اخلامسة بقطع التمويل عن الوظائف يف جمال حقوق
غريهن بسبب اهلجمات .وحنض الدول األخرى على أن حتذو اإلنسان .جيب أن يتوقف ذلك.
نفس احلذو لتأييد اإلعالن واختاذ إجراءات من هذا القبيل.
نرحب باجلهود اليت يبذهلا األمني العام حلشد مجيع الشركاء
وسعيا إىل تعزيز االمتثال الوطين للقانون الدويل اإلنساين من وأصحاب املصلحة دعما لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
جانب اململكة املتحدة ،نكفل حصول مجيع األفراد العسكريني على حنو أكثر فعالية من خالل العمل الذي يقوم به من أجل
على التدريب القوي طوال حياهتم املهنية .وحنن فخورون بأننا مبادرة حفظ السالم .إن حتسني كفاءة بعثات حفظ السالم
نتشاطر خربتنا مع البلدان األخرى من أجل تعزيز االمتثال ،مبا وفعاليتها ،مبا يف ذلك من خالل حتسني التخطيط الطويل
يف ذلك عن طريق وضع نظم عدالة عسكرية أكثر فعالية.
األجل ،ونشر القوات العسكرية املناسبة واملعدات الصحيحة،
ثانيا ،إن الرصد الفعال واإلبالغ عن االمتثال للقانون وزيادة مشاركة املرأة وإطار العمل الواضح للرصد وتقييم األداء
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل داخل البعثات ،يزيد من حتسني قدرهتا على محاية املدنيني.
لالجئني يف حاالت النزاع أمر بالغ األمهية لزيادة الوعي مبسائل
اليوم يوجد املاليني من املدنيني األبرياء الذين يعانون بسبب
االنتهاكات املروعة للقانون اإلنساين الدويل .ومن شأن ذلك أن
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يؤدي إىل معاناة هائلة ويدمر النسيج االجتماعي للمجتمعات هذه اإلجراءات اإلضافية الثالثة ،وإطار السياسات العامة،
احمللية ،مما يهدد السلم واألمن الدوليني .جيب علينا أن نكفل مبزيد من التفصيل يف اإلطار املناسب.
عدم جتاهل هذه االنتهاكات وحماسبة اجلناة ،وأن جنعل إفالت
وكما هو حمدد يف تقرير األمني العام ( )S/2016/447لعام
اجلناة احملتملني من العقاب على هذه األفعال غري املسبوقة  ،2016ينبغي أن يظل تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل
أصعب من أي وقت مضى.
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وتشجيع أطراف النزاع املسلح

السيدة غوادي (إثيوبيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أبدأ باالنضمام إىل اآلخرين يف الثناء على بولندا على عقد هذه
املناقشة املفتوحة ،ويسعدنا ،يا معايل الوزير ،أن نراكم ترتأسون
هذه اجللسة .وامسحوا يل أيضا أن أشكر األمني العام على
إحاطته اإلعالمية عن املوضوع املرتكز على تقريره الشامل عن
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ( )S/2018/462وأود أيضا
أن أشكر املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،السيد
تويل إثيوبيا أمهية كبرية حلماية املدنيني بصفتها من البلدان
إيف داكور ،والسيدة هانا أدور على تشاطر وجهات النظر مع الرئيسية املسامهة بقوات يف عمليات األمم املتحدة للسالم،
اجمللس.
وأحد املوقعني على مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني.
تشكل محاية املدنيني حتديا مشرتكا يف مجيع حاالت النزاع ويف هذا السياق ،نعتقد أن من احليوي التشاور املناسب مع
واألزمات اليت نعاجلها هنا يف اجمللس .إ ّن املدنيني األبرياء يعانون البلدان املسامهة بقوات عسكرية والبلدان املسامهة بأفراد شرطة
من اهلجمات الوحشية؛ ويصبح كثريون آخرون مشردين؛ يف صياغة والية البعثة لتحقيق املزيد من الفعالية يف تنفيذ الوالية
وخيُتطف البعض أو يقعون حتت احلصار ،وآخرون ُي ّوعون أو وكفالة محاية املدنيني.
ُيرمون من االحتياجات األساسية .حىت أرواح العاملني يف اجملال
عالوة على ذلك ،ينبغي أن يتوفر لعمليات حفظ السالم
اإلنساين وغريهم من العناصر الفاعلة ،الذين يقفون يف اخلطوط ما يكفي من املوارد والقدرات الالزمة إذا ما أريد هلا تنفيذ
األمامية إلنقاذ األرواح ال تزال تتعرض للخطر .لقد شهدنا كل واليات محاية املدنيني على الوجه األكمل .وبدون سد هذه
ذلك يف عدد من حاالت النزاعات واألزمات.
الثغرة ،سيكون من الصعب جدا أن نتوقع من عمليات حفظ
على املمارسات اجليدة أولوية للعمل يف جمال محاية املدنيني.
ومن املهم يف هذا الصدد أن تقوم كل من الدول واجلماعات
املسلحة من غري الدول بتعزيز االمتثال للقانون اإلنساين الدويل.
وال تزال عمليات حفظ السالم أداة هامة حلماية املدنيني ،على
الرغم من التحديات اليت تواجهها ،ال سيما يف البيئات غري
املتناظرة.

لذلك ،فإن حتديات احلماية اليت حددها تقرير األمني السالم إجناز الواليات املنوطة هبا ،وال يزال أمامنا طريق طويل
العام ،ال سيما تلك املتعلقة باهلجمات على املدنيني واألهداف يف التصدي هلذا التحدي اخلطري.
املدنية ،فضال عن حاالت جتاهل أطراف النزاع املسلح للقانون
بطبيعة احلال ،وغين عن القول إنه يتعني على حفظة
اإلنساين الدويل ،كلها تبعث على القلق الشديد .وحنيط علما السالم عند االضطالع باملسؤوليات املنوطة هبم أن يسرتشدوا
باإلجراءات اإلضافية الثالثة اليت أوصى هبا األمني العام وبإطار باملبادئ األوسع املكرسة يف القانون اإلنساين الدويل وينبغي أن
السياسة العامة للحماية الوطنية املرفق بتقريره .ونأمل أن تُناقش حيصلوا على التدريب الكايف يف جمال القانون اإلنساين الدويل
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
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“حالة من الفظائع واملعاناة ماضية من دون هوادة ،وتؤثر
بوصفنا أحد أكرب البلدان املضيفة لالجئني ،نواصل
التصدي للتحديات اليت تزداد تعقيدا واملتعلقة مبعاناة األشخاص مباليني النساء واألطفال والرجال يف مجيع النزاعات”.
املتنقلني نتيجة للنزاعات املسلحة .ويف هذا الصدد ،من املهم
إ ّن احلالة فيما يتعلق حبماية املدنيني قامتة ،ويعاين ماليني
تعزيز القيم الدولية والتضامن وتقاسم املسؤوليات بوصف ذلك البشر من آثارها .وميوت عشرات اآلالف من األبرياء جراء
األساس الذي يتعني ،بصفتنا جمتمعا دوليا ،أن منضي وفقا له اهلجمات غري املشروعة اليت تشمل األسلحة املتفجرة واألسلحة
يف التصدي هلذه التحديات على حنو شامل وف ّعال وجم ٍد وميكن الكيميائية ،واهلجمات املتعمدة على املدارس واملرافق الطبية،
التنبؤ به.
والقتل خارج نطاق القضاء ،واجملاعة ،والعنف اجلنسي،
أود أن أختتم مالحظايت بالتأكيد جمددا على التزام إثيوبيا
حبماية املدنيني ،مبا يف ذلك عن طريق تقدمي املساعدة اإلنسانية
املنقذة لألرواح واحلماية الدولية آلالف الالجئني الذين نواصل
استضافتهم فضال عن مشاركتنا املستمرة يف خمتلف عمليات
السالم يف منطقتنا اإلقليمية.

والتجاهل الصارخ للقانون اإلنساين الدويل .وهناك ماليني
آخرون مفقودون أو أجربوا على ترك ديارهم ،وجيري استهداف
العاملني يف اجملال الطيب ويف تقدمي املساعدة اإلنسانية مبعدل
خميف .ويُستخدم العنف اجلنسي بصورة متزايدة كأسلوب
من أساليب احلرب ،ويستمر استهداف الضحايا على أساس
خلفياهتم العرقية والدينية .ويبدو أن الدول األعضاء التشعر
بالذنب إزاء منعها تلقائيا وصول املساعدات اإلنسانية إىل
املدنيني الذين بأمس احلاجة إليها من بورما إىل اليمن.

أود أن أشكر األمني العام غوترييش على مالحظاته
هذا الصباح ،وأود أيضا أن أشكر السيد داكور على إحاطته
اإلعالمية اليوم .إنه ألمر طيب أن نراه مرة أخرى بعد سنوات
عديدة .وأعتقد أن آخر مرة رأيته كان إبان عملي لدى اللجنة
الدولية للصليب األمحر ،اليت تبدو كما لو كانت منذ زمن
طويل ..لألسف ،نراه يف ظل ظروف غري إجيابية إىل حد كبري،
ألنه موجود هنا لكي يذكرنا بقوة باحلالة املروعة اليت يعاين منها
اآلن عدد كبري جدا من املدنيني األبرياء يف النزاعات يف مجيع
أحناء العامل .ومما يثلج صدورنا حضور السيدة هانا أدور معنا
اليوم واإلدالء بشهادهتا أمام اجمللس .إن االستماع إىل إحاطات
إعالمية مثل إحاطتها تزرع فينا شعورا حقيقيا بالواقع يف امليدان،
ونشجع اجمللس على مواصلة هذه املمارسة اهلامة.

لدينا مجيعا التزام وواجب أخالقي مبطالبة اجملتمع الدويل
بأن يرفض بقوة شديدة استخدام األسلحة الكيميائية يف احلرب،
وأن ندعمه ،بعد أن كشفت احلرب العاملية األوىل قبل ١٠٠
عام أهوال هذه األسلحة .وعلينا مجيعا االلتزام باحرتام قرارات
جملس األمن اليت تدعو إىل محاية املدارس واملرافق الطبية وحىت
الصحفيني من االستهداف يف احلرب .ولدينا التزام باإلصرار
على وصول املساعدات اإلنسانية بدون عوائق إىل مجيع احملتاجني
إليها ،وعلى إجالء املدنيني بصورة آمنة وطوعية الذين جيربون
على الفرار من ديارهم ،متاشيا مع التزاماتنا مبوجب القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ومن الضروري
أن تقوم مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بدورها يف محاية
املدنيني.

السيدة إكيلز  -كوري (الواليات املتحدة األمريكية)
(تكلمت باإلنكليزية) :السيد الرئيس ،امسحوا يل أن أرحب بكم
يف اجمللس.

إن الواليات املتحدة ترحب خبطوات األمني العام الرامية
إ ّن تقرير األمني العام ( )S/2018/462يرسم صورة كئيبة
إىل حتسني حفظ السالم وإنعاش الشعور باملسؤولية اجلماعية من
حلماية املدنيني يف امليدان وتصف الفقرة  ٥منه
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أجل جناح عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .ولكن علينا من شك يف أهنا ستجعل بعثات حفظ السالم أكثر فعالية،
أن نكون صادقني وواضحني عندما ال تفي الدول األعضاء وستحسن أمن املدنيني وستنقذ األرواح.
بالتزاماهتا ،وينبغي لنا حنن  -خاصة الذين يف اجمللس  -أن
كما نشارك زمالءنا من اململكة املتحدة يف دعم عناصر
نكون مستعدين ملمارسة ضغوط جمدية عندما ال تقوم األطراف حقوق اإلنسان يف بعثات حفظ السالم .إذ إن عملهم يفي
يف أي نزاع بتغيري مسارها.
جبوانب احلماية والوقاية اهلامة الواردة يف واليات اجمللس اليت وافق
ويف البعثات يف مجيع أحناء العامل ،يعمل حفظة السالم عليها مجيع أعضاء اجمللس ،وخاصة األعضاء اخلمسة الدائمون.
اليوم يف ظل خماطر كبرية ويتصرفون ببطولة يف كثري من احلاالت،
ولكن ما الذي ميكننا أن نقوم به حنن ،بوصفنا جملس
حلماية املدنيني .ومع ذلك ،فإنه ال يزال لدينا عدد كبري جدا من األمن أو الدول األعضاء ،من أجل تعزيز احرتام القانون الدويل
األمثلة على إخفاق حفظة السالم يف اختاذ اإلجراءات الالزمة حلقوق اإلنسان؟ أوال ،ينبغي جمللس األمن أن يقف متضامنا
حلماية املدنيني .وال نزال نرى وحدات تنسحب من املدن اليت ضد اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
يفرتض أهنا حتميها بدال من الصمود إذ يقرتب منها املهامجون والتطهري العرقي ،والعمل معا من أجل اعتماد القرارات اليت متس
املسلحون .وما زلنا نرى املسؤولني عن محاية املدنيني يسيئون احلاجة إليها يف مجيع تلك احلاالت.
استعمال الثقة املمنوحة هلم.
ثانيا ،ينبغي لنا كمجلس أن نستخدم اجملموعة الكاملة
إن حتسني محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم يتطلب من األدوات املتاحة لنا اليت ميكن ،بل ينبغي ،استخدامها
زيادة املساءلة ،والواليات املتحدة ترحب خبطوات األمني العام حلمل األطراف على االمتثال للقانون اإلنساين الدويل والقانون
إلضفاء الطابع املؤسسي على ثقافة املساءلة عن األداء يف الدويل حلقوق اإلنسان ،وتعزيز املساءلة عن االنتهاكات أو
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،بدءا من وضع وتنفيذ التجاوزات .ويشمل ذلك اجلزاءات وحظر األسلحة ،وبعثات
سياسة شاملة وشفافة حتدد معايري شفافة لألداء وتدابري تفصيلية تقصي احلقائق ،واآلليات املستقلة جلمع األدلة واالحتفاظ هبا،
حملاسبة املقصرين .وتؤيد الواليات املتحدة بقوة االلتزام بتعزيز وآليات العدالة حملاكمة املسؤولني عن تلك االنتهاكات.
األداء من أجل محاية املدنيني ،وتشجع مجيع الدول األعضاء
ثالثا ،يتعني على كل دولة أن تكفل أن لديها الرتتيبات
على أن حتذو حذوها من خالل دعم مبادئ كيغايل املتعلقة
التشريعية واملؤسسية املناسبة ملعاجلة االنتهاكات احلالية واملستقبلية
حبماية املدنيني ،اليت ُصممت ملساعدة حفظة السالم بصورة
للقانون اإلنساين الدويل ،وانتهاكات حقوق اإلنسان األساسية
فعالة على تنفيذ واليات محاية املدنيني.
واالعتداءات عليها .وتكتسي املساءلة أمهية أساسية لتوفري
على سبيل املثال ،تدعو املبادئ البلدان املسامهة بقوات إىل العدالة لضحايا هذه االنتهاكات ووضع حد لثقافة اإلفالت
متكني القادة العسكريني يف وحدات حفظ السالم من استخدام من العقاب اليت تؤدي إليها يف املقام األول .كما ينبغي لفرادى
القوة حلماية املدنيني ،علما بأنه إذا كان على القادة االنتظار الدول أن حتقق ،وعند االقتضاء ،حتاكم على اجلرائم املرتكبة
ساعات طوال من أجل احلصول على التعليمات من عواصم ضمن والياهتا القضائية .وينبغي تشجيع جهود املساءلة الوطنية
بلداهنم ،فقد يكون الوقت متأخرا جدا ملنع هجوم وشيك على املوثوقة ودعمها إىل جانب آليات أخرى ،مبا يف ذلك بعثات
قرية قريبة .وإذا مت تنفيذ مبادئ كيغايل بالشكل املالئم ،فما تقصي احلقائق ،وجلان التحقيق واحملاكم الدولية واملختلطة.
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وتكتسي هذه اآلليات أمهية عندما ال تكون اخليارات الوطنية
متاحة أو غري جمدية.
رابعا ،ينبغي لنا أن نستخدم مجيع أدوات الوقاية املتاحة
لنا من أجل وقف دورات النزاع ،وبناء التماسك االجتماعي،
وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها .وننوه بقيادة األمني العام اهلامة
لربامج الوقاية وبناء السالم.
وختاما ،جيب على اجملتمع الدويل إيالء هذه املسألة
ما تستحقه من االهتمام .وجلسة اليوم خطوة مهمة إىل األمام.
ونعلم مجيعا أنه ال يكفي جمرد اإلعراب عن الغضب بسبب
القصص اليت استمعنا إليها هنا اليوم  -وإىل حد كبري كل
أسبوعني نلتقي يف اجمللس .فال يكفي قول األشياء الصحيحة
يف القاعة مث املغادرة من هنا بدون فعل أي شيء .جيب أن
نظل ملتزمني بتعزيز محاية املدنيني من خالل القيام بدورنا أيضا.
وعلينا أن نستخدم األدوات املتوفرة لدينا لنتأكد من أننا نقوم
بدورنا حلماية أرواح املدنيني ونفي بالتزاماتنا التعاهدية والعرفية
اخلاصة مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان .وهذا أمر ال ميكن ألي منا أن يفعله وحده ،ولكن
ينبغي لذلك أال حيول دون اختاذنا مجيعا خطوات قوية على
الصعيدين الوطين واإلقليمي .وسنحتاج إىل التزامات راسخة
فعال ،وإجراءات عاجلة من جانب اجلميع كي تتم محاية األرواح
حقا وبصورة فعالة.
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إن النزاعات املسلحة تؤثر تأثريا شديدا على املدنيني ،الذين
هم حتت رمحة االستخدام العشوائي لألسلحة من مجيع األنواع،
يف املناطق الريفية ويف املناطق احلضرية الكثيفة السكان .ويف
العديد من الظروف يعتربون أهدافا عسكرية .ووفقا لتقرير األمني
العام عن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة (،)S/2018/462
فإن أكثر من  ٥٠مليون شخص يف املناطق احلضرية متضررون
حاليا من النزاعات املسلحة .وتسبب استخدام املتفجرات يف
مقتل أكثر من  ٤٢ ٠٠٠شخص يف عام  ،٢٠١٧منهم
 ٣١ ٩٠٤من املدنيني.
باإلضافة إىل القتل واإلصابة ،ينجم عن النزاعات املسلحة
عواقب أخرى بالنسبة للسكان املدنيني ،مبا يف ذلك التشريد
القسري والعنف اجلنسي .وفيما يتعلق بالتشرد ،وكما يصف
ذلك تقرير األمني العام وصفا جيدا ،فقد كان أحد مسات
النزاعات يف عام  .٢٠١٧ومن اجلدير بالذكر أن عددا هائال،
 ٦٥مليون شخص ،مت تشريده يف عام  ٢٠١٦وحدها .كما
ندين ونشجب الزيادة يف حاالت العنف اجلنسي يف عام
.٢٠١٧
إن األطفال هم أضعف فئات السكان يف مجيع تلك
احلاالت .وهم يتضررون بشكل غري متناسب من جراء النزاعات
املسلحة وعواقبها ،سوا كانت العنف اجلنسي أو االختطاف أو
التشريد القسري أو التجنيد .ولذلك تدين بوليفيا تدين بشدة
أي شكل من أشكال العنف ،أو التهديد باهلجوم على السكان
املدنيني أو على املستشفيات واملدارس ومرافق الرعاية الصحية،
واهلياكل األساسية للمياه واإلمداد بالطاقة ،والعاملني يف اجملال
اإلنساين ،مبن فيهم األطباء الذين خياطرون بأرواحهم ملساعدة
املوَرطني يف النزاعات املسلحة.
السكان املدنيني َّ

السيد يورنتي سوليث (بوليفيا) (تكلم باإلسبانية) :يرحب
وفد بلدي بكم ،سيدي الرئيس ،ويشكر قيادة مجهورية بولندا
على تنظيم وعقد هذه اجللسة بشأن هذا املوضوع البالغ األمهية.
كما نشكر األمني العام ،السيد أنطونيو غوترييش ،على إحاطته
اإلعالمية ،وكذلك املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر،
وكما قلنا ،يؤثر النزاع املسلح بشكل غري متناسب على
السيد إيف داكور ،والسيدة هناء أدور ،األمينة العامة جلمعية
األمل العراقية ،على إحاطاهتم اإلعالمية وعلى حضورهم جلسة السكان املدنيني .ويف حالة اليمن ،ووفقا ملا ذكره مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،فإن أكثر من  ٢٢مليون شخص من ال ـ
اليوم.
1815556
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 ٢٧مليون نسمة سيحتاجون إىل شكل من أشكال املساعدة
اإلنسانية يف عام  - ٢٠١٨وهذه زيادة قدرها مليون شخص
مقارنة بالعام املاضي  -منهم  ٧,٥ماليني شخص سيحتاجون
إىل الدعم التغذوي ،مبن فيهم  ١,٨مليون من الفتيان والفتيات.
ويف فلسطني ،ومرة أخرى وفقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
تفيد التقارير مبقتل  ٧٣شخصا وإصابة  ٨ ١٥٤آخرين خالل
عام  ،٢٠١٧يف قطاع غزة والضفة الغربية .باإلضافة إىل ذلك،
وعلى مدى الـسبعة أسابيع املاضية منذ بداية مسرية العودة
الكربى ،أفادت التقارير بوقوع أكثر من  ١٠٠وفاة يف صفوف
األطفال ،من بينهم  ١٣طفال  -تويف أكثر من نصفهم يف
 ١٤أيار/مايو وحده .فيما يتعلق بليبيا ،ووفقا لبيانات املنظمة
الدولية للهجرة ،فقد مات أو اختفى يف عام  ٢٠١٧ما ال
يقل عن  ٢ ٨٢٤مواطنا ليبيا يف البحر األبيض املتوسط أثناء
حماولتهم الفرار من النزاع يف ذلك البلد.
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 2011هتدف إىل التصدي ملشكلة العنف الذي يستهدف
املرضى واألخصائيني الصحيني ومركباهتم واملرافق الصحية،
وتعزيز إمكانية الوصول اآلمن إىل الرعاية الصحية وتوفري الرعاية
الصحية يف النزاعات املسلحة وغريها من حاالت الطوارئ.

وبالرغم من تلك املبادرات ،نعتقد أن األثر غري املتناسب
للنزاعات املسلحة ينبع من عدم تنفيذ القانون الدويل ،مبا يف
ذلك القانون اإلنساين الدويل ومقاصد ميثاق األمم املتحدة
ومبادئه .وجتدر اإلشارة إىل أن القانون اإلنساين الدويل وما
ينطوي عليه من مبادئ النزاهة واحلياد واإلنسانية واالستقالل
قد ُوضع حتديدا للتصدي للعنف يف النزاعات املسلحة وجيب
االلتزام به بغض النظر عن اخلالفات السياسية أو العسكرية.
ومن املهم اإلشارة إىل أن بعض تلك األعمال قد تشكل جرائم
حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ،ومن مث فهي ختضع للمحاكمة
أمام احملكمة اجلنائية الدولية .وندعو مجيع الدول إىل التصديق
هذه ليست سوى بعض البيانات اليت جتسد األثر السليب على نظام روما األساسي لضمان عامليته ووضع حد لإلفالت
للنزاع املسلح على السكان املدنيني .ويف هذا الصدد ،وملعاجلة من العقاب.
ذلك السيناريو املؤسف ،متت مبادرات ملموسة من قبيل القرار
ونرحب بقرار السلطة الفلسطينية تقدمي طلب إىل احملكمة
 ،)2016( ٢٢٨٦الذي يسعى إىل محاية السكان املدنيني اجلنائية الدولية للتحقيق يف جرائم احلرب احملتملة اليت ارتكبتها
والعاملني يف اجملال اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة وكفالة إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،يف األراضي الفلسطينية
نشرهم اآلمن متاما ،فضال عن ضمان محاية البنية التحتية احملتلة ،مبا يف ذلك قطاع غزة .ونشجع أيضا مجيع الدول على
املدنية ،من بني أمور أخرى .عالوة على ذلك ،فإن خطة عمل التصديق على اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوالهتا
من أجل اإلنسانية ،اليت اقرتحتها األمم املتحدة ،تشمل النقاط اإلضافية لعامي  1977و  2005بغية تيسري املساعدة
اخلمس اليت جيب أن يعمل اجملتمع الدويل بشأهنا من أجل اإلنسانية وإمكانية تقدميها دون قيود.
التخفيف من حدة املعاناة اإلنسانية والتخفيف من املخاطر
وينبغي أن يركز هنجنا حيال النزاعات املسلحة على
وضعف السكان املدنيني.
اإلجراءات الوقائية  -مبا يف ذلك حتديد النزاعات والتهديدات
وجتدر اإلشارة إىل أن اخلطة تتضمن منع نشوب النزاعات احملتملة للمدنيني  -إذ أن أكثر الطرق فعالية حلماية املدنيني
واحرتام القانون اإلنساين الدويل والعمل مع فئات السكان تتمثل يف منع نشوب النزاعات املسلحة وتصاعدها واستمرارها
األكثر ضعفا .وعالوة على ذلك ،فإن مبادرة “الرعاية الصحية واستئنافها .ولذلك ،تدعو بوليفيا إىل استخدام الوسائل السلمية
يف خطر” اليت أطلقتها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام اليت أرساها ميثاق األمم املتحدة لتسوية املنازعات ،مثل التفاوض
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والوساطة والتوفيق والوقاية والتسويات القانونية من أجل تسوية الوقائية بنشاط وتيسري تسوية النزاعات بالوسائل السياسية حبيث
ميكن جتنيب املدنيني ويالت احلرب.
املنازعات بالوسائل السلمية.
ختاما ،وكما ذكر السيد داكور والسيدة ادور يف هذه
اجللسة ،تود بوليفيا أن تشيد إشادة حارة بالعاملني يف اجملال
اإلنساين ،الذين كثريا ما يعرضون حياهتم للخطر أو يضحون
بأرواحهم ،تقديرا جلهودهم الدؤوبة ملنع أو ختفيف اهلجمات
على املدنيني يف النزاعات املسلحة.
السيد ما جاو شو (الصني) (تكلم بالصينية) :تشيد الصني
مببادرة بولندا بعقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني يف
النزاعات املسلحة .ونرحب حبضور وزير اخلارجية تشابوتوفيتش
إىل نيويورك لرئاسة هذه اجللسة .وأود أن أشكر األمني العام
أنطونيو غوترييش واملدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر
السيد إيف داكور وممثلة املنظمة غري احلكومية ،السيدة هناء
ادور ،على إحاطاهتم اإلعالمية.

وينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذ إجراءات ملموسة حلل
املشاكل األساسية اليت تؤدي إىل نشوب النزاعات .وينبغي
جلميع البلدان إذكاء الوعي حبقيقة أننا نعيش يف جمتمع يربطه
مستقبل مشرتك للبشرية؛ وندعو إىل فلسفة احلوكمة العاملية اليت
تتسم باملشاورات املكثفة واملسامهات املشرتكة وتقاسم املنافع؛
والعمل جبد على هتيئة بيئة دولية سلمية ومستقرة.
ثانيا ،جيب على حكومات البلدان واألطراف يف أي
نزاع الوفاء مبسؤولياهتا عن محاية املدنيني .وتتحمل احلكومات
املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني .وميكن للمجتمع الدويل
أن يقدم مساعدة بناءة ،ولكن ال ميكن أن حيل حمل الدور الذي
تؤديه حكومة البلد املعين .وجيب على مجيع األطراف يف أي
نزاع احرتام القانون اإلنساين الدويل وتنفيذ قرارات اجمللس بشأن
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة والوفاء بالتزاماهتا حبماية
املدنيني وكفالة وصول املساعدات اإلنسانية .ويف مجلة أمور،
فإن أي عمل يف سياق النزاعات املسلحة يهدد املدنيني أو
يعتدي عليهم يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين ينبغي التحقيق
فيه ومعاقبة مرتكبيه مبعرفة البلد املعين وفقا للقانون.

يتحمل املدنيون العبء األكرب للحروب يف النزاعات
املسلحة .ويف الوقت احلاضر ،ال تزال احلالة األمنية الدولية قامتة.
ويف بعض املناطق ،ال تزال النزاعات املسلحة تتسبب يف خسائر
فادحة يف صفوف املدنيني .ويتعرض العاملون احملليون يف اجملال
الطيب لالعتداء وتُدمر املرافق الطبية على حنو متواصل .واجملتمع
ثالثا ،جيب أن تعمل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
الدويل يشعر بالقلق البالغ إزاء هذه احلالة .وينبغي لألطراف
املعنية أن تتخذ تدابري عملية وفعالة من أجل ضمان سالمة بشكل صارم يف إطار معايري الوالية املنوطة هبا من اجمللس يف
املدنيني يف النزاعات .وأود أن أسلط الضوء على النقاط التالية .الوفاء مبسؤوليتها عن محاية املدنيني .وال تشكل والية عمليات
أوال ،جيب علينا معاجلة األعراض واألسباب الكامنة ،حفظ السالم حلماية املدنيني بديال عن مسؤوليات والتزامات
وتعزيز الوقاية والسعي لضمان محاية املدنيني من خالل معاجلة حكومة البلد املعين وأطراف النزاع .وعند وضع والية لعملية
األسباب اجلذرية للنزاع .فمنع نشوب النزاعات املسلحة بشكل حلفظ السالم ،ينبغي للمجلس أن يأخذ يف االعتبار على
فعال يوفر أفضل محاية للمدنيني .وجيب على جملس األمن ،حنو شامل جمموعة كاملة من العوامل ،مبا يف ذلك السياق
الذي يشكل لب آلية األمن اجلماعي ،الوفاء حقا مبسؤوليته واحتياجات البلد املضيف وظروف وقدرات بعثة حفظ السالم،
اهلامة عن صون السلم واألمن الدوليني وتشجيع الدبلوماسية وذلك لضمان أن تكون الوالية واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ.
وينبغي للبعثات أن تضع اسرتاتيجيات وخطط عمل واضحة
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يف ضوء احلاالت على أرض الواقع وتعزيز التنسيق الداخلي
وضمان التنفيذ الفعال للوالية .وتتمتع املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ،مثل االحتاد األفريقي ،مبزايا حملية فريدة وهلا أدوار
خاصة تؤديها ،واليت جيب االستفادة منها بشكل كامل من أجل
حتقيق التآزر مع عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وتعزيز
تبادل املعلومات واالتصاالت يف جمال السياسة العامة ومساعدة
البلدان املضيفة على حتسني محاية املدنيني.
رابعا ،جيب أن حترتم العمليات اإلنسانية مقاصد ومبادئ
ميثاق األمم املتحدة واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة لتقدمي
املساعدات اإلنسانية .وما فتئت وكاالت تقدمي املساعدات
اإلنسانية والعاملون يف اجملال الطيب ينقذون األرواح ويعاجلون
اجلرحى يف النزاعات املسلحة .ونشيد بعملهم.
وجيب أن تظل العمليات اإلنسانية حيادية وموضوعية
ونزيهة وأن حترتم بشكل كامل سيادة البلدان املضيفة وسالمتها
اإلقليمية وأن تعزز طابعها اإلنساين ومهنيتها ،وذلك من أجل
كسب فهم وثقة مجيع األطراف وتفادي التورط يف النزاعات.
ويساعد ذلك أيضا على ضمان سالمة العاملني يف اجملال
اإلنساين واملوظفني الطبيني واملرافق الطبية يف مناطق النزاع.
وينبغي لألمم املتحدة أداء دورها التنسيقي بشكل كامل
ومواصلة االتصال مع مجيع األطراف يف أي نزاع وتعزيز
التوجيهات للعاملني يف اجملال اإلنساين وهتيئة الظروف املالئمة
إليصال املساعدات اإلنسانية على حنو آمن ويف الوقت املناسب
من أجل ضمان التنفيذ الفعال لعمليات اإلغاثة اإلنسانية.
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بالشكر لألمني العام ،السيد أنطونيو غوترييش ،على جودة
تقريره ( )S/2018/462وحييط علما بالتوصيات ذات الصلة اليت
هتدف إىل حتسني محاية املدنيني يف حاالت النزاع .ويود وفد
بلدي أن يعرب عن تقديره للسيد إيف داكور والسيدة هناء
ادور على التزامهما املستمر جبعل محاية املدنيني شاغال رئيسيا
للمجتمع الدويل.
وبعد قرابة عقدين من اختاذ القرار  ،)1999( 1265الذي
يكرس إدراج مسألة محاية املدنيني يف صميم أعمال جملس األمن،
ما من شك يف أن تقدما كبريا قد أُحرز يف تعزيز اهليكل املعيار
واملؤسسي الدويل الرامي إىل محاية املدنيني ،مبن فيهم موظفو
املساعدة اإلنسانية ،من الفظائع املرتكبة خالل النزاعات.
غري أن بلدي يأسف ألنه ،يف أحناء خمتلفة من العامل،
تتسبب حاالت األزمات والنزاعات املتعددة األبعاد يف خسائر
فادحة يف األرواح وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان،
وال سيما للمستضعفني من النساء واألطفال .وأصبح العنف
اجلنسي واالستخدام املنهجي للمتفجرات يف املناطق احلضرية
أسلحة حرب حقيقية يف أيدي الدول واجلهات من غري الدول
على السواء ،وذلك يف ازدراء للقانون الدويل اإلنساين وحلقوق
اإلنسان .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن استمرار األزمات السياسية
وانتشار األسلحة ،فضال عن التغيريات يف تصنيف النزاعات
بسبب ظهور جهات غري متناظرة مثل اجلماعات اإلرهابية
والشبكات اإلجرامية العابرة للحدود ،تزيد من تعقيد التحديات
اليت يتعني التغلب عليها من أجل تعزيز محاية املدنيني يف حاالت
النزاع.

السيد جيجي (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :تشكر
إن تدهور محاية املدنيني ،على حنو ما يصفه تقرير األمني
كوت ديفوار الرئاسة البولندية جمللس األمن على تنظيم هذه
العام بشكل صحيح ،ميثل حتديا لنا .وهو ما يشدد على احلاجة
املناقشة الوزارية بشأن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة.
إىل اختاذ تدابري عاجلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي
ويود وفد بلدي أن يرحب حبضور وزير خارجية بولندا بيننا
والدويل من أجل كفالة االمتثال الصارم للمعايري واملمارسات
اليوم وأن يهنئه على إدارته املمتازة ألعمالنا .ويتقدم بلدي أيضا
الدولية املتعلقة حبماية املدنيني.
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وتؤيد كوت ديفوار توصيات األمني العام إىل الدول
األعضاء بشأن اعتماد وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية هبدف تعزيز
محاية املدنيني .وبعد معاناة صعوبات النزاع املسلح الذي أعقب
االنتخابات وآثاره الضارة على السكان املدنيني ،فإن السلطات
اإليفوارية تدرك متاما أن محاية املدنيني جيب بالضرورة أن تبدأ
بالتدريب وزيادة وعي مجيع األطراف املعنية.
واستنادا إىل ذلك االقتناع ،اعتمدت كوت ديفوار هنجا
وقائيا منذ انتهاء األزمة اليت أعقبت االنتخابات .ويعطي هذا
النهج األولوية لبناء القدرات والتوعية يف أوساط املؤسسات
األمنية الوطنية فيما يتعلق باملعايري الدولية حلماية املدنيني
ومساعدة املشردين داخليا .وبتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
إلصالح القطاع األمين واعتماد قانون الربجمة العسكرية ،جتسد
حكومة كوت ديفوار رغبتها يف جعل القوات املسلحة الوطنية
مؤسسة مجهورية يف خدمة السالم ،حترتم حقوق اإلنسان وتلتزم
مبيثاق اجتماعي جديد يقوم على أساس الثقة املتبادلة مع
السكان املدنيني.
وبوصفها من املوقعني على اتفاقية أوسلو ومعاهدة جتارة
األسلحة واتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى
ذات الصلة ،تدعم كوت ديفوار إصالح قطاعها األمين باختاذ
تدابري ملموسة يف جمال نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم
وإعادة إدماجهم .وكجزء من ذلك النهج الوقائي ،شرع بلدي
يف تدمري خمزونات األسلحة وتأمينها ،بدعم من عملية األمم
املتحدة يف كوت ديفوار والشركاء الدوليني.
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وألن عمليات حفظ السالم لديها الشرعية للتصرف
بالنيابة عنا ولديها أيضا املوارد وطائفة من األدوات للقيام
بذلك ،ال شك يف أهنا أفضل أداة لضمان محاية فعالة للمدنيني
والعاملني يف اجملال اإلنساين يف البلدان اليت تشهد نزاعات.
وهذا اإلميان العميق هو ما حيفز الدعم املطلق من جانب كوت
ديفوار ملبادرة العمل من أجل حفظ السالم ،اليت يعتزم األمني
العام مبوجبها إجراء اإلصالحات الالزمة لتحسني عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم.
إن محاية املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين ،كما تقضي
بذلك املعايري الدولية ،ال ميكن أن تكون ممكنة وفعالة ومستدامة
إال يف بيئة داعمة ،استنادا إىل عملية سياسية حلل األزمات وبناء
السالم ،تؤيدها أطراف النزاع بإرادهتا احلرة .وكوت ديفوار مقتنعة
بأن بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ميكن أن تسهم إسهاما
فعاال يف منع ارتكاب فظائع ضد املدنيني ،مبا يف ذلك من
خالل قيامها مبراقبة وقف إطالق النار وتيسري احلوار السياسي
واملصاحلة الوطنية ،فضال عن دعم العدالة االنتقالية.
ومتثل بعثات حفظ السالم أدوات فعالة لتعزيز سيادة
القانون من خالل الرصد واإلبالغ عن انتهاكات حقوق
اإلنسان ،ودعم التنفيذ الفعال آلليات املساءلة .كما أهنا هتيئ
الظروف املواتية لتقدمي املساعدة اإلنسانية وإلعادة الالجئني إىل
أوطاهنم بصورة آمنة وكرمية .ولدى عمليات حفظ السالم أيضا
املوارد البشرية واللوجستية اليت تيسر عمليات االنتشار التكتيكي
الوقائية يف املناطق اليت تزيد فيها احتماالت وقوع أعمال عنف
ضد املدنيني .ولذلك ،يسر كوت ديفوار أن مثان من عمليات
حفظ السالم الـ  15املنتشرة يف مجيع أحناء العامل سيكون لديها
واليات وعناصر خمصصة حلماية املدنيني.

وباختاذ القرار  ،)2009( 1894املؤرخ  ١١تشرين الثاين/
نوفمرب  ،٢٠٠٩سلم جملس األمن بأن عمليات حفظ السالم
عشية الذكرى السنوية العشرين إلدراجها يف جدول أعمال
تشكل أداة هامة حتت تصرفه من أجل ضمان محاية املدنيني.
كما أكد اجمللس جمددا التزامه بالتصدي لالنتهاكات اجلسيمة جملس األمن ،فإن محاية املدنيني ال تزال مسألة تبعث على القلق
بالنسبة للمجتمع الدويل .وعلى الرغم من التحديات العديدة
للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان.
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املستمرة ،فإن كوت ديفوار تتشاطر األمل الذي أعرب عنه
األمني العام يف تقريره ،وما زالت مهتمة مبناشدته للدول األعضاء
يف األمم املتحدة ومجيع اجلهات الفاعلة أن تكثف اجلهود املبذولة
من أجل حتسني محاية املدنيني يف حاالت النزاع .وهذه قضية
نبيلة ،وهي جزء من مسؤوليتنا :صون السالم واألمن الدوليني.
السيد فان أوستيروم (هولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أشكر األمني العام على مناشدته احلماسية بشأن مكافحة
اإلفالت من العقاب .وأود أيضا أن أشكر املدير العام داكور
على ندائه احلماسي املتعلق بالقانون اإلنساين الدويل ،والسيدة
ادور على ندائها احلماسي من أجل العمل اإلنساين .كما أود
أن أشكر الرئاسة على تنظيم هذه املناقشة ،وعلى توجيه الدعوة
إىل مقدمي اإلحاطات املمتازين هؤالء .لقد مس كالمهم
شغاف قلوبنا.
تؤيد مملكة هولندا البيان الذي ستديل به املراقبة عن االحتاد
األورويب ،وكذلك البيانني اللذين سيديل هبما ممثل سويسرا
بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني ،وممثل قطر
بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية باملسؤولية عن احلماية.
وتؤيد هولندا التوصيات اليت قدمها األمني العام يف آخر
تقرير له عن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة (.)S/2018/462
سأركز على ثالثة حتديات أساسية يتعني على اجمللس أن
يتصدى هلا على وجه االستعجال .األول هو كسر احللقة املفرغة
بني النزاع واجلوع والثاين هو محاية املرافق الطبية واملوظفني الطبيني
والثالث هو حتسني أداء عمليات حفظ السالم .وسأوضح
النقاط الثالث بأمثلة من جنوب السودان ،حيث نرى إحدى
أكثر احلاالت خطورة وداللة يف هذا السياق ،بالنسبة للمدنيني
والعاملني يف اجملال اإلنساين على حد سواء.
النقطة األوىل هي اخلروج من دوامة النزاع واجلوع .إن جتويع
السكان املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب يشكل انتهاكا
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جسيما للقانون الدويل اإلنساين .وجيب أال يظل دون عقاب.
ويف جنوب السودان ،يعاين ما يزيد على  ٥ماليني شخص
من انعدام األمن الغذائي بصورة خطرية جراء ما يزيد على أربع
سنوات من النزاع املسلح املستمر .وتظهر األزمات يف البلدان
األخرى أرقاما مماثلة مفزعة .وكما أكد األمني العام أيضا يف
تقريره ،فإن ذلك هتديد مثري للقلق للسالم واألمن الدوليني.
ولذا ،فإن اجمللس يتحمل مسؤولية واضحة عن العمل.
ويف األجل القصري ،يتفاقم انعدام األمن الغذائي ومعاناة
املدنيني .ويف األجل الطويل ،تنشأ أجيال بكاملها يف اجلوع ،مما
يعرقل التنمية املستدامة والسالم .ولذلك ،فمن املهم أن يدين
اجمللس التجويع كأسلوب من أساليب احلرب .وتيسري إمكانية
إيصال املساعدات اإلنسانية بسرعة ودون عوائق أمر أساسي يف
ذلك السياق ،فضال عن مساءلة مرتكيب هذه اجلرائم .واالمتثال
للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ضروري
بغية محاية املدنيني املتضررين من اجلوع الناجم عن النزاعات.
ويف هولندا ،حنن بصدد املراحل األخرية من تعديل قانون اجلرائم
الدولية لدينا .وسندرج فيه جرمية احلرب املتمثلة يف تعمد جتويع
املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب ،مبا يف ذلك عن طريق
تعمد عرقلة إمدادات اإلغاثة .وسنكون سعداء بتبادل جتربتنا
التشريعية مع الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة.
النقطة الثانية اليت أود أن أثريها تتعلق باحلاجة إىل محاية
املرافق الطبية واملوظفني الطبيني .هناك اليوم اجتاه خسيس يشمل
اهلجمات ضد العاملني يف اجملال الطيب ومراكز الرعاية الصحية.
ومن احملزن أن نرى كيف أن مركز احلماية املكفول هلم مبوجب
القانون اإلنساين الدويل تتجاهله بعض أطراف النزاع املسلح.
ونعرب عن تقديرنا الكبري جلميع العاملني الدوليني والوطنيني
يف جمال اإلغاثة ،الذين خياطرون حبياهتم لتقدمي املساعدة
لألشخاص احملتاجني .وقد أبدى اجمللس التزامه باختاذ قرار شكل
إجنازا كبريا يف عام  -٢٠١٦وهو القرار  .)2016( 2286بيد
أن ذلك ،حىت اآلن ،مل يؤد إىل حدوث أي تغيريات هامة يف
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امليدان .وامسحوا يل أن أذكر ،على سبيل املثال ،ما تعرضت له
املراكز الصحية يف جنوب السودان من هجمات وهنب .ووفقا
لتقرير األمني العام ( )S/2017/821عن األطفال والنزاع املسلح،
فقد شهد ذلك البلد ما ال يقل عن  ٢٨من اهلجمات ضد
املرافق الطبية يف عام  .٢٠١٦ونفذت أطراف النزاع يف جنوب
السودان تلك اهلجمات على املستشفيات اليت كانت تقدم
املساعدة إىل األطفال الذين يعانون سوء التغذية واحلوامل .وقد
وقعت هذه احلوادث أيضا يف بلدان أخرى ،مبا يف ذلك سورية
واليمن ،على سبيل املثال ال احلصر.
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يتعلق حبماية املدنيني من قبل حفظة السالم .ونرحب باملبادرات
اليت اختذهتا بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان لتهيئة بيئة
لتوفري احلماية يف أعقاب احلوادث اليت وقعت يف جوبا يف عام
 .٢٠١٦ويكتسي ردع العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع
اجلنس أمهية خاصة .وكما قال زميلي ممثل كوت ديفوار للتو،
فإننا نرحب جبهود األمني العام الرامية إىل حتسني أداء حفظة
السالم .إن مبادرته من أجل حفظ السالم تستحق دعم مجيع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،يف أعقاب البيان الرئاسي
 S/PRST/2018/10الذي اعتُمد يف األسبوع املاضي حتقيقا
لذلك الغرض .وحنن نؤيد تركيزه جمددا على مساءلة القيادة
العليا عن تنفيذ والية احلماية ،والتزامه مبعاجلة التقصري يف األداء
من قبل أفراد من حفظة السالم يف ذلك السياق.

لذلك ،فإن مملكة هولندا تؤيد منظمة الصحة العاملية يف
العديد من البلدان الرائدة إلنشاء نظام عاملي جلمع البيانات
بشأن اهلجمات على مراكز الرعاية الصحية .واستنادا إىل هذه
املعلومات ،فإن اجملتمع الدويل ،وال سيما جملس األمن ،ينبغي
وبطبيعة احلال ،فإن للتدريب أمهية بالغة .وهلذا السبب
أن يكثف جهوده املنسقة لضمان املساءلة عن هذه اجلرائم
قمنا ،بالتعاون مع الواليات املتحدة ورواندا واألمم املتحدة،
الدولية.
باختاذ املبادرات التالية هذا العام .فقد نظمنا بنجاح دورتني
وعندما تعجز السلطات القضائية الوطنية عن أداء واجبها ،تدريبيتني متكاملتني بشأن محاية املدنيني لفائدة أفراد حفظ
فإننا ندعو إىل استخدام اختصاص اجمللس بغية إحالة احلاالت السالم من عدة بلدان ،واستثمرنا يف التدريب السابق للنشر
إىل احملكمة اجلنائية الدولية .ونتفق مع النداء الذي وجهه األمني لفائدة حفظة السالم من لبلدان أخرى .وعالوة على ذلك،
العام يف هذا الصدد قبيل حلظات .ويف الوقت الراهن ،ال بد باعتبارنا من مؤيدي مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني،
من وضع اآلليات لتحليل املعلومات وإعداد امللفات اليت ميكن فإننا ننضم إىل األمني العام يف دعوته إىل املزيد من التوقيعات.
استخدامها ألغراض املالحقة اجلنائية ،مثل اآللية الدولية احملايدة فإذا قامت دول إضافية بتأييد تلك املبادىء ،فإن األداء املهين
واملستقلة املعنية بسورية وفريق التحقيقات املعين بالعراق .وكما للموظفني يف تنفيذ والية محاية املدنيني يف عمليات حفظ
قالت السيدة أدور للتو،
السالم سيتحسن.
“جيب أن تكون هناك مساءلة عن مجيع األضرار
ويف اخلتام ،قبل أكثر من  ١٥٠عاما ،ألف مؤسس الصليب
اليت ارتكبتها ...مجيع أطراف النزاع”.
األمحر ،هنري دونان ،كتاب “ذاكرة سولفريينو” .وبالنظر إىل
إننا نتفق مع ذلك ،وال بد من إحالة تلك اجلرائم إىل ما شعر به من صدمة جراء املعاناة اليت رآها يف عني املكان،
اقرتح إنشاء مجعيات اإلغاثة الطوعية ،وأرسى أساس القانون
احملكمة.
اإلنساين الدويل .وقد كان كتابه حامسا يف إنشاء اللجنة الدولية
ونقطيت الثالثة تتعلق باحلاجة إىل حتسني أداء عمليات
للصليب األمحر ويف إبرام اتفاقيات جنيف .وشهادته على أهوال
السالم .فالنزاعات احلالية تتطلب املزيد من األداء املهين فيما
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ضد املدنيني يف النزاعات املسلحة ،وتعرب عن قلقها البالغ
إزاء اآلثار املباشرة وغري املباشرة لتلك اهلجمات على الناس
وجمتمعاهتم احمللية .وندعو إىل تقدمي املسؤولني عن هذه األفعال
إىل املؤسسات القضائية الدولية املعنية حملاسبتهم على جرائمهم.

احلرب ما زالت تنطبق على العديد من النزاعات احلالية .وننحن
نشيد بإرثه .إن مناقشة اليوم ينبغي أن تعزز عزمنا على كفالة
احرتام القانون اإلنساين الدويل .فقد أنشئت األمم املتحدة
لضمان نظام قانوين دويل حيمي املدنيني من ويالت احلرب.
ومن مسؤوليتنا أن نفي بتلك الوالية ،ومن واجب اجمللس أن
و يف العديد من النزاعات املسلحة خالل عام ،٢٠١٧
يكفل احرتام القانون اإلنساين الدويل ،وأال يسود اإلفالت من أزهقت أرواح اآلالف من املدنيني جراء استخدام املتفجرات
العقاب عندما يُنتهك.
العالية القدرة واألسلحة الكيميائية .والكثري من الناجني
السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية) :ال يعانون إصابات خطرية فحسب ،بل شهدوا تدمري منازهلم
بادئ ذي بدء ،امسحوا يل أن أثين على مجهورية بولندا على واهلياكل األساسية احليوية والفضاءات االجتماعية ،اليت ال غىن
قيادهتا البارعة منذ تويل رئاسة جملس األمن لشهر أيار/مايو ،عنها للحفاظ على حياة إنسانية كرمية ومنتجة .ووقع آخرون
ونعرب عن امتناننا لعقد هذه املناقشة املفتوحة البالغة األمهية كثريون ضحايا لالستخدام االسرتاتيجي للعنف اجلنسي واجلوع
بشأن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة .وأود أيضا أن أغتنم كسالحني للحرب واإلرهاب والتعذيب والقمع .وتعرض
هذه الفرصة لكي أعرب عن شكرنا على اإلحاطات اإلعالمية األطفال النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ،ومن املقدر أن
الزاخرة باملعلومات اليت قدمها األمني العام أنطونيو غوترييش؛ أكثر من  ٦٥مليون شخص اضطروا إىل ترك منازهلم وأصبحوا
والسيد إيف داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر؛ مشردين.
والسيدة هناء أدور ،األمينة العامة جلمعية األمل العراقية.
ومن املفجع أن العديد من املدنيني اختفوا دون أثر.
إننا نديل هبذا البيان باسم مجهورية غينيا االستوائية تأييدا
للبيانني اللذين سيديل هبما ممثل مجهورية فنزويال البوليفارية باسم
حركة بلدان عدم االحنياز ،والسيدة فاطمة كياري حممد ،املراقبة
الدائمة عن االحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة.
وكما أوضح املتكلمون السابقون ،لقد أصبحت النزاعات
املسلحة معقدة وغري متناظرة على حنو متزايد ،وتفرض حتديات
جديدة بامتدادها إىل املناطق احلضرية .ومما يزيد من ذلك
التعقيد ،توسع وتنقل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفني واجلرمية
املنظمة .والسيناريوهات اجلديدة تنطوي على زيادة قابلية تضرر
املدنيني ،مما يقوض كرامتهم وإنسانيتهم وقدرهتم على الصمود،
كما حيد من قدرة وعمل الدول األعضاء ،والعاملني يف اجملال
اإلنساين وحفظة السالم أثناء النزاعات املسلحة .إن غينيا
االستوائية تدين بشدة اهلجمات العنيفة والتهديدات املوجهة
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ووفقا للموقف املشرتك لالحتاد األفريقي ،فإن غينيا
االستوائية تعتقد أنه لكي تتمكن الدول األعضاء من محاية
املدنيني أثناء النزاعات املسلحة ،من الضروري دعم جهودها
الرامية إىل منع أو تفادي تصعيد أو تكرار النزاعات من خالل
املبادرات اليت تيسر حتقيق التنمية املستدامة وبناء السالم .من
شأن ذلك أن يعزز قدرهتا على االستثمار يف قدرة شعوهبا
على الصمود ويف جمال املنع لتحسني مواجهة حاالت الطوارئ
اإلنسانية اليت ال تنجم عن النزاعات املسلحة فحسب ،ولكن
أيضا ،يف مجلة أمور ،عن الظواهر املناخية غري املتوقعة واآلثار
املرتتبة عن األزمات املالية العاملية .ويف هذا الصدد ،تؤكد غينيا
االستوائية بأن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة هي املسؤولية
الرئيسية للدول األعضاء ،وتسلم بالعمل احليوي لعمليات حفظ
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السالم التابعة لألمم املتحدة يف دعم الدول األعضاء واملنظمات
اإلنسانية حتقيقا هلذه الغاية.

S/PV.8264

ونرحب بالتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام
( )S/2018/462لتعزيز احرتام القانون الدويل فيما بني األطراف،
فضال عن املمارسات اجليدة .ونتفق معه متاما على أن أفضل
طريقة حلماية املدنيني هي منع نشوب النزاعات وإهنائها .وندعو
إىل حبث الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز قدرة عمليات حفظ السالم
على دعم الدول األعضاء ،بناء على طلبها ،يف تنفيذ تلك
التوصيات ،يف إطار إصالح ركيزة السالم واألمن التابعة لألمم
املتحدة.

وخبصوص ما أشرت إليه سابقا ،فإن مجهورية غينيا
االستوائية تعتقد أن احرتام مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة
واالمتثال هلا جيب أن يكون شرطا أساسيا حلماية املدنيني يف
النزاعات املسلحة ،وال سيما احرتام السيادة الوطنية للبلدان اليت
تشهد النزاع ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية .ال جيب أبدا تسييس
محاية املدنيني .إن محاية املدنيني مسؤولية ال ميكن إنكارها على
وأخريا ،تعرب غينيا االستوائية عن أعمق مشاعر التضامن
مجيع أطراف النزاع؛ لكن احلكومات تتحمل املسؤولية الرئيسية
مع ضحايا النزاعات املسلحة وتشيد إشادة مستحقة جبهود
يف هذا الصدد.
وهلذا السبب ،فإننا ندعو أطراف النزاعات املسلحة القائمة الدول األعضاء حلماية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة،
إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل ،حسب االقتضاء ،وال سيما يف البلدان النامية ومن هم يف أمس احلاجة .وعالوة
والقانون اإلنساين الدويل ،ومبوجب اتفاقيات جنيف لعام  1949على ذلك ،فإننا نثين على ما يبديه العاملون يف اجملالني اإلنساين
وااللتزامات ذات الصلة مبوجب بروتوكوالهتا اإلضافية لعامي والصحي التابعون لألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر
 1977و  .2005ولذلك ،فإننا ندعو أيضا إىل تنفيذ القرار واملنظمات اإلنسانية األخرى احلاضرة هنا اليت يعملون معها
 ،)2016( 2286بشأن محاية اجلرحى واملرضى والعاملني يف لالضطالع هبذا العمل اهلام من التزام ثابت وشجاعة وتضامن.
اجملال الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ونعتقد أنه من األمهية القصوى أن تظل هذه املسألة مدرجة يف
جدول أعمال جملس األمن.
حاالت النزاع.
السيد العتيبي (الكويت) :يف البداية ،أود أن أتقدم لكم،
سيديت الرئيسة ،جبزيل الشكر على عقد هذه اجللسة اهلامة
ملناقشة هذا املوضوع احملوري .كما أتقدم بالشكر إىل األمني
العام على إحاطته اليوم ،وللسيد إيف داكور ،املدير العام للجنة
الدولية للصليب األمحر ،والسيدة هناء أدور ،السكرترية العامة
جلمعية األمل العراقية ،على إحاطتيهما.

وعالوة على ذلك ،ندعو أيضا املنظمات اإلنسانية
والعاملني فيها إىل احرتام القانون اإلنساين الدويل وقوانني الدول
األعضاء اليت تعمل فيها ،مبا يف ذلك احرتام مبادئ اإلنسانية
واحلياد والنزاهة ،فضال عن سيادة الدول األعضاء ،على النحو
املبني يف مرفق قرار اجلمعية العامة  .182/46وندعو أيضا إىل
االعرتاف مبسامهة االحتاد األفريقي والبلدان األفريقية يف بنية
إن موضوع نقاشنا اليوم  -محاية املدنيني يف النزاعات
العمل اإلنساين القاري والعاملي ،وال سيما لألشخاص املشردين
والالجئني نتيجة للنزاع املسلح واألزمات اإلنسانية األخرى ،املسلحة  -هو موضوع ميثل أمهية كبرية للمجتمع الدويل،
وندعو إىل حفز الشراكات بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي خصوصا يف ظل النزاعات املسلحة اليت يشهدها عدد من
الدول يف خمتلف مناطق العامل .فتلك الصراعات والنزاعات تبدأ
من أجل حتقيق هذه الغاية.
ألسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .ولألسف ،حتصد
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وراءها خسائر فادحة يف أرواح املدنيني العزل وممتلكاهتم ،وهم
باألساس ليسوا طرفا يف تلك النزاعات .ويشري تقرير األمني
العام ( )S/2018/462إىل أن أوضاع املدنيني يف خمتلف الدول
واملناطق اليت تشهد نزاعات مسلحة ال تزال تدق ناقوس اخلطر
وتنذر بضرورة إجياد حلول جذرية لوقف اخلسائر يف األرواح
يف صفوف املدنيني ووقف عمليات القتل والتشويه واستهداف
املرافق املدنية والتشريد القسري والتجويع واستمرار استخدام
العنف اجلنسي كأداة حرب.

22/05/2018

( )2018القاضي بوقف إطالق األعمال القتالية ملدة ال تقل
عن  30يوما ،دون أي تأخري ،هبدف متكني األمم املتحدة
وشركائها من إيصال املعونات واخلدمات اإلنسانية وتقدمي
خدمات اإلجالء الطيب للمرضى واملصابني وفقا ألحكام القانون
الدويل .ولكننا مل ننجح حىت اآلن يف تنفيذ ذلك القرار على
أرض الواقع .وجندد هنا املطالبة بإهناء فوري جلميع اهلجمات
على املدنيني واألحياء السكنية واملرافق الطبية يف خمتلف مناطق
سورية.
ويف إطار إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املدنيني ،نرحب
باجلهود املبذولة من قبل التحالف الدويل إلعادة الشرعية يف
اليمن لتقدمي املساعدات للشعب اليمين الشقيق .وهذه اجلهود
مستمرة من خالل خطة العمليات اإلنسانية الشاملة يف اليمن،
وتشمل تلك اخلطة تعهدا سخيا من اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ،تشكل أكثر من
 50يف املائة من التعهدات اليت مت اإلعالن عنها يف مؤمتر إعالن
التربعات الذي عقد يف جنيف يف نيسان/أبريل املاضي.

ومع تزايد مشاهد املعاناة اإلنسانية ،تتعاظم مسؤولياتنا
كأعضاء يف اجملتمع الدويل ومسؤولياتنا حنن ،أعضاء جملس
األمن ،عن وضع احللول املناسبة هلا وحماسبة املسؤولني عن
االنتهاكات وضمان عدم إفالهتم من العقاب .كما أن للدول
الداعمة ألطراف النزاع أو اليت متدها باألسلحة بصورة غري قانونية
دورا حموريا يف هذا اخلصوص ،وتقع عليها مسؤولية عن إهناء
االنتهاكات ضد املدنيني .وندعو تلك الدول ذات النفوذ إىل
أن تقدم مساعدهتا العسكرية وصفقات األسلحة وفق شروط
تضمن احرتام األطراف للقانون الدويل اإلنساين واختاذها لتدابري
سيصادف العام القادم مرور  20عاما على إدراج مسألة
واضحة وملموسة حلماية املدنيني.
محاية املدنيني ضمن جدول أعمال جملس األمن ،وهو ما يتطلب
إن استمرار النزاعات وغياب إجياد حلول جذرية هلا يزيد منا الوقوف إلعادة النظر فيما مت حتقيقه منذ ذلك احلني إىل
دون شك من أعداد املشردين ،وبطبيعة احلال ستلقي بظالهلا اليوم.
على ارتفاع أعداد احملتاجني إىل املساعدات اإلنسانية .وكما
فمن املؤسف للغاية أن ندخل ذكرى عامنا العشرين منذ
هو معروف ،فإن مناطق النزاعات املسلحة يصعب وصول طرح مسألة محاية املدنيني يف جملس األمن وحنن خنفق يف معاجلة
املساعدات اإلنسانية إليها .ويف هذا السياق ،نناشد كافة أحد أكرب وأقدم االنتهاكات يف حق املدنيني العزل ،وهو قضية
الدول املعنية واجلماعات املسلحة االمتثال إىل التزاماهتا القانونية الشعب الفلسطيين الشقيق .شعب بأكمله يعاين االضطهاد
واألخالقية فيما يتعلق بالسماح مبرور املساعدات اإلنسانية دون بسبب إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،وانتهاكاهتا
أية عراقيل ،خاصة وأن أعداد احملتاجني لتلك املساعدات يف املمنهجة واملتكررة ضد الشعب الفلسطيين .وأخرها تلك اجملازر
تصاعد مستمر.
اليت ارتكبتها آلة البطش العسكرية اإلسرائيلية األسبوع املاضي
ويف تعاملنا مع األزمة السورية ،على سبيل املثال ،فقد حبق متظاهرين مدنيني ميارسون حقوقهم املشروعة يف التعبري عن
جنحنا مجيعا كأعضاء يف جملس األمن ،يف اختاذ القرار  2401الرأي ،واليت راح ضحيتها  61مدنيا ،مبن فيهم مثانية أطفال
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دون سن السادسة عشر وإصابة أكثر من  3 000مدين.
كما نستذكر يف هذا اإلطار املعتقلني الفلسطينيني يف السجون
اإلسرائيلية من دون ذنب ومنهم أيضا األطفال .وندين كافة
االنتهاكات اإلسرائيلية اليت متارس ضد الشعب الفلسطيين واليت
تشكل انتهاكا صارخا ملبادئ حقوق اإلنسان ولكافة القوانني
واألعراف الدولية .واليت تدعونا وتدعو كافة الدول األعضاء يف
األمم املتحدة إلجياد حلول هلا ،توقف االنتهاكات اإلسرائيلية
املتكررة وتنهي االحتالل الذي هو السبب هلذا الصراع منذ أكثر
من  50عاما.
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واملفقودين يعتربان ضمن فئات األشخاص احملميني خالل
النزاعات وفقا للقانون الدويل اإلنساين .وندعو كافة الدول
األعضاء يف األمم املتحدة وكافة األطراف يف النزاعات القائمة
حول العامل إىل احرتام الكرامة اإلنسانية واحلقوق األساسية
للمعتقلني يف النزاعات املسلحة ،مبا فيها وجوب حصول هؤالء
املدنيني على الضمانات القضائية واإلجرائية واملعاملة اإلنسانية
خالل االعتقال .ويف اخلتام ،نؤكد تأييدنا للتوصل إىل احللول
السياسية وحتقيق تطلعات الشعوب املشروعة يف العيش بكرامة
وأمن وسالم.
وندعم دور األمم املتحدة عامة وحتديدا بعثات حفظ
السالم يف إعطاء أولوية حلماية املدنيني من خالل واليات
واضحة وحمددة وفقا للقرار  .)2009( 1894كما نرحب
بقيادة األمني العام ملا مساه جبهد عاملي للتقليل من آثار النزاع
على املدنيني .ونشجع اجلهود الرامية إىل تعزيز املراقبة ومساءلة
القياديني املدنيني والعسكريني وتقدمي التدريب الالزم حلماية
املدنيني يف النزاع .كما ندعو إىل إحالة االنتهاكات ضد املدنيني
اليت ترقى إىل جرائم احلرب أو جرائم ضد اإلنسانية إىل العدالة
الدولية.

فعندما ينص ميثاق األمم املتحدة على أنه من حق الدول
أن تنعم باألمن وشعوهبا باألمان ،جيعلنا ذلك نتساءل :هل هذا
احلق لدول وشعوب دون غريها؟ فإن كانت اإلجابة هو حق
جلميع الدول وكافة الشعوب ،فعلى إسرائيل ،السلطة القائمة
باالحتالل ،أن تكون أول املمتثلني للقانون الدويل اإلنساين
وقانون حقوق اإلنسان وتطبق كل ما من شأنه محاية املدنيني
الفلسطينيني .ومنذ أيام قليلة ،تقدمت دولة الكويت مبشروع
قرار بشأن توفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين يف األراضي
الفلسطينية احملتلة وقطاع غزة .وحيدونا األمل أن يعتمد جملس
األمن هذا القرار باإلمجاع ليحقق ما نصبو مجيعا إليه وهو توفري
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أبدأ
احلماية للمدنيني يف النزاعات املسلحة.
بتوجيه الشكر إىل الرئاسة البولندية جمللس األمن على اختاذ
تؤدي النزاعات املسلحة كذلك وبشكل مفجع وغري املبادرة بتنظيم مناقشة اليوم اهلامة للغاية بشأن محاية املدنيني
مقبول إىل اعتقال وفقدان واختفاء املدنيني ،ودولة الكويت برئاسة وزير خارجية بولندا .كما أشكر املدير العام للجنة الدولية
تويل اهتماما خاصا هلذه القضايا اإلنسانية .حيث أهنا ال زالت للصليب األمحر ،السيد إيف داكور ،والسيدة هناء ادور على
تعاين من فقدان مواطنيها بعد مرور أكثر من عقدين على حترير إحاطتيهما اإلعالميتني امللهمتني .وأخريا ،أود أن أشكر األمني
الكويت من االحتالل العراقي .ولذلك ،من الضروري احرتام العام لألمم املتحدة على عرضه القوي .فمن أفغانستان إىل اليمن
كافة أطراف النزاعات حول العامل للقانون الدويل اإلنساين ،من والعراق والصومال ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو
خالل تسجيل املعتقلني وتيسري التواصل بني املعتقلني وذويهم الدميقراطية ،رسم األمني العام صورة مؤملة للغاية لألخطار اليت
ومحاية مواقع القبور وضمان املعاملة الكرمية للموتى كي ميكن هتدد واليات محاية املدنيني .فالقانون اإلنساين الدويل ،الذي
استعادة رفاهتم بعد ذلك من قبل ذويهم .إن فئيت املعتقلني
1815556
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يهدف إىل جتنيب املدنيني آثار األعمال العدائية ،جيري انتهاكه.
ومن واجب مجيع الدول احرتام وفرض احرتام هذا القانون.
وأود أن أبرز إجنازات اجمللس قبل تناول التقدم الذي
ال يزال يتعني علينا إحرازه استجابة لتوصيات األمني العام.
أوال ،أود أن أسلط الضوء على التزام جملس األمن وما حققه من
إجنازات فيما يتعلق حبماية املدنيني .إننا ال نبدأ من الصفر .فقد
قام اجمللس بتحسني محاية املدنيني يف واليات عمليات حفظ
السالم .وإضافة إىل ذلك ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
يشمل حتليل التهديدات العنصرين العسكري واملدين لبعثة
منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل
حتديد االستجابة املتكاملة اليت يتعني تنفيذها ،مبا يف ذلك من
خالل نشر األفراد النظاميني ،إذا لزم األمر .إن محاية املدنيني
أمر أساسي أثناء االنتخابات وما يواكبها من مظاهرات.
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واملستشارين املكرسني يف خمتلف البعثات ،أُحرز تقدم حقيقي.
ويقوم املستشارون املعنيون حبماية األطفال ،كما هو احلال
يف بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،بدور
حاسم يوميا يف إطالق سراح األطفال .وال بد من احلفاظ على
وظائفهم.

وقد عمل جملس األمن بطريقة مبتكرة من خالل قيامه،
مبوجب القرار  ،)2017( 2391بإنشاء إطار االمتثال حلقوق
اإلنسان للقوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة
الساحل والذي كان تنفيذه عامال يف جناح القوة املشرتكة .ونشيد
بالتزام بلدان اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل يف ذلك الصدد
وباملفوض السامي حلقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة ذات الصلة
يف اجملتمع املدين .إن أدوات كهذه ،واليت متكننا من منع وقوع
خسائر يف صفوف املدنيني وحتديد األضرار اليت حلقت هبم،
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ،عززنا بعثة األمم املتحدة ميكن أن تكون مثاال حيتذى به وأن تُستخدم يف حاالت أخرى.
وإىل جانب تلك األدوات ،ما هي اجلهود اليت يتعني بذهلا
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
الوسطى .وجيري بذل جهود من أجل تزويدها باملزيد من املوارد لتحسني محاية املدنيني؟ أوال ،جيب على اجمللس أن يواصل
واملرونة من أجل محاية املدنيني ،كما طلب تقرير أموسو .ومثة العمل لكفالة احرتام مجيع األطراف يف مجيع مناطق النزاعات
توقعات كبرية من عمليات حفظ السالم يف جمال احلماية .املسلحة اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل .وهذا
وسواء كانت العناصر عسكرية أو مدنية ،جيب أن تتاح هلا أمر أساسي .وميكن للمجلس أيضا تعزيز جهوده الرامية إىل
املوارد الكافية للوفاء بأهدافها ،وينطبق ذلك على حنو خاص محاية املدنيني يف ثالثة جماالت حمددة .اجملال األول هو محاية
على املوظفني املعنيني حبقوق اإلنسان ،الذين يتسم دورهم يف البعثات الطبية والعاملني يف اجملال اإلنساين .ويف ضوء اهلجمات
اإلنذار املبكر بأمهية حامسة من أجل محاية املدنيني .ولكن املستمرة على العاملني يف اجملال الطيب ،طرحت فرنسا يف 31
األداء التشغيلي لعمليات حفظ السالم أساسي أيضا .وإذا تشرين األول/أكتوبر  2017إعالنا يهدف إىل إلزام األطراف
أريد لتلك العمليات أن تتمكن من محاية املدنيني على النحو املوقعة باختاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار .)2016( 2286
السليم ،جيب أن تتمكن أوال من محاية نفسها بتدريب موظفيها ونرحب بأملانيا ،اليت أقرت اإلعالن مؤخرا ،وحنث مجيع الدول
وإعدادهم على حنو مالئم وتزويدهم باملعدات املناسبة .وكما على االنضمام إىل مبادرتنا .وعلينا أن نعزز إجراءات محاية مجيع
العاملني يف اجملال اإلنساين ،وال سيما اجلهات الفاعلة احمللية،
قال األمني العام ،فإن اجلانبني مرتبطان ارتباطا ال ينفصم.
كما نواصل ونكثف جهودنا الرامية إىل محاية النساء اليت كثريا ما تكون على اخلطوط األمامية للعنف.
واألطفال .وبفضل جهود املمثلني اخلاصني وقادة القوات
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واجملال الثاين هو محاية الصحفيني .فاهلجمات على
العاملني يف وسائط اإلعالم مستمرة وجيب عدم التغاضي عنها.
وتشكل محايتهم أولوية بالنسبة لفرنسا وهي متأصلة بقوة يف
نفوسنا .ونرحب بتعيني شبكة من مراكز التنسيق يف وكاالت
األمم املتحدة ليتسىن توفري محاية فعالة للصحفيني يف حاالت
النزاع املسلح ،مبا يتمشى مع القرارين )2007( 1786
و .)2015( 2222
وجيب على جملس األمن أن يواصل رصد املسألة بيقظة
خاصة .إن فرنسا ،متشيا مع بيان الرئيس ماكرون إىل اجلمعية
العامة (انظر  ،)A/72/PV.4تدعو إىل منح األمني العام والية
حمددة يف ذلك الصدد.
وفيما يتعلق باجملال الثالث ،ينبغي جمللس األمن أن يأخذ
بعني االعتبار حالة احملتجزين واملفقودين .وجيب أن تكون اللجنة
الدولية للصليب األمحر قادرة على أداء مهمتها يف محاية هؤالء
األشخاص املعرضني للخطر .وتود فرنسا أن تشري إىل التزامها
فيما يتعلق حباالت االختفاء القسري ،وتناشد الدول األعضاء
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من
االختفاء القسري.
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وال بد أيضا أن يكون إسهام اجمللس يف مكافحة اإلفالت
من العقاب إسهاما فعاال .وحنن نتحمل مسؤولية عن دعم
اجلهود الوطنية والدولية املبذولة يف ذلك الصدد .وجيب على
اجمللس أن يدعو إىل التعاون مع بعثات تقصي احلقائق وجلان
التحقيق وصكوك العدالة اجلنائية الدولية ،ويف املقام األول،
الصك املتعلق بأخطر اجلرائم ،احملكمة اجلنائية الدولية.
وأخريا ،على جملس األمن أن يبذل كل جهد ممكن لوضع
حد لالنتهاكات ،بدون تردد يف اللجوء إىل فرض اجلزاءات.
ومن ذلك املنطلق اقرتحنا حنن وشركاؤنا فرض جزاءات على
املسؤولني عن االجتار بالبشر يف إطار نظام اجلزاءات يف ليبيا.
وحيدونا األمل يف التوصل سريعا إىل توافق آراء ميكننا من
التصدي لألعمال املقززة مثلما هي مزعزعة لالستقرار.

إن محاية املدنيني بالدرجة األوىل مسؤولية الدول .ولكن
بسبب أوجه قصور الدول ،تقع على عاتق اجمللس مسؤولية
العمل بال كلل بشأن هذه املسألة .وهذه ليست جمرد حتمية
أخالقية؛ بل إهنا تتعلق أيضا بتمكني الناس من البقاء ،ومنع
تصاعد أعمال العنف ،وإفساح حيز للحوار السياسي ،وإعادة
هتيئة الظروف املالئمة إلحالل السالم الدائم .وأحث جملس
ويف هناية املطاف ،فإن احلماية الفعالة للمدنيني تتوقف األمن على التكاتف حول هذا اهلدف املشرتك وترمجته إىل عمل.
السيد ميثا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نود أن
على اجلهود املثالية اليت يبذهلا من يقومون باحلماية وعلى الدعم
الفعال ملكافحة اإلفالت من العقاب .ومن الضروري أن يقدم نشكر الرئاسة البولندية للمجلس ،وال سيما وزير خارجية بولندا،
األشخاص الذين ينفذون احلماية مثاال حيتذى .والعنف اجلنسي ،على عقد مناقشة اليوم املفتوحة بشأن مسألة ذات أولوية،
شأنه شأن انتهاكات حقوق اإلنسان ،ال ميكن التغاضي عنه .هي محاية املدنيني يف النزاع املسلح .ونقدر أمهية اإلحاطات
إن مصداقية األفراد العسكريني واملدنيني واجلهات الفاعلة يف اإلعالمية اليت قدمها األمني العام أنطونيو غوترييش ،والسيد
جمال العمل اإلنساين وموظفي األمم املتحدة على احملك .وعلينا إيف داكور ،والسيدة هناء أدور.
أن نكفل احلماية هلم أيضا ،ومن مهام جملس األمن ضمان
إن بريو ،بوصفها بلدا ،ملتزمة بالقانون اإلنساين الدويل
التحقيق يف اهلجمات عليهم ،ومقاضاة املسؤولني عن هذه والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وحنن طرف يف الصكوك الدولية
اهلجمات.
األساسية املتعلقة بكلتا املسألتني ،اليت جسدت أحكامها على
النحو الواجب يف تشريعاتنا احمللية وطورت ونفذت .وعلى
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الصعيد الدويل ،نعمل بفعالية على تعزيز تطويرها التدرجيي،
ويف جملس األمن حنن نعترب املسؤولية عن محاية املدنيني أولوية
عليا ،متشيا مع القانون اإلنساين الدويل .ولذلك نشعر ببالغ
القلق حيال ما نشهده من اإلفالت من العقاب على انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل حاليا ،ويف بعض احلاالت حيث يعجز
اجمللس عن الوفاء مبسؤولياته.
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وتسويتها .وذلك يشمل ،ضمن أمور أخرى ،االحرتام الكامل
لسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل .ولذلك من
الضروري أن يويل جملس األمن ،الذي تتمثل مسؤوليته األولية يف
صون السلم واألمن الدوليني ،االهتمام لألسباب اجلذرية للنزاع
والحرتام حقوق اإلنسان .ومن الضروري بالقدر نفسه ضمان
املساءلة عن ارتكاب اجلرائم الشنيعة.
وينبغي إلضفاء الطابع العاملي على القضاء اجلنائي الدويل
وإمكانية التنبؤ بفرص الوصول إىل العدالة أن ميكنا من زيادة
فعالية منع املعاناة اليت تسببها النزاعات يف كثري من األحيان
للمدنيني .ويف ذلك الصدد ،نناشد مجيع الدول االنضمام إىل
نظام روما األساسي والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية .كما
حنث اجمللس على أن حييل إىل احملكمة احلاالت حيث ترتكب
اجلرائم الفظيعة وال بد من ضمان الوصول إىل العدالة وحتقيق
املساءلة.

وبناء على ذلك ،فإننا نشدد على أن علينا التزاما أخالقيا
وقانونيا بالعمل معا لوضع حد للمعاناة اليت يشهدها ماليني
الناس يف شىت النزاعات واملناطق يف مجيع أرجاء العامل ،ألسباب
خمتلفة .ويف ذلك الصدد ،نود أن نربز حقيقة أن  116دولة،
من بينها بريو ومثانية أعضاء آخرين يف جملس األمن ،وقعت
على مدونة قواعد السلوك اليت وضعها فريق املساءلة ،االتساق
والشفافية ،وهي تلزمنا بالعمل يف الوقت املناسب وبعزم ملنع
ارتكاب اجلرائم الشنيعة ووضع حد هلا .ويف ذلك الصدد،
نرى أن سيادة كل دولة تنطوي على مسؤولية أولية عن محاية
ونود أن خنتتم بياننا باإلشادة مبختلف الوكاالت والعاملني
سكاهنا ،وأنه حينما تعجز السلطات الوطنية عن محاية سكاهنا ،يف جمال األنشطة اإلنسانية ،مثل الصليب األمحر واخلوذ الزرق،
فإن على اجملتمع الدويل ،وفقا مليثاق األمم املتحدة ،أن يتحمل الذين كرسوا أنفسهم حلماية املدنيني ،خماطرين حبياهتم يف أغلب
تلك املسؤولية.
األحيان.
ونؤكد على أن عددا من عمليات حفظ السالم اليت نشرت
السيد كوزمين (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نشكر
وفقا لقرارات جملس األمن مكلفة بواليات حلماية املدنيني ،مبا الرئاسة البولندية للمجلس على تنظيم جلسة اليوم بشأن مشكلة
يف ذلك من أعمال اجليوش النظامية التابعة حلكوماهتم بالذات .محاية املدنيني يف النزاع املسلح ،وهي مسألة بالغة األمهية ينبغي لنا
ويشمل التزام كل دولة بأن متتثل للقانون اإلنساين الدويل ضمان معاجلتها .ونود أيضا أن نشكر األمني العام أنطونيو غوترييش،
تدريب قواهتا املسلحة لتحقيق ذلك الغرض .لقد اختذت بريو والسيد إيف داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر،
مبادرات خمتلفة يف ذلك الصدد تنعكس يف اجلهود اليت تبذهلا والسيدة هناء أدور على إسهاماهتم يف مناقشتنا.
قواتنا يف عمليات حفظ السالم املختلفة.
ونشاطر األمني العام رغبته يف توحيد جهودنا ملنع نشوب
وكما كرر األمني العام صباح هذا اليوم ،فإن املنع أكثر النزاعات ومحاية املدنيني .إن دعم الدور املركزي الذي تضطلع
السبل فعالية للحماية ،ولذلك نشدد على أمهية النظر إىل به األمم املتحدة والقانون الدويل والقيم الروحية واألخالقية
السالم املستدام على أنه هدف دائم ،يرتكز على الفرد وعلى التقليدية هو الذي سيمكننا من إحراز تقدم بشأن وضع جدول
املؤسسات والعمليات الالزمة ملنع نشوب النزاعات العنيفة أعمال موحد والتغلب على خالفاتنا .بيد أن من دواعي أسفنا
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الشديد أننا نشهد اليوم اجتاه ضارا للغاية حنو تسييس مل يسبق
هلا مثيل جملال العمل يف العالقات الدولية .وبالرغم من مجيع
جهودنا ،ال يزال آالف املدنيني ميوتون أثناء النزاعات .وما يثري
القلق على وجه اخلصوص أن نسبة مئوية كبرية من الضحايا
هم من النساء واألطفال وكبار السن والعاملني يف اجملال الطيب،
والصحفيني ،والعاملني يف جمال العمل اإلنساين.
ويصبح حزن هؤالء األشخاص فورا خلفية ألالعيب
اسرتاتيجية سياسية يطغى فيها على احلوار البناء فيض املواد
اإلخبارية واألحكام األولية اليت مل يتم التحقق منها .وتظهر
االهتامات ويتم حتديد املذنبني على الفور .وال يرتدد البعض يف
دعم اهتاماهتم مبعلومات مضللة صارخة من مصادر مشبوهة مثل
اخلوذ البيض سيئة السمعة ،على سبيل املثال .وتظهر جحافل
ما يسمى باحملققني من مكان ما بواليات غامضة متنحها
هيئات شىت ،وجيرون يف معظم احلاالت حتقيقاهتم عن بعد
واستنادا إىل تقارير من وسائط إعالم خمتارة خصيصا ومعلومات
من اإلنرتنت .والقاعدة اليت يتبعها من يسمون باحملققني هي
أن يكون لديهم من يسمون باملخربين السريني واملصادر السرية
اليت ال ميكن الكشف عنها حتت أي ظروف .واملطلوب منا
ببساطة هو تصديقهم .ولألسف ،فإن هذه األالعيب ،اليت
كثريا ما اضطررنا إىل أن نشهدها حىت داخل منظمتنا ،ال تسهم
يف حتقيق األهداف النبيلة املتمثلة يف املنع والتقليل إىل أدىن حد
من معاناة املدنيني .هذه املعايري املزدوجة ،لألسف ،قد جتلت
بوضوح يف املعلومات املنشورة عن احلمالت العسكرية يف سورية
والعراق واليمن وأفغانستان وغريها من البلدان.
وما جيري يف الوقت احلاضر يف أوكرانيا مؤمل بشكل خاص
بالنسبة لنا .وسوف نتحدث عن ذلك مبزيد من التفصيل يوم
 29أيار/مايو ،حيث تعتزم الرئاسة البولندية عقد جلسة إحاطة
خاصة بشأن أوكرانيا .ولكن بالنظر إىل موضوع مناقشة اليوم،
ال ميكنين إغفال ذكر األعداد املأساوية لإلصابات يف صفوف
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املدنيني ،وهو ما ذكره وزير خارجية بولندا أيضا .فنتيجة للنزاع
املسلح الذي شنته كييف ضد شعبها يف جنوب شرق أوكرانيا
منذ نيسان/أبريل  ،2014لقي أكثر من  2 500من املدنيني
حتفهم ،تويف من بينهم  105أشخاص يف عام 2017
و  10أشخاص حىت اآلن هذا العام .وحبلول عام ،2017
كان ما يصل إىل  9 000شخص قد أصيبوا واملئات يف عداد
املفقودين دون أثر .وهناك على األقل  138طفال بني القتلى،
لقي  109أطفال منهم حتفهم يف دونيتسك ولوهانسك .وقد
زادت شدة قصف كييف للمناطق السكنية بصورة ملحوظة يف
اآلونة األخرية .وقد قام عدد من البلدان الغربية بدور ال يستهان
به يف هذا من خالل تآمرهم العلين ملساعدة كييف على انتهاك
اتفاقات مينسك ،اليت تشكل األساس القانوين الوحيد للتوصل
إىل تسوية للحالة يف شرق أوكرانيا.
إن األنشطة اليت تضطلع هبا الوكاالت اإلنسانية عامال
هاما يف محاية املدنيني .وينبغي أن يقوم عملها على أساس
ميثاق األمم املتحدة واملبادئ اإلنسانية األساسية ،وينبغي أن
يكمل اجلهود الرامية إىل إجياد حلول سياسية للنزاعات .ويف
هذا السياق ،فإن احرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا
الداخلية اثنني من املبادئ األساسية املطروحة .وال نزال نشعر
بقلق بالغ إزاء احملاوالت الرامية إىل تفسري قواعد القانون اإلنساين
الدويل حبرية فيما يتعلق حبماية املدنيني يف النزاعات املسلحة،
وكذلك ارتباطها جبميع صنوف املفاهيم .وقد قام مؤخرا أحد
الوفود يف جملس األمن باختالق مفهوم ما يسمى بالتدخل
اإلنساين من العدم .وجرى تفسري شن هجوم بالقذائف على
أراضي دولة أخرى بأنه العتبارات إنسانية ،حرصا بالطبع على
من يتم قصفهم .ولذلك ،أود أن أؤكد من جديد على موقفنا
بأن استخدام أي وسيلة من وسائل االستجابة هبدف محاية
املدنيني ،خاصة أي وسيلة تنطوي على استخدام القوة ،ليس
ممكنا إال إذا أذن هبا جملس األمن ،ومبا يتفق متاما مع أحكام
ميثاق األمم املتحدة.
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وإذا جاز يل ،أود أيضا أن أعلق على ما قاله وزير
اخلارجية البولندي بشأن املبادرة املقرتحة بالتخلي طوعا عن
حق النقض يف حالة ارتكاب الفظائع وأخطر اجلرائم .على
حنو ما يدرك اجمللس ،فإن نظام حق النقض عنصر هام للغاية
يف نظام الضوابط واملوازين يف األمم املتحدة ،وعنصر أساسي
يف آليتنا لصنع القرار مجاعيا يشجع أعضاء اجمللس على التماس
احللول التوفيقية .وبالنسبة ألولئك الذين ميلكون حق النقض،
وهم األعضاء الدائمني يف اجمللس ،فإن حق النقض ليس امتيازا
فحسب ،بل التزام ومسؤولية كربى .وقد أدى استخدام حق
النقض أكثر من مرة إىل جتنيب األمم املتحدة االرتباط مبشاريع
مريبة أسفرت عن معاناة املدنيني .وال يزال العامل يشعر كثريا
بعواقب تلك املشاريع.
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ومستقبل مت حموه نتيجة التجاهل املتهور وغري املقبول للقانون
الدويل واملدنيني الذين وضع القانون حلمايتهم .ونتحمل حنن،
األعضاء اخلمسة عشر اجلالسني حول هذه الطاولة ،مسؤولية
خاصة ،فردية ومجاعية ،عن عكس مسار هذا االجتاه.

لقد أخربنا األمني العام مرة أخرى هذا الصباح بأن منع
نشوب النزاعات واحلفاظ على السالم يف صدارة أولوياته.
ونرحب باجلهود اليت بذهلا خالل العام املاضي ،وندعم تلك
اخلطة متاما .إن املنع هو أكثر الوسائل فعالية لكفالة محاية
املدنيني .وهو خط دفاعنا األول .ولكن عندما ال ينجح املنع،
ينبغي أن يوفر القانون اإلنساين الدويل شبكة أمان للمدنيني
احملاصرين يف نزاع مسلح .ونشيد باألمني العام على هنجه
العملي املنحى لتعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون
السيد سكوغ (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :أود على الدويل حلقوق اإلنسان ولتعزيز املمارسات اجليدة.
وجه اخلصوص أن أشكر الرئاسة البولندية على تنظيم هذه
على الرغم من اجلهود اليت نبذهلا ،ال تزال ترتكب جرائم
املناقشة املفتوحة اهلامة ،وأن أعرب عن تقديري لألمني العام ال توصف .وقد وصل استخدام االغتصاب والعنف اجلنسي
أنطونيو غوترييش ،والسيد إيف داكور ،املدير العام للجنة واجلنساين إىل مستويات جديدة ومروعة .وتعمل القيود الواسعة
الدولية للصليب األمحر ،والسيدة هناء أدور على إسهاماهتم النطاق على وصول املساعدات اإلنسانية من جانب أطراف
اهلامة اليوم.
النزاعات واهلجمات املتعمدة ضد العاملني يف اجملال الطيب
تؤيد السويد البيان الذي سيدىل به الحقا اليوم باسم
االحتاد األورويب ،وممثال كل من النرويج ،باسم بلدان الشمال
األورويب ،وسويسرا ،بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية
باملسؤولية عن احلماية.

واإلنساين على حرمان املدنيني بقسوة من املساعدة اليت هم يف
أمس احلاجة إليها .وغالبا ما ختتلف احتياجات النساء والفتيات
والرجال والفتيان يف جمال احلماية .إن إدماج منظور جنساين يف
تنفيذ القانون اإلنساين الدويل واالستجابات اإلنسانية احملددة
اهلدف أمر أساسي .وتؤكد التجارب من مايل والعراق وأفغانستان
وجنوب السودان أمهية إدماج منظور جنساين يف عمليات بعثات
األمم املتحدة ،مبا يف ذلك اإلشارات إىل القضايا اجلنسانية يف
قرارات جملس األمن وبياناته ،ومجع وحتليل البيانات اجلنسانية
والبيانات املصنفة حسب السن.

لقد طرح وفد بلدي سؤاال يف املناقشة املفتوحة يوم اخلميس
املاضي بشأن تعزيز القانون الدويل (انظر  ،)S/PV.8262من باب
التأثري اخلطايب ،حول كيفية حتقيقنا للنجاح يف استخدام أدوات
القانون الدويل يف معظم اجملاالت ورغم ذلك فشلنا يف هذا اجملال
األهم ،وهو محاية حياة إخواننا من بين البشر وكرامتهم .وقد بني
وإضافة إىل ذلك ،ميكن إلجياد صلة بني احلماية والتمكني
مقدمو اإلحاطات اإلعالمية هذا الصباح ببالغة وبقوة عواقب
ذلك الفشل .وهي ليست عواقب جمردة .فهي حياة حتطمت واملشاركة أن يساعد على دعم السالم املستدام وجتنب التصور
34/128

1815556

22/05/2018

ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

الضيق عن املرأة بوصفها أساسا جمرد شيء جتب محايته ،كما
قالت السيدة هناء ادور يف هذا الصباح.
وجيب تسليط الضوء على املعاناة غري املتناسبة اليت يتحملها
األطفال جراء النزاعات املسلحة .إذ يُقتل الفتيان والفتيات
ويتعرضون للتشويه وجيري جتنيدهم للقتال واستخدامهم كدروع
بشرية ،بل ويُكرهون على أن يصبحوا مفجرين انتحاريني .وتُدمر
املدارس ومرافق الرعاية الصحية ،مما مينع األطفال من التمتع
حبقوقهم اإلنسانية .ومن الضروري أن حنمي األطفال اليوم ملنع
اندالع دورات جديدة من العنف والنزاع يف الغد .وميثل جدول
األعمال املتعلق باألطفال والنزاع املسلح آليه هامة للمساءلة.
وتشكل أدواته لرصد االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال يف
النزاعات املسلحة واإلبالغ عنها عناصر هامة ال إلهناء اإلفالت
من العقاب فحسب ،بل وللعمل مع أطراف النزاع .والسويد،
بصفتها رئيس الفريــق العامــل التابــع جمللــس األمــن املعنــي
باألطفال والنـزاع املسلح ،ستواصل اإلصرار على العمل بشأن
جدول األعمال هذا يف اجمللس.
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ويف اليمن ،تدهورت حالة اهلياكل األساسية الصحية بشدة
خالل النزاع ونشهد اهنيارا للمؤسسات العامة ،مبا يف ذلك
خدمات الرعاية الصحية اليت يتعني عليها أن تقوم بالعمل
بإمدادات شحيحة للغاية .ويف أفغانستان ،تشكل النساء
أكرب جمموعة من األشخاص غري القادرين على احلصول على
خدمات الرعاية الصحية نتيجة للعنف.
واجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك اجمللس ،ميكن بل وجيب أن
يعمل على محاية الرعاية الطبية يف النزاعات املسلحة .وال بد
من احرتام القانون الدويل وجيب التصدي النتهاكات القانون
الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل.

وحنن حباجة إىل اختاذ خطوات ملموسة من أجل حتسني
آليات الرصد واإلبالغ ،فضال عن مجع البيانات .وحنن ننظر
حاليا يف السبل اليت ميكن هبا حتسني بعثات األمم املتحدة
حلفظ السالم واملمارسات العسكرية حلماية الرعاية الصحية على
حنو أكثر فعالية .وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر
والصليب األمحر السويدي ،ستطلق احلكومة السويدية مشروعا
لقد تكلم األمني العام عن احلاجة إىل كسر احللقة املفرغة يهدف إىل تعزيز قدرة القوات املسلحة على الوفاء بالتزامها
املتمثل يف ضمان احلماية واالحرتام للرعاية الصحية يف النزاعات
بني النزاع وانعدام األمن الغذائي .ونرحب بالعمل اجلاري الذي
املسلحة أثناء أدائها لواجباهتا.
يضطلع به اجمللس بشأن النزاع واجلوع ،الذي نأمل يف أن يؤدي
ثانيا ،نرحب باجلهود الرامية إىل تعزيز والية محاية املدنيني
إىل اختاذ قرار يف املستقبل القريب.
يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .وعلى الرغم من أن
وأود أن أركز على ثالث مسائل يف صميم جدول أعمال
املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني تقع بال شك على عاتق
محاية املدنيني.
البلد املضيف ،فإن لبعثات األمم املتحدة دورا بالغ األمهية .ويف
أوال ،مثة حاجة ملحة للنهوض بااللتزامات املنصوص هذا الصدد ،فإننا حباجة إىل االستفادة من اخلربات اإلجيابية
عليها يف القرار  )2016( 2286بشأن محاية الرعاية الصحية وأفضل املمارسات .ونرحب بأن سياسة املساءلة املتفق عليها
يف النزاعات املسلحة وترمجة توصيات األمني العام إىل إجراءات حديثا تنص بوضوح على مسؤولية القيادة العليا عن اإلدماج
على أرض الواقع .ويف سورية وحدها ،وقع  112هجوما على االسرتاتيجي لوالية محاية املدنيني يف خطط عمل البعثات.
املرافق الطبية والعاملني يف اجملال الطيب يف عام  .2017وإضافة
ثالثا ،يكمن االتفاقان العامليان بشأن الالجئني واملهاجرين
إىل ذلك ،مت االستيالء على  645 000صنف من األصناف يف صميم جدول أعمال كل من األمني العام ورئيس اجلمعية
الطبية من القوافل املشرتكة بني الوكاالت العابرة خلطوط التماس .العامة .وال يزال عدد املشردين بسبب النزاع يف ارتفاع ومستويات
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وحيث أنين سأديل ببيان بصفيت الوطنية ،أود أيضا أن
التشريد القسري اليوم غري مسبوقة .وسيكون ضمان احرتام
القانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني والقانون الدويل حلقوق أسلط الضوء على حقيقة أن أوكرانيا تؤيد البيان الذي سيديل به
اإلنسان يف هذين االتفاقني حاسم األمهية.
املراقب عن االحتاد األورويب.
ومن الناحية العملية ،فإن التنسيق الوثيق والتضامن
على نطاق اجملتمع الدويل أمر أساسي من أجل التلبية الفعلية
الحتياجات املهاجرين والالجئني.
إننا نؤيد التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام
( )S/2018/462وملتزمون بتنفيذها .وقد طلبت اللجنة الدولية
للصليب األمحر والسيدة ادور منا اليوم أن نفعل املزيد ،لذلك
فقد حان الوقت لتكثيف جهودنا .ويبدو أن شن احلروب يف
انتهاك للقواعد ال يكلف كثريا؛ فالتكلفة يتحملها املدنيون
األبرياء .وجيب أن نسعى إىل إجياد عامل ال تعتقد فيه أي جهة،
ال احلكومة وال اجلماعات املسلحة ،أهنا ميكن أن تنتهك دون
عواقب القواعد اليت اتفقنا مجيعا عليها حلماية املدنيني العالقني
يف النزاع .ويضطلع اجمللس بدور فريد يف تغيري قواعد اللعبة .وهو
دور ال ميكننا التنصل منه أو جتاهله.

ونرحب حبقيقة أنه متت اإلشارة ألول مرة يف تقرير األمني
العام إىل احلالة املؤملة للمدنيني يف أوكرانيا املتضررين من العدوان
العسكري الروسي يف منطقة دونباس األوكرانية .وتشاطر أوكرانيا
األمني العام قلقه البالغ إزاء حاالت النزاع املسلح يف كثري من
البلدان اليت يعاين فيها السكان املدنيون ،وال سيما النساء
واألطفال ،بشكل غري متناسب من جراء العمليات العسكرية
النشطة.

بيد أن األمر املثري لإلحباط حقا هو أنه على الرغم من
االعرتاف شبه العاملي للدول األعضاء يف األمم املتحدة بضرورة
االمتثال الكامل للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين
وقانون حقوق اإلنسان ،ال تزال مسألة محاية املدنيني يف النزاع
املسلح تتسم اليوم باألمهية مثلما كانت يف عام  ،1999عندما
اختذ اجمللس القرار  .)1999( 1265وقد انقضى حنو عقدين،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبلغ مجيع املعنيني بأننا وال نزال مجيعا نعرب عن القلق ،وندين بشدة ،وحنث وندعو
سنواصل هذه املناقشة املفتوحة خالل ساعة الغداء ،إذ أن هناك ونؤكد ،وهلم جرا .وعالوة على ذلك ،فإننا نشهد اجتاها مقلقا
يتمثل يف اندالع نزاعات مدمرة وجديدة فيما يستمر جدول
عددا كبريا من املتكلمني.
أعمال جملس األمن يف التضخم.
وأعطي الكلمة اآلن ملمثل أوكرانيا.
وبكل إنصاف ،اختذ العديد من البلدان واملنظمات الدولية،
السيد كيسليتسيا (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :تقدر
مبا يف ذلك األمم املتحدة ،إجراءات ملموسة وعملية للغاية
أوكرانيا ،سيدي ،أميا تقدير املبادرة اليت اختذهتا بولندا بعقد هذه
للتخفيف من معاناة املدنيني يف النزاعات املسلحة العديدة .بيد
املناقشة املفتوحة ،وكذلك حقيقة أنكم ترتأسون شخصيا هذه
أن غياب اإلجراءات الشاملة والقابلة لإلنفاذ على نطاق دويل
اجللسة .ونشكر األمني العام على تقدمي تقريره عن مسألة محاية
يعرقل إحرازنا لتقدم يف هذا اجملال.
املدنيني ( ،)S/2018/462وكذلك املدير العام للجنة الدولية
وما دام اإلفالت من العقاب يسود اليوم ،وما دامت
للصليب األمحر على العرض الذي قدمه.
بعض الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،مبا يف ذلك عضو دائم
معروف يف جملس األمن ،ال هتتم بتنفيذ قرارات حمكمة العدل
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الدولية ،فإن اجمللس سيكون مآله مواصلة مناقشة مسألة محاية أكثر من  1 000من مرافق اهلياكل األساسية املدنية وأكثر من
 150 000من املتفجرات من خملفات احلرب ،مبا يف ذلك
املدنيني وتناوهلا لكن دون أن حيلها حقا أبدا.
قد يتساءل البعض عن احلل .وأعتقد أنه يتعني علينا أن قرابة  1 000من األجهزة املتفجرة املرجتلة اليت زرعتها عمدا
نكون واقعيني .ويف ظل عدم وجود هيئة تتجاوز سلطاهتا حدود القوات املدعومة من روسيا.
ويف عام  ،2017أُنشئت جلنة مشرتكة بني الوكاالت معنية
الوالية الوطنية إلنفاذ القانون الدويل ،تصبح املسألة مسؤوليتنا
املشرتكة مجيعا ،مبعىن أنه ال ميكن التغاضي مطلقا عن أي جرمية بتطبيق وتنفيذ القانون اإلنساين الدويل يف أوكرانيا هبدف حتديد
عدوان أو غريها من أشكال االنتهاكات للنظام الدويل القائم االحتياجات اإلنسانية األكثر إحلاحا ،ووضع أهداف ملموسة،
على القواعد بذرائع ُتتلق جملرد محاية املصاحل الضيقة لطرف ما .ورصد تنفيذ املهام وتقييم الكفاءة يف معاجلة االحتياجات احملددة.
ومتشيا مع الطلب الوارد يف املذكرة املفاهيمية ملناقشة اليوم وكل ذلك ليس سوى جزء صغري من العمل الذي أُجنز ملساعدة
( ،S/2018/444املرفق) ،سأسلط الضوء على ما يقوم به بلدي املدنيني خالل النزاعات العسكرية املستمرة اليت حترض عليها
لتوفري أفضل محاية ممكنة للمدنيني مع دخول العدوان الروسي وتؤججها روسيا ،اليت ال تزال تغمر منطقة دونباس بأسلحتها
وأفرادها العسكريني .ويف الوقت احلاضر ،قد يكون النزاع يف
ضد أوكرانيا عامه اخلامس.
مرحلة منخفضة احلدة ،ولكنها ليست أقل فتكا .فعلى سبيل
وكما ذُكر آنفا ،وفقا لتقديرات األمم املتحدة ،حيتاج حنو
املثال ،يف  20شباط/فرباير ،قتلت عاملة طبية تابعة للجيش
 3.4مليون شخص من منطقة دونباس اآلن إىل املساعدة
األوكراين ،هي السيدة سابينا هاليتشكا ،حينما أُصيبت مركبة
اإلنسانية واحلماية .وبعد أن بلغ عدد املشردين داخليا املسجلني
حتمل بكل وضوح عالمة الصليب األمحر كانت تستقلها بقذيفة
 1.5مليون شخص منذ عام  -2014السنة األوىل للنزاع
موجهة روسية مضادة للدبابات .ومل يكن عمرها يتجاوز 23
 زادت الدولة األوكرانية بأكثر من ستة أمثال املخصصاتعاما .فما هو ذلك إن مل يكن انتهاكا مباشرا للقرار 2286
يف ميزانيتها للمدفوعات النقدية اليت تُصرف شهريا للمشردين
( ،)2016الذي اختذه اجمللس باإلمجاع يف عام 2016؟
داخليا.
وقبل ذلك يف عام  ،2005وخالل مناقشة جملس األمن
وتبذل السلطات األوكرانية قصارى جهدها لضمان
بشأن املوضوع نفسه الذي نناقشه اليوم ،أكد أحد الوفود على
استمرار عمل اهلياكل األساسية احليوية لصاحل السكان احملليني
ضرورة
يف منطقة دونباس.
“التأكيد على الدور الذي تضطلع به احملكمة اجلنائية
فعلى سبيل املثال ،فإن حمطة ترشيح دونيتسك ،اليت يقع
الدولية والتذكري باإلمكانات اليت مل تستغل بعد للجنة
مقرها يف ما يسمى باملنطقة الرمادية ،متد باملياه الصاحلة للشرب
تقصي احلقائق ،املنشأة وفقا للمادة  90من الربوتوكول
ّ
حوايل  400 000شخص على كال جانيب خط التماس .بيد
اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  1949املتعلقة
أن مخسة من أفراد خدمتها أُصيبوا جبراح يف  ١٧نيسان/أبريل إثر
حبماية ضحايا احلروب ،S/PV.5319( ”.صفحة )25
تعرض سيارهتم إلطالق النار من القوات املدعومة من روسيا.
وبالرغم من أنين أقتبس من ممثل للوفد الروسي ،فإنين
وأزال اختصاصيو إزالة األلغام األوكرانيون األلغام والذخائر من
أسارع إىل تأييد كل كلماته .ومن دواعي أسفي الشديد ،ولسوء
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الطابع ،أن موقف أحد األعضاء الدائمني يف اجمللس ليس دائما
كما كان بوسعه أن يكون من أجل إنقاذ حياة الكثريين.
ويف اخلتام ،ندعو مجيع الدول وأطراف النزاع املسلح يف كل
مكان إىل احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان وإىل االمتثال ألوامر احملكمة يف الهاي.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
األرجنتني.
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الضروري أيضا مواصلة إدراج وتعزيز محاية املدنيني يف واليات
بعثات األمم املتحدة امليدانية ،وضمان أن تكون هذه الواليات
واضحة الصياغة ،وتزويد العمليات باملوارد الالزمة ألداء مهامها
بفعالية وبسرعة .ونشري أيضا إىل أمهية التأكد من امتثال عمليات
حفظ السالم نفسها للقانون اإلنساين الدويل .وجيب أال يلحق
إذن اجمللس بواليات قوية وتنفيذها على يد عمليات حفظ السالم
الضرر بتنفيذ الوالية األساسية حلماية املدنيني ،أو يصرفها عن
مهمتها اليت تستند إىل املبادئ األساسية املنظمة لعمليات حفظ
السالم .وجيب أن حتظى عمليات حفظ السالم بواليات واضحة
وباملوارد الالزمة لتنفيذها على حنو فعال ويف الوقت املناسب.

السيد ريموندي (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
أشكر بولندا وخباصة وزير خارجيتها ،ياسيك زابوتويتز ،على
تنظيم هذه املناقشة .وأود أيضا أن أشكر األمني العام ،واملدير
وفيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية ،جيب على مجيع أطراف
العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،واألمني العام لرابطة األمل
أي نزاع بذل كل ما يف وسعها لكفالة إيصال املعونة اإلنسانية،
العراقية على إحاطاهتم اإلعالمية .وأخريا ،أشكر مجيع املتكلمني
مبا يف ذلك اللوازم واملواد ،بصورة فعالة ويف الوقت املناسب.
السابقني على بياناهتم.
وتتمتع تلك املساعدة حبماية خاصة مبوجب القانون اإلنساين
ونشكر األمني العام على تقريره ( .)S/2018/462ونقدر الدويل ،ولذلك فإن من دواعي القلق أنه يف العديد من احلاالت
توصياته وأولويات احلماية الثالث اليت حددها .وجيب أن نعرب يعاق إيصال املساعدة اإلنسانية أو حىت مينع .ومن املثري للقلق
عن األسف مرة أخرى لكون املدنيني ،وفقا للتقرير ،ال يزالون أيضا ،على حنو ما يبني تقرير األمني العام ،أنه ال تزال تدابري
هم الضحايا الرئيسيون يف النزاعات .ويسفر عدم التمييز بني معينة تتخذ يف سياق مكافحة اإلرهاب تؤثر على األنشطة
احملاربني واملدنيني يف وقوع الوفيات وسط املدنيني واإلصابات اإلنسانية .ويف ذلك الصدد ،نكرر الدعوة اليت وجهها قرار
والتشريد ،فضال عن وضع العوائق اخلطرية أمام تقدمي املساعدة اجلمعية العامة  70/291من أجل أن تكفل الدول ،وفقا
اإلنسانية بل واهلجمات عليها .ولذلك ال بد أن يظل جملس اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،أال متثل تشريعات
األمن ملتزما حبماية املدنيني يف النزاع املسلح بتعزيز االحرتام وتدابري مكافحة اإلرهاب عوائق أمام األنشطة اإلنسانية.
الكامل للقانون الدويل ،وال سيما القانون اإلنساين الدويل
ومبوجب القانون اإلنساين الدويل وقرارات اجمللس ،فإن
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني ،فضال عن
اهلجمات من أي نوع على املدنيني  -وخباصة النساء واألطفال
مكافحة اإلفالت من العقاب.
 أو غريهم من األشخاص املشمولني باحلماية أو املدارس ،أوويف ذلك السياق ،علينا أن نذكر بااللتزامات الناشئة عن مواقع الرتاث الثقايف أو أماكن العبادة ،فضال عن جتنيد األطفال
اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949وبروتوكوليها اإلضافيني لعام وعرقلة وصول املساعدات اإلنسانية ،تشكل انتهاكات للقانون
 1977وباتفاقييت الهاي لعامي  1899و  1907وبقانون الدويل .ونشعر باألسف ألننا بعد مرور عامني على اختاذ القرار
حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون الدويل العريف .ومن  ،)2016( 2286يتعني علينا أن نواصل تكرار القول إنه جيب
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وجيب ترمجة اإلطار التنظيمي القائم حلماية املدنيني إىل
أال يستهدف العاملون يف اجملال الطيب ويف املستشفيات وندين
احلاالت العديدة اليت حدث فيها ذلك .وتكرر األرجنتني دعوهتا نتائج ملموسة يف امليدان .وجيب أن يعزز اجمللس جهوده الرامية
إىل تنفيذ القرار  )2016( 2286يف أقرب وقت ممكن ،وتناشد إىل إجياد أفضل السبل لتحقيق ذلك.
الدول اليت مل تنضم بعد إىل إعالن املدارس اآلمنة ،الذي دعما
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
له تشرف بلدي بتنظيم املؤمتر الدويل الثاين بشأن املدارس اآلمنة رئيس الوزراء ووزير خارجية جورجيا.
يف آذار/مارس العام املاضي.
السيد جانيلزي (جورجيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
وجيب أن يبقى جملس األمن ملتزما حبماية املدنيني يف النزاع سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة اهلامة يف ظل أزمة
املسلح ،على غرار ما فعل يف حاالت خاصة من أجل األطفال احلماية العاملية ،على النحو الذي بينه األمني العام يف تقريره
والنساء والصحفيني ،وبضمان احرتام القانون الدويل ووضع حد األخري عن محاية املدنيني ( .)S/2018/462فهناك أعداد كبرية
لإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد من األشخاص يف مجيع أحناء العامل حباجة إىل املساعدة اإلنسانية
السكان املدنيني.
واحلماية ،وهي حالة تنتج يف الغالب جراء النزاعات.
ويف هذا السياق ،نشدد على الدور الذي يؤديه النظام يف
ويتطلب التصدي للتحدي املتمثل يف محاية املدنيني عمال
جمال األطفال والنزاع املسلح .وجيب أن حيظى النظام بالدعم مجاعيا يف سلسلة عمليات السالم بأكملها ،بدءا من منع
الالزم لالضطالع هبذه املهمة.
نشوب النزاعات وحىت تعزيز احلوكمة وبناء املؤسسات .ويعمل
وتؤكد األرجنتني جمددا على الدور الوقائي آلليات املساءلة.
ومن الضروري إنشاء آليات حمايدة للتحقيق يف انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ويف
هذا الصدد ،أود أن أنوه بعمل اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف
املسائل اإلنسانية املنصوص عليها يف الربوتوكول األول التفاقيات
جنيف لعام  ،1949فضال عن الدور األساسي الذي تضطلع
به احملكمة اجلنائية الدولية .ونشري إىل أنه ،وفقا للنظام األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،فإنه من اختصاص احملكمة النظر يف
العديد من اهلجمات على السكان املدنيني املذكورة يف التقرير.

الطريق حنو احلماية الذي يقدمه األمني العام يف تقريره مبثابة مبدأ
توجيهيا قيما لنركز عليه .ولذلك ،أود أن أكرر ذكر اجملاالت
الثالثة ذات األولوية ،استنادا إىل مالحظات ذات صلة من
منظوري الوطين:

أوال ،إن احرتام القانون الدويل يكمن يف صميم إجياد حل
للنزاع بني روسيا وجورجيا ومعاجلة عواقبه اإلنسانية .وعلى الرغم
من أن جورجيا ملتزمة هبذا املبدأ ،فإن عدم احرتامه من جانب
االحتاد الروسي ،بوصفه السلطة القائمة باالحتالل ،يشكل
العقبة الرئيسية يف طريق تسوية النزاع .وتواصل روسيا انتهاك
وترى األرجنتني أنه من الضروري مواصلة املناقشة بشأن ميثاق األمم املتحدة واملبادئ األساسية للقانون الدويل ،إضافة
إنشاء آليات جديدة لتعزيز االمتثال للقانون اإلنساين الدويل إىل  39قرارا من قرارات جملس األمن.
وإجراء حوار بناء وشفاف وشامل فيما بني الدول واجلهات
لقد انقضت عشر سنوات منذ احلرب بني روسيا وجورجيا،
األخرى املعنية .ولذلك ،فإننا ندعم العمل الذي تقوم به العملية ومل يف االحتاد الروسي حىت اآلن بالتزاماته مبوجب اتفاق وقف
احلكومية الدولية لتعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل ،اليت إطالق النار الذي مت التوصل إليه بوساطة من االحتاد األورويب
تيسرها سويسرا واللجنة الدولية للصليب األمحر.
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ويف هذا الصدد ،أود أن أشكر اللجنة الدولية للصليب
األمحر على دورها األساسي يف جورجيا يف منع حاالت
االختفاء ،وحتديد مكان وجود املفقودين والتعرف عليهم،
وتسليم الرفات إىل األسر .ومبساعدة اللجنة ،مت استخراج رفات
 162شخص من  22قرب يف مجيع أحناء املنطقة.

يف  12آب/أغسطس  .2008والوجود األمين الدويل الوحيد
 بعثة الرصد التابعة لالحتاد األورويب  -عاجز عن ممارسةمهامه بالكامل نظرا حلرمانه من الوصول إىل األراضي اليت
تقع حتت االحتالل العسكري غري القانوين من جانب االحتاد
الروسي .واستنادا إىل النقطة اخلامسة من االتفاق ،فعلى االحتاد
الروسي أن يسحب قواته وأن يسمح بإنشاء آليات أمنية دولية
وفيما يتعلق باجملال الثاين ذي األولوية ،فإن رساليت الرئيسية
يف امليدان .وقد أسهمت هذه العوامل يف هتيئة بيئة تعرض حياة تتصل باحلاجة امللحة إىل إتاحة وصول املساعدات اإلنسانية.
املدنيني الذين يعيشون يف األراضي احملتلة وعلى طول أراضيها وعلى الرغم من العزم الكامل من جانب احلكومة على محاية
وحقوقهم األساسية للخطر.
سكاهنا املدنيني املتضررين من النزاع بني روسيا وجورجيا ،فإننا
ومن املؤسف أنه ال تزال تقع حوادث تؤدي إىل قتل حمرمون من توسيع نطاق هذه احلماية إىل السكان املقيمني
املدنيني بصورة سافرة .ويف العام املاضي ،متت مطاردة مواطن يف املناطق اجلورجية احملتلة .فالسكان املدنيون يف هذه األقاليم
جورجي ،وهو غيغا أوختوزوريا ،وقتل على يد ما يسمى حرس حمرومون من احلد األدىن من الضمانات لسالمتهم وجمردون من
احلدود على خط االحتالل األخبازي ،ويف وقت سابق من هذا حقوقهم وحرياهتم األساسية ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال
العام ،قتل مواطن جورجي آخر بوحشية ،أرشيل تاتوناشفيلي ،ال احلصر ،احلق يف حرية التنقل ،وحظر التعليم باللغة األم ،واحلق
يف الرعاية الصحية ،واالنتهاكات اجلسيمة للحق يف امللكية .وال
من املشردين داخليا ،أثناء احتجازه يف منطقة تسخينفايل.
ويقرتن احرتام القانون الدويل مبسألة املساءلة .وقد تعاونت يسمح ألي جهاز رصد دويل بالدخول إىل املناطق احملتلة وتوفري
جورجيا ،يف إطار من الشفافية الكاملة ،مع احملكمة اجلنائية معلومات موثوقة عن االحتياجات اإلنسانية واالحتياجات يف
الدولية ،وأجرت حتقيقات غري مسبوقة للتحقيق يف اجلرائم اليت جمال حقوق اإلنسان على أرض الواقع .وينبغي أال يكون ذلك
ارتكبت خالل احلرب بني روسيا وجورجيا عام  ،2008ويسرت مقبوال متاما بالنسبة للمجتمع الدويل وجملس األمن.
فتح مكتب للمحكمة يف جورجيا .إال أن عدم التعاون أو رفض
أما اجملال الثالث ذو األولوية ،املتعلق باملنع وإجياد حلول
السماح بالوصول إىل املناطق احملتلة من اجلانب اآلخر يعوق دائمة ملسألة املشردين قسرا ،فيكتسي أمهية خاصة بالنسبة
إحراز املزيد من التقدم يف معاجلة مسألة اإلفالت من العقاب .جلورجيا .وعلى الرغم من أنه قد مت نفي أكثر من  10يف املائة
ومن املمارسات األخرى اليت أظهرت فيها جورجيا هنجها
البناء آلية منع احلوادث ومواجهتها .وقد أنشئت اآللية يف
إطار مباحثات جنيف الدولية وجتتمع بصورة منتظمة يف كل
من منطقيت أخبازيا وتسخينفايل من أجل منع وقوع احلوادث
ومواجهتها على طول خط االحتالل .ومع ذلك ،وعلى
الرغم من عقد االجتماعات املنتظمة هبذا الشكل ،مل تكن
االستجابات للحوادث الكربى مالئمة دائما.
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من سكاننا ،فإننا نبذل قصارى جهدنا من أجل حتسني سبل
عيش املشردين داخليا ،مبا يف ذلك توفري السكن هلم .بيد أن
املسألة األساسية املتمثلة يف احرتام حقهم يف العودة إىل ديارهم
واملطالبة مبمتلكاهتم ال تزال دون حل .وحيث إن العامل يعاين
من تدفقات غري مسبوقة من التشريد القسري ،حيث يتجاوز
عدد املشردين داخليا وحدهم  65مليون شخص ،فإن الكيفية
اليت ميكننا هبا حنن اجملتمع الدويل معاجلة هذه املسألة اإلنسانية
تكتسي أمهية بالغة.
1815556

22/05/2018

ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

وال يزال ضمان احرتام القرار  )2016( 2286حموريا،
إال أن تطبيقه الفعال سيتطلب املزيد من اإلجراءات من جانب
جملس األمن وأعضائه الدائمني أيضا.
ويف جورجيا ،بعد استخدام حق النقض عام  2009بشأن
استمرار والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا ،واجهنا
فراغا وحاجة إىل وضع ترتيبات أمنية دولية يف امليدان ،األمر
الذي يؤثر تأثريا مباشرا على محاية املدنيني.
ويف ضوء النزاعات اجلارية وزيادة اخلسائر البشرية يف أجزاء
كثرية من العامل ،سواء كان ذلك يف اليمن أو سورية أو مجهورية
الكونغو الدميقراطية أو أوكرانيا أو يف أي مكان آخر ،جيب علينا
أن نزيد من جهودنا الرامية إىل إحداث أثر ملموس يف امليدان.
ومن أجل منع تكرار هذه اجلرائم ،جيب على اجملتمع الدويل
أن يكثف جهوده الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب
واستخدام مجيع اآلليات املتاحة لكفالة مساءلة اجلناة.
وحنن نؤيد متاما جهود األمني العام يف مساعيه إىل حشد
األمم املتحدة ودوهلا األعضاء من أجل تعزيز محاية حقوق
اإلنسان للسكان املدنيني يف النزاعات املسلحة ،وندعو إىل
تنفيذ توصياته من أجل حتقيق هذه الغاية .وجورجيا على
استعداد لإلسهام يف تلك اجلهود.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اهلند.
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وبعد االستماع للبيانات ،من الواضح أن هناك مشاعر
قوية حول طاولة جملس األمن فيما يتعلق مبعاجلة املسائل املتصلة
حبماية املدنيني يف حاالت النزاع املسلح .بيد أن من الواضح،
استنادا إىل الروايات املوجعة للقلوب اليت استمعنا هلا ،أن هناك
أزمة تواجه تنفيذ ذلك املفهوم .ومع أنه سيكون من اخلطأ
تارخييا القول إنه كان هناك وقت يف التاريخ متتع فيه املدنيون
باحلماية الكاملة من آثار النزاعات املروعة ،فإن اخلسائر البشرية
للنزاع حاليا تشكل مأساة تتطلب جرب الضرر برتمجة املفهوم إىل
إجراءات عملية واستجابات عملياتية.
وعلى مر التاريخ ،كانت تلتمس سبل للحد من آثار النزاع.
ومن القواعد الراسخة احرتام مجيع أطراف النزاع املسلح للقانون
اإلنساين الدويل وغريه من القوانني ذات الصلة حبقوق اإلنسان
وضمان وصول وكاالت العمل الطيب واإلنساين بصورة مأمونة
وبدون عوائق إىل السكان احملتاجني إىل املساعدة .ومن هنا فإن
السبب وراء التحديات الراهنة ليس عدم وجود املعايري ،بل إن
عدم القدرة على التقيد باملعايري الراسخة قد يكون السبب يف
احلالة الكئيبة اليت نواجهها يف التصدي هلذه املسألة املتعددة
األبعاد والشاملة.
ومع أن العنوان املتعلق حبماية املدنيني ميتد ليشمل نطاقا
واسعا ،فإنين نظرا لضيق الوقت سأقصر مالحظايت على تطبيق
املفهوم على بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم اليت يكلف هبا
جملس األمن بصورة مباشرة .فإذا مل نتمكن من ترتيب شؤوننا
الداخلية ومعاجلة املسائل باألداة اليت ينشئها اجمللس ويشرف
عليها ،فإنه قد يكون من الصعوبة مبكان معاجلة املساعى
الواسعة.

السيد أكبر الدين (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :نشكر وفد
بولندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة .كما أشكر الرئيس على
وجوده شخصيا هنا اليوم .لقد استمعنا باهتمام للمالحظات
اليت أدىل هبا األمني العام بشأن هذه املسألة .كما نشكر
لقد اكتسبت ضرورة محاية املدنيني يف سياق عمليات
مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على مداخالهتم القيمة
األمم املتحدة حلفظ السالم مكانة بارزة منذ تسعينيات القرن
ومنظوراهتم وتوصياهتم.
املاضي ،إذ تطورت حاالت النزاع املسلح تطورا سريعا يف السياق
اجلغرايف  -االسرتاتيجي العاملي املتغري من احلاالت فيما بني
1815556
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الدول إىل املزيد من احلاالت داخل الدول ،اليت تشمل يف كثري دراسة جدية عما إذا كان لدى حفظة السالم القدرة على القيام
من األحيان جهات فاعلة من غري الدول والشبكات اإلرهابية ،بالعمل املتوقع منهم يف ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأدى ذلك إىل وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ضد املدنيني.
ومن الواضح أن توقع أن يتمكن حفظة السالم التابعني

ومن البداية ،ظلت املسألة معقدة بسبب الطابع املختلف
إىل حد كبري للنزاعات املسلحة نفسها ،والتناقض احملتمل مع
املبادئ املتفق عليها منذ زمن طويل حلفظ السالم الذي تضطلع
به األمم املتحدة والقيود على الواليات والنقص اخلطري يف املوارد
املتاحة لبعثات حفظ السالم .وال تزال املسألة ختضع للمناقشة
يف جملس األمن ،الذي اختذ عدة قرارات وأصدر وثائق أخرى
تركز على املفهوم .وتلك اجلهود مل تساعد حقا على التصدي
للتحديات الرئيسية.
إن الصعوبات اليت ينطوي عليها حتقيق األهداف املتعلقة
حبماية املدنيني معروفة جيدا .وتقع املسؤولية عن محاية املدنيني،
أوال وقبل كل شيء ،على عاتق السلطات الوطنية .بيد أنه
مل ينجز عمل يذكر فيما يتعلق بتعزيز القدرات اجملتمعية
للحماية .وهناك اجتاه إىل افرتاض أن محاية املدنيني مسألة تتعلق
بكيفية محاية املدنيني على يد أشخاص آخرين  -أي ،أشخاص
غري األشخاص املتأثرين .وميكن أن يكون هؤالء األشخاص
أطراف النزاع ،وحفظة السالم واملنظمات اإلنسانية .ويكتسي
تعزيز اآلليات الوطنية واجملتمعية أمهية أولية .وميكن للوكاالت
اخلارجية أن تكمل تلك اآلليات ،ولكنها ال ميكن أن يكون
بديال هلا.

لألمم املتحدة بشكل فعال من ضمان محاية املدنيني يف حال
عدم إسناد واليات واضحة أمر غري واقعي .ولذلك ،فإن عضوية
اجمللس حباجة إىل صياعة الواليات بوضوح ودقة .وتقع املسؤولية
أيضا على عاتق من يقررون ختصيص املوارد اليت ستتاح حلفظة
السالم لكي يتمكنوا من أداء املهام اليت كلفوا بأدائها .إن العدد
املتزايد حلاالت اهلجمات اخلطرية على حفظة السالم واملستوى
املرتفع للخسائر اليت تلحق هبم يف البعثات املختلفة يشري إىل
صعوبة متكنهم من تنفيذ ما يسمى بالواليات القوية يف احلاالت
اليت تشارك فيها مجاعات متحاربة متنافسة خمتلطة مع السكان
املدنيني .كما أن ذلك يعرض للخطر مصداقية وصورة الوجود
احملايد لألمم املتحدة يف حاالت النزاع املسلح.

إن النزاعات اليت تنتشر فيها عمليات حفظ السالم
بطبيعتها متسمة بالفوضى ومعقدة وصعبة .ومع ذلك ،ينبغي
أال تتخذ تلك العوامل ذريعة للقبول باألثر املدمر للنزاع على
السكان املدنيني .وهناك عدد من مسارات العمل واآلليات
والعمليات املتاحة ملعاجلة القضايا التشغيلية .ومرتوك للمجلس
أمر تسخريها يف مسعى تعاوين .ولذلك ،من املفيد أيضا النظر
يف وضع هيكل معياري حلماية املدنيني كجزء من مسعى واسع،
وإطار متساوق سياسيا ولكنه غري مسيس أو يعترب مستغال
ومع أن تسع من بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم سياسيا .وحينها فقط ميكننا املضي قدما بتماسك حنو معاجلة
الـ  14احلالية تشمل محاية املدنيني ضمن والياهتا ،فإن هذا املسائل اليت قد أوقعت خسائر فادحة يف أرواح املدنيني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ليس سوى جانب واحد من العناصر العديدة املأذون هبا .ووفق
حساباتنا ،فإن ذلك جانب واحد ملا يبلغ ،يف املتوسط ،عشر أوروغواي.
واليات يتوقع من كل بعثة منفردة أن تضطلع هبا .ويف كل مرة
السيد روسيلي فريري (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية):
يستعرض اجمللس أية عملية حلفظ السالم ،جيب عليه إجراء بادئ ذي بدء ،أود أن أشكر الرئاسة البولندية للمجلس على
عقد هذه املناقشة املفتوحة .ونشكر وزير خارجية مجهورية بولندا
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على وجوده هنا اليوم .كما أشعر باالمتنان على بيان األمني  ،2017مما أسفر عن  242حالة وفاة و  229إصابة يف
العام وتقريره املتعلق حبماية املدنيني والعاملني يف جمال الرعاية أوساط العاملني يف اجملال الطيب واملرضى.
الطبية يف النزاعات املسلحة ( .)S/2018/462وعالوة على
ومن أجل املضي قدما حنو التنفيذ الالزم للقرار ،ترى
ذلك ،أعرب عن شكري ملمثل اللجنة الدولية للصليب األمحر أوروغواي أن من الضروري إجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة
وممثل مجعية األمل العراقية.
وشاملة يف حوادث بعينها .يوجد حتت تصرف النظام الدويل
وتؤيد أوروغواي البيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة
عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني ،والبيان الذي أدىل
به ممثل قطر بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية باملسؤولية عن
احلماية.

ويوجز تقرير األمني العام احلالة اليت تؤثر على املاليني
من الرجال والنساء واألطفال يف النزاعات املسلحة يف مجلة
واحدة .فهو يقول ببساطة إهنا “حالة من الفظائع واملعاناة
تستمر بال هوادة” .وتشكل اهلجمات على الضحايا األبرياء،
الذين يتعرضون للقتل أو التشويه ،وعمليات القصف االنتقائي
وغري املتناسب ضد اهلياكل األساسية املدنية املوجودة يف كل
النزاعات جزءا من تلك السلسلة املأساوية .ويف كثري من
احلاالت ،تنفذ تلك اهلجمات عمدا ضد مراكز التعليم واملراكز
الصحية وضد اجلرحى والعاملني يف اجملال الطيب ،مما جيعلها أكثر
مدعاة للشجب.
وأود أن أركز على محاية املساعدة الطبية يف النزاعات،
وعلى ضرورة حتقيق التنفيذ الفعال للقرار .)2016( 2286
وميثل ذلك القرار أداة لديها إمكانية لتحسني محاية البعثات
الطبية يف املناطق اليت مزقتها احلرب .ومع ذلك ،وبعد عامني
من اختاذ القرار ،ال تزال تزداد اهلجمات العشوائية وعمليات
القصف بالقنابل للمستشفيات واملوظفني الطبيني ،مما ميثل
عدوانا متعمدا على الركائز األساسية للقانون اإلنساين الدويل.
ومن األمثلة املؤسفة على ذلك البيانات املقدمة من منظمة
الصحة العاملية ،اليت سجلت وقوع  322هجوما يف عام

1815556

خمتلف آليات التحقيق غري املستغلة بشكل كامل .وذكر أكثر
من مرة يف هذه القاعة اليوم أن من األمثلة على ذلك اللجنة
الدولية لتقصي احلقائق ي املسائل اإلنسانية املنصوص عليها يف
الربوتوكول األول التفاقيات جنيف لعام  .١٩٤٩ولدى اللجنة
موارد حتت تصرفها وإطار دائم وفريق من اخلرباء املستقلني
للتحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين
الدويل .بيد أن اللجنة تواجه منذ إنشائها صعوبات شديدة يف
القيام بوظائفها عندما تقوم احلاجة إىل موافقة الدول املعنية.
ومرة أخرى ،وعلى هذا النحو ،جيري استخدام حجة
السيادة إلخفاء احلقائق واحليلولة دون التوصل إىل احلقيقة.
وال بد للدول األطراف يف النزاعات أن تدعم عمل بعثات
تقصي احلقائق وجلان التحقيق اليت أنشأها جملس األمن واجلمعية
العامة وجملس حقوق اإلنسان .وهذا النوع من اآلليات هام فيما
يتعلق بالتحقيق يف حتديد هوية املسؤولني عن انتهاكات القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ومن األمثلة على ذلك م آلية التحقيق املشرتكة بني منظمة
حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة ،اليت أنشأها جملس
األمن ،وثبت أهنا مفيدة يف التحقيق يف احلوادث اليت وقعت
يف سورية .وبناء على ما أجرته من حتقيقات ،فقد مت التحديد
القطعي لألسلحة الكيميائية اليت كانت قد استخدمت ضد
السكان املدنيني ،كما مت حتديد اجلهة املسؤولة عن استخدام
تلك األسلحة الكيميائية .ومن املؤسف أن جملس األمن
مل يتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن جتديد والية آلية
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التحقيق املشرتكة ،حيث مل يعد لدينا حتت تصرفنا أداة مناسبة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
للتحقيق يف تلك الوقائع.
الربازيل.
وترى أوروغواي أن من األمهية مبكان إنشاء نظام جيمع
معلومات موثوقة ومفصلة يف حاالت حمددة تنطوي على
اهلجمات اليت تشن على الرعاية الصحية يف حاالت النزاع
والتحقيق يف الوقائع ،مع االستفادة من أوجه التآزر بني آليات
التحقيق القائمة.
متثل املساءلة جانبا هاما آخر من بسبب ما يرتتب عليها
من ردع ،وألهنا ِّ
متكن من إهناء ثقافة اإلفالت من العقاب على
ارتكاب تلك اجلرائم .ووفقا لنظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية ،يشكل تعمد توجيه هجمات ضد املستشفيات
وأماكن جتمع املرضى واجلرحى وكذلك مرافق الرعاية الصحية،
جرمية حرب .وتستدعي خطورة هذه اجلرائم قيام الدول ليس
بالتحقيق فحسب ،ولكن أيضا باختاذ التدابري املناسبة حملاكمة
ومعاقبة اجلناة املزعومني.
وكانت أوروغواي أول بلد يف أمريكا الالتينية يدمج نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إدماجا تاما يف تشريعاهتا
احمللية ،ولذلك فإهنا تدعو مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا
يف نظام روما األساسي إىل االنضمام إليه والتعاون الكامل
مع احملكمة .ونرى أن على اجمللس أيضا أن يضطلع مبسؤوليته
املتمثلة يف ضمان املساءلة عند مواجهة هذه االنتهاكات.
وحتقيقا هلذه الغاية ،جيب أن يستخدم األدوات املتاحة له ،مثل
فرض العقوبات واستخدام سلطته إلحالة القضايا مباشرة إىل
احملكمة اجلنائية الدولية عند االقتضاء.

السيد جياكوميلي دا سيلفا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة،
وأود أن أعرب عن تقديري ملقدمي اإلحاطات اإلعالمية على
بياناهتم.
أود أن أبدأ بتكرار التأكيد على تأييد الربازيل الثابت
إلعطاء األولوية للسياسة ،ومنع نشوب النزاعات ،والنهج غري
العسكرية .إن مسؤوليتنا اجلماعية ليست حباج إىل حتويلها إىل
إجراءات أمن مجاعي كي تكون فعالة .ومن األمهية مبكان بلورة
فهم ما ميكن للقوة حتقيقه وعدم حتقيقه .والفكرة القائلة بأنه
ميكن محاية املدنيني على حنو أكثر فعالية من خالل اللجوء
إىل العمل العسكري ال تستند إىل أي أدلة حقيقية .ويف أغلب
األحيان ،تؤدي إىل تفاقم املعاناة وينجم عنها عواقب إنسانية
سلبية .ويف الظروف االستثنائية اليت تأذن القرارات هبا ،جيب
أن تقتصر اإلجراءات العسكرية على تنص عليه الوالية .وينبغي
للمجلس أن يطالب بتعزيز اإلبالغ وأن يرصد تنفيذ هذه
القرارات .وقد ال تكون تلك القوات تعتمر اخلوذ الزرق ،ولكنها
تتصرف بناء على سلطة وشرعية نص قرار.

متثل محاية املدنيني جزءا أساسيا من واليات العديد من
عمليات حفظ السالم .وتغطي البعثات خمتلف اجملاالت املتصلة
حبماية املدنيني ،مثل الشؤون اجلنسانية ،وسيادة القانون ،وإصالح
القطاع األمين ،واحلد من العنف اجملتمعي ونزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج .جيب أن يبدأ اتباع هنج شامل للحفاظ على
ويف اخلتام ،أالحظ أن القلق يف أمريكا الالتينية إزاء السالم باإلدماج املتزامن ألهداف حفظ السالم وبناء السالم،
مصري ضحايا النزاعات املسلحة ليس أمرا جديدا ،بل إنه كان وبذلك التسليم بدور حفظة السالم باعتبارهم بناة سالم يف
موجودا منذ األيام األوىل للنضال من أجل استقالل املستعمرات مرحلة مبكرة .جيب أن نضمن أن لدى بعثات حفظ السالم
كال من القدرات واملوارد اليت حتتاجها.
اإلسبانية  -األمريكية.
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إن اجلهات الفاعلة من غري الدول ،مبا فيها اجلماعات احلكومية الدولية الرامية إىل إجياد هذا احليز وتعزيز تبادل اآلراء
اإلرهابية ،تستهد متعمدة املدنيني كتكتيك عسكري .وتستحق القيّم بشأن القانون اإلنساين الدويل.
هذه االنتهاكات أشد إدانة .ويف الوقت نفسه ،ال ميكن جتاهل
ويف اخلتام ،أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أمهية
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل اليت ترتكبها أيضا احلكومات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع جهودنا حلماية املدنيني.
الوطنية ،مبا يف ذلك حتت الزعم حبماية املدنيني .وال ميكننا أن
“لن يكون هناك سالم يف العامل على اإلطالق
نغفل عن الشواغل املتعلقة باستخدام التكنولوجيات اجلديدة،
ما دامت املرأة ال تساعد على حتقيقه”.
وال سيما الطائرات املسلحة املسرية دون طيار .وميكن هلذه
هذه ليست كلمايت .فقد قالتها بريتا لوتس ،عضو وفد
التكنولوجيات أن ختترب حدود مبادئ اإلنسانية ،والتمييز
والتناسب واحليطة  -ناهيك عن حتدي القانون الدويل العام الربازيل إىل مؤمتر سان فرانسيسكو يف عام  .١٩٤٥وحنن
فخورون باالشرتاك يف تنظيم احللقة اليت ستعقد اليوم يف قاعة
عندما تستخدم خارج احلدود اإلقليمية خارج مناطق النزاع.
جملس الوصاية بشأن موضوع “النساء وأصول األمم املتحدة -
ومن غري املقبول أن نشهد اهلجمات العشوائية على
تركة النصف اجلنويب من الكرة األرضية”.
املدنيني ،وتدمري الرتاث الثقايف والعمل العسكري ضد املدارس
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
واملرافق الطبية .وتثين الربازيل على الذين ينفذون األنشطة الطبية
أثناء النزاعات املسلحة ،مع حتمل الظروف القاسية إلنقاذ باكستان.
األرواح البشرية والتقليل إىل أدىن حد من املعاناة على أرض
السيدة لودهي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
الواقع .ومن األمهية مبكان أن ّ
تيسر مجيع أطراف النزاع املسلح أبدأ بتوجيه الشكر إىل بولندا على عقد هذه املناقشة .ونشكر
حرية الوصول اآلمن للعاملني يف اجملالني الطيب واإلنساين.
األمني العام واملدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر على

تغي طابع احلرب غري أن قواعدها ما تزال إحاطتيهما املستنريتني.
ورمبا يكون قد ّ
كما هي .جيب على مجيع األطراف يف النزاعات املسلحة أن
لقد ُح ّددت قواعد السلوك يف النزاعات املسلحة بشكل
متتثل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقيات واضح ومت النص عليها يف خمتلف االتفاقيات والصكوك
جنيف لعام ١٩٤٩وبروتوكوالها اإلضافيان .وجيب التحقيق القانونية .ومع ذلك يستمر انتهاك املبادئ األساسية للتمييز
يف االنتهاكات وإخضاع مرتكبيها للمساءلة .ويف هذا الصدد ،بني املدنيني واملقاتلني ،والتناسب والضرورة العسكرية ،يف حني
تؤكد الربازيل من جديد الدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة تواصل األطراف املتحاربة تنفيذ عملياهتا يف إفالت من العقاب.
اجلنائية الدولية ،وهي ال تزال مؤيدا قويا لعاملية نظام روما وبالرغم من وجود اإلطار القانوين ،فإن استمرار عدم االمتثال
األساسي .حنن حباجة إىل تعزيز االمتثال لدواع إنسانية واملساءلة لتلك االلتزامات وعدم احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين
القانونية .وسنستفيد أيضا من حيز خيصص للدول من أجل أثناء النزاعات املسلحة ال يزاالن يشكالن حتديا رئيسيا .وسواء
مناقشة القانون اإلنساين الدويل بصورة طوعية وغري مسيسة .كان ذلك تقاعسا أو انتهاكا ،فإن الواقع املرير هو التزام النظم
وتدعو الربازيل مجيع الدول إىل املشاركة البناءة يف العملية القانونية الصمت يف وجه االنتهاكات الوحشية النامجة عن
النزاعات.
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لقد مضى الوقت الذي كان فيه أثر النزاعات املسلحة على مببادئ القانون الدويل اليت حتكم النزاعات املسلحة ،والفهم
املدنيني يقتصر على األضرار اجلانبية فحسب .وترسم اهلجمات الكامل لآلثار القانونية املرتتبة عن األوامر الصادرة واالمتثال هلا
املستهدفة وأعمال العنف اجلنسي والتجنيد القسري والقتل يف حاالت القتال.
العشوائي جمتمعة صورة قامتة للغاية عن التكلفة البشرية للنزاعات
ثالثا ،يُ ُّ
عد عدم توفر اإلرادة السياسية الالزمة لالحرتام
املسلحة احلديثة .وأصبح املدنيون الذين ينبغي أن يكونوا هدفا التام للقانون الدويل اإلنساين والقواعد األخرى الواجبة التطبيق
رئيسيا للحماية أهدافا للهجمات ضدهم .ويستمر انتهاك العائق الرئيسي أمام محاية املدنيني يف حاالت النزاع املسلح.
اتفاقيات جنيف وكذلك عدم احرتام احلياة البشرية ،عالوة على ومن شأن ممارسة الضغط املستمر من قبل اجلهات ذات النفوذ
استخدام املدنيني دروعا بشرية يف األراضي احملتلة .واألسوأ من على األطراف يف النزاع أن يصوب ذلك اخلطأ املروع.
ذلك مكافأة اجلناة الذين يرتكبون تلك اجلرائم ومنحهم أومسة
رابعا ،جيب على عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
من قبل قياداهتم العسكرية .ويستمر ارتكاب هذه اجلرائم يف
إعطاء األولوية حلماية املدنيني ،أينما صدر هبا تكليف من
فلسطني ويف والية جامو وكشمري  -وكلتامها من أقدم النزاعات
اجمللس .وتُ ُّ
عد باكستان من كربى البلدان املسامهة بقوات على
املدرجة يف جدول أعمال األمم املتحدة وجملس األمن.
نطاق العامل ،ويسهم ذوو اخلوز الزرق من بلدي يف الكثري من
ونتيجة حتمية للنزاع املسلح ،يواجه اجملتمع الدويل التحدي قصص النجاح يف أفريقيا ،من ليربيا إىل سرياليون .وأسهم حفظة
املتمثل يف زيادة اخلسائر يف صفوف املدنيني ،وكذلك تزايد السالم التابعون لنا  -مبا يتمتعون به من حرفية وحسن تدريب
احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية ومحاية السكان املشردين أكثر  -يف محاية املدنيني وتوفري الرعاية الطبية اليت تشتد احلاجة إليها،
من أي وقت مضى .واستنادا إىل تقرير األمني العام عن محاية فضال عن تعمري حياة السكان.
املدنيني ( )S/2018/462سجلت األمم املتحدة يف العام املاضي
خامسا ،ينبغي أن يركز جملس األمن ،بوصفه اهليئة
وحده ما يزيد على  ٢٦ ٠٠٠حالة وفاة بني املدنيني يف حاالت
الرئيسية املكلفة بصون السلم واألمن الدوليني ،على األسباب
النزاع املسلح ،باإلضافة إىل  ١٢٨مليون شخص يف حاجة
اجلذرية للنزاعات القدمية والناشئة ،وأن يعمل على إجياد احللول
ماسة إىل املساعدة اإلنسانية واحلماية .وأود أن أشدد على
السياسية الشاملة هلا .ويهيئ تقاعس اجمللس يف حاالت العدوان
مخس نقاط يف ذلك الصدد.
واالحتالل األجنبيني الظروف املواتية الزدياد تلك اجلرائم.
أوال ،إن محاية املدنيني مسؤولية شاملة للمنظومة بأسرها،
وأخريا ،أود القول أنه ميكن حتقيق هدف محاية املدنيني
إال أن البلدان املضيفة تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية مجيع
على أفضل وجه بواسطة منع نشوب النزاعات املسلحة يف املقام
السكان املدنيني دون متييز.
األول .ويتعني توجيه جهودنا اجلماعية حنو ذلك اهلدف البالغ
ثانيا ،إن االنتهاكات ليست حتمية وليس مستحيال التغلب األمهية .وخبالف ذلك ،سنكون قد عاجلنا األعراض وحدها،
عليها ،بل ميكن التخفيف منها عن طريق االستخدام الكامل وليست أسباهبا.
للوسائل القضائية وغري القضائية على الصعيدين الوطين والدويل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ألجل تعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين وضمان املساءلة.
كولومبيا.
وعلى سبيل املثال ،جيب أن يشمل التدريب العسكري اإلملام
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السيد غونزاليس (كولومبيا) (تكلم باإلسبانية) :مبا أن
هذه هي أول مرة أتكلم فيها خالل رئاسة بولندا ،أود أن أهنئ
بلدكم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة.
وبعد البيانات اليت أدىل هبا املدير العام للجنة الدولية
للصليب األمحر ،والسيدة هناء أدور وخمتلف الزمالء الذين
سبقوين ،ال يسعين إال أن أعرب عن تضامين مع املوظفني
العاملني يف جمايل العمل اإلنساين وتقدمي الرعاية الصحية الذين
يسهمون إسهاما كبريا ويف سياقات معقدة وعنيفة يف معظم
األحيان وخياطرون بأرواحهم من أجل توطيد السالم .وتلك
مسألة بالغة األمهية ،فكما ّبي تقرير األمني العام ()S/2018/462
فإن النزاعات املسلحة واإلرهاب والتطرف العنيف تتسبب مجيعا
يف أضرار كبرية ،حيث أصبح  ١٢٨مليون شخص حباجة إىل
املساعدة اإلنسانية الفورية.
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دام ألكثر من مخسة عقود وانتهى بالتوصل لالتفاق النهائي
إلهناء النزاع املسلح وبناء السالم املستقر والدائم  -أن القانون
اإلنساين الدويل قد كان األساس الذي ال غىن عنه لتحقيق
لذلك االتفاق .ويف الوقت احلايل ،وعلى الرغم من وجود
العقبات اليت يتعني التغلب عليها ،ما زلنا نواصل إحراز تقدم
بفضل الدعم املقدم من بعثة األمم املتحدة للتحقق يف كولومبيا،
املبي يف خمتلف التقارير املقدمة إىل اجمللس.
على النحو ّ

وتبدو واضحة نتائج ذلك النهج الشامل بشأن محاية
املدنيني عرب جهود بناء السالم .ويتضح ذلك اهلدف إذا
ما الحظنا األثر اإلجيايب لتنفيذ اتفاق السالم مع القوات
املسلحة الثورية لكولومبيا :اخنفاض معدالت جرائم القتل إىل
أدىن حد هلا خالل  ٤٢عاما ،وكذلك أقل نسبة لعمليات
االختطاف منذ أن توفرت لنا اإلحصاءات ،وكذلك تسليم
ويف أيار/مايو  ٢٠١٧شددت كولومبيا يف هذه القاعة  1 238قطعة من األسلحة إىل األمم املتحدة ،باإلضافة إىل
على أن لوحشية احلرب نفسها قواعد ملزمة لألطراف املعنية ضبط  205قطعة من األسلحة يف مستودعات غري قانونية.
ويف خضم تلك النزاعات املسلحة اعتمدت كولومبيا
فيها (انظر  .)S/PV.7951لكن وحني تشتد النزاعات ،تتدهور
معها املبادئ األساسية لإلنسانية نفسها بسبب شن اهلجمات سلسلة من صكوك القانون اإلنساين الدويل اليت أسهمت يف
على تلك الفئات اليت تعيش يف أوضاع تتسم بالضعف الشديد .تعزيز دورها يف محاية املدنيني .ومن بينها أود أن أسلط الضوء
وحيتم علينا استمرار تدهور األوضاع اإلنسانية املروعة ،املذكور اليوم على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد  -وهي صك
هنا ،تنفيذ تلك املهمة املعلقة :والية القرار  .)2016( 2286أسهم يف تطهري  ٣٣يف املائة من البلديات املزروعة باأللغام
وحيثنا ذلك على املزيد من االلتزام السياسي والشعور بالواجب املضادة لألفراد واستفاد من ذلك  ٢,٤مليون شخص ومت تطهري
واملسؤولية إزاء وقف تلك األعمال اهلمجية قبل االلتزامات  ٦,١مليون مرت مربع.
الناشئة عن القانون اإلنساين الدويل واحرتام حقوق اإلنسان من
وأخريا ،ال شك أن توطيد سيادة القانون يُ ُّ
عد أساسا متينا
قبل اجلميع.
لتهيئة الظروف املالئمة حلماية األفراد ومتكينهم من التمتع
لقد اعتمدت الدولة الكولومبية الوالية املقدسة املتمثلة يف الكامل حبقوقهم الفردية .وإن أفضل سياق لذلك بلد يعيش
محاية مجيع املدنيني وتوفري أقصى قدر من االحرتام واحلماية يف سالم.
للبعثات الطبية اليت توفر اخلدمات هلم ،فضال عن تقدمي الدعم
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الثابت والفعال لألمم املتحدة .ومل تكن تلك مهمة سهلة ،نظرا النرويج.
ألن بلدي قد كرر مرات عديدة هنا من قبل  -وبسبب نزاع
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السيد هاتريم (النرويج) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن مجيع الدول على دعم اجلهود اليت تبذهلا منظمة الصحة العاملية
أديل هبذا البيان بالنيابة عن بلدان الشمال األورويب :الدامنرك إلنشاء نظام مراقبة موحد ووحيد جلمع ونشر بيانات عالية
اجلودة عن اهلجمات على مرافق الرعاية الصحية .وبينما حنتفل
وفنلندا وأيسلندا والسويد وبلدي النرويج.
ونود أن نعرب عن امتناننا لبولندا على عقد هذه املناقشة بالذكرى السنوية الثانية العتماد القرار  )2016( 2286يف
وقت سابق من هذا الشهر ،فإننا ندعو إىل تنفيذه.
املفتوحة.
تكتسي التدابري العملية لتعزيز االمتثال للقانون الدويل
اإلنساين أمهية كبرية بالنسبة للمدنيني العالقني يف حاالت النزاع.
مل يعد بإمكاهنم االنتظار الختاذ إجراءات مستقبلية حمتملة.
حيث إن لعدم احرتام االلتزامات مبوجب القانون اإلنساين
الدويل ،آثارا مدمرة طويلة األمد على األفراد واجملتمعات.
ولكيفية محاية األشخاص ،أو عدم محايتهم أثناء النزاعات
املسلحة تأثري كبري على احتماالت حتقيق السالم واملصاحلة
وإعادة اإلعمار ،واستعادة اخلدمات األساسية واهلياكل املدنية،
وإعادة إدماج النازحني.
وأود أن أذكر بعض األمثلة على املبادرات والتدابري العملية
املتخذة لزيادة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني،
بدعم من جمموعة بلدان الشمال األورويب .وكلها أمثلة على
الشراكات بني الدول واملمارسني واجملتمع املدين واملنظمات
اإلنسانية.

ثانياً ،اجتمعت يف شهر حزيران/يونيه  37 ،2015دولة
يف أوسلو إلطالق إعالن املدارس اآلمنة .وهو يتضمن التزا ًما
عمليًا بتنفيذ املبادئ التوجيهية حلماية املدارس واجلامعات
من االستخدام العسكري أثناء النزاعات املسلحة .وهذا جزء
من التزامنا حبماية األطفال أثناء النزاع املسلح .وقد قامت
منظمات اجملتمع املدين ضمن التحالف العاملي حلماية التعليم
من اهلجمات ،بدور أساسي .ويشجعنا إقرار  74دولة اآلن
اإلعالن والتزام الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين بتنفيذه.
وحنث مجيع الدول على االنضمام إىل إعالن املدارس اآلمنة
وتنفيذه.
ثالثا ،يعد احلوار مع أطراف النزاع السبيل لتعزيز محاية
املدنيني .وينبغي للدول اليت ميكن أن تؤثر على احلالة امليدانية
أن تكون مثاال حيتذى يف هذا الصدد .كما نود تسليط الضوء
على العمل الذي أجنزته اللجنة الدولية للصليب األمحر ونداء
جنيف وغريمها إلشراك القوات املسلحة واجلماعات املسلحة
غري التابعة للدولة ،وجعلها تفهم التزاماهتا املرتتبة عليها وتتقيد
هبا ،من خالل تغيري ممارساهتا .إن صكوك االلتزام ،اليت
تستخدمها منظمة نداء جنيف إلشراك اجلماعات املسلحة يف
محاية املدنيني ،تشكل أمثلة رائعة على التدابري العملية القائمة
على املعرفة واخلربة يف هذا اجملال.

أوالً ،تصدت اللجنة الدولية للصليب األمحر بشكل
منهجي للهجمات على الرعاية الصحية من خالل مبادرة
الرعاية الصحية يف خطر .وهي تشكل مثاال ممتازا لبناء جمتمع
عمل يف امليدان ،إىل جانب الدعوة والتعاون على املستوى
العاملي مع الدول واملنظمات الدولية األخرى .ونشجع مجيع
الدول على دعم تنفيذ التوصيات املنبثقة عن املبادرة .وتقوم
رابعاً ،إن التزام الدول األطراف يف معاهدة حظر األلغام
كل من منظمة أطباء بال حدود ،ونداء جنيف ،والرابطة الطبية
واتفاقية الذخائر العنقودية بتطهري املناطق اليت زرعت فيها،
العاملية ،واجمللس الدويل للممرضني واملمرضات ،بدور رئيسي
وتدمري املخزونات ميثل طريقة ملموسة وفعالة للغاية لإلسهام يف
يف زيادة الوعي ،مع تبادل املعارف وأفضل املمارسات .وحنث
محاية املدنيني بعد النزاع .وقد اختفت األلغام األرضية من 29
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دولة ومنطقة ،منذ اعتماد معاهدة حظر األلغام يف عام  .1997املعنية حبماية املدنيني يف النزاعات املسلحة .وسيقدم نظرة أكثر
وقد أتاح ذلك عقد شراكات وثيقة بني اجملتمع املدين والدول مشوالً هلذا املوضوع شديد التعقيد واالتساع .وأود أيضا أن أؤيد
البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد األورويب.
املعنية بشأن استخدام هذه األسلحة العشوائية.
خامسا ،ينبغي لنا أن نؤيد دعوة األمني العام إىل جتنب
استخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق يف
املناطق املأهولة بالسكان ووضع سياسات بشأن استخدام
هذه األسلحة لتجنب إيذاء املدنيني .إن تقرير مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية عن السياسات واملمارسات القائمة هو هنج
عملي فيما خيص هذه املسألة .وجيب أن هندف إىل معيار دويل
واضح للممارسة .وحنن على استعداد لإلسهام يف وضع تدابري
وتوجيهات عملية على أساس الدروس املستفادة.

وأود أن أكرر ما ذكره الكثريون بوضوح ،مبا يف ذلك املدير
العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،بأن هناك فجوة كبرية بني
األقوال واألفعال ،وتتجلى مهمتنا هي سدها .وال أحتاج إىل
التذكري باحلالة املروعة يف العديد من البلدان حيث يتعرض
املدنيون لضغوط شديدة .لقد شاهدنا صور األحداث يف سورية
واليمن وأفغانستان وميامنار وأوكرانيا والعديد من األماكن األخرى
اليت تكون فيها املعاناة اإلنسانية حدثًا يوميًّا .مرة أخرى ،جيب
علينا سد الفجوة بني الكلمات والعمل.

سادسا ،جيب حماسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم وحشية
من أجل منع حدوث انتهاكات يف املستقبل .وتقع على عاتق
مجيع الدول مسؤولية التحقيق مع األفراد الذين يرتكبون جرائم
وحشية وحماكمتهم .ويف احلاالت اليت تكون فيها الدول غري
قادرة أو غري راغبة يف املالحقة القضائية ،جيب على جملس األمن
إحالة الوضع إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

إنين أؤيد بشدة املالحظات اليت أدىل هبا وزير الشؤون
اخلارجية البولندي ،الذي ذكر أن هناك ثالثة جماالت جيب
أن نعمل عليها :الوقاية واحلماية واملساءلة .وال ميكن أن يكون
هناك إفالت من العقاب ألولئك الذين يرتكبون جرائم تظهر
عدم احرتامهم حلماية املدنيني.

وفيما يتعلق بالوقاية ،أود أيضا أن أقول إنه يف حال
وأخريا ،من الضروري حلماية املدنيني االعرتاف بأن النساء انتخاب أملانيا لعضوية جملس األمن ،فإهنا ستحاول ضمان إبراز
والفتيات يتعرضن للتهديد بشكل خاص يف النزاعات املسلحة منع نشوب النزاعات يف جدول أعمال اجمللس.
وأن مشاركة املرأة يف اإلجراءات الوقائية ستزيد كثريا من فعالية
أنتقل اآلن إىل احلالة اخلاصة حملنة الروهينغيا ،وأعتقد أنه
هذا اإلجراء.
كان باإلمكان حتقيق الكثري من األشياء لو أن اجملتمع الدويل،

الرئيسة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أملانيا.
السيد هوسجين (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكرك سيديت الرئيسة ،على اختيار هذا البند اهلام للغاية من
جدول األعمال.
وأود أيضا أن أشكر زميلي السيد يورغ لوبر ،ممثلسويسرا،
وأن أؤيد البيان الذي سيلقيه اليوم بالنيابة عن جمموعة األصدقاء
1815556

وال سيما جملس األمن ،قد اهتما باملسألة يف وقت سابق .كنا
نتوقع حدوث ذلك ،ومل يكن الوضع سيكون كارثيا لو أن
اجملتمع العاملي قد اهتم باحلالة يف ميامنار يف وقت سابق .جيب
أن يتم اآلن اختاذ خطوة بالغة األمهية .ولدى املمثلة اخلاصة
لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع ،براميال
باتن ،فرصة لزيارة ميامنار ودعم إجراء حوار منظم بني احلكومة
والضحايا ،مبا يف ذلك مساعدة الناجني من االعتداء اجلنسي
من أجل ضمان املساءلة عن تلك اجلرائم.
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ولالستفادة من مالحظات السيدة أدور فيما يتعلق الوقت نفسه ،من الضروري أن تكون لدى حفظة السالم املوارد
بالعراق ،تتمثل اخلطوة الثانية اليت ينبغي اختاذها يف ميامنار يف الكافية والتدريب املناسب .وعلينا أن نتأكد من أن الواليات
يتم تنفيذها.
املصاحلة.
وأرحب ،يف ذلك الصدد ،ترحيبا حارا بقرار األمني العام
تعيني الدبلوماسية السويسرية كريستني شرانري بورغينري ممثلة
خاصة معنية مبيامنار .وسيكون من بني أهدافها تيسري املصاحلة
يف احلالة يف ميامنار حىت يتمكن الروهينغيا من العودة إىل ديارهم
بأمان.
وباإلضافة إىل املنع ،وهو مرة أخرى أحد اجملاالت اليت
ميكننا أن نفعل فيها املزيد ،هناك أيضا مسألة احلماية .وأشري،
يف ذلك الصدد ،إىل ما قاله املدير العام للجنة الدولية للصليب
األمحر هذا الصباح ،وما أبرزه زميلنا من النرويج ،وهو مبادرة
الرعاية الصحية يف خطر .إذ أن الرعاية الصحية مسألة رئيسية،
فهذه واحدة من املبادرات الرئيسية اليت يتعني املضي هبا قدما.
فعندما ننظر إىل النزاع يف سورية ،على سبيل املثال ،يتضح لنا
مدى ما تتعرض له مؤسسات الرعاية الصحية من هجمات.
جيب أن يتوقف ذلك ،ويتعني فعل املزيد.
وكذلك فيما يتعلق باحلماية ،أود أن أعلن أن أملانيا ستوقع
اليوم على إعالن املدارس اآلمنة ،الذي نعتقد أنه يشكل كذلك
مبادرة بالغة األمهية .وكما قال زميلي النروجيي حبق قبل حلظات،
من الضروري أن نوفر احلماية جلميع املؤسسات التعليمية من
اهلجمات.
يشكل حفظة السالم أحد أهم العناصر يف سياق احلماية.
وال تزال عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أساسية من
أجل محاية املدنيني .ففي مجهورية أفريقيا الوسطى ويف مجهورية
الكونغو الدميقراطية ويف جنوب السودان ،على سبيل املثال
ال احلصر ،غالبا ما يكون حفظة السالم هم الذين يقفون بني
السكان املدنيني وجالديهم .ولذا فإن واليات احلماية اليت
يسندها جملس األمن إىل البعثات ينبغي أن تكون أكثر قوة .ويف
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أعتقد أن هناك الكثري الذي ميكن القيام به ،كما أبرز تقرير
سانتوس كروز .وتسري مقرتحات األمني العام يف ذلك االجتاه.
غري أنين أعتقد أن املناقشات بشأن خفض ميزانيات عمليات
حفظ السالم فهي ليست اخلطوة الصحيحة إىل األمام ،ال سيما
إذا كان اهلدف هو أن يضطلع حفظة السالم بالفعل بواليتهم
ويوفرون احلماية للمدنيني.
والنقطة األخرية اليت أردت أن أثريها هي إلقاء الضوء على
أننا نعتقد أنه ينبغي لنيويورك وجنيف أن تعمال معا على حنو
أوثق .فأحيانا يكون لدينا انطباع أن نيويورك وجنيف ليستا على
قارتني خمتلفتني ،بل على كوكبني خمتلفني .فعلى سبيل املثال،
أنشأ جملس حقوق اإلنسان فريقا للخرباء للنظر يف انتهاكات
حقوق اإلنسان يف اليمن .وأعتقد أن النتائج اليت توصل إليها
ذلك الفريق ميكن أن تكون ذات أمهية كبرية ملناقشاتنا السياسية
هنا يف نيويورك .وينبغي لنا االستفادة من نتائجه عند تقدميها.
ختاما ،إننا ندرك من االستماع إىل املناقشات يف جملس
األمن وجود قدر كبري من اجلدل بشأن العديد من املسائل
السياسية ،وأحيانا استقطاب شديد .ولكن عندما يتعلق األمر
حبماية املدنيني ،فإنين أناشد أعضاء جملس األمن طرح اخلالفات
السياسية جانبا .ففي رأينا ،ينبغي أن يكون اهلدف املشرتك هو
محاية املدنيني األبرياء من األذى واالضطهاد.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
تركيا.
السيد سينيرليوغلو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيديت الرئيسة ،على تنظيم مناقشة اليوم اهلامة واحلسنة التوقيت،
وأشكر األمني العام ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم
املستنرية.
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سيصادف العام املقبل مرور  20عاما منذ أن أدرجت محاية
املدنيني يف جدول أعمال اجمللس .إن املدنيني يواجهون أقسى
آثار النزاعات يف بيئة أمنية متقلبة تزداد تعرضا للكوارث .فقد
سجلت أكثر من  26 000حالة إصابة يف صفوف املدنيني
يف العام  2017يف ست حاالت فقط من حاالت الطوارئ يف
مجيع أحناء العامل .ويف الوقت الراهن ،أرغم  65.6مليون شخص
يف مجيع أحناء العامل على الفرار ،وهو عدد مل يسبق له مثيل.
ومن بني هؤالء حوايل  22.5مليون الجئ ،أكثر من نصفهم
دون سن الـ  .18وقد حرم املاليني من الناس من الوصول إىل
احلقوق األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية
التنقل .ويف عاملنا ،يشرد  20شخصا كل دقيقة قسرا جراء
النزاعات أو االضطهاد .ويف ظل تلك اخللفية ،كما أشار األمني
العام يف تقريره األخري عن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة
( ،)S/2018/462فإن الطريقة األكثر فعالية حلماية املدنيني هي
منع نشوب النزاعات املسلحة وتصعيدها واستمرارها وجتددها.
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الشرعية .لذلك ،فإننا نعتقد أنه جيب على مجيع املنظمات
الدولية واملنظمات غري احلكومية أن متتنع عن توقيع أية وثيقة،
مبا يف ذلك ما يسمى بصكوك االلتزام ،مع املنظمات اإلرهابية.
وبدال من ذلك ،جيب أن حيظى تعزيز اإلطار القانوين ملنع
ومعاقبة أنشطة التجنيد للمنظمات اإلرهابية باألولوية.
وكما أشار األمني العام يف تقريره ،ال يزال األطفال يتضررون
بشكل غري متناسب من النزاعات املسلحة .وغين عن القول
إن الفقر ونقص التعليم من الدوافع الرئيسية للتطرف .وينبغي
جلهودنا يف املنع كذلك أن تركز على تلك األسباب اجلذرية من
خالل توجيه املزيج السليم من املساعدة اإلنسانية واإلمنائية.

ثانيا ،ال شك يف أن االلتزام الرئيسي حبماية املدنيني يقع
على عاتق الدول .غري أنه على اجملتمع الدويل كذلك مسؤولية
مشرتكة تتمثل يف املساعدة يف محاية املدنيني يف احلاالت اليت
ال تقوم فيها الدول بذلك .وينبغي لنا أن نكثف مساعداتنا
اإلنسانية من أجل تلبية االحتياجات امللحة للسكان يف حاالت
أوال ،ينبغي أن يكون الرتكيز على املنع أو معاجلة األسباب الطوارئ.
اجلذرية للنزاعات يف صدارة جدول أعمالنا .فنحن منلك األدوات
ففي سورية ،حيث نشهد واحدة من أشد األزمات اإلنسانية
املناسبة للتصدي للتحديات اليت تواجه السلم واألمن الدوليني.
مأساوية وأمدا ،ستواصل تركيا تقدمي يد العون للمحتاجني.
وينبغي لنا أن نتصرف بناء على ذلك وأن نرتجم التزاماتنا القانونية
وسنواصل كذلك تقدمي مساعدتنا لألمم املتحدة وتعاوننا معها
إىل إجراءات عملية .يتعلق أحد األمثلة على ذلك مبكافحة
يف إيصال املعونة اإلنسانية عرب احلدود ،اليت ال غىن عنها من
اإلرهاب .فاملنظمات اإلرهابية ،اليت يتمثل هدفها الرئيسي يف
أجل بقاء مئات اآلالف من األشخاص املتضررين .وينبغي لنا
ممارسة العنف ضد األهداف املدنية ،ال تشعر بأهنا ملزمة بأي
أال ندخر أي جهد ،من خالل األمم املتحدة ،لتمكني اإليصال
إطار قانوين دويل .ولألسف ،فإن بعض أعضاء اجملتمع الدويل
اآلمن ومن دون عوائق وبشكل مستمر للمعونات واخلدمات
مل ينفذوا التزاماهتم يف مواجهة التهديدات اإلرهابية .وجيب علينا
اإلنسانية.
النظر يف سبل مواصلة حتسني وتنسيق التزامنا املشرتك مبكافحة
ويشكل اإلجالء الطيب عنصرا آخر من عناصر كفاءة
هذه اآلفة جبميع أشكاهلا ومظاهرها.
العمل اإلنساين .ففي عام  ،2017سجلت منظمة الصحة
وينبغي لذلك اجلهد كذلك أن يشمل االمتناع عن التوقيع
العاملية 322 ،هجوما يف البلدان املتضررة من النزاعات يف مجيع
على وثائق مع اجلماعات املسلحة من غري الدول ،فهو من
أحناء العامل .سيصادف هذا الشهر مرور عامني على اختاذ جملس
شأنه تشجيعهم على استخدام هذه الوثائق كوسيلة دعائية لزعم
األمن قراره التارخيي  ،)2016( 2286الذي خصص حصرا
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حلماية العاملني يف اجملايل الطيب يف النزاعات املسلحة .وبوصفنا حموريتها .واغتناما هلذه الفرصة ندعو مجيع الدول األعضاء
أحد مقدمي مشروع القرار ،ندعو إىل تنفيذه تنفيذا فعاال ،وأصحاب املصلحة إىل الوفاء بالتزاماهتم اليت ميكن أن حتدث
األمر الذي أصبح ذا أمهية متزايدة يف ضوء استمرار عدم احرتام تغيريا حقيقيا يف حياة ماليني البشر الذين يعانون من األزمات.
القانون اإلنساين الدويل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل

ثالثا ،يتعني أن تكون استضافة الفارين من النزاعات مبدأ ليختنشتاين.
أخالقيا وسياسيا ينبغي لنا مجيعا أن نتمسك به .ويف مواجهة
السيد فينافيسر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :إن
االرتفاع املفاجئ يف التشريد القسري والنزاعات حولنا ،تواجهنا محاية املدنيني يف حاالت النزاع املسلح التزام شامل مبوجب
مجيعاً خيارات صعبة على صعيد مساعدة من هم يف حاجة القانون اإلنساين الدويل وليس قرارا من قرارات السياسات العامة
إىل احلماية .وتشعر تركيا بعمق ،كدولة جارة لسورية ،باآلثار اليت تتخذها الدول .وبالتايل فإن استهداف املدنيني ومقدمي
املتعددة للمأساة اليت يعيشها ذلك البلد .وبوصف بلدنا أكرب الرعاية الصحية وغريهم من األشخاص أواملدارس أو املرافق
بلد مستضيف لالجئني يف العامل ،مع وجود أكثر من  3.5احملمية يُ ُّ
عد جرمية بغض النظر عن اعتبارات الضرورة العسكرية.
ماليني الجئ سوري داخل حدودنا ،سنواصل حشد مواردنا من ومع ذلك ،شهدنا تراجعا تدرجييا وهائال الحرتام القواعد
أجل رفاه هؤالء الناس .وندعو اجملتمع الدويل إىل حتمل املسؤولية األساسية للحرب .وإن من مسؤوليتنا اجلماعية أن نعكس ذلك
وتوفري املأوى وحتسني الظروف املعيشية ملاليني املشردين يف مجيع االجتاه باستخدام الدور اخلاص املوكل إىل جملس األمن الذي
أحناء العامل.
تقع محاية املدنيني يف صميم واليته.
إن احرتام القانون اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني من
بني املسؤوليات الرئيسية جمللس األمن يف صونه للسلم واألمن
الدوليني.
ومن املؤسف أن استجابة اجمللس ما تزال عاجزة عن الوفاء
بالتوقعات ،وخاصة فيما يتعلق بأكثر املسائل أمهية كاحلالة
يف سوريا وفلسطني .فما شهدناه يف هذين املوقعني من العامل
يشكل جتاهال تاما جلميع القيم اليت سعت منظومة األمم املتحدة
للدفاع عنها ملا يزيد على  70عاما ،عالوة على كونه انتهاكا
واضحا ملبادئ القانون الدويل .وليس هناك أي مربر الستهداف
املدنيني األبرياء .وجيب علينا العمل حبزم إلنشاء آليات مساءلة
حقيقية لوضع حد لإلفالت من العقاب.

وما تزال معاناة السكان املدنيني على نطاق واسع يف كثري
من النزاعات مستمرة  -يف سوريا واليمن وميامنار ومجهورية
أفريقيا الوسطى ،وغريها .وتشمل االنتهاكات العديدة استخدام
التجويع والعنف اجلنسي واجلنساين أساليب للحرب  -وكثريا
ما ترتكب تلك االنتهاكات أيضا ضد الرجال والفتيان كما
هو احلال يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -وشن اهلجمات على
العاملني الطبيني واملرافق الطبية ،وهي انتهاكات تزداد على حنو
مثري للقلق بالرغم من إدانتها بشدة من قبل جملس األمن يف قراره
 .)2016( 2286وجيب أن يكون استمرار عدم تنفيذ ذلك
القرار مبثابة دعوة الختاذ اإلجراءات من جانب جملس األمن
وعموم العضوية ،ما دام تآكل سيادة القانون الدويل مسألة
هتمنا مجيعا.

وسنحتفل يف هذا األسبوع بالذكرى السنوية الثانية النعقاد
ويُ ُّ
عد منع حدوث الفظائع اجلماعية ابتداء احلماية األكثر
أول مؤمتر قمة عاملي للعمل اإلنساين ،وقد كان معلما هاما
أسفر عما يزيد على  3 000التزام بتعزيز محاية املدنيني وزيادة فعالية للمدنيني .ونشعر باالرتياح النضمام  ١١٦دولة إىل
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مدونة قواعد السلوك التابعة لفريق املساءلة واالتساق والشفافية اجلماعية ليس ألجل محاية املدنيني فحسب ،بل لكي يتمكن
بشأن جرائم الفظائع اجلماعية .وحيدونا األمل يف انضمام مزيد أيضا من أداء عمله بصورة فعالة.
من الدول قريبا إىل ذلك االلتزام السياسي اهلام ،ال سيما تلك
وجهه األمني العام هذا
وختاما ،أود أن أكرر النداء الذي ّ
الراغبة يف العمل من خالل عضويتها يف جملس األمن .وسنواصل الصباح بدعوة مجيع الدول إىل تقدمي الدعم الكامل للمحكمة
العمل على تنفيذه على حنو مستمر عرب املطالبة بتطبيقه من اجلنائية الدولية ،وأود أن أشاطر الكثري من املتكلمني الذين
خالل التفاعل مع منظومة األمم املتحدة حتقيقا لتلك الغاية .دعوا إىل التصديق العاملي على نظام روما األساسي .ونود أن
نذكر اجمللس أيضا بأن النزاع املسلح يف حد ذاته ّ
وندعو األمني العام إىل مواصلة لفت انتباه اجمللس إىل احلاالت ّ
يشكل أكرب
اليت ترتكب فيها الفظائع أو يرجح فيها حدوث أعمال العنف هتديدا للسكان املدنيني .وابتداء من  17متوز/يوليه ،الذي
متشيا مع الصالحيات املنوطة مبكتبه مبوجب ميثاق األمم يصادف الذكرى السنوية العشرين العتماد نظام روما األساسي
املتحدة.
للمحكمة اجلنائية الدولية ،سيكون للمحكمة اختصاص يف
وتعترب حالة مجاعة الروهينغيا يف ميامنار من بني أشد
األمثلة إحلاحا على هذه احلاالت .ونرحب بزيارة جملس األمن
إىل ميامنار وبنغالديش مؤخرا .ولكن يف الوقت نفسه ،مل تثر
تلك الزيارة الشعور باإلحلاح يف اإلجراءات اليت يتخذها اجمللس.
وليس هناك ما يكفي من املؤشرات على عزم اجمللس للتصدي
لبعد املساءلة يف تلك األزمة املستمرة .ومع ذلك ،فإن من
الواضح أن ضمان حتقيق العدالة يُ ُّ
عد جزءا من الشروط الالزمة
للسماح بالعودة اآلمنة والطوعية للسكان الروهينغيا املشردين
قسرا .فلمثل هذه احلاالت حتديدا أنشئت احملكمة اجلنائية
الدولية قبل  ٢٠عاما .ونثين على املدعية العامة للمحكمة على
النظر يف خيار التحري عن التشريد القسري للروهينغيا باعتباره
جرمية ضد اإلنسانية .ومع ذلك ،فنحن ما زلنا نرى أنه ينبغي أن
يستخدم جملس األمن صالحياته بإحالة احلالة  -وبالتايل مجيع
اجلرائم املرتكبة أثناء النزاع  -إىل احملكمة .ولألسف أن اجمللس
ما زال ينحو حىت اآلن إىل فصل البعد املتعلق بالعدالة من األزمة
اإلنسانية مع أنه يبدو واضحا أنه ال ميكن التصدي لألخرية هذه
دون التصدي ملا قبلها ،ويف رأينا أن ذلك لن جيدي .وتُ ُّ
عد تلك
احلالة مثاال ممتازا يدل على ضرورة أن يتصدى اجمللس للفظائع
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جرمية إضافية  -وهي أخطر أشكال االستخدام غري املشروع
للقوة .وبالتايل ،فإننا ندعو مجيع الدول إىل التصديق على
التعديالت اليت أُدخلت على نظام روما األساسي بشأن جرمية
العدوان ،وبذلك تكون للمحكمة والية قضائية يف تلك اجلرمية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
هنغاريا.
السيدة بوغياي (هنغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :اليوم،
وبسبب تزايد عدم وضوح اخلط الفاصل بني النزاعات املسلحة
الدولية والداخلية يستمر استهداف الفئات الضعيفة بشكل
متعمد ّ
ومنظم خالل النزاعات العديدة اليت تواجهنا .ويتحمل
اجملتمع الدويل املسؤولية الرئيسية عن تكثيف مجيع جهوده الرامية
إىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.
سيعرب عنه بالنيابة عن االحتاد
تؤيد هنغاريا املوقف الذي َ
األورويب ،وكذلك البيان الذي سيديل به ممثل سويسرا بالنيابة
عن جمموعة األصدقاء املعنية مبسؤولية احلماية.
ونود أن نشكر الرئاسة البولندية جمللس األمن على تنظيم
هذه املناقشة املفتوحة اهلامة للغاية.
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ترى هنغاريا أن أفضل طريقة حلماية املدنيني هي منع
نشوب النزاعات املسلحة .ونويل اهتماما خاصا ملبدأ املسؤولية
عن احلماية لكونه عنصرا أساسيا من عناصر الوقاية .وجيب أن
نويل اهتماما مستمرا كذلك لنذر احتمال وقوع اجلرائم الفظيعة،
وال سيما االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف بعض املناطق.
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وتويل هنغاريا أمهية كبرية حلماية النساء واألطفال .وحنن
نؤيد املبادرات الدولية الرامية إىل مكافحة العنف اجلنسي يف
حاالت النزاع .وأود أن أشدد على أن النساء والفتيات بصفة
خاصة عرضة خلطر االغتصاب والزواج القسري واالسرتقاق
اجلنسي .وال ميكن أن تنجح محايتهن وعودهتن وإعادة إدماجهن
اآلمنة يف جمتمعاهتن احمللية ،فض ً
ال عن القضاء على أي وصم
مرتبط بذلك ،إال بالشراكة مع اجملتمعات احمللية ورجال الدين
املعتدلني .وال ميكن أن ننسى األطفال املولودين لضحايا
االغتصاب .وضمان تسجيل املواليد والقبول من جانب األسرة
واجملتمع احمللي أمر أساسي يف هذا الصدد.

تؤيد هنغاريا حبزم االستفادة من اآللية الوقائية جمللس حقوق
اإلنسان .وبصفتنا عضوا يف اجمللس ،فإن إحدى أولوياتنا هي
العمل على منع وقوع مثل هذه اجلرائم الفظيعة وتعزيز أدوات
اجملتمع الدويل املتوفرة سلفا .وتكتسي املساءلة وإهناء اإلفالت
من العقاب أمهية بالغة حلماية املدنيني يف حاالت النزاع املسلح.
إن من بني أكثر انتهاكات القانون اإلنساين الدويل فظاعة
وعلينا يف ذلك السياق ،أن ننشئ آلية فعالة للمساءلة بواسطة
تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية .وجيب أن نويل اهتمامنا الزيادة يف اهلجمات على اهلياكل األساسية املدنية مثل مرافق
الرعاية الصحية واملدارس .فاهلجمات على مرافق التعليم ،مبا يف
لتمكني ضحايا النزاعات املسلحة.
وعلى الصعيد الدويل ،تؤيد هنغاريا عمل احملكمة اجلنائية ذلك الطالب ،ال سيما الطالبات واملعلمني واملدارس ،ميكن أن
الدولية ،وكذلك عمل اآللية الدولية احملايدة واملستقلة للمساعدة يكون هلا تأثري هائل على حياة األطفال حيث ّ
حتطم آماهلم يف
يف التحقيق بشأن األشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد مستقبل أفضل.

وضمان احرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
خطورة مبوجب القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية
ال سيما فيما يتعلق باملرأة والطفل ومتكينهما ،أمر حيوي يف
السورية منذ آذار/مارس  2011ومالحقتهم قضائيا.
وبصفته املسؤول الرئيسي عن صون السلم واألمن حتقيق االستقرار والسالم واملصاحلة على املدى الطويل ولتهيئة
الدوليني ،فإن جمللس األمن دورا رئيسيا يضطلع به يف منع بيئة مؤاتية للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ارتكاب االنتهاكات حبق املدنيني يف حاالت النزاع املسلح
والتصدي هلا بصورة مناسبة .ونشري هنا إىل أن هنغاريا عضو يف إسبانيا.
فريق املساءلة واالتساق والشفافية .ونود أن ندعو مجيع الدول
السيد موراغاس سانشيث (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية):
األعضاء إىل التوقيع على مدونة قواعد السلوك التابعة لفريق أود أن أبدأ بتهنئة الرئاسة البولندية جمللس األمن وأتقدم هلا
املساءلة واالتساق والشفافية ،اليت تدعو إىل االمتناع طوعا بالشكر على اإلشارة إىل املسؤولية اخلاصة اليت يتحملها جملس
عن استخدام حق النقض يف جملس األمن يف حاالت ارتكاب األمن يف إعادة تأكيد أمهية القانون الدويل اإلنساين ومحاية
الفظائع اجلماعية واإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد املدنيني .وأود أيضاً أن أشكر السيدتني إيف داكور وهناء ادور
اإلنسانية.
على بيانيهما.
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تؤيد إسبانيا البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
األورويب بالنيابة عن دوله األعضاء الـ  ،٢٨وبيان قطر بالنيابة
عن جمموعة األصدقاء املعنية باملسؤولية عن احلماية.
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األمن من أجل إنشاء حمفل ميكن فيه مناقشة خمتلف جماالت
مكرساً حلماية
عمل هذه اهليئة املعيارية .وكان معتكف هذا العام ّ
املساعدة الطبية يف حاالت النزاع .وكان اهلدف مناقشة خمتلف
اخليارات املتعلقة بتعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين والقرار
 ،)2016( 2286الذي أشرت إليه آنفاً ،بني ممثلي املنظمات
اإلنسانية واألوساط األكادميية ومنظومة األمم املتحدة.

تويل إسبانيا أمهية قصوى حلماية املدنيني يف عملها يف األمم
املتحدة .ومن بني املسائل اليت نويل هلا أكرب قدر من االهتمام
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل واملشاكل املتصلة بإمكانية
وخالل املناقشة ،اتضح أنه من أجل حتقيق نتائج طويلة
الوصول ومكافحة العنف اجلنسي واجلنساين يف حاالت النزاع
األجل ،من الضروري وجود التزام ثابت لدى مجيع الدول
ومحاية األطفال وحالة احملتجزين واحلاجة إىل حتقيق املساءلة.
ويتجسد ذلك يف التنقيحات
أود اليوم أن أكرس بياين للهجمات على املوظفني األعضاء يف األمم املتحدة.
ّ
ّ
الطبيني واملرافق الطبية ،وكذلك لتلك اليت تستهدف املدارس احملتمل إدخاهلا على قوانيننا الوطنية ومذاهبنا العسكرية،
واملؤسسات التعليمية األخرى .إهنا تؤثر يف كلتا احلالتني على فض ً
ال عن إدراج محاية املساعدة الطبية يف حاالت النزاع يف
اتصاالتنا الثنائية .وخارطة الطريق موجودة بالفعل ،متمثلة يف
ركيزتني أساسيتني من ركائز أي جمتمع :الصحة والتعليم.
مبادرة “الرعاية الصحية يف خطر” اليت أطلقتها اللجنة الدولية
قبل أكثر من عامني بقليل ،اجتمع مخسة أعضاء غري
للصليب األمحر .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن بلدي مستعد ألن
دائمني يف جملس األمن هبدف واحد :إهناء اهلجمات على
يُذكر خالل اتصاالته بإمكانات اآلليات غري القضائية القائمة
املرضى واجلرحى والعاملني يف اجملال الطيب وتوفري املساعدة هلم
لتقصي احلقائق ،وال سيما اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف
وللمرافق الطبية يف النزاعات املسلحة .وكما أكدنا يف مناسبات
املسائل اإلنسانية.
اض عن الطابع الفريد للقرار 2286
أخرى ،فإن بلدي ر ٍ
ولكننا نتساءل عما ميكننا عمله من منظور متعدد
( )2016بسبب نطاقه والدور الذي مينحه للمجتمع املدين
ولإلجراءات املتبعة يف الصياغة والتفاوض .وجتسد مشاركة  ٨٤األطراف .إن القانون اإلنساين الدويل والقرار )2016( 2286
ّ
دولة من الدول األعضاء يف تقدميه أيضاً درجة عالية من الدعم يبينان أن بعض السلوكيات حمظورة ،ولكن ال ميكننا أن نتجاهل
حقيقة أن هذه القواعد ال جيري التقيد هبا .ونتساءل أيضاً عن
ألهدافه.
الكيفية اليت ميكننا هبا توليد اإلرادة السياسية الالزمة إلحداث
ومع ذلك ،بعد عامني من اختاذه ،ال ميكن أن نكون
تغيري يف سلوك شىت أطراف النزاع ،والكيفية اليت ميكننا هبا
راضني بنفس القدر عن درجة االمتثال للقرار .ولكين أعتقد
زيادة التكلفة السياسية أو املتعلقة بالسمعة للمسؤولني عن هذه
أن عدداً متزايداً منا يرفعون أصواهتم عند وقوع هجوم للمطالبة
اهلجمات .ونتساءل أيضاً عما إذا كان ينبغي لألمم املتحدة أال
بإجراء حتقيق فوري وحمايد وشامل ،كما جاء يف توصيات األمني
تقوم بدور أبرز يف احلاالت اليت ميكن فيها تفعيل أي من نظم
العام الصادرة بعد بضعة أشهر من اختاذ القرار.
تقصي احلقائق القائمة ،مبا أن لدينا اآلن مبادرات من قبيل
ويف  ٢٤و  ٢٥نيسان/أبريل ،نظمت إسبانيا املعتكف نظام مراقبة اهلجمات على الرعاية الصحية الذي أنشأته منظمة
السنوي األول بشأن القانون اإلنساين الدويل ألعضاء جملس الصحة العاملية.
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وتود إسبانيا أن تبحث مع الدول األربع األخرى اليت
شاركت يف صياغة القرار  )2016( 2286اخليارات اليت ميكن
أن تتيح درجة أكرب من االمتثال له .ونعتقد أن اجلمعية العامة
ميكن أن تؤدي دوراً يف هذا الصدد.

22/05/2018

ومن املؤسف للغاية أن املدنيني ما زالوا يشكلون األغلبية
العظمى من الضحايا يف النزاعات املسلحة ،وذلك وفقا ملا
يشري إليه التقرير األخري لألمني العام ( ،)S/2018/462واليزال
السكان املدنيون يتحملون وطأة النزاعات املسلحة يف مجيع
أحناء العامل .ويبني التقرير أن  26 000مدين على األقل قُتلوا
يف عام  ٢٠١٧نتيجة للنزاعات املسلحة يف ستة بلدان فقط
وهي أفغانستان ،والعراق ،والصومال ،ومجهورية أفريقيا الوسطى،
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،واليمن.

كما متت ّد شواغل إسبانيا لتشمل حتديدا محاية التعليم يف
حاالت النزاع املسلح .وكما هو احلال يف القطاع الصحي ،فإن
ما هو على احملك ليس حاضر أي جمتمع فحسب ،بل أيضاً
مستقبله .واليوم ،يف الذكرى السنوية الثالثة لصدور “إعالن
ويرسم التقرير صورة قامتة جدا للحالة الراهنة حلماية
املدارس اآلمنة” ،نعلم أن اهلجمات على الطالب واملدارس
املدنيني يف النزاعات املسلحة ،واحرتام قواعد القانون اإلنساين
واجلامعات وموظفيها قد ازدادت يف السنوات األخرية.
وحنن يف إسبانيا قد أعلنا تواً عن اعتزامنا استضافة املؤمتر الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ووفقا للتقرير ،فإنه منذ
ّ
الثالث للمدارس اآلمنة يف عام  .٢٠١٩وسنعمل على كفالة اختاذ القرار  )2016( 2286زادت اهلجمات على املدنيني
إقرار مزيد من الدول األعضاء باإلعالن ،وجعله أكثر قابلية واهلياكل األساسية املدنية والعاملني يف اجملال الطيب واملرافق
والقوافل اإلنسانية .وتقع هذه اهلجمات يف أماكن خمتلفة يف
للتنفيذ مبساعدة اجلميع.
مجيع أحناء العامل ،ولكنها أكثر انتشارا يف الشرق األوسط .إننا
أود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن محاية املدنيني
ندين مجيع اهلجمات اليت تقع ضد العاملني يف اجملالني الطيب
ال تتعلّق باالحنياز إىل هذا اجلانب أو ذاك؛ بل باالحنياز إىل
واإلنساين يف مجيع أحناء العامل ،ال سيما يف فلسطني وأفغانستان
جانب املدنيني ،الذين حيتاجون إىل املساعدة الطبية والتعليم،
واليمن وسورية.
وبصفة أعم إىل احلماية .فلنرتجم كلماتنا إىل إجراءات ملموسة،
إن اجلولة اجلديدة من قمع املدنيني الفلسطينيني ال ُعزل
حتمل تكلفة تقاعسنا.
إذ ال ميكننا ّ
وقتلهم يف قطاع غزة ،مبا يف ذلك النساء واألطفال ،هي األخرية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل يف النمط القدمي الذي ما فتئ النظام اإلسرائيلي ميارسه على
مجهورية إيران اإلسالمية.
مدى العقود السبعة املاضية .ويف  ١٤أيار/مايو ،شهد العامل
السيد خوشرو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم واجمللس قيام اجليش اإلسرائيلي بارتكاب جرمية أخرى من جرائم
باإلنكليزية) :أود يف البداية أن أعرب عن تقدير وفد بلدي احلرب يف غزة ،مما أسفر عن مقتل أكثر من  ٦٠شخصا وإصابة
للرئاسة البولندية للمجلس على عقد هذه املناقشة اهلامة .كما آالف املدنيني الفلسطينيني العزل يف يوم واحد .ويف ظل هذه
أود أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على مسامهاهتم يف الظروف ،ليس مثة شك يف أن اهلجمات الوحشية وحوادث القتل
تلك متعمدة ومدروسة .لقد جرت هذه األعمال اإلجرامية مع
هذه املناقشة اليوم.
اإلفالت التام من العقاب الذي توفره الواليات املتحدة للنظام
وأُعلن تأييدي للبيان الذي سيُديل به يف وقت الحق ممثل اإلسرائيلي ،وهي ذات البلد الذي حاول فيما بعد منع تعيني
مجهورية فنزويال البوليفارية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز .جلنة حتقيق يف جملس حقوق اإلنسان.
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إن رواية الطبيب الكندي طارق لبواين دامغة ،وفقا لسرده:
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
“يف  ١٤أيار/مايو ،وبينما كنت أعاجل املرضى غواتيماال.
املصابني بأعرية نارية يف غزة خالل مسرية العودة الكربى،
السيد سكينر  -كلي أريناليس (غواتيماال) (تكلم
أصبت بعيار ناري يف الساقني على يد القوات اإلسرائيلية .باإلسبانية) :أود أن أهنئ وفدكم ،سيدي الرئيس ،على
وقُتل عامل طيب يف فريقي وهو موسى أبو حسنني ،بينما تنظيم هذه املناقشة املفتوحة بشأن موضوع بالغ األمهية،
كان حياول تقدمي الرعاية الطبية للمتظاهرين الفلسطينيني” ال سيما بالنسبة جمللس األمن .وحنن نرحب باملذكرة املفاهيمية
وحدث ذلك مع املوظفني الطبيني الذين كانوا يرتدون ( ،S/2018/444املرفق) اليت أعدها وفدكم .ونشكر أيضا األمني
سرتات بارزة .وعندما اقرتبوا من املصابني الفلسطينيني ،فعلوا العام واملدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،السيد إيف
ذلك وأيدهم مرفوعة حبيث تبني للجنود أهنم كانوا من غري داكور ،والسيدة هناء أدور على إحاطاهتم اإلعالمية املفيدة.

املسلحني وبأهنم من العاملني يف اجملال الطيب.

إ ّن محاية احلياة البشرية وسالمة مجيع املدنيني يف صميم
أي والية ينيطها جملس األمن .ومع ذلك ،وعلى الرغم من أن
هناك العديد من القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجمللس،
ال سيما يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،وعلى
أساس قانوين دويل قوي ،فإن جزءا كبريا من السكان املدنيني يف
الصراعات املسلحة ال يزالون الضحايا األبرياء .لقد شهدنا يف
كثري من األحيان اهلجمات الصارخة واملتعمدة اليت تستهدف
األهداف املدنية ،فضال عن االستخدام العشوائي لألجهزة
املتفجرة ،بل وحىت استخدام األسلحة الكيميائية ،يف انتهاك
واضح التفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية.

لقد أسفر العدوان املستمر منذ أكثر من ثالث سنوات
الذي تقوده السعودية ضد اليمن الفقري أص ً
ال عن إزهاق أرواح
اآلالف من املدنيني ،ال سيما النساء واألطفال ،وأدى إىل تدمري
اهلياكل األساسية املدنية يف اليمن ،مبا يف ذلك املستشفيات
واملدارس والطرق ومصانع األغذية وحمطات توليد الطاقة ،مما
حرم املدنيني من أبسط احتياجاهتم األساسية .وأدت عرقلة
إيصال املساعدات اإلنسانية إىل اليمن املنكوب باجملاعة أصال
إىل زيادة تفاقم الكابوس اإلنساين يف اليمن ،وجنم عن ذلك
أكرب كارثة إنسانية يشهدها العامل على مدى عقود عديدة.
وال يزال هذا العدوان مستمرا حتت مرأى ومسمع جملس األمن.
على الرغم من اختاذ العديد من قرارات اجمللس على
واألسوأ من ذلك أن هذه احلرب الوحشية حتظى بكامل الدعم أساس القرارين  )2016( 2286 )1999( 1265اللذين
العسكري واللوجسيت والتدرييب من الواليات املتحدة.
أشار إليهما سفري إسبانيا ،يف احلقيقة هناك حاجة إىل تطوير
إننا نعيش يف عامل يتزايد فيه الشعور باإلحباط فيما يتعلق األطر التنظيمية الوطنية والدولية اليت تنظم بوضوح األسس
بالتعامل مع معاناة املدنيني يف حاالت النزاع .ليس هناك أي واملسؤوليات املؤسسية املتعلقة حبماية املدنيني ،واليت تعزز احرتام
طرف رابح يف هذه احلروب .ومن أجل حياة املاليني من املدنيني القانون ،واألهم من ذلك ،تضع حدا لإلفالت من العقاب على
الذين يعانون يف مجيع أحناء العامل ،جيب على اجملتمع الدويل أن هذه األعمال الوحشية الشنيعة.

يعمل بسرعة على إهناء النزاعات اجلارية ومنع نشوب نزاعات
أما فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم ،فتؤكد غواتيماال
جديدة.
جمددا أن من الضروري للمجلس أن تؤخذ يف احلسبان مسؤوليته
الرئيسية واملطلقة املتمثلة يف إنشاء عمليات حفظ السالم ذات
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والطريقة األفضل لعمل اجمللس هي من خالل قرارات
مشرتكة تعطي األولوية للمسؤولية عن محاية السكان املدنيني.
وخبالف ذلك ،فإن هذا اجلهاز الرئيسي لألمم املتحدة لن مينع
فحسب من النهوض مبهمته األساسية ولكنه سيظل يُنتق ُد يف
مجيع أحناء العامل لسلوكه املتعنت.

الواليات الواقعية والوجيزة واليت هدفها الرئيسي الدفاع الف ّعال
عن السكان املدنيني .ولألسف ،الواقع يف امليدان يروي قصة
خمتلفة .إ ّن بعض الواليات ال تتالءم مع السياق احملدد للبعثة
املعنية ،يف حني أن البعض اآلخر ال يتناسب مع حتديات
احلالة الراهنة .ويف كثري من األحيان ال تتماشى الواليات مع
التحديات التشغيلية يف امليدان ،أو ينقصها الدعم السياسي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
واملايل ،ال سيما املوارد البشرية.
سلوفاكيا.
فيما يتعلق بوالية محاية املدنيني يف إطار عمليات حفظ
السيد ملينار (سلوفاكيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
السالم ،يعرب وفد بلدي عن األسف لكون الدول األعضاء أود أن أشكر الرئاسة البولندية ،وأن أعرب عن تقديري للمبادرة
مل تتمكن ،يف إطار اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ بعقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن محاية املدنيني يف
السالم ،من التوصل إىل احلد األدىن من التوافق على ما هو النزاعات املسلحة يف سياق احلالة العاملية حلماية املدنيني .أوّد
املقصود حبماية املدنيني .ونتطلع إىل اقرتاح السياسة العامة أيضا أن أشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية وعلى تقريره
اجلديدة الذي تقوم بإعداده األمانة من أجل توفري احلماية الصادر مؤخرا عن هذه املسألة ( ،)S/2018/462فضال عن
الفعالة للمدنيني ،والذي سيقدم يف أيلول/سبتمرب ،على أساس مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين الذي أثروا النقاش يف
فهم مؤداه أنه سيشمل إسهامات مجيع الدول األعضاء وآرائها ،وقت سابق اليوم.
مبا فيها البلدان املسامهة بقوات.
وبينما نؤيد البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
كما نؤكد جمددا أمهية إسهام عمليات حفظ السالم يف األورويب ،أود أن أديل ببعض املالحظات اإلضافية.
وضع االسرتاتيجية الشاملة للحفاظ على السالم ،وتعزيز محاية
إن املناقشة املفتوحة اليوم بشأن هذا املوضوع ال تكتسي
املدنيني يف النزاعات املسلحة يف سياق هذه العمليات له تأثري
أمهية بالغة فحسب ،ولكنها ،لألسف ،تأيت يف الوقت املناسب
مباشر يف تنفيذ خطة احلفاظ على السالم يف امليدان.
جدا ،إذ إننا نشهد كل يوم وإىل حد مل يسبق له مثيل احندارا
أخريا ،يرحب وفدي بالتوصية الواردة يف تقرير األمني العام لقيمة حياة املدنيني والكرامة اإلنسانية .وللمجلس دور هام -
( )S/2018/462بشأن أجنع السبل حلماية املدنيني ،أي من خالل مبا يف ذلك يف إطار هذا السياق احملدد ،الذي ال ميكن استيفاء
منع نشوب النزاعات .إ ّن النهج الوقائي أولوية نتشاطرها متاما حقه من التأكيد مهما قلنا .ويبدوا أن اهلجمات على املدنيني،
مع األمني العام ألهنا متسقة وتستند إىل احرتام القانون الدويل فضال عن البنية التحتية املدنية  -سواء كانت مستهدفة أو
واالحرتام الكامل حلقوق اإلنسان ،الذي بدوره سيؤدي إىل عرضية  -قد أصبحت جزءا شائعا من احلرب.
حتسني األداء يف عمليات حفظ السالم .ويف هذا الصدد ،جيب
إن عجز عن محاية سكاهنا املدنيني  -شعوهبا  -أو عدم
علينا أن ندرك أننا بالدفاع عن إيالء األولوية حلماية املدنيني
رغبتها يف ذلك إخفاق كبري يف النهوض مبسؤوليتها الرئيسية.
يف النزاعات املسلحة ،ال نبعث برسالة أمل فحسب ،بل أيضا
وحيدث ذلك على الرغم من أننا أحرزنا تقدما كبريا يف اإلطار
بإشارة واضحة إىل االلتزام الصارم باإلرادة السياسية للمجلس.
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التشريعي ،حيث إن تنفيذه يتعثر نوعا ما .ولذلك ،حنن حباجة يف هذا الصدد تنفيذ اإلطار املنصوص عليه يف القرار 2286
إىل القيام باملزيد من أجل حتقيق تقدم ملموس يف اليدان ،ويف ( )2016والتوصيات ذات الصلة اليت قدمها األمني العام.
هذا الصدد ،أود أن أذكر ثالثة جماالت معينة من جماالت
ويف العام املقبل ،سنحتفل بالذكرى السنوية العشرين لبدء
الرتكيز.
اخنراط جملس األمن يف محاية املدنيني من خالل القرار التارخيي
 .)1999( 1265وستكون فرصة طيبة لنستحضر املاضي
ونفكر ليس يف التطورات اإلجيابية اليت حتققت فحسب ،ولكن
أيضا يف مضاعفة اجلهود الرامية إىل التنفيذ الكامل والشامل
للتوصيات املقدمة يف العديد من تقارير األمني العام ،اليت أثريت
خالل املناقشة املفتوحة اليوم.

أوال ،جيب علينا ،حنن الدول األعضاء ،أن نؤكد من
جديد التزامنا بقيم ومبادئ القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .علينا أن
حنرتمها ونتمسك هبا ،وعلينا أن نقوم بدورنا الرئيسي حلماية
شعبنا وأن نكفل ذلك .وغين عن البيان وجوب خضوع منتهكي
هذه املعايري للمساءلة ،سواء من جانب السلطات الوطنية اليت
وال ميكننا ،إذا جاز التعبري ،املقامرة باملبادئ اإلنسانية:
تتحمل املسؤولية الرئيسية عن املقاضاة أو يف إطار العدالة فعندما يتعلق األمر حبماية املدنيني جيب أن يكون إجراؤها
الدولية .ونعتقد أن حتقيق الوالية القضائية العاملية للمحكمة حامسا وحازما على الصعيدين الوطين والدويل.
اجلنائية الدولية سيكون اخلطوة األوىل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ثانيا ،إن دور قطاع األمن يف محاية املدنيني ها ٌم أيضا ،بلجيكا.
وسلوفاكيا تدعم منذ أمد طويل مسألة إصالح القطاع األمين
السيدة فان فليربيرغ (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية):
واحلوكمة .فإخفاق القطاع األمين غالبا ما يؤدي إىل هتديدات
تؤيد بلجيكا البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد األورويب،
أمنية وانتهاكات ترتكب ضد املدنيني ،فضال عن انتهاكات
وكذلك البيانني اللذين سيديل هبما كل من ممثل سويسرا بالنيابة
حقوق اإلنسان .وميكن ألجهزة القطاع األمين ،إذا كانت
عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني يف النزاع املسلح،
متطورة جدا وممثلة للتنوع السكاين ،أن تعاجل االحتياجات
وممثل قطر بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية باملسؤولية عن
اخلاصة ملختلف فئات السكان ،وبالتايل ،أن تؤدي دورا حامسا
احلماية.
يف املنع أيضا .وأود الرتكيز بصفة خاصة على كلمة “املنع”
وأود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه
هنا ،املرتبطة ارتباطا وثيقا مبسألة محاية املدنيني.
املناقشة .أود أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على
ثالثا ،مثة حاجة ملحة حلماية سالمة وأمن املعونة اإلنسانية
ما قدموه من بيانات ممتازة ،األمر الذي يؤكد خطورة احلالة.
بدون شروط ،سواء كنا نتكلم من حيث املوظفني أو اهلياكل
قبل عام ،أبرز األمني العام بالفعل احلاجة إىل تعزيز احرتام
األساسية .ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ،استهدفت ٣٢٢
هجمة مراكز الرعاية الصحية يف مناطق النزاع يف عام  ،٢٠١٧القانون اإلنساين الدويل الذي جيري ازدراء قواعده بصورة
أصر مرة أخرى
وكانت غالبية هذه اهلجمات متعمدة .وتزداد اآلثار املميتة لتلك متزايدة .ويف أحدث تقرير له (ّ ،)S/2018/462
اهلجمات بفعل استخدام املتفجرات واألسلحة الكيميائية ،ويف عن حق على تلك النقطة ،وقدم توصيات جديدة .وانطالقا
كثري من األحيان يف مناطق مكتظة بالسكان .ومن الضروري
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من تلك الروح ،تود بلجيكا أن تطرح اليوم بعض التدابري احملددة مما أدى إىل عواقب إنسانية مدمرة .وجيب علينا على تلك
واالقرتاحات اليت تسهم يف محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة .احلاالت من أجل منع تكرارها.
أوال وقبل كل شيء ،جيب أال يغيب عن البال أن املسؤولية
الرئيسية تقع على عاتق الدول .ويف بلجيكا ،مت يف عام ١٩٨٧
إنشاء جلنة مشرتكة بني الوزارات معنية بالقانون اإلنساين لرصد
تنفيذ القانون اإلنساين الدويل .ولدينا أيضا الوسائل الالزمة
لضمان مساءلة اجلناة ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء والية
قضائية عاملية حيثما يسمح بذلك توفر عامل الربط.
باإلضافة إىل الدول ،جيب على اجلماعات املسلحة غري
التابعة للدول أيضا أن تدرك احلاجة إىل احرتام القانون اإلنساين
الدويل .وتشيد بلجيكا بالعمل املميز الذي قام به نداء جنيف
يف هذا الصدد حيث أن نتائجه مشجعة ،وهو ما أكده األمني
العام يف تقريره .بيد أن جهودنا لن تكون كاملة إذا مل يتم
تطبيقها على الصعيد الدويل بصورة متزامنة.
وتشارك بلجيكا بنشاط يف العملية احلكومية الدولية
املتعلقة بتعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل ،اليت تيسرها
سويسرا واللجنة الدولية للصليب األمحر .إن األعمال املتعلقة
بتعزيز القانون اإلنساين الدويل ومحايته اليت تقوم هبا جلنة الصليب
األمحر الدولية ال غىن عنها اآلن أكثر من أي وقت مضى يف
ظل خلفية التآكل الصارخ هلذه القواعد .وهذا هو السبب يف أن
بلدي قد قدم ،على مدى عدة سنوات ،دعما ماليا يبلغ أكثر
من  ٢٠مليون يورو سنويا.

وتعتقد بلجيكا أن التدريب يشكل حجر الزاوية يف منع
هذه الفظائع .ولذلك ،قررنا االستثمار يف تدريب الوحدات
من خالل دعم التدريب األول باللغة الفرنسية يف جمال محاية
املدنيني ،الذي سيعقد يف غضون بضعة أسابيع يف عنتييب.
وسنوفر مدربا متخصصا ،وقمنا برتمجة مواد الدورة التدريبية إىل
الفرنسية حىت تكون يف متناول عدد أكرب من البلدان املسامهة
بقوات.
وعلى غرار اآلخرين ،تعهدت بلجيكا حبماية املدنيني من
خالل مبادئ كيغايل .ونرحب بااللتزام باملبادئ الواسع النطاق
من جانب البلدان املسامهة بقوات .وهذا تطور إجيايب .حنن
نشجع املزيد من البلدان على االنضمام إىل احلركة ،وكذلك على
االلتزام بشكل ملموس بتنفيذ املبادئ يف امليدان.
إن محاية املدنيني هي أيضا أحد العناصر اليت جيب أن
تؤخذ يف االعتبار يف جهود الوساطة الرامية لتسوية النزاعات.
ويف حلقة دراسية عقدت يف األمم املتحدة يف شباط/فرباير،
برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية ديدييه رايندرز ،تبني
أنه يف بعض األحيان كانت هناك صعوبات يف التقريب بني
األهداف اخلاصة للوساطة السياسية واملفاوضات اإلنسانية .ويف
كثري من األحيان ،تعمل اجلهات الفاعلة املشاركة يف كل من
تلك العمليات كما لو كانت يف فراغ .ولذلك ،فإن التفكري
االسرتاتيجي ضروري النتقاء أفضل اخليارات مع أخذ هذين
البعدين يف االعتبار.

وعندما تعجز الدول عن القيام بواجبها حلماية مدنييها أو
من الواضح أنه ليس لديها استعداد لذلك ،تغدو اإلجراءات
ويف مواجهة تزايد انتهاكات القانون اإلنساين الدويل
اليت يتخذها اجملتمع الدويل بالغة األمهية .ولذلك،تأيت محاية
املدنيني يف صميم واليات الغالبية العظمى من عمليات األمم ومكافحة اإلفالت من العقاب  -وهو مصدر لنشوب نزاعات
املتحدة حلفظ السالم .ويف معظم احلاالت ،جيري تنفيذ تلك جديدة يف حد ذاته  -ندعو جملس األمن إىل تعزيز الدعم الذي
الوالية؛ غري أنه يف بعض الظروف ،مل تتم كفالة محاية املدنيني ،يقدمه لإلجراءات القضائية الوطنية واآلليات املختلطة .وينبغي
للدول اليت مل تفعل ذلك بعد أن تصدق أيضا على أحدث
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صيغة لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لضمان بصورة منتظمة ،مما يؤثر سلبا أيضا على إعمال احلق يف التعليم
أن مرتكيب اجلرائم الفظيعة مل يعد بإمكاهنم إجياد مالذ وبالتايل وإمكانية حتقيق األطفال ملستقبل أفضل .وقد شكل ذلك اجتاها
مثريا للقلق خالل عام  ،2017والذي قد استمر ،لألسف ،يف
اإلفالت من املساءلة.
أخريا ،أود أن أختتم بياين باإلشارة إىل االلتزامات اليت األشهر األوىل من عام .2018
وأود أن أتناول أربعة جماالت تشكل مصدر قلق خاص لنا
تقع على عاتقنا مجيعا عمال بالقرار  ،)2016( 2286الذي
اعتمده اجمللس قبل عامني ،والذي ال تزال املبادئ الواردة فيه واليت قد اختذ االحتاد األورويب ودوله األعضاء خطوات بشأهنا
تكتسي أمهية أكثر من أي وقت مضى .ويف هذا الصدد ،يسر لتعزيز جهود احلماية ،وهي :احرتام القانون الدويل؛ والتصدي
بلجيكا أن تعلن التزامها باملبادئ الواردة يف اإلعالن السياسي للعنف القائم على نوع اجلنس؛ واحلد من القيود املفروضة على
الذي اقرتحته فرنسا يف  31تشرين األول/أكتوبر الختاذ تدابري وصول املساعدة اإلنسانية ومحاية العاملني يف اجملالني الطيب
ملموسة من أجل تعزيز محاية العاملني يف اجملال الطيب يف مناطق واإلنساين.
النزاع.
قبل بضعة أيام ،قام جملس األمن ،جنبا إىل جنب مع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن للقائمة
باألعمال بالنيابة لوفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة.

السيدة أدامسون (تكلمت باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم
بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء .وتؤيد هذا البيان
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،واجلبل األسود ،وألبانيا؛
باإلضافة إىل أوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا.
وأود أن أشكر وزير خارجية مجهورية بولندا ،واألمني العام،
وممثل اللجنة الدولية للصليب األمحر على كلماهتم.
ال تزال محاية املدنيني تشكل مصدر قلق بالغ لالحتاد
األورويب ودوله األعضاء ،ونرحب هبذه الفرصة ملخاطبة اجمللس
اليوم .ونرحب أيضا بتقرير األمني العام ()S/2018/462
والتوصيات العملية الواردة فيه.

العديد من الدول األعضاء ،بالتأكيد من جديد على التزامه
بإعالء شأن القانون الدويل واحرتامه (انظر .)S/PV.8262
وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال السكان املدنيون يتحملون وطأة
النزاعات املسلحة يف مجيع أحناء العامل  -سواء بوصفهم ضحايا
هلجمات متعمدة أو عشوائية ،كأولئك الذين يعانون من اآلثار
االرتدادية وطويلة األجل حلرب املدن أو أولئك الذين شردوا
قسرا من ديارهم.
وتقع على عاتقنا مسؤولية مجاعية عن كفالة احرتام القانون
الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،ومساءلة من ينتهكونه .وال بد من القول
صراحة بأن املدنيني ضحايا الفظائع اليت ال ميكن تصورها حباجة
إىل الشعور برضا مبدئي بالعدالة .وحنن ملزمون أخالقيا بتقدمي
مرتكيب اجلرائم إىل العدالة ،وال سيما أولئك الذين يرتكبون أفظع
االنتهاكات للقانون الدويل.

ال حيتاج املرء إىل النظر يف الوثائق الرمسية أو التقارير ليدرك
أننا نواجه أزمة محاية .ففي كل يوم ،تذكرنا التقارير اإلخبارية بأن
ويف إطار االحتاد األورويب ،كان هناك عدد متزايد من
املدنيني  -مبن فيهم النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة
املالحقات القضائية مبوجب التشريعات الوطنية ضد من ينتهكون
 يعانون على حنو غري متناسب من عواقب النزاعات وعدمقواعد القانون اإلنساين الدويل .ويواصل االحتاد األورويب دعمه
االستقرار .وهناك هجمات تشن على املدارس واملستشفيات
القوي للعدالة واملساءلة على الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك عمل
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احملكمة اجلنائية الدولية ،وحيث مجيع أعضاء األمم املتحدة على تقدمي املساعدة اإلنسانية من قبل املنظمات اإلنسانية احملايدة
أن تفعل الشيء نفسه .فلنعمل على سد الفجوة بني ما يقال املعرتف هبا مبوجب القانون الدويل ال يندرج ضمن نطاق هذه
التوجيهات.
يف اجمللس واملمارسات اليومية.
ثانيا ،على النحو املشار إليه يف تقرير األمني العام ،ال يزال
العنف اجلنسي واجلنساين يستخدمان كأسلوب من أساليب
احلرب واإلرهاب والتعذيب والقمع .وهو اجتاه شائع ومثري
للقلق يف خمتلف األزمات املتنوعة .وغالبا ما يكون الضحايا -
النساء والفتيات والرجال والفتيان  -من الذين ينتمون بالفعل
إىل أضعف الفئات.
ولذلك ،هناك ضرورة حتمية ألن يتم إدماج منظور
جنساين يف جهود احلماية ،مبا يف ذلك العمل اإلنساين .وحتقيقا
هلذه الغاية ،فإن االحتاد األورويب ودوله األعضاء ملتزمون ،من
بني مبادرات أخرى ،مببادرة الدعوة إىل العمل من أجل احلماية
من العنف اجلنساين يف حاالت الطوارئ .ونشجع الشركاء على
التعجيل بتنفيذ التزاماهتم.

رابعا ،وفيما يتعلق بالنقطة األخرية من بياين ،فإن االحتاد
األورويب ال يزال يشعر بالقلق إزاء سالمة وأمن العاملني يف اجملال
اإلنساين ،مبا يف ذلك أولئك الذين يقدمون اخلدمات الطبية يف
حاالت النزاع .وبصفتنا ميسرا لقرار اجلمعية العامة بشأن هذا
املوضوع (قرار اجلمعية العامة  ،)131/72فإننا نعمل بال كلل
من أجل تعزيز محاية األشخاص الذين خياطرون حبياهتم يوميا من
أجل مساعدة اآلخرين ،مبن فيهم املوظفني الوطنيني .كما أننا
ملتزمون التزاما تاما مبواصلة تنفيذ القرار  )2016( 2286الذي
اعتمده اجمللس قبل عامني ،وحنث الدول األخرى على االنضمام
إلينا يف هذا اجلهد .إن العمل اإلنساين القائم على مبادئ ،مبا
يف ذلك تقدمي اخلدمات الطبية للجرحى واملرضى ،هو ما مييز
إنسانيتنا وجيب أن يظل أولوية ال خالف عليها.
وأخريا ،ميكن لبعثات حفظ السالم أن تضطلع بدور
حموري من خالل جعل محاية املدنيني يف صميم والياهتا ،متشيا
مع مبادئ كيغايل .ويف هذا الصدد ،جيب علينا أن نسعى إىل
حتديد أفضل االسرتاتيجيات السياسية املمكنة حلماية املدنيني،
اليت ميكن أن تساعد على حتسني التنفيذ على الصعيد امليداين،
وكذلك يف إطار إصالح هيكل السالم واألمن الذي يتوخاه
األمني العام وتركيزه على املنع.

ثالثا ،كان عام  2017مبثابة تذكرة مؤملة بالصلة احلامسة
األمهية بني محاية املدنيني ووصول املساعدات اإلنسانية،
وتذكرة أكثر إيالما بانعدامها .إن انتشار القيود املفروضة على
إيصال املعونة اإلنسانية واستمرارها مينع من تلبية االحتياجات
األساسية ملاليني املدنيني يف مجيع أحناء العامل .ويدين االحتاد
األورويب ،بأشد العبارات ،استخدام احلصار والتجويع كأسلوب
من أساليب احلرب .وليس للسياسة أي دور يف تقدمي
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للدول األعضاء أن تسعى إىل
املساعدة املنقذة للحياة .كما يعارض االحتاد األورويب العقبات
البريوقراطية ،مبا يف ذلك تأخريات التصاريح أو التأشريات ،اليت حتسني التوازن بني اجلنسني يف مجيع عناصر عمليات حفظ
السالم من أجل حتقيق املزيد من اإلنصاف يف التمثيل اجلنساين
تعرتض العمل اإلنساين الفعال.
وأخريا ،مع مراعاة الشواغل األمنية املشروعة للدول ،فإننا وحتسني قدرة البعثات على الوصول إىل مجيع قطاعات السكان
نعارض جترمي األنشطة اإلنسانية احملكومة مببادئ بذريعة مكافحة املدنيني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اإلرهاب .لذلك ،ومبوجب التوجيهات الصادرة عن االحتاد
األورويب يف آذار/مارس  2017بشأن مكافحة اإلرهاب ،فإن إيطاليا.
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السيد كاردي (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكر الرئاسة البولندية جمللس األمن على تنظيم هذه اإلحاطة
اإلعالمية ،فضال عن مقدمي اإلحاطات اإلعالمية ،وهم األمني
العام أنطونيو غوترييش؛ والسيد إيف داكور ،املدير العام للجنة
الدولية للصليب األمحر ،والسيدة هناء أدور ،بوصفها ممثلة
اجملتمع املدين.
تؤيد إيطاليا البيان الذي أدلت به املراقبة عن االحتاد
األورويب ،وكذلك البيانني اللذين سيديل هبما ممثل سويسرا
بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني يف النزاعات
املسلحة ،وممثلة قطر بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية
باملسؤولية عن احلماية .وأود أن أضيف املالحظات التالية
بصفيت الوطنية.
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للقانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن ذات الصلة
وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة ،مبا يف ذلك عند االقتضاء عن
طريق اإلحاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية أو احملاكم الدولية
األخرى .ومن ناحية أخرى ،تكتسي آليات اإلنذار املبكر
واإلجراءات املبكرة من أجل الوقاية أمهية كبرية لزيادة الوعي
واعتماد منظور متعلق مبنع الفظائع يف حاالت النزاع احملتملة.
وإننا نؤيد بالكامل النهج الشامل الطويل األجل حلماية املدنيني،
الذي حدده األمني العام يف تقريره األخري (،)S/2018/462
والذي يشمل معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات والدعوة إىل
احرتام القانون اإلنساين الدويل ،مبا يف ذلك من قبل اجلماعات
املسلحة من غري الدول ،وضمان املساءلة الكاملة.
ويف هذا السياق ،نشري إىل القرار التارخيي )2016( 2286
بشأن محاية مرافق وموظفي العمل اإلنساين والرعاية الصحية.
وبعد مرور عامني على اختاذه بتوافق اآلراء ،ال نزال حباجة إىل
رؤية تنفيذه بصورة عاجلة وكاملة ،حيث تستمر اهلجمات على
املستشفيات وقوافل املساعدات اإلنسانية بال هوادة .وحنن
ال حنث فحسب على عدم استهداف مرافق الرعاية الصحية
وموظفيها يف سياق النزاعات ،بل أيضا على ضمان مرور
القوافل اإلنسانية على حنو آمن ودون عراقيل كشرط أساسي
لتوفري املساعدة اإلنسانية بصورة فعالة ويف الوقت املناسب.

يعاين املدنيون عواقب مجة جراء النزاعات املسلحة وانعدام
األمن يف طائفة واسعة من الظروف ،مبا يف ذلك اهلجمات
املوجهة ،والتبعات غري املباشرة للنزاعات الداخلية وحروب
املدن ،والتشريد اجلماعي ،واستخدام التجويع كأسلوب من
أساليب احلرب .وهلذه األسباب ،فإننا نؤمن إميانا راسخا بأن
محاية املدنيني  -وخباصة النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة  -جيب أن تكون يف صلب جدول أعمال منظومة األمم
املتحدة ومجيع األنشطة اليت تضطلع هبا .كما نعتقد أن محاية
وعلى خلفية تزايد اهلجمات العشوائية على املدنيني ،نشعر
املدنيني من الواجبات وااللتزامات األساسية اليت جيب على كل
دولة من الدول األعضاء واجملتمع الدويل ككل الوفاء هبا متاما .بالقلق بوجه خاص إزاء اهلجمات اليت تؤثر على األطفال الذين
وجيب االمتثال على حنو تام للشروط املسبقة األساسية يعانون من أشد اآلثار املدمرة للصراع .وتدين إيطاليا بأشد
لكفالة محاية املدنيني يف مجيع الظروف مع املبادئ األساسية العبارات املمكنة اهلجمات اليت تستهدف املدارس ،وكذلك أي
للقانون الدويل اإلنساين ،وال سيما اتفاقيات جنيف لعام استخدام عسكري للمدارس ،مع اإلشارة يف هذا الصدد إىل
 1949وبروتوكوالهتا اإلضافية ،وقانون حقوق اإلنسان وقانون “إعالن املدارس اآلمنة” ،الذي حنث املزيد من الدول األعضاء
على االنضمام إليه.
الالجئني.
ومتشيا مع التزامنا القوي مببادرة “الدعوة إىل العمل من
ويف هذا الصدد ،يتعني إقامة رابط قوي بني املساءلة والوقاية.
فمن ناحية ،جيب إجراء حتقيقات شاملة يف االنتهاكات اخلطرية أجل احلماية من العنف اجلنساين يف حاالت الطوارئ” ،تعتقد
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إيطاليا أن اتباع هنج يراعي البعد اجلنساين أمر أساسي ملنع وقوع
حاالت الطوارئ واالستجابة هلا.
أخريا ،ينبغي لبعثات حفظ السالم أن تنفذ بشكل فعال
واستباقي واليتها املتعلقة حبماية املدنيني ،متشيا مع مبادئ كيغايل
املتعلقة حبماية املدنيني ،واليت تؤيدها إيطاليا متاما.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إستونيا.
السيد يورغنسون (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيدي ،على عقد املناقشة املفتوحة على املستوى الوزاري اليوم
بشأن موضوع بالغ األمهية ومناسب متاما من حيث التوقيت.
تؤيد إستونيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب.
وعلى النحو املوصوف على نطاق واسع يف التقرير السنوي
لألمني العام عن محاية املدنيني يف النزاع املسلح (،)S/2018/462
ال نزال نشهد الواقع املرير لألعداد املتزايدة من املدنيني الذين
يقتلون يف الصراعات ،فضال عن االنتهاكات املستمرة للقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

22/05/2018

تتجلى املسؤولية األساسية للدول يف ضمان محاية شعوهبا.
ويف هذا الصدد ،أود أن أؤكد األمهية القصوى ملنع نشوب
النزاعات وبناء السالم .ويلزم بذل املزيد من اجلهود للتصدي
لألسباب اجلذرية للنزاعات وإجياد سبل لتشجيع احلوار السياسي
وإقامة جمتمعات شاملة للجميع حقا .وتؤيد إستونيا تأييدا كامال
خطة اإلصالح اليت وضعها األمني العام ومفهوم احملافظة على
السالم ،فضال عن جعل الوقاية واحملافظة على السالم يف صميم
عمل األمم املتحدة.
وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بإعداد أفراد حفظ
السالم وغريهم من موظفي األمم املتحدة الذين سيتم نشرهم
يف البعثات ،فإن للتثقيف والتدريب يف جمال القانون اإلنساين
الدويل دورا هاما يف دعم اجلهود الرامية إىل وقف ومنع أعمال
العنف واهلجمات والتهديدات للجرحى واملرضى واملوظفني
الطبيني واﻟﻌﺎملني ﻲﻓ اجملال اﻹﻧﺴﺎﻲﻧً ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻤﻟﺮاﻓﻖ الطبية
وميكن أن تكون اإلشارات إىل مسائل قانونية خاصة بالبعثات
قبل النشر ذات قيمة وأن تؤدي إىل حتسني تطبيق القانون
الدويل ،فضال عن أهنا ستكون مكملة للعملية الشاملة لتدريب
القوات وزيادة الوعي.
وقد ص ّدقت إستونيا ،من جانبها ،على الصكوك الرئيسية
للقانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق حبماية املدنيني ووضعت
القواعد احمللية الالزمة إلنفاذها .وقد ُاتذت كل اإلجراءات
الالزمة لضمان عدم انتهاك موظفينا العسكريني للقانون الدويل
عند القيام بواجباهتم ،وتدريبهم على االمتثال لاللتزامات املتعلقة
حبماية املدنيني على النحو املتفق عليه يف مبادئ كيغايل املتعلقة
حبماية املدنيني.

وقد اعتُمد على مر السنني عدد من القرارات التارخيية،
مثل القرار  ،)2009( 1894الذي يعطي األولوية حلماية
املدنيني يف سياق عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وكذلك
القرار  )2016( 2286املكرس حلماية مرافق الرعاية الطبية يف
حاالت النزاع .وننوه بالتقدم الذي مت إحرازه ،ولكننا نؤكد يف
الوقت نفسه ضرورة اختاذ املزيد من اخلطوات يف التنفيذ الكامل
لتلك القرارات وغريها من القرارات ذات الصلة .وحنن حباجة
إىل وصول إنساين كامل ودون معوقات إىل األشخاص الذين
أخريا ،أود أؤكد أمهية املساءلة .ال بد من تقدمي مرتكيب
هم حباجة ماسة إليه ،كما أننا حباجة إىل ضمان سالمة القائمني اجلرائم إىل العدالة ،وجيب على الدول أن تكفل عدم إفالت
أيضا.
على تقدمي املساعدة ً
املسؤولني عن اجلرائم من العقاب .ويف هذا الصدد ،أود أيضا
أن أشدد على دور احملكمة اجلنائية الدولية يف القضايا اليت
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ال ميكن فيها إجراء حتقيقات أو مالحقات قضائية على الصعيد
الوطين .ونشجع الدول على التعاون مع احملكمة وجملس األمن
يف إحالة املسائل إىل احملكمة اجلنائية الدولية .ويف احلاالت اليت
متت إحالتها بالفعل إىل احملكمة ،يكتسي املزيد من الدعم من
جانب اجمللس ،أمهية قصوى.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
شيلي.
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وجيب أن ننتقل من ردود الفعل املتأخرة إىل اختاذ إجراءات
وقائية .كما أن االلتزام مبنع نشوب النزاعات يلزمنا بالتعامل مع
عمليات نقل األسلحة غري املشروعة واليت تفتقر إىل املسؤولية،
حيث أهنا تسهل الصراعات وتقوض مبادرات احلماية وبناء
السالم .ويف هذا السياق ،أود أن أبرز أنه قبل أربعة أيام فقط،
يف  18أيار/مايو ،أودعنا صك تصديقنا على معاهدة جتارة
األسلحة كالتزام واضح من بلدي هبذا األمر.
ونتيجة لذلك ،صادقت  95دولة على املعاهدة.

السيد سكوكنيك (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :نود أن
إننا نتفق متاما مع األولويات اليت حددها األمني العام يف
نشكر وزير خارجية بولندا على عقد وترؤس هذه املناقشة اهلامة
بشأن محاية املدنيني يف النزاع املسلح .كما نقدر اإلحاطتني تقريره ( )S/2017/414الصادر يف أيار/مايو  ،2017واملكررة يف
اإلعالميتني اللتني قدمهما األمني العام واملدير العام للجنة تقريره األخري ( )S/2018/462املؤرخ  14أيار/مايو ،فيما يتعلق
باحلاجة إىل تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل واملعايري الدولية
الدولية للصليب األمحر.
إن هذه املناقشة مناسبة للغاية من حيث التوقيت ،ألهنا حلقوق اإلنسان ،والنهوض باملمارسات اجليدة فيما بني أطراف
تُعقد يف وقت يشهد فيه اجملتمع الدويل معاناة ماليني النساء النزاع ،ومحاية البعثات اإلنسانية والطبية وإعطاء األولوية حلماية
واألطفال والرجال الواقعني يف شباك النزاعات املسلحة يف مجيع املدنيني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ومنع التشريد
أحناء العامل .وتلتزم شيلي بشدة جبدول األعمال املتعلق حبماية القسري ،مع السعي إىل إجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين
املدنيني يف النزاعات املسلحة وتعرتف بالصلة بني خطة العمل داخليا.

املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وتلك املتعلقة باألطفال يف النزاع
املسلح ،واليت تشكل جزءا من أولويات سياستنا اخلارجية.
ويتجلى مثال واضح على ذلك يف املناقشة املفتوحة اليت قمنا
بتنظيمها بشأن هذا املوضوع خالل رئاستنا جمللس األمن يف عام
( 2015انظر .)S/PV.7374

وختاما ،أشدد على أن املساءلة هي الركيزة األساسية اليت
تكفل حتسني األطراف يف النزاع املسلح المتثاهلا لاللتزامات
الدولية .وعلى نفس القدر من األمهية تأيت العدالة وجرب الضرر
لضحايا هذه اجلرائم.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
إن دوامة العنف اليت تؤدي إىل احلرب والتشريد وارتكاب ملمثل سويسرا.
انتهاكات حبق الفئات الضعيفة ،وخاصة النساء والفتيات،
السيد لوبير (سويسرا) (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أن
ليست حتمية .وتعتقد شيلي ،على غرار األمني العام ،أن آخذ الكلمة اليوم بالنيابة عن أعضاء جمموعة أصدقاء محاية
أفضل طريقة حلماية املدنيني تتمثل يف معاجلة األسباب اجلذرية املدنيني يف النزاع املسلح ،وهم :أسرتاليا ،وأملانيا ،وأوروغواي،
للنزاعات والنهوض حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتعزيز وإيطاليا ،والربازيل ،والربتغال ،وبلجيكا ،وفرنسا ،وكندا،
احلوكمة واملؤسسات واالستثمار يف التنمية الشاملة للجميع ولكسمربغ ،وليختنشتاين ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
واملستدامة.
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وأيرلندا الشمالية ،والنرويج ،والنمسا ،وهولندا ،واليابان وبلدي،
سويسرا.
وتشكر جمموعة األصدقاء الرئاسة البولندية جمللس األمن
على تنظيم مناقشة اليوم املفتوحة .وكذلك نشكر مقدمي
اإلحاطات اإلعالمية اليوم على بياناهتم.

22/05/2018

ومثة اجتاه مستمر حنو نقل النزاعات إىل املناطق احلضرية،
مع ما لذلك من تأثري شديد على املدنيني واألهداف املدنية،
بسبب االستخدام العشوائي لألسلحة يف املناطق املكتظة
بالسكان .وغالبا ما يكون األطفال هم الذين يعانون أشد
املعاناة من اآلثار املدمرة للنزاعات ،ولذلك جيب إدانة اهلجمات
غري املشروعة ضد املدارس بأقوى العبارات ،مع اإلحاطة علما،
يف ذلك الصدد ،بإعالن املدارس اآلمنة .ويتزايد استخدام جتويع
السكان املدنيني وحصارهم كأسلوب من أساليب احلرب .إننا
نرحب ،فيما يتعلق هبذه املسألة ،باملناقشات اجلارية يف إطار
مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية املتصلة باقرتاح تعديل إطار املساءلة القانونية احلايل.

إن من األمهية مبكان أن يناقش اجمللس محاية املدنيني على
أساس منتظم من أجل النهوض باالحرتام الكامل للقواعد املتصلة
حبماية املدنيني وتنفيذها ،على النحو املنصوص عليه يف القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل
لالّجئني والقانون اجلنائي الدويل .إن محاية املدنيني جانب
أساسي من جوانب صون السلم واألمن ،وحنن ندعو اجمللس
وينبغي أال يأيت إدراك عظم اخلسائر بني املدنيني يف
إىل أن يدعم ويدرج بانتظام املعايري اجلوهرية حلماية املدنيني يف
مداوالته وقراراته ،باستمرار وعلى نطاق جدول أعمال اجمللس .النزاعات اليوم على حساب إبراز التقدم احملرز وحتديد سبل
العمل .ولنتعلم من فوائد االمتثال لقواعد ومبادئ اإلنسانية
والقيام بذلك ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى.
ومن األمثلة اإلجيابية .ولنكن طموحني فيما يتعلق باحلماية.
ويشري آخر تقرير لألمني العام ( )S/2018/462عن محاية املدنيني
ويشدد فريق األصدقاء ،يف ذلك السياق ،على األولويات
بوضوح إىل انتهاكات واسعة النطاق للقانون إلنسانيالدويل ا
اخلمس التالية:
واجتاهات مثرية للقلق يف عدد من اجملاالت .فاهلجمات العشوائية
أوال ،إن تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل أمر بالغ
على املدنيني واألهداف املدنية ،مبا يف ذلك املرافق الطبية
واملدارس ،تقع بتواتر مروع يف العديد من النزاعات املعاصرة .األمهية .وحنن مجيعا مدعوون إىل ضمان احرتام القانون اإلنساين
ويف بعض احلاالت ،يهاجم اجلرحى واملرضى ،وكذلك العاملون الدويل من خالل اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحايا
ُ َ
يف القطاع الطيب ،بصورة متعمدة .إن احملتجزين يعاملون معاملة النزاعات املسلحة الدولية .والنزاعات املسلحة تنظمها قواعد
الإنسانية ،وما زالت اجلهات الفاعلة اإلنسانية احملايدة تواجه حمددة ،تشمل تلك اليت حتكم سري األعمال العدائية وتوفري
عقبات واسعة النطاق ومستمرة إلمكانية وصول املساعدات املساعدات اإلنسانية ومحاية اجلرحى واملرضى ،مبا يف ذلك توفري
اإلنسانية ،ويضطر املاليني من املدنيني إىل ترك ديارهم إىل مصري الرعاية الطبية للعدو .وندعو اجمللس والدول األعضاء ،يف ضوء
حمفوف باملخاطر حيث يواجهون تزايدا يف احتياجات احلماية االنتهاكات الواسعة النطاق ،إىل االضطالع مبسؤولياهتم يف
واملساعدة ،وعدد آخر ال حيصى يف عداد املفقودين ،مع عدم ذلك الصدد ،وال سيما من خالل دعم العملية احلكومية الدولية
كفاية االهتمام الذي توليه الدول لتوضيح مصريهم وإبالغ املوجودة يف جنيف بشأن تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل.
ثانيا ،إن املساءلة عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل
أقارهبم بأماكن وجودهم.
أمر بالغ األمهية للربهنة للمرتكبني الفعليني أو احملتملني هلذه
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اهليئات املسؤولة عن عمليات حفظ السالم ،ونرحب جبهود
األمني العام حلشد مجيع الشركاء وأصحاب املصلحة دعما
لعمليات لألمم املتحدة حلفظ السالم تكون أكثر فعالية ،مبا
يف ذلك من خالل مبادرته “العمل من أجل حفظ السالم”.

االنتهاكات على أهنم لن يفلتوا من العقاب ،وبنفس القدر من
األمهية ،لتحقيق العدالة للضحايا .ونرحب بإجراء التحقيقات
واملالحقات القضائية على الصعيد الوطين .ومتشيا مع مبدأ
التكامل ،يف حال مل تكن تلك النظم الوطنية قادرة على اختاذ
إجراء أو غري راغبة فيه ،ينبغي ضمان املساءلة من خالل آليات
خامسا وأخريا ،هناك حاجة إىل تكريس املزيد من
التحقيق واآلليات القضائية الدولية القائمة .وندعو مجيع الدول االهتمام حلماية املدنيني يف سياقات مكافحة اإلرهاب .وجيب
إىل التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن متتثل تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تتخذها الدول دائما
والتعاون الكامل مع احملكمة.
للقانوناإلنسانيالدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون
ثالثا ،جيب أن يظل تنفيذ القرار  )2016( 2286بشأن الدويل لالجئني .إننا ندعو الدول إىل أن تضمن أن ال تعيق
محاية الرعاية الصحية يف النزاعات املسلحة ،حيظى باألولوية .تشريعات وتدابري مكافحة اإلرهاب األنشطة اإلنسانية والطبية
ونرحب ،يف ذلك الصدد ،باملبادرات األخرية اليت قامت هبا أو االخنراط مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ،على النحو املتوخى
الدول األعضاء واملنظمات املكرسة لتعبئة القيادات السياسية يف القانون اإلنساين الدويل.
وتشجيع تبادل املمارسات اجليدة وتعزيز التنفيذ على مجيع
كما ندعو اجمللس واألطراف األخرى ذات الصلة إىل
املستويات ،وال سيما إنشاء فريق غري رمسي يف جنيف لدعم مواصلة توطيد تلك املبادئ والنظر يف سبل تعزيز احلماية يف
القرار.
سياقات مكافحة اإلرهاب.

رابعا ،إن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات
السياسية اخلاصة تؤدي دورا حيويا يف دعم االنتقال من النزاع
إىل السالم يف بعض من أكثر املناطق هشاشة يف العامل ،وحنن
نشكر كل من يسهم يف هذه املساعي ،وال سيما البلدان
املسامهة بقوات وبأفراد شرطة .وكثريا ما ترتك آثار هذه النزاعات
املزعزعة لالستقرار ،وال سيما ما ينتج عنها من عنف وتشريد،
السكان املدنيني عرضة النتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان.
إن بعثات حفظ السالم اليت تسهم يف احلد من هذا اخلطر ويف
أنشطة محاية املدنيني ،مبا يف ذلك تلك اليت تنفذها العناصر
املدنية يف البعثات ،هي حبق يف صميم أهدافها ،مع اإلحاطة
علما مببادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني.

إن النزاعات املسلحة اليوم هي ،أوالً وقبل كل شيء،
أزمات محاية .وال ب ّد من أن يظل املنع أولوية .وجيب أن نتبع
تلك السبل من أجل العمل والبناء على املبادرات والتدابري
العملية اليت أبرزها تقرير األمني العام .وجيب عمل املزيد من
أجل التشجيع على وضع أطر السياسات الوطنية املتعلقة حبماية
املدنيني ،والعمل مع اجلماعات املسلحة من غري الدول من أجل
تعزيز محاية املدنيني ،وتسهيل تبادل املعلومات بشأن املمارسات
اجليدة لضمان االمتثال للقانون الدويل ذي الصلة واملساءلة عن
انتهاكه .إن جمموعة األصدقاء ملتزمة بالقيام بدورها واإلسهام
يف أنشطة الدعوة على املستوى العاملي لتعزيز محاية املدنيني يف
النزاعات املسلحة.

إن محاية املدنيني التزام أساسي من التزامات األمم املتحدة،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمـة اآلن ملمثل
ولكن جيب أن يتحقق تقارب بني التوقعات والقدرات .ولذلك ،اململكة العربية السعودية.
فإننا نشجع على إجراء املزيد من املناقشات املركزة يف مجيع
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السيد المع ّلمي (السعودية) :أوّد يف البداية أن أهنئكم
على توليكم مهام رئاسة جملس األمن وإدارة أعمال اجمللس
باقتدار ،وأشكركم على عقد هذه اجللسة ملناقشة محاية املدنيني
أثناء النزاع املسلح ،وأق ّدر لكم األمهية اليت تولوهنا هلذا املوضوع
وهي اليت تبلورت عن طريق مشاركة معايل وزير خارجية بلدكم
يف جانب من أعمال هذه اجللسة.

وعلى مدى سبع سنوات متتالية ،تابع العامل مسلسل
الدماء يف سورية الذي راح ضحيته مئات اآلالف من املدنيني
األبرياء باستخدام خمتلف وسائل القتل واإلبادة .ويف ميامنار،
يقلب العامل يديه وهو ينظر إىل مئات اآلالف من املدنيني
وحترق بيوهتم
املسلمني الروهينغيا وهم يطردون من ديارهم ّ
ويشرد أطفاهلم .ويف اليمن ،متارس عصابات
ويغتصب نساؤهم ّ
احلوثي املدعومة من إيران أبشع أنواع التنكيل جبموع املواطنني
املدنيني ،مبا يف ذلك جتنيد األطفال ،وزرع األلغام يف األحياء
املدنية ،واستخدام الدروع البشرية ،ومنهم الطفلة “مجيلة” بنت
األربع سنوات اليت أنقذهتا قوات التحالف الستعادة الشرعية يف
اليمن وسلمتها إىل أهلها وذويها.

“ال ختونوا ،وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال متثلوا،
وال تقتلوا طفال صغريا أو شيخا كبريا وال امرأة ،وال تعقروا
خنال وال حترقوه ،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،وال تذحبوا شاة
وال بقرة وال بعريا إال ملأكله ،وسوف مترون بأقوام قد فرغوا
أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له”.

لقد آن األوان ،سيدي الرئيس ،ألن يدرك مرتكبو األعمال
العدوانية ضد املدنيني أن جرائمهم لن تفلت من احملاسبة.
ولذلك ،فلقد أيدت اململكة العربية السعودية تشكيل جلنة
حتقيق يف جرائم إسرائيل يف غزة ،وتؤيد آلية مجع الوثائق واألدلة
حملاسبة مرتكيب جرائم احلرب يف سورية ،كما نطالب بضرورة
تسهيل عودة أبناء الروهينغيا الذين طردوا من بلدهم عودة آمنة
كرمية طوعية ،ونطالب باختاذ الوسائل الكفلية حملاسبة من تسببوا
يف إيذائهم.

عندما أرسل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ،خليفة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،جيشاً من املسلمني يف مهمة عسكرية
دفاعية ،يف القرن السابع امليالدي ،أوصاهم قبل رحيلهم بوصية
متثل أساسا هاما صاحلا لكل حني حول محاية املدنيني ،إذ قال
خماطبا أفراد اجليش:

هبذه العبارات البليغة املختصرةّ ،خلص أبو بكر منهج
محاية املدنيني الذي مل يقتصر فقط على البشر ،بل مشل الشجر
واحليوانات ،كما اشتمل على احرتام حرمة من تفرغوا للعبادة،
خيوض بلدي يف الوقت احلاضر ،بالتعاون مع شركائه من دول
وهي قواعد ومبادئ ينبغي االلتزام هبا يف كل زمان ومكان مثلما
التحالف من أجل استعادة الشرعية يف اليمن ،عملية عسكرية
كانت سائدة يف القرن السابع امليالدي.
هتدف إىل إنقاذ الشعب اليمين من قوى الظالم اليت تريد أن
إن الواقع الذي نشهده يف العامل اليوم هو واقع مرير أليم،
تسيطر عليه وتقوده حنو اهلالك .وقد التزمت قوات التحالف يف
بعيد كل البعد عن رؤية أيب بكر ،فحرمة املدنيني اليت كفلتها
عملياهتا بأقصى درجات احلرص واحليطة وضبط النفس لتحقيق
األديان السماوية والقوانني الدولية صارت تنتهك دون خوف
محاية فعالة وشاملة للمدنيني ،وإذا وقعت حوادث عرضية غري
من املساءلة أو احملاسبة ،ودون اعتبار ملعايري اإلنسانية ،فقبل
مقصودة تسببت يف اإلضرار بأعداد حمدودة من املدنيني ،فإن
أيام شهدنا أمام أعيننا مذحبة جديدة نفذهتا قوات االحتالل
هذه احلوادث قد كانت حمل االهتمام وخضعت للتحقيق الدقيق
اإلسرائيلي يف غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء من املواطنني
ومت التوصل يف كثري منها إىل نتائج تشمل حماسبة املسؤولني
الفلسطينيني وآالف اجلرحى.
وتعويض املتضررين.
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ولقد كان من بني اإلجراءات اليت استخدمتها قوات
التحالف من أجل استعادة الشرعية يف اليمن هبدف محاية
املدنيني ما يلي:
أوالً ،أن مير حتديد األهداف العسكرية بعدة مراحل تبدأ
من اختيار اهلدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من
خالل عدة مصادر لضمان احليلولة دون وقوع األخطاء يف آلية
االستهداف ،مع االفرتاض بأن كل موقع يف اليمن هو موقع
مدين إىل أن يثبت العكس بشكل قاطع.
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تقف بكل ثقة لتطالب مبحاسبة أولئك الذين ال يقيمون هلذه
الضوابط وزنا ،وال يعرتفون مبسؤوليتهم عما جنت أيديهم،
وميارسون القتل بدم بارد ،برصاص القناصة يف غزة أو بالرباميل
املتفجرة واألسلحة الكيميائية يف سورية ،ويساندهم يف ذلك
من يساندهم وخاصة من أفراد النظام اإليراين ،الذين ميارسون
التحريض والقتل الفعلي واملباشر عن طريق ميليشياهتم الطائفية
يف لبنان وسورية وغريها من األماكن .وإنه من املضحك حقاً
أن يتح ّدث املمثل اإليراين عن معاناة اليمنيني يف اليمن يف حني
أهنم أكثر من تسبب يف هذه املعاناة يف أكثر من مكان.

ثانياً ،العمل بشكل دائم على تطوير قائمة األماكن
احملظورة ،وكذلك املمنوع استهدافها ،اليت تشمل مواقع جتمع
املدنيني ،ودور العبادة ،واملقار الدبلوماسية ،ومقار املنظمات بنما.
السيد أروتشا رويث (بنما) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
واهليئات الدولية احلكومية وغري احلكومية ،واألماكن األثرية
أن أتكلم بالنيابة عن أعضاء شبكة األمن البشري ،وهي شبكة
والرتاثية ،وأن هذه القائمة يتم حتديثها بشكل مستمر.
ثالثاً ،استخدام قوات التحالف لألسلحة املوجهة ودقيقة أقاليمية تضم األردن وأيرلندا وبنما وتايلند وسلوفاكيا وسويسرا
اإلصابة بالرغم من تكلفتها العالية ،وذلك حرصا على احلد من وشيلي وكوستاريكا ومايل والنرويج والنمسا واليونان وجنوب
أفريقيا ،ذات مركز املراقب ،وبلدي ،بنما .وشبكة األمن البشري
األضرار اجلانبية إىل أدىن مستوى ممكن.
جمموعة غري رمسية مؤلفة من الدول اليت تدعو إىل إدماج هنج
رابعاً ،احلرص على إسقاط منشورات حتذيرية يف املناطق
الصعد الدولية
األمن البشري يف السياسات والربامج على ُ
اليت توجد هبا أهداف عسكرية قبل استهدافها لضمان عدم
واإلقليمية والوطنية.
وجود املدنيني بالقرب من تلك املواقع.
بالنيابة عن أعضاء الشبكة ،أود أن أعرب عن تقديرنا
خامساً ،إنشاء وتعزيز إجراءات التشغيل القياسية املعنية
للرئاسة البولندية على عقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن
بالتحقيق يف احلوادث وتقوميها إثر الضربات اجلوية اليت تثار
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،وأن أشكر أيضا مقدمي
بشأهنا بعض االدعاءات.
اإلحاطات اإلعالمية اليوم على بياناهتم ،وأعرب عن امتناننا
سادساً ،إنشاء وحدة متخصصة يف محاية األطفال واملدنيني لعرض تقرير األمني العام (.)S/2018/462
يف قيادة القوات املشرتكة ،ومتكني الفريق التقين لألمم املتحدة
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة إحدى أولويات
من القيام بالتدريب والتأهيل الالزم ألعضائها.
الشبكة ،فقد شاركنا بصورة بناءة يف مناقشات جملس األمن
ومن ذلك يتضح أن اململكة العربية السعودية تلتزم بأعلى بشأن هذه املسألة منذ عام  .٢٠٠٢ونشجع جملس األمن
املعايري اليت يفرضها عليها الدين اإلسالمي احلنيف ،ووصية على مواصلة النهوض جبدول أعمال احلماية ،والفصل بني
أيب بكر رضي اهلل عنه ،والقوانني الدولية ذات العالقة ،وأهنا هذه املسألة اهلامة واملناقشات السياسية األخرى اليت ميكن أن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
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تقوض الطاقات الكامنة إلطار العمل هذا .وترى شبكة األمن ضمان املساءلة عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق
هج كلي لألمن اإلنسان.
البشري أن تتم تكملة ُنـ ُهج األمن التقليدية بنَ ٍ
حموره البشر .وهذا ال يشمل الرتكيز على محاية املدنيني عندما
وحنن نقدر االهتمام املتواصل الذي يوليه جملس األمن هلذه
ينشب نزاع من النزاعات فحسب ،لكن أيضا على منع نشوب املسألة اهلامة ،كما ندعو جملس األمن إىل الرد بسرعة وبقوة
النزاعات باملعىن األوسع نطاقا.
وبثبات وبصورة منهجية على مجيع انتهاكات القانون الدويل يف

وترحب شبكة األمن البشري بآخر تقرير لألمني العام .حاالت النزاع املسلح .فال الصمت وال التسامح وال اإلفالت
ونالحظ بقلق متزايد أن السكان املدنيني ما زالوا يتحملون من العقاب خيار من اخليارات .وهذه هي الرسالة اليت ينبغي أن
وطأة النزاعات املسلحة يف مجيع أحناء العامل ،وال سيما عند تصدر بوضوح عن جملس األمن وجيب أن نتجاوب معها مجيعا.
استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان .ويف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
َّ
هذه احلاالت ،غالبا ما يكون القانون اإلنساين الدويل غري ُمَنـف ٍذ الدائم عن دولة الكرسي الرسويل ذات مركز املراقب لدى األمم
بالقدر الكايف .وحنن نقدر أن تقرير األمني العام يتناول هذه املتحدة.
املسألة ،ونشجع الدول األعضاء على املشاركة يف احملادثات
رئيس األساقفة أوزا (تكلم باإلنكليزية) :إن الكرسي
اجلارية اخلاصة هبا .ونود أن نؤيد األمني العام يف دعوته إىل
الرسويل يود أن يشكر الرئاسة البولندية على تنظيم جلسة اليوم
االمتثال الصارم للقانون اإلنساين الدويل ْ ،مبا يف ذلك توخي
اهلامة واحملمودة كثريا.
أقصى درجات احليطة يف سري األعمال العدائية يف املناطق
إن اتفاقية جنيف الرابعة تضع محاية املدنيني يف صميم
احلضرية.
القانون اإلنساين الدويل .وقد أسهم الربوتوكوالن اإلضافيان
ونشاطر األمني العام رأيه القائل بأن أفضل طريقة حلماية
لعام  ١٩٧٧امللحقان باتفاقيات جنيف بقدر كبري يف حتسني
املدنيني يف األجل الطويل هي معاجلة األسباب اجلذرية الكامنة
احلماية القانونية اليت تشمل املدنيني واجلرحى .ومع ذلك ،وعلى
وراء نشوب النزاعات ،وتعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون،
الرغم من هذه الضمانات ،ميكن للمرء أن يؤكد بأمان بأن
وتوطيد اإلدارة احلكومية واملؤسسات ،واالستثمار يف التنمية
حال املدنيني يف خضم النزاعات املسلحة مل يكن ّ
قط حمفوفا
املستدامة الشاملة للجميع .ونشجع اجمللس على استخدام مجيع
باملخاطر كما هو اليوم .ومن احملزن أنه جيب على جملس األمن
املعلومات الصادرة عن خمتلف أجهزة األمم املتحدة من أجل
أن يستمع بانتظام إىل شهادات عن أبشع ضروب الوحشية
حتسني تنفيذ املعايري وااللتزامات الدولية املتعلقة حبماية املدنيني.
واحلاالت املتعمدة الستهداف املدنيني كأسلوب من أساليب
ونرحب باستمرار الدعوة إىل إعمال املساءلة عن انتهاكات احلرب.
القانون اإلنساين الدويل ،إذ إنه أمر حيوي من أجل محاية املدنيني
وإذ يأخذ األمني العام يف االعتبار األعمال الوحشية ومجيع
وحتقيق السالم املستدام .إن املساءلة أمر أساسي لتحسني محاية
اهلجمات املتعمدة اليت تستهدف املدنيني األبرياء يف أحناء كثرية
املدنيني .وجيب أن متتثل الدول اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل
من العامل ،فإنه يتكلم حمقا عن أزمة محاية على الصعيد العاملي.
حملاسبة مرتكيب اجلرائم ضد املدنيني .وبوصفنا اجملتمع الدويل،
مروع حقا،
منها
الوقاية
ميكن
اليت
املعاناة
من
احلايل
املستوى
إن
ٌ
ينبغي لنا أن نفعل املزيد من أجل بناء القدرات الوطنية من أجل
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كما قال البابا فرانسيس مرارا ،ومن غري املقبول على اإلطالق السياسية الشاملة للمنازعات والسعي إىل التسوية السلمية.
أن يدفع مثن النزاعات العديد من األشخاص العزل ،مبن فيهم وثقافة الوقاية ،يف هناية املطاف ،هي أفضل ضمان لدينا من
أجل استدامة وإدامة السالم واألمن.
الكثري من األطفال.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وتؤدي اخلدمات الصحية األساسية ،مبن يف ذلك العاملون
يف املستشفيات واملوظفون الطبيون ،دورا حامسا بوصفها تقدم بيالروس.
دعما حيويا ينقذ األرواح ويبقي على األمل والتفاؤل أثناء
السيد ريباكوف (بيالروس) (تكلم بالروسية) :نود أن
النزاعات .وحيرم أي هجوم على املستشفيات واملدارس واملوظفني نشكر الرئاسة البولندية على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة احلسنة
أجياال بكاملها من حقهم يف احلياة والصحة والتعليم ،كما قال التوقيت للغاية بالنظر إىل احلالة الدولية الراهنة الكارثية حقا يف
البابا فرانسيس .إن موجة من اهلجمات اليت وقعت مؤخرا على العديد من مناطق العامل .وحنن مضطرون ملناقشة هذه املسألة
املرافق الطبية يف حاالت النزاع من دول وجهات غري تابعة لدول نتيجة عدم اختاذ إجراء من جانب الدول نفسها ،ويف مقدمتها
جتب إدانتها بأقوى العبارات املمكنة .فهي ليست خرقا للقانون أعضاء جملس األمن ،ملنع نشوب النزاعات الدولية ،اليت يشكل
الدويل فحسب ،ولكنها أيضا خيانة للبشرية ذاهتا .وجيب إهناء السكان املدنيون ضحاياها الرئيسيني .إن جملس األمن هو
ثقافة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم.
اجلهاز الرئيسي والوحيد داخل منظومة األمم املتحدة الذي
والقرار التارخيي جمللس األمن  )2016( 2286يتعلق
بتلك الضرورة احلتمية من خالل إدانة ال لبس فيها للهجمات
أو التهديدات ضد املوظفني الطبيني والعاملني يف اجملال اإلنساين
الذين يؤدون واجباهتم الطبية بشكل حصري .ومهمتنا اآلن هي
حتويل تلك اإلرادة السياسية إىل إجراءات ملموسة.

كما أن االجتاه املتزايد للهجمات على العاملني يف جمال
األنشطة اإلنسانية هو أيضا مدعاة للقلق الشديد .وعالوة
على ذلك ،فإن تسييس املساعدة اإلنسانية وعسكرهتا أمر غري
مقبول .وال بد من إخضاع أي طرف يف نزاع ما للمساءلة عن
أي حرمان للمدنيني من احلصول على الغذاء واملاء والرعاية
الطبية األساسية من أجل اكتساب ميزة عسكرية .وباملثل،
جيب رفض استخدام املساعدات اإلنسانية كورقة مساومة يف
مفاوضات السالم.

يتحمل املسؤولية الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني.
واليوم ،لألسف ،أصبح اجمللس حمفال للمواجهات اجليوسياسية
حيث يتم التضحية بالتسوية احلقيقية للنزاعات من أجل تعزيز
مصاحل فرادى الدول.
فقد قُتل عشرات الفلسطينيني ،من بينهم أطفال ،يف
اشتباكات على احلدود بني غزة وإسرائيل يف األسبوع املاضي،
وأصيب املئات جبروح .ومل نتلق حىت اآلن أدلة مقنعة على
استخدام األسلحة الكيميائية يف دوما ،ومع ذلك مت استخدام
البيانات اليت أُديل هبا عن ذلك هنا يف جملس األمن لتربير أعمال
العدوان العسكري اإلجرامي على سورية .وإذ استخدم تعبريا
أصبح شائعا يف هذه القاعة ،فمن املرجح جدا أننا نتعامل مع
استفزاز سافر يف هذا الصدد .ويف زمن خمتلف ،استُخدمت
ذريعة مماثلة لبدء حرب ضد العراق.

ونتيجة للقصف ،ال يزال الناس ميوتون يف جنوب شرق
وقبل كل شيء ،إن أفضل سبيل لتحقيق هدف محاية
املدنيني هو منع نشوب النزاعات املسلحة يف املقام األول .وهذا أوكرانيا .وحىت اآلن ،بعد أربع سنوات من اإلحراق الوحشي
ينطوي على معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات ،وإجياد احللول ألكثر من  ٤٠شخصا يف اشتباكات خارج مقر النقابة العمالية
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يف أوديسا ،ال تزال تلك اجلرمية دون عقاب .إن معاناة املدنيني،
ال سيما أكثر الفئات ضعفا ،أثناء النزاع املسلح هي نتيجة
مباشرة لعدم رغبة أو قدرة الدول على التضحية بطموحاهتا
السياسية من أجل منع نشوب النزاعات وتسويتها.
وأود أيضا أن أوجه انتباه اجمللس إىل فئة ضعيفة من
املهنيني املوجودين دائما يف مسرح األحداث يف مناطق اخلطر
 إهنم املرتمجون .ويف حاالت النزاع املسلح وبناء السالم بعدانتهاء النزاع ،وهي حاالت تنطوي على خماطر عالية جدا،
يواجه املرتمجون خطرا شديدا ألن عملهم املهين يوجب عليهم
املساعدة يف إقامة حوار بني أطراف النزاعات ومع السكان
املدنيني .ونرى أن األوان قد آن منذ وقت طويل لوضع صك
دويل ،سواء كان ذلك يف شكل معاهدة دولية أو قرار جمللس
األمن أو اجلمعية العامة ،من شأنه التأكيد على الوضع اخلاص
للمرتمجني التحريريني واملرتمجني الشفويني يف احلاالت اخلطرية
وحتسني محايتهم.
يف اخلتام ،أود أن أشري إىل أن مجهورية بيالروس مل تتجنب
مطلقا املشاركة يف اجلهود الدولية الرامية إىل صون السالم واألمن
الدوليني ،وال سيما يف السياق اإلقليمي .وتواصل بيالروس
دعمها الثابت إلجياد تسوية سلمية للنزاع يف جنوب شرق
أوكرانيا ،وتسهم يف ذلك من خالل عقد اجتماعات يف مينسك
لفريق االتصال الثالثي املعين بأوكرانيا وأفرقة العمل التابعة له ،مبا
يف ذلك الفريق العامل الفرعي املعين باألمن .وندعم أيضا وضع
معايري مقبولة للطرفني من أجل النشر احملتمل لقوة حفظ سالم
تابعة لألمم املتحدة يف املنطقة على حنو يرضي مجيع األطراف
دون استثناء .وأود أن أؤكد للمجلس أن بيالروس على استعداد
ملواصلة العمل بشكل شامل من أجل تعزيز التسوية السلمية
للمنازعات ،مبا يف ذلك يف منطقتنا.
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السيدة روغوابيزا (رواندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أشكر الرئاسة البولندية على عقد مناقشة اليوم بشأن جتديد
التزامنا باملسؤولية احملورية جلميع بعثات حفظ السالم ،أال وهي،
محاية املدنيني .وأشكر أيضا األمني العام أنطونيو غوترييش
والسيد إيف داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر،
والسيدة هناء ادور على إحاطاهتم.
إن أفضل سبيل حلماية املدنيني يكون ،أوال ،من خالل
منع نشوب النزاعات وتصاعدها؛ وثانيا ،بتسوية النزاعات من
خالل الوسائل السياسية عندما تفشل الوقاية؛ وثالثا ،من خالل
ضمان مساءلة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة ضد املدنيني أثناء
النزاعات املسلحة؛ ورابعا ،وهو األهم ،من خالل جعل الناس
ومحاية املدنيني يف صلب العمل السياسي لألمم املتحدة وعملها
يف جمال حفظ السالم .وتؤكد مناقشة اليوم األمهية احملورية حلماية
املدنيني ،خاصة ألن املدنيني ما زالوا ميثلون نسبة متزايدة باطراد
من الضحايا يف النزاعات املسلحة .ورواندا تدين بشدة مجيع
اهلجمات على املدنيني احملاصرين يف حاالت النزاع املسلح .إن
املدنيني ليسوا ضحايا للحرب أبدا؛ وهم دائما ضحايا جلرائم
احلرب ،إما ألهنم يُستهدفون عمدا أو ألهنم يُستخدمون كدروع
بشرية من قبل أطراف النزاعات.
وتشدد رواندا على ضرورة إعطاء األولوية حلماية املدنيني
يف مجيع عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة من أجل منع
االنتهاكات للقانون الدويل يف حاالت النزاع املسلح والتصدي
هلا بصورة فعالة .ويف هذا الصدد ،أود أن أسلط الضوء على أربع
نقاط بشأن كيفية معاجلة مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني
لاللتزام السياسي حبماية املدنيني وحتسني فعالية عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ،بالنظر إىل الظروف املُح ِددة للتحديات
الراهنة.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
أوال ،إن مبادئ كيغايل هي جمموعة من أفضل املمارسات
رواندا.
الرامية إىل تعزيز محاية املدنيني يف بعثات حفظ السالم اليت تأذن
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هبا األمم املتحدة .وهي تستند إىل الدروس املستفادة ومتثل
خطة ملموسة هتدف إىل تشكيل ممارسات حفظة السالم ،وفقا
للوالية املنوطة هبم ،مبا يف ذلك يف احلاالت املضطربة .وعلى
مدى العقد املاضي ،زادت بدرجة كبرية طلبات اجملتمع الدويل
من حفظة السالم وكثريا ما يطلب منهم فعل املزيد مبوارد أقل
بكثري يف بيئات تزداد صعوبة على حنو مطرد .وتوصل تقرير
صادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمم املتحدة
( )A/68/787إىل أنه يف  ٥٠٧هجمات أُبلغ عن وقوعها على
املدنيني يف الفرتة بني عامي  ٢٠١٠و  ،٢٠١٣مل يستخدم
حفظة السالم القوة مطلقا تقريبا حلماية األشخاص الذين
يتعرضون للهجوم .وقدم التقرير ثالث توصيات ،هي :أوال،
تعزيز مراقبة عمليات الوحدات العسكرية؛ ثانيا ،زيادة توضيح
مهام حفظة السالم على املستوى التكتيكي؛ وثالثا ،حتسني
عالقة العمل بني عمليات حفظ السالم والكيانات العاملة يف
اجملال اإلنساين .وتتناول مبادئ كيغايل التوصية الثانية بصورة
مباشرة ،وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألثين على حفظة السالم
الذين ينفذوهنا بفعالية على أرض الواقع.
ثانيا ،أود أن أشدد على أن مبادئ كيغايل ال جتُ ّب ميثاق
األمم املتحدة ،كما أهنا ال تتعارض مع مبادئ األمم املتحدة
حلفظ السالم أو تتجاوز والية البعثة .ويف هناية املطاف ،فإن
جملس األمن هو الذي يقرر واليات مجيع بعثات األمم املتحدة
حلفظ السالم.
ثالثا ،إن مبادئ كيغايل ال تستبعد استخدام القوة .وكما
هو وارد يف الفقرة  ٣من مبادئ كيغايل ،نتفق على
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اليت تكون لديها نية عدائية واضحة يف إحلاق األذى
باملدنيني”.
رابعا ،لقد ُولدت مبادئ كيغايل من رحم الرغبة يف حتسني
فهمنا وتنفيذنا حلماية املدنيني .وحنن نتعرض لسهام االنتقاد
ونكون موضعا للتساؤالت أحيانا بشأن أصل هذه املبادئ.
وأود أن أقول أن أصل مبادئ كيغايل واضحة جدا .وقد
زار وزير خارجية مجهورية بولندا رواندا يف الشهر املاضي .وأصل
املبادئ يعود إىل عام  ،١٩٩٤عندما تركنا حنن أبناء رواندا
نواجه مصرينا بأنفسنا .وقد تعلمنا من جتربتنا املأساوية وعملنا
منذئذ بال كلل لتقدمي إسهامنا املتواضع يف فعالية عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم فيما يتعلق بالوفاء بالواجب النبيلة
واملقدس املتمثل يف ردع العنف ضد املدنيني ومحاية املدنيني يف
حاالت النزاع املسلح.
وأخريا ،فإن تعزيز محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة
يتطلب حتوال منطيا من إدارة النزاعات إىل منع نشوهبا .وتتحمل
الدول املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني ،وستظل تتحملها.
ومع ذلك ،عندما تستهدف األطراف املتحاربة املدنيني وعندما
ال تُوفر احلماية ،فمن مسؤوليتنا اجلماعية بوصفنا دوال أعضاء يف
األمم املتحدة ،وال سيما جملس األمن ،كفالة بقاء محاية املدنيني
غري املسلحني ،واألشخاص املشردين داخليا ،ووكاالت األمم
املتحدة والعاملني يف اجملال اإلنساين الذين يعيشون ويعملون يف
بيئات معقدة ومميتة مهمة ذات أولوية بالنسبة حلفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة عند وجودهم يف امليدان .وهذه هي
مسؤوليتنا اجلماعية باعتبارنا أعضاء يف األمم املتحدة ،وستظل
تلهم التزام رواندا حبفظ السالم ،سواء يف االحتاد األفريقي أو يف
األمم املتحدة.

“أن نكون مستعدين الستخدام القوة حلماية
املدنيني ،حسب االقتضاء ومبا يتسق مع الوالية .ويشمل
هذا العمل استعراض القوة من باب الردع؛ ونشر قواتنا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
للفصل بني اجلهات الفاعلة املسلحة واملدنيني؛ والقيام مجهورية كوريا.
بعمل عسكري مباشر ضد اجلهات الفاعلة املسلحة
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السيد هام سانغ ووك (مجهورية كوريا) (تكلم باإلنكليزية) :املدنيني .وأحث اجمللس على االستجابة بصورة موحدة هلذه
أود أوال أن أشيد بالرئاسة البولندية على مبادرهتا احلسنة التوقيت الدعوات املوجهة من األمني العام من أجل إنقاذ األرواح.
بعقد هذه املناقشة املفتوحة اليوم بشأن املسألة احلامسة املتمثلة يف
ثانيا ،جيب أن نكفل املساءلة عن اجلرائم اليت جيري ارتكاهبا
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة.
ضد املدنيني يف انتهاك واضح للقانون الدويل .واإلفالت من
لقد دخلت احلرب يف سورية اآلن سنتها الدموية الثامنة.
وحىت اآلن ،لقى أكثر من  ٥٠٠ ٠٠٠شخص حتفهم ،مبا يف
ذلك عدد غري املتناسب من املدنيني .ولألسف ،فإنين أخشى
أن سورية ليست سوى واحد من العديد من البلدان اليت يقتل
فيها املدنيون يف النزاعات املسلحة.
ويف الوقت نفسه ،فإن التشريد القسري للمدنيني يف
النزاعات املسلحة قد بلغ أعلى مستوياته منذ عقود ،إذ أن عدد
الالجئني واألشخاص املشردين داخليا  -أكثر من  ٦٥,٦مليون
نسمة  -أصبح اآلن أعلى مما كان عليه يف أي وقت مضى منذ
احلرب العاملية الثانية .كما أن النزاع املسلح يؤثر بشكل غري
متناسب على الفئات الضعيفة ،مثل النساء واألطفال ،ويفاقم
معاناهتم .واألسوأ من ذلك ،ال يزال العنف اجلنسي يُستخدم
كأسلوب من أساليب احلرب واإلرهاب ضد هؤالء السكان.
ويف ضوء تلك اخللفية القامتة ،فإن مجهورية كوريا تدعم املبادرة
احلسنة التوقيت اليت اختذت اليوم السرتعاء االنتباه من جديد
إىل املسألة األساسية املتمثلة يف محاية املدنيني يف النزاعات
املسلحة .ونود أن نشدد على النقاط الثالث التالية.

العقاب جيب أن يكون غري مقبول يف كل ركن من أركان العامل.
ويف الواقع ،من الضروري حماسبة املخالفني على جرائمهم من
خالل حماكمتهم يف نظم العدالة اجلنائية الوطنية والدولية ،مبا يف
ذلك احملكمة اجلنائية الدولية .وحىت يف احلاالت اليت تكون فيها
النظم القضائية غري متاحة بعد ،ينبغي أن نعد بشكل مجاعي
لظهور العدالة واملساءلة يف املستقبل .ويف هذا الصدد ،فإن
اآللية الدولية احملايدة واملستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية
منوذج جيد.

ثالثا ،جيب علينا االستفادة القصوى من بعثات حفظ
السالم القائمة التابعة لألمم املتحدة بغية تعزيز فعالية اجلهود
الرامية إىل محاية املدنيني يف امليدان .ويف القرار 1894
( ،)2009شدد جملس األمن على أن أنشطة احلماية اليت صدر
هبا تكليف جيب أن حتظى باألولوية يف استخدام القدرات واملوارد
املتاحة .ومع ذلك ،جيب علينا أن نعرتف أيضا بأن بعثات
األمم املتحدة حلفظ السالم ال ميكن أن تفي بتلك الوالية يف
مواجهة التحديات املتزايدة من حيث عددها وتعقيدها إال إذا
ُدعمت بتعزيز القدرات على النحو املناسب .وعلى هذا النحو،
ينبغي أن نواصل استكشاف سبل تعزيز نوعية هذه القدرات
عن طريق ضمان أن جتهيز بعثات حفظ السالم بشكل أفضل
بالتكنولوجيات األساسية ،مثل املركبات اجلوية غري املأهولة،
ومعدات النظام العاملي لتحديد املواقع ،وغريها من الوسائل
املتطورة األخرى من أجل تيسري محاية املدنيني.

أوال ،حلماية املدنيني من النزاعات ،ينبغي أن نركز على املنع.
فكما أبرز األمني العام ،فإن املنع هو هنج التحول النمطي الذي
يغلق الفجوة بني االلتزام والواقع .وذلك هو ما يدعم االجتاه
الذي تشدد عليه بصورة مشرتكة االستعراضات بشأن عمليات
حفظ السالم ،وهيكل بناء السالم ،وخطة املرأة والسالم واألمن.
ويف اخلتام ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد من جديد
ويف هذا الصدد ،أحث األمني العام على استخدام سلطاته
مبوجب املادة  ٩٩من ميثاق األمم املتحدة لتوجيه اهتمام جملس التزام مجهورية كوريا بالعمل مع الدول األعضاء األخرى من
األمن إىل اهلجمات الواسعة النطاق الوشيكة أو اجلارية على أجل محاية الفئات الضعيفة من املعاناة يف النزاعات املسلحة.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل يف نينوى واألنبار وصالح الدين ،وتقدمي الدعم الكامل هلم،
وإعادة تأهيل أهايل تلك املناطق نفسيا ودجمهم يف اجملتمع،
العراق.
السيد بحر العلوم (العراق) :بداية ،يرحب وفد بلدي مبعايل وحتقيق املصاحلة الوطنية ،بعد أن دمر التنظيم اإلرهايب البىن
وزير خارجية مجهورية بولندا ،السيد ياتسيك تشابوتوفيتش ويثمن التحتية واملنازل قبل هروهبم من أرض املعركة.
إن احلكومة العراقية ملتزمة بالتعاون مع األمم املتحدة
جهوده احلثيثة اليت يبذهلا يف إدارة هذا احلوار البناء .ويتمىن لوفد
بولندا التوفيق يف إدارة جملس األمن هلذا الشهر .كما يتقدم وفد لتنفيذ قرار جملس األمن  )2017( 2379اخلاص بتجرمي تنظيم
بلدي بالشكر إىل األمني العام ،السيد أنطونيو غوترييش ،على داعش اإلرهايب ،والتعاون مع األمم املتحدة إنصافا للضحايا
إحاطته اإلعالمية املهمة بشأن هذا احلدث ،وإىل السيد إيف وجترمي اجلناة وعدم إفالهتم من العدالة .وقد سبق ذلك توقيع
داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،على الدور العراق على البيان املشرتك مع املمثلة اخلاصة لألمني العام
الكبري الذي بذلته اللجنة يف إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع يف  ٢٣أيلول/سبتمرب
املناطق املنكوبة ،واليت كان من الصعب على أي طرف الوصول  ،٢٠١٦الذي دخل حيز النفاذ يف مطلع هذا العام ،والذي
إليها خلطورهتا والسيطرة عليها من قبل التنظيمات اإلرهابية .من شأنه مساعدة ضحايا العنف اجلنسي نتيجة العمليات
والشكر موصول إىل السيدة هناء أدور ،الناشطة املميزة يف جمال اإلرهابية .كما عملنا على بناء قدرات اجلهات العراقية املعنية
حقوق اإلنسان ،على نشاطها املميز واحملموم يف جمال حقوق بالتعامل مع الضحايا ومساعدهتم .تلى ذلك ترحيب رئيس
الوزراء بتوقيع خطة عمل مع مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام
اإلنسان يف العراق الدميقراطي اجلديد.
لقد حققت قواتنا املسلحة جبميع صنوفها انتصارات كبرية املعنية باألطفال والنزاع املسلح ،إلعادة تأهيل األطفال الذين
يف حترير األراضي املغتصبة من أيدي اجملاميع اإلرهابية .وحرصت جنّدهم تنظيم داعش اإلرهايب.
قواتنا البطلة على تنفيذ واجباهتا مبهنية عالية يف احرتامها للقانون
الدويل حلقوق اإلنسان .وكانت حمل تقدير من العامل ومبعث
فخر واعتزاز.

وبذلت جهودا كبرية لدحر اإلرهاب ،بإسناد وتعاون من
التحالف الدويل والدول الصديقة والشقيقة .وعملت على توفري
ممرات آمنة للمدنيني وإخراجهم من املناطق اخلطرة اليت سيطرت
عليها اجملاميع اإلرهابية ،وإيواء النازحني يف خميمات آمنة وتوفري
ما حيتاجونه من املستلزمات األساسية العينية والغذائية والصحية
واملالية.

وسبق أن أدان االحتاد األوريب  -يف رسالة وجهتها املثلة
السامية لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية،
السيدة فيديريكا موغرييين ،يف  ٢٠حزيران/يونيه  -٢٠١٧اليت
اعتربت اجلرائم اليت ارتكبها تنظيم داعش اإلرهايب ترتقي إىل
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة مجاعية .وأعرب
العراق عن ترحيبه بتدريب القوات العراقية املعنية بعمليات الفرز
األمين للمدنيني ،وذلك على يد خرباء متخصصني تابعني لألمم
املتحدة ،حسب مذكرته املوجهة إىل مكتب املمثلة اخلاصة لألمني
العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح يف  ١٦أيار/مايو .٢٠١٧

إن احلكومة العراقية ،وفق قوانينها الوطنية والتزاماهتا الدولية،
لقد سعت احلكومة العراقية بكافة الوسائل إىل استنفاض
جهود الوزارات كافة وإمكانياهتا من أجل إيصال املساعدات حريصة كل احلرص وملتزمة أشد االلتزام مبحاسبة ومساءلة
اإلنسانية واألدوية واملياه الصاحلة للشرب ألبناء املناطق احملررة تنظيم داعش اإلرهايب على ما ارتكبه من جرائم ،مبا يف ذلك
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القتل واالختطاف واالجتار بالبشر ،وإحالة املتهمني إىل القضاء
والتأكد من عدم إفالهتم من العقاب ،والتنسيق مع اجملتمع
الدويل بغية مالحقتهم دوليا.

22/05/2018

املناطق اليت احتلها تنظيم داعش واختذها مواقع لتدريب عناصره
أو ختزين أسلحته ،لتحقيق اهلدف األمسى املتمثل يف حترير
املدنيني ومحايتهم ،الذين استخدمهم داعش كدروع بشرية ،مث
حترير األرض وتطهريها وتسليمها إىل السلطات املدنية بغرض
إعادة تأهيلها.

فقد استحدث العراق حماكم حتقيق خمتصة تتوىل التعامل مع
اجلرائم اليت ارتكبتها اجلماعات اإلرهابية ،ومنها جرائم اإلبادة
إن االنتصار الذي حتقق يف العراق على املستوى العسكري،
اجلماعية .وأنشأنا حمكمة حتقيق خمتصة بانتهاكات داعش ضد
األقليات يف مدينة املوصل ،ومتابعة اجلرائم اليت اُرتكبت حبق تبعه انتصار أكرب على املستوى املدين ،بتكريس مبدأ التداول
السلمي للسلطة من خالل االنتخابات النيابية الناجحة اليت
السجناء يف سجن بادوش.
وشكلت احلكومة العراقية اللجنة الوزارية الوطنية الرفيعة جرت قبل عشرة أيام من هذا اليوم يف  ١٢أيار/مايو اجلاري،
ّ
املستوى للرصد واإلبالغ بشأن محاية حقوق األطفال من وهي نتاج وحدة العراق بكافة أطيافه الذين اصطفوا معا دفاعا
االنتهاكات يف أثناء النزاع املسلح ،بعد مصادقة رئيس الوزراء عن إنسانيتهم ووجودهم ،كما اصطف العامل بأسره مع العراق
عليها يف  ٢٣تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٧برئاسة وزير العمل للقضاء على اإلرهاب والتطرف وضمان عدم عودته من جديد.
والشؤون االجتماعية .وهتدف اللجنة إىل متابعة االنتهاكات ونسعى اليوم إىل إعادة بناء اإلنسان وزرع الطمأنينة يف قلوب
اليت يتعرض هلا األطفال وحرماهنم من حقوقهم نتيجة النزاع النازحني وحتقيق العودة الكرمية إىل مناطقهم.
وأخريا ،نتقدم بالشكر إىل اجملتمع الدويل واألمم املتحدة
املسلح .وكذلك أنشأنا اللجنة املركزية لتعويض املتضررين من
جراء العمليات العسكرية واهلجمات اإلرهابية تنفيذا ألحكام على جهودمها يف إطار مسؤولية احلماية ملساندة العراق يف حربه
القانون رقم  2015/57لتخفيف الضرر الذي حلق باملواطنني ضد اإلرهاب.
جراء العمليات احلربية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل

كذلك أنشأنا مركز التنسيق املشرتك املكلف بتنسيق مجهورية فنزويال البوليفارية.
االستجابة لألزمات بني العمليات العسكرية واملدنية حلماية
السيد سواريث مورينو (فنزويال) (تكلم باإلسبانية):
املدنيني وضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني .تتشرف مجهورية فنزويال البوليفارية بأن تأخذ الكلمة للتكلم
وتؤدي القوات املسلحة العراقية واجباهتا القتالية مبوجب توجيها بالنيابة عن الـ  120دولة األعضاء يف حركة بلدان عدم االحنياز.
وأوامر القائد العام للقوات املسلحة واليت تقضي باحلفاظ على
بداية ،نود أن نعرب باسم الدول األعضاء يف احلركة
أرواح املدنيني يف مناطق مواجهة اإلرهاب ومحاية البىن التحتية،
عن احرتامنا لصاحب السعادة السيد جاسك زابوتويتز ،وزير
لتبن املفهوم اإلنساين
ما أدى إىل تأخر حسم املعركة لفرتة طويلة ّ
خارجية مجهورية بولندا ،ونعرب يف الوقت ذاته عن تقديرنا لوفد
يف العمليات العسكرية حفاظا على أرواح املدنيني ،فضال عن
بلده لعقد هذه املناقشة املفتوحة .ونشكر األمني العام واملدير
توفري املعلومات للقوات اجلوية من املصادر االستخباراتية املتعددة
العام للجنة الدولية للصليب األمحر على إحاطتيهما القيمتني.
اليت جيري التعامل معها بشكل دقيق يف معاجلة األهداف .ولقد
عاجلت قواتنا األمنية مبهنية املنشآت املدنية املعطلة الواقعة ضمن
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إننا نعيش يف عامل يواجه اليوم هتديدات متعددة معقدة هتدد املرافق املدنية واملستشفيات ومواد اإلغاثة ووسائط النقل
وناشئة للسلم واألمن الدوليني ،وقد نشأ بعضها نتيجة للحروب وتوزيع مواد اإلغاثة تلك.
أو النزاعات اليت طال أمدها .وقد رأينا يف سياق النزاعات
وعالوة على ذلك ،تشدد الدول األعضاء يف احلركة على
املسلحة ،كيف ميكن أن تزداد معاناة املدنيني األبرياء ،وخاصة وجوب أن حترتم الوكاالت اإلنسانية وموظفوها القانون اإلنساين
الفئات األكثر ضعفا اليت جتد نفسها عالقة يف النزاعات املسلحة الدويل وقوانني البلدان اليت تضطلع فيها بالعمل ،وكذلك املبادئ
بسبب اهلجمات املتعمدة والعشوائية ،بل ّ
املنظمة يف بعض التوجيهية للمساعدة اإلنسانية ،على النحو املبني يف مرفق قرار
احلاالت ،يف انتهاك واضح لقواعد القانون اإلنساين الدويل.
اجلمعية العامة  ،١٨٢/٤٦ومن أمهها اإلنسانية واحلياد والنزاهة.
وخالل مؤمتر احلركة الوزاري الثامن عشر ملنتصف املدة ،وعالوة على ذلك ،جيب عليها التقيد مببدأ عدم التدخل يف
املعقود يف نيسان/أبريل يف باكو ،شدد الوزراء على أن محاية الشؤون الداخلية للبلدان املضيفة واحرتام سيادة الدول وسالمتها
املدنيني هي املسؤولية الرئيسية للبلد املضيف ،مع اإلقرار بأن اإلقليمية ووحدهتا الوطنية واستقالهلا.
هذه املهمة صادر هبا تكليف أيضا يف عدد من عمليات األمم
وتود الدول األعضاء يف احلركة أن تذكر بأن  88يف املائة
املتحدة حلفظ السالم ،اليت أكدوا من جديد التزامهم هبا.
من أفراد حفظ السالم املنتشرين يف امليدان يأتون من بلدان حركة

وكما جاء يف املذكرة املفاهيمية ( ،S/2018/444املرفق)
هلذه املناقشة املفتوحة ،فإن محاية املدنيني هي إحدى القضايا
األساسية املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن ،نتيجة
للتحديات الكبرية اليت يواجهها املدنيون يف البلدان املتضررة
من النزاعات ،واليت ترتاوح من التعرض للتهديدات أو اهلجمات
إىل التشريد القسري وانعدام األمن الغذائي أو احلاجة إىل
املساعدة اإلنسانية .وهلذا السبب ،جيب أن يكفل هذا اجلهاز،
يف مجلة أمور ،التقيد بقواعد القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،واحرتامها يف
مجيع األوقات ،وال سيما يف سياق النزاعات املسلحة.
وتغتنم حركة عدم االحنياز هذه الفرصة لتدعو مجيع
األطراف يف النزاعات املسلحة إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب
القانون اإلنساين الدويل ،مبا يف ذلك مبادئ االحرتاز من آثار
اهلجمات والتناسب والتمييز بالقيام جبملة أمور منها حظر
استهداف السكان املدنيني واملمتلكات املدنية وممتلكات خاصة
معينة أثناء النزاع املسلح ،وإلزام األطراف يف أي نزاع بكفالة
احلماية العامة من املخاطر النامجة عن العمليات العسكرية اليت
1815556

عدم االحنياز ويضطلعون بواليات تركز على محاية املدنيني .وكما
شددنا دائما ،يتوقف الوفاء بالواليات ،من بني أمور أخرى،
على التنسيق الثالثي الفعال فيما بني البلدان املسامهة بقوات
عسكرية وبأفراد شرطة وجملس األمن واألمانة العامة .وعلى أية
حال ،فإن محاية املدنيني ال ميكن كفالتها إال إذا متكن حفظة
السالم بشكل كامل من العمل وفقا ألعلى املعايري األخالقية
يف مجيع األوقات .ويف هذا الصدد ،ال ميكن املغاالة يف التأكيد
على أمهية اختاذ كل التدابري الالزمة من أجل ضمان سالمتهم
وأمنهم.
ويف اخلتام ،فإن الدول الـ  120األعضاء يف حركة عدم
االحنياز تدين بشكل قاطع مجيع أعمال العنف واهلجمات
والتهديدات املوجهة ضد السكان املدنيني ،واليت قد ترقى يف
بعض احلاالت إىل مستوى جرائم احلرب ،وتأسف للعواقب
املتوسطة والطويلة األجل .كما تشدد على أمهية ضمان مساءلة
املسؤولني أمام القانون ،من أجل كسر حلقة اإلفالت من
العقاب ،وتوجيه رسالة واضحة وموحدة بعدم التسامح إطالقا
إزاء تلك األعمال الدنيئة.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل احلوار السياسي والسعي إىل حتقيق املصاحلة وتقوية القطاعات
األمنية وحتقيق االنتعاش االقتصادي والتنمية االجتماعية متثل
رومانيا.
السيد يينغا (رومانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أثين وسائل شاملة لتهيئة بيئة سالم مستدام.
ثانيا ،عندما يفشل املنع ونواجه واقع النزاع املسلح ،تكون
على الرئاسة البولندية لعقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية
كفالة احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
املدنيني ،وهو موضوع يقع يف صميم والية جملس األمن.
تؤيد رومانيا البيان الذي أديل به بالنيابة عن االحتاد اإلنسان بالغة األمهية .يف الواقع ،إن هذا االحرتام ميثل ،حىت
يف مواجة احلرب ،الضمان الوحيد لدينا بأن الكرامة اإلنسانية
األورويب .وسأديل اآلن ببعض املالحظات بصفيت الوطنية.
ال تزال حترتم وأن األطراف قد جتد سبال للتعايش مبجرد انتهاء
يصادف العام املقبل الذكرى السنوية العشرين الختاذ جملس
األعمال القتالية .وهناك بالفعل هيكل قانوين متسق قائم؛ ينبغي
األمن للقرار  )1999( 1265بشأن محاية املدنيني يف النزاعات
لنا أن نواصل البناء عليه .إن رومانيا من بني الدول اليت أيدت
املسلحة .ومنذ ذلك احلني ،اختذ اجمللس العديد من القرارات
إعالن املدارس اآلمنة ،والقرار  )2016( 2286ومبادئ كيغايل
بشأن هذا املوضوع ،ووضع إطارا قانونيا لتعزيز تلك احلماية
بشأن محاية اجلرحى واملرضى واملوظفني الطبيني والعاملني يف اجملال
وكلف حفظة السالم بإدماج محاية املدنيني يف بعثاهتم.
اإلنساين الذين يزاولون مهام طبية .وبالقيام بذلك ،أعدنا من
غري أن التقرير األخري لألمني العام ( )S/2018/462بشأن جديد تأكيد التزامنا بدعم جهود األمم املتحدة للسالم واألمن
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة يقدم وصفا دقيقا لكنه يف البلدان املتضررة من النزاع ،وسلمنا باألمهية األساسية للبعد
واقع قامت .إننا نشهد ،بشكل منتظم ،شن اهلجمات على اإلنساين للحماية .ونؤكد من جديد أيضا أن املسؤولية الرئيسية
املدارس واملستشفيات ،وانتشار واستمرار حاالت تقييد وصول عن محاية املدنيني تقع على عاتق البلدان املضيفة .وعليه ،فإننا
املساعدات اإلنسانية وسلوكا مروعا ،مثل العنف اجلنسي ،الذي ندعو مجيع الدول لالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة
ال يزال يستخدم كأسلوب من أساليب احلرب .ال تزال هناك اجلنائية الدولية ،إن مل تكن طرفا فيه بعد ،وحنض مجيع الدول
ثغرات كبرية فيما يتعلق باملنع واحلماية واإلفالت من العقاب .األعضاء على التعاون الكامل مع هذه احملكمة.
ويف الوقت نفسه ،فإننا نواجه حتديات جديدة ،مثل انتقال النزاع
ثالثا ،نؤيد بقوة اقرتاح األمني العام بشأن وضع أطر
إىل املدن والتهديدات غري املتناظرة اليت تشمل هجمات ال ميكن
السياسات الوطنية املتعلقة حبماية املدنيني .يف عام ،2007
التنبؤ هبا تستهدف حفظة السالم ،وعدم وضوح الفروق بني
اعتمدت حكومة رومانيا اسرتاتيجية وطنية لتنفيذ القانون
املقاتلني واملدنيني األبرياء .ومع تطور طبيعة وخصائص النزاع،
اإلنساين الدويل ،تشمل قسما مكرسا بشأن محاية املدنيني.
جيب أن يتطور رد فعلنا .ومع أخذ مجيع تلك احلقائق يف
ووضعت االسرتاتيجية لكي تنفذ على الصعيد احمللي وأثناء
االعتبار ،أود أن أسلط الضوء على ثالث نقاط.
املستوى املشاركة يف البعثات الدولية على حد سواء .وهتدف إىل
أوال ،جيب أن يظل منع نشوب النزاعات املسلحة يف صميم تعزيز وزيادة التوعية بقواعد القانون اإلنساين الدويل لدى أفراد
التعاون الدويل .ويف سياق تعزيز محاية املدنيني ،من الضروري القوات املسلحة والكيانات األخرى اليت تضطلع مبسؤوليات يف
البدء مبعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع .ولذلك فإن تعزيز عمليات هذا اجملال.
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تساهد رومانيا منذ عام  1991بقوات يف عمليات حفظ
السالم .ويف الوقت الراهن ،نشارك يف ثلثي مجيع بعثات األمم
املتحدة يف امليدان .وحىت اآلن ،قدمنا أكثر من  12 500من
العسكريني وأفراد الشرطة وأفراد احلماية املباشرة لبعثات األمم
املتحدة ،وسوف نواصل القيام بذلك.
إن الوحدات الرومانية قبل إيفادها يف بعثات حلفظ
السالم ،حتضر برناجما تدريبيا صارما يسبق عملية النشر بثالثة
أشهر ،حتتل فيه املواضيع املتعلقة حبماية املدنيني واحرتام حقوق
اإلنسان حجر الزاوية.
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األطراف القانون اإلنساين الدويل يف أي نزاع ،تستمر معاناة
املدنيني .لذلك حنن حباجة إىل زيادة االستثمار يف منع نشوب
الصراعات .ومن هنا هنيب مبجلس األمن تعزيز خطة الوقاية،
مبا يف ذلك أمهية االعرتاف بانتهاكات حقوق اإلنسان بوصف
ذلك حتذيرا مبكرا من الصراعات .كلما تنشب الصراعات ،من
املهم للغاية االمتثال الكامل للقانون اإلنساين الدويل ،والنمسا
ال تزال نصريا قويا للمناقشات احلكومية الدولية بشأن تعزيز
االمتثال للقانون اإلنساين الدويل يف جنيف.

أما نقطيت الثانية فتتعلق بعدم االمتثال املؤسف للقانون
أخرياً ،أثبتت التجربة الرومانية أهنا مفيدة ألهنا تدمج بعدا اإلنساين الدويل ،وحنن نشهد ذلك يف كثري من الصراعات .كما
جنسانيا ،حيث يتفاعل األعضاء اإلناث يف عمليات حفظ يفيد األمني العام يف تقريره فإنه،
“عندما استُخدمت األسلحة املتفجرة يف املناطق
السالم مع النساء والضعفاء وأفراد من اجملتمعات احمللية .ورومانيا
املأهولة بالسكان ،كان  92يف املائة من الضحايا من
بالتزامها الطويل األجل بالسالم والعدالة والتنمية ،ستواصل
املدنيني”  ،)S/2018/462الفقرة .)41
الدعوة والعمل من أجل محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة،
بالتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة.
أكرر هنا نسبة الـ  92يف املائة .لذلك ندعو مجيع الدول

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثل
النمسا.
السيد كيكيرت (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أود أن أشكر بولندا على الدعوة إىل عقد هذه املناقشة املفتوحة
اليوم بشأن محاية املدنيني .وهننئ أيضا بولندا على مبادرهتا
بتقدمي جدول منسق يتضمن أحداثا على هامش املناقشة.
تؤيد النمسا متاما البيانات اليت أُلقيت بالنيابة عن االحتاد
األورويب ،وجمموعة األصدقاء حلماية املدنيني ،وشبكة األمن
البشري.

إىل املشاركة يف وضع إعالن سياسي ملعاجلة األثر اإلنساين
الستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان .تسعة
عشر من زمالئنا األفارقة بينوا لنا الطريق باعتمادهم بيان مابوتو.
فلنحذو حذوهم .ونتشاطر أيضا نداء األمني العام بشأن حتسني
وتوسيع نطاق تتبع اإلصابات املدنية واإلبالغ عنها واالستجابة
لكي تتمكن من تقليل الضرر على املدنيني .وتعمل النمسا
حاليا على تنظيم أحداث جانبية بشأن هذين املوضوعني غدا
ويوم اخلميس.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بإحدى عواقب الصراعات،
وبالتحديد التشريد القسري .ما زلنا نشهد أعدادا متزايدة
ونود بصفتنا الوطنية إبراز أربع نقاط إضافية ،نرى أهنا
من األشخاص املشردين .هذا العام يصادف الذكرى السنوية
تكتسي أمهية خاصة.
العشرين للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي .فلنسخر
أوالً ،أود أن أشدد على أمهية األداة املستدامة واألكثر هذه الذكرى لتعزيز عملنا من أجل إجياد حلول دائمة وفقا
فعالية حلماية املدنيني ،أال وهي الوقاية .حىت عندما حيرتم مجيع املبادئ التوجيهية .مثة خطوة أوىل ممتازة يف هذا الصد ،أال وهي
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ضد اإلنسانية ،والتطهري العرقي ،يوجد حاليا أكثر من 65
مليون شخص مشرد نتيجة النزاع ،والفظائع ،واالضطهاد يف
مجيع أرجاء العامل .إن ارتكاب االنتهاكات املنهجية ،والصارخة
والواسعة االنتشار للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان يف حاالت النزاع املسلح ،رمبا تشكل هتديدا للسلم
واألمن الدوليني .ويف ذلك السياق ،تود جمموعة األصدقاء أن
تشدد على النقاط التالية:

أخرياً ،أضحت محاية املدنيني اآلن مهمة حمورية للعديد من
بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .لقد أصبحت تلك البعثات
متزايدة اخلطورة ومتعددة األبعاد ،وجيب علينا أن نضمن حلفظة
السالم تلقي التدريب املناسب والتزود باملعدات الالزمة إلجناز
أوال ،إن االمتثال الكامل والفعال للقانون الدويل أمر
مهامهم يف جمال محاية املدنيني .إن النمسا إذ تبقي هذا اهلدف
يف األذهان ،سوف تواصل تقدمي دورة تدريبية معتمدة من أساسي حلماية املدنيني .ميكن تفادي العديد من الوفيات يف
األمم املتحدة خللق وعي أفضل حلماية املدنيني على املستوى صفوف املدنيني ،فضال عن املعاناة والتشرد ،إذا ما احرتمت
أطراف النزاع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.
التشغيلي.
ثانيا ،من املهم للغاية أن تعمل الدول على تفعيل ترتيبات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثلة
تشريعية ومؤسسية مناسبة للتصدي بصورة شاملة النتهاكات
قطر.
السيدة آل ثاني (قطر) (تكلمت باإلنكليزية) :يشرفين القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان
أن أدىل هبذا البيان بالنيابة عن جمموعة أصدقاء املسؤولية عن ومساءلة من يرتكبون هذه االنتهاكات والتجاوزات.
تتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن التحقيق يف اجلرائم
احلماية اليت تضم  50دولة عضوا ،وتتوىل الرئاسة هذا العام كل
املرتكبة واحملاكمة عليها ضمن واليتها القضائية ،وينبغي
من دولة قطر وإيطاليا.
تود اجملموعة أن تشكر بولندا على تنظيم هذه املناقشة التشجيع على جهود املساءلة الوطنية ودعمها ،مبا يف ذلك
املهمة .أود أيضا أن أعرب عن امتنانا لألمني العام أنطونيو من خالل تعزيز التعاون القضائي فيما بني الدول .إن آليات
غوترييش ،واملدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،السيد التحقيق والقضاء الدولية ،مبن فيها بعثات تقصي احلقائق،
إيف داكور ،واألمينة العامة جلمعية األمل العراقية ،السيدة هناء وجلان التحقيق ،واحملاكم الدولية واحملاكم املختلطة ،مبا يف ذلك
احملكمة اجلنائية الدولية يف ظل ظروف مناسبة ضمن واليتها،
أدور على إحاطاهتم اإلعالمية املنورة لنا.
وتوفري قنوات تكميلية للتمكني من املساءلة كلما وحيثما يثبت
أننا نشهد اليوم استمرارا للحط من احرتام حياة املدنيني
أن اخليارات الوطنية غري كافية.
وجتاهال صارخا للقواعد والقوانني اليت أرساها اجملتمع الدويل
ثالثا ،نشهد هجمات واسعة النطاق على اهلياكل املدنية،
للتخفيف من أثار الصراع املسلح .وأسفرت النتائج عن معاناة
بشرية هائلة وخطورة عالية وارتكاب اجلرائم الوحشية اجلماعية .من قبيل مرافق الرعاية الصحية واملدارس .فلنتذكر دائما أن
على الرغم من أن مجيع الدول تتحمل مسؤولية عن محاية اهلجمات املتعمدة والعشوائية على املرافق الطبية واهلياكل املدنية،
سكاهنا من أعمال اإلبادة ،وجرائم احلرب ،واجلرائم املرتكبة مثل املدارس والسكان املدنيني ،مبا يف ذلك تلك اليت تُشن على
العاملني يف اجملاالت اإلنسانية ،قد تبلغ مستوى جرائم احلرب.
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لقد قُتل عدد كبري جدا من املدنيني يف هجمات مباشرة
وعشوائية ،يف عامل اليوم املعقد واملتسم بالنزاعات الطويلة األمد.
ينبغي للمجتمع الدويل أن يبذل كل ما يف وسعه ملساعدة
املدنيني احملاصرين يف النزاعات .وينبغي ألعضاء جملس األمن
اختاذ إجراءات حامسة وحسنة التوقيت ترمي إىل إهناء ومنع
الفظائع ،وعدم إعاقة اجلهود الصادقة لتحقيق تلك الغاية.

يف السنوات األخرية ،ساد منط من اهلجمات على املدارس
والطالب ،واملدرسني وغريهم من املوظفني العاملني يف جمال
التعليم من جانب قوات أمن الدول أو اجملموعات املسلحة
من غري الدول .يف عام  ،2016متكنت األمم املتحدة من
التحقق من  753هجوما على املدارس واملستشفيات .من أيار/
مايو  ،2016سجلّت اللجنة الدولية للصليب األمحر ،يف 16
بلدا فقط أكثر من  1 200حادث عنف ضد مرافق الرعاية
أخريا ،فإن الطريقة األجنع حلماية السكان املدنيني هي
الصحية أو املوظفني العاملني فيها .منذ اختاذ القرار  2286باالستثمار يف منع نشوب النزاعات وتسوية املنازعات بالوسائل
( )2016املتعلق حبماية املرافق الطبية واملوظفني العاملني يف السلمية ،استنادا إىل مبادئ العدالة والقانون الدويل.
اجملالني الطيب واإلنساين ،يقع كل أسبوع تقريبا حادث عنف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ضد مرافق الرعاية الصحية أو املوظفني العاملني فيها.
غانا.
رابعا ،ينبغي أن تكون محاية املدنيني مراعية لالعتبارات
السيدة بوبي (غانا) (تكلمت باإلنكليزية) :يشارك وفد
اجلنسانية .تبني قرارات جملس األمن بشأن املرأة والسلم واألمن أن
بلدي اآلخرين يف توجيه الشكر إىل الرئاسة البولندية على عقد
النزاع املسلح وحاالت الطوارئ هلا تداعيات متفاوتة على النساء
هذه املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن محاية املدنيني يف النزاعات
والفتيات ،والرجال والفتيان .وال بد من النظر يف احتياجات
املسلحة .ونعرب أيضا عن تقديرنا للمدير العام للجنة الدولية
املرأة وتلبيتها .وحتض اجملموعة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة
للصليب األمحر ،السيد إيف داكور ،وممثلة اجملتمع املدين
األخرى املعنية على ضمان أن تشمل اسرتاتيجيات وأعمال
من العراق ،السيدة هناء أدور ،على إحاطتيهما اإلعالميتني
احلماية املدنية السكان املتضررين ،مبا يف ذلك النساء.
الزاخرتني باملعلومات.
أخريا ،إن الصحفيني يؤدون دورا مهما يف اسرتعاء االنتباه
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدلت به للتو املمثلة الدائمة
إىل حاالت الصراع وتعبئة العمل يف احلاالت اليت ترتكب فيها
لقطر بالنيابة عن جمموعة أصدقاء املسؤولية عن احلماية.
اجلرائم الفظيعة .ومن شأن اإلبالغات املستقلة أن تضع ضغوطا
تأيت محاية املدنيني يف أوقات النزاعات يف صميم عمل
على اجلهات الفاعلة السياسية لكي جتد حلوال للنزاعات،
وميكن أن تسهم يف تعزيز املساءلة .وفقا ملنظمة “مراسلون بال األمم املتحدة .وتتيح مناقشة اليوم املفتوحة فرصة للدول
حدود” ،يف الـ  15عاما املاضية قُتل أكثر من  1 000صحفي األعضاء كي تنظر يف اختاذ تدابري ملموسة ملعاجلة استمرار
حمرتف ،أي بواقع وفاتني يف كل أسبوع وقُتل أكثر من  24التجاهل الصارخ للقانون الدويل اإلنساين من قبل بعض الدول
واجلماعات املسلحة غري التابعة للدول يف استهدافها املتعمد
صحافيا بالفعل يف عام .2018
للمدنيني يف حاالت النزاع.
وينبغي للدول األعضاء هتيئة وصون بيئة آمنة ومواتية
من املثري للقلق أن ما يزيد عن  65مليون شخص يف
للصحفيني الذين يكتبون التقارير عن يف حاالت النزاع.
مجيع أحناء العامل هم حاليا مشردون بسبب النزاعات والفظائع
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واالضطهاد .يف السنة املاضية وحدها ،شهدنا عشرات اآلالف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وحماسبة
يُقتلون أو يشوهون ،واملاليني جيربون على الفرار من ديارهم اجلناة.
كنتيجة مباشرة للنزاع .ويبدو أن األمم املتحدة عاجزة عن محاية
وتؤيد غانا الرأي القائل بأنه ينبغي أن يستفيد اجملتمع
السكان مما أبلغ عنه من احلاالت املريعة جلرائم الفظائع اجلماعية الدويل من مجيع األدوات املتاحة له للنهوض مبسؤوليته اجلماعية
واجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبت يف خمتلف أحناء العامل ،مع عن محاية املدنيني عندما تكون احلكومات الوطنية غري قادرة
حتمل النساء واألطفال وطأة تلك اجلرائم .ينبغي هلذا االجتاه أو غري راغبة يف القيام بذلك .ونود أن نؤكد جمددا على النقطة
أن يكون مصدر قلق للمجتمع الدويل وال ميكن السماح بأن اليت أثريت بالنيابة عن جمموعة أصدقاء املسؤولية عن احلماية
ّ
مير دون التصدي له .وجيب علينا أن نفعل املزيد من أجل واملتمثلة يف أن آليات التحقيق واآلليات القضائية الدولية ،مبا يف
تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل واحلفاظ على حياة املدنيني ذلك بعثات تقصي احلقائق ،وجلان التحقيق واحملكمة اجلنائية
العالقني يف عدد كبري جدا من النزاعات يف مجيع أحناء العامل .الدولية ،توفر سبال تكميلية لتمكني حتقيق املساءلة عندما يثبت
وتدين غانا استخدام التجويعكأسلوب من أساليب احلرب ،أن اخليارات الوطنية غري كافية.
واستخدام املدنيني كدروع بشرية .وال بد للمجتمع الدويل من
إن املساءلة عنصر ال بد منه ،وينبغي إنفاذه إذا أردنا إحراز
أن يدين األعمال الشائنة األخرى ،مثل عرقلة تقدمي الرعاية تقدم يف هذه املسألة .ويف هذا الصدد ،تشيد غانا باحملكمة
الطبية وتدمري املرافق واهلياكل األساسية الضرورية للبقاء البشري اجلنائية الدولية لعملها يف تقدمي اجلناة إىل العدالة .ونظرا حلجم
واألعمال اإلرهابية من قبيل القصف العشوائي أو قصف املدن .عمل احملكمة والعديد من القضايا اليت يتعني التحقيق فيها
وعلينا أن نتذكر أن هذه األفعال تشكل جرائم حرب مبوجب ومعاجلتها ،نرى أنه ينبغي النظر جبدية يف التنفيذ الفعال ملبدأ
القانون الدويل العريف وعدد من املعاهدات الدولية ،مبا يف ذلك التكامل باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ نظام روما األساسي
اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية .وجيب على الدول للمحكمة اجلنائية الدولية وأداة للمحاكمة على اجلرائم اليت
األطراف يف نزاعات مسلحة أن حترتم الربوتوكوالت اليت تنظم تدخل يف اختصاص احملكمة .ويدعو وفد بلدي إىل بناء
سري احلرب ،متاشيا مع مسؤوليتها الرئيسية عن محاية مواطنيها يف القدرات على الصعيد الوطين لتجهيز نظم احملاكم احمللية مبا
أوقات النزاع املسلح ،وأن تتقيد مبعايري القانون اإلنساين الدويل يلزم من املهارات واملعارف ومتكينها من تويل زمام بعض تلك
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان بغية التقليل إىل أدىن حد من احملاكمات .وينبغي بالتأكيد أن يكون الستقالل احملاكم الوطنية
املوت واملعاناة والتشريد يف صفوف املدنيني.
أولوية يف جهودها لبناء القدرات.
كما تقع على عاتق الدول مسؤولية التحقيق واملقاضاة يف
اجلرائم املرتكبة ضمن والياهتا القضائية ،وتقدمي مرتكيب اجلرائم
الفظيعة واجلرائم ضد اإلنسانية إىل العدالة .ولذلك ،يود وفد
بلدي أن حيث الدول األعضاء على إدماج القانون الدويل يف
قوانينها احمللية عن طريق سن التشريعات الوطنية املناسبة ووضع
األطر املؤسسية املناسبة للتصدي على حنو شامل النتهاكات
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ودون اإلقليمي كوسيلة لتقاسم أفضل املمارسات وضمان
االمتثال للقانون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان .ومما يثلج
الصدر أن نالحظ أن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
قد أحرزت تقدما كبريا يف تعزيز التكامل اإلقليمي وصون
السلم واألمن الدوليني عن طريق التقيد باملعايري املقبولة دوليا
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ونؤيد البيانني اللذين أُديل هبما يف وقت سابق بالنيابة عن
يف واليات بعثاهتا حلفظ السالم واألمن اإلقليمي .كما يشمل
ذلك التعاون دون اإلقليمي تدريب أفراد أجهزة الدفاع واألمن االحتاد األورويب وشبكة األمن البشري.
على املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين ،مع الرتكيز (تكلم باإلنكليزية)
على محاية املدنيني والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،اليت مت
إهنا لوقائع صارخة تلك اليت يكشف عنها يف تقرير
إدماجها يف عمليات وتدريب وتفعيل القوة االحتياطية للجماعة
األمني العام ( .)S/2018/462فعلى مدى األشهر االثين عشر
االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
املاضية ،قُتل عشرات اآلالف من املدنيني أو أُصيبوا ،واضطر
وقد أيدت غانا مبادئ كيغايل ،اليت توفر خمططا لتعزيز عزم املاليني إىل هجر ديارهم كنتيجة مباشرة للنزاعات املسلحة .ويف
اجملتمع الدويل على توفري احلماية الفعلية للمدنيني أثناء النزاعات العام املاضي ،سجلت األمم املتحدة مقتل أو جرح أكثر من
املسلحة .وتوفر املبادئ التدابري العملية اليت تركز على تدريب  26000مدين من جراء هجمات متعمدة أو عشوائية يف ستة
وتأهب حفظة السالم واليقظة يف الرصد واإلبالغ عن انتهاكات بلدان فقط.
حقوق اإلنسان وعالمات العنف الوشيك ،وجتنب التأخريات
وعالوة على ذلك ،يربز التقرير أن أكثر من  50مليون
يف محاية املدنيني ،وخطوات أخرى لتعزيز تنفيذ واليات محاية
شخص يتأثرون بالنزاع يف احلروب الدائرة يف املناطق احلضرية
املدنيني .ونثين على الدول األعضاء اليت أيدت املبادئ ،وحنثها
اليوم.
على تفعيلها على النحو الواجب يف عمليات حفظ السالم
وجيب أن تتقيد مجيع الدول املشاركة يف أي نزاع مسلح
الدولية.
بالقانون اإلنساين الدويل ،وال سيما مبادئ التمييز والتفرقة
ويف اخلتام ،نود أن ندعو جملس األمن إىل إعادة النظر يف
والتناسب ،وااللتزام باختاذ االحتياطات يف اهلجمات .ومما يثري
واليات حفظ السالم واإلجراءات التشغيلية للتأكد من أهنا
القلق بشكل خاص استخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار
تتناسب مع املوارد املطلوبة اليت تسهم يف محاية املدنيني يف
الواسعة النطاق يف املناطق احلضرية .فاستخدام هذه األسلحة،
النزاعات املسلحة .وجيب علينا يف هناية املطاف االستثمار يف
اليت تضرب األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني واملواد
منع نشوب النزاعات والتسوية السلمية للمنازعات .وجيب أن
املدنية دون متييز ،له آثار إنسانية سلبية طويلة األمد تتجاوز
نعزز احرتام القانون الدويل والعدالة للجميع .وعلينا أن نعمل
كثريا فرتة النزاعات اليت تستخدم فيها .فإىل جانب اإلصابات
بشكل مجاعي وحازم إلهناء األعمال الوحشية ومنع وقوعها.
والوفيات املباشرة اليت تتسبب فيها ،فإن تدمري اهلياكل األساسية
إن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة هي مهمتنا ومسؤوليتنا
احليوية ،واملساكن ،واملدارس ،واملستشفيات ،وشبكات املياه
امللحتني بوصفنا دوال أعضاء يف األمم املتحدة ،وجيب أن نلتزم
والصرف الصحي يعين أن السكان املدنيني يسعانون لفرتة طويلة
بامليثاق نصا وروحا.
بعد انتهاء النزاع.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ومت تسجيل أكثر من  32 000حالة قتل املدنيني أو
أيرلندا.
جرحهم يف عام  2016جراء األسلحة املتفجرة ،وكان أكرب
السيد تيرني (أيرلندا) (تكلم بالفرنسية) :أشكركم ،سيدي عدد من القتلى واجلرحى املدنيني يف سورية ،والعراق ،واليمن،
الرئيس ،على عقد مناقشة اليوم اهلامة.
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وأفغانستان ،وتركيا .ويف اجملموع ،وقعت حوادث عنف باستخدام وأن يسعى حفظة السالم لدينا إىل كفالة أمن املدنيني ومحايتهم
متفجرات يف  70بلدا .كما أنه مثة آثار حمددة على النساء من وفقا لواليات بعثتهم وقواعد االشتباك.
األسلحة املتفجرة بسبب األضرار اليت تلحق باملساكن والفوضى
وقد اعتمدنا أيضا هنجا يشمل احلكومة بأكملها إلضفاء
االجتماعية يف أعقاب أي قصف جوي ومدفعي.
الطابع املؤسسي على اتفاق األمم املتحدة الطوعي املعين
بالقضاء على االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وقد حتقق الكثري
يف تلك املسألة املروعة على مستوى األمم املتحدة .بيد أنه من
املهم أن نكرر دائما التأكيد على أنه من املستحيل أن نتسم
باملصداقية عند مناقشة محاية املدنيني يف حال يعاين املدنيون من
سوء املعاملة على أيدي من يفرتض أهنم محاهتم.

إننا حباجة إىل جتديد التزام سياسي حبماية املدنيني .وحنن
حباجة إىل تعزيز االمتثال من خالل زيادة تفعيل األحكام ذات
الصلة من القانون اإلنساين الدويل يف العقيدة واملمارسة على
املستوى العسكري .وجيبكفالة احلماية واحلصول على املساعدة
اإلنسانية للمتضررين من األزمة ،مبن فيهم النساء واألطفال
واألشخاص ذوي اإلصابات واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات
وعلى حنو ما قال زميلي ممثل شبكة األمن البشري بصورة
األشد ضعفا .ونرحب باستمرار الدعوة إىل إعمال املساءلة عن بليغة يف وقت سابق ،فنحن أيضا نشاطر األمني العام رأيه
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ،وهو أمر حيوي من أجل القائل بأن أفضل طريقة حلماية املدنيني يف األجل الطويل هي
محاية املدنيني وحتقيق السالم املستدام.
معاجلة األسباب اجلذرية الكامنة وراء نشوب النزاعات ،أي
بناء السالم املستدام ،وتعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون،
(تكلم بالفرنسية)
إن حفظ السالم أداة أساسية حلماية املدنيني .وتؤيد أيرلندا وتوطيد مؤسسات اإلدارة واملؤسسات الدميقراطية ،واالستثمار
مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني ،وتعتقد أنه ميكن هلذه يف التنمية املستدامة الشاملة للجميع.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املبادئ وجيب أن تساند العمل الذي تؤديه عمليات حفظ
السالم بشأن محاية املدنيني .وبصفتنا بلدا من البلدان الرئيسية نيجرييا.
املسامهة بقوات ،تؤيد أيرلندا بقوة فكرة تزويد عمليات حفظ
السيد محمد باندي (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
السالم بالوسائل الالزمة للوفاء بوالياهتا ،مبا يف ذلك محاية رئاسة بولندا على تنظيم هذه املناقشة اهلامة بشأن محاية املدنيني
املدنيني.
يف النزاعات املسلحة .كما نعرب عن تقديرنا لألمني العام،
السيد أنطونيو غوترييش ،واملدير العام للجنة الدولية للصليب
(تكلم باإلنكليزية)
ويعد التدريب والقيادة أمرين رئيسيني أيضا .وقد وضعت األمحر ،السيد إيف داكور ،على مشاطرتنا آرائهما بشأن هذا
أيرلندا حتت تصرف شركاء األمم املتحدة طائفة من الدورات املوضوع اهلام للغاية.
تؤيد نيجرييا البيان الذي أدىل به ممثل فنزويال بالنيابة عن
اليت ستضم جمموعة متنوعة من االحتياجات التدريبية احملددة.
كما ستكفل أيرلندا أن يعمل املوظفون األيرلنديون الذين مت حركة بلدان عدم االحنياز.
نشرهم يف بعثات حفظ السالم يف اخلارج طبقا ألعلى املعايري،
من دواعي القلق البالغ حقا أن يتعرض املدنيون بسبب
وفقا للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،حاالت النزاع للقتل واالختطاف والتعذيب واالستغالل اجلنسي
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واالجتار وغريها من األخطار .وينطبق هذا بصفة خاصة عند ألحكام القرار  )2000( 1325من أجل محاية املدنيني،
اخنراط مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة .ويؤكد جتاهلهم التام وال سيما النساء واألطفال ،من ويالت النزاع.
للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل على التحدي الذي
كما كانت نيجرييا من بني أول جمموعة من الدول اليت
يشكلونه أمام محاية املدنيني يف حاالت النزاع.
أيدت إعالن املدارس اآلمنة يف أوسلو ،وبالتايل تعهدت حبماية
املدارس أثناء النزاعات املسلحة من خالل ،يف مجلة أمور،
استخدام وتعزيز املبادئ التوجيهية حلماية املدارس واجلامعات
من االستخدام العسكري أثناء النزاع املسلح .ويكمل اإلعالن
املبادرة الوطنية للمدارس اآلمنة يف نيجرييا ويعززها ،اليت أطلقت
عام  2014يف إطار استجابة احلكومة االحتادية من أجل تعزيز
مناطق آمنة للتعلم.

ومن احلقائق املؤسفة أيضا أن النساء والفتيات هن
األكثر تضررا يف حاالت النزاع .فهن يواجهن العنف اجلنسي،
واالسرتقاق اجلنسي ،واالجتار بالبشر ،وغري ذلك من أشكال
االستغالل واملهانة .ويف هذا الصدد ،فإننا نقر بالتزام جملس
األمن حبماية النساء والفتيات يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء
النزاع ،كما يتضح من اعتماد القرارات )2000(1325
و  )2010(1960و  ،)2013(2122من بني قرارات
وجتسد هذه املبادرات التزام احلكومة بضمان أمن النساء
أخرى .ونعتقد أن تلك القرارات توفر أطرا مناسبة جمللس األمن واألطفال أثناء النزاعات املسلحة وتعزيز مشاركتهم النشطة
من أجل تعزيز محاية النساء والفتيات يف حاالت النزع وما بعد واملباشرة يف منع نشوب النزاعات وبناء السالم .وحتقيقا هلذه
انتهاء النزاع.
الغاية ،يكمل هذه املبادرات أيضا تنفيذ خطة بوهاري ،اليت توفر
ونؤيد بقوة املشاركة اجملتمعية يف تعزيز محاية املدنيني .وتعد خمططا لإلغاثة اإلنسانية الشاملة وحتقيق االستقرار االجتماعي
شبكات اإلنذار احمللية ومساعدو شؤون االتصال اجملتمعي واالقتصادي يف اجلزء الشمايل الشرقي من البلد ،وكذلك إلعادة
عناصر حيوية لفهم التصورات عن املخاطر على الصعيد احمللي ،املشردين داخليا وإعادة توطينهم.
مبا يف ذلك الطريقة اليت تسعى هبا اجملتمعات احمللية إىل احلد من
ونتعاون مع جرياننا  -تشاد والكامريون والنيجر وبنن -
املخاطر وكيف ميكن لعمليات السالم معاجلتها .ونود أن نرى يف إطار القوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات ملكافحة مترد مجاعة
إقرار اجملتمع الدويل بتلك املقتضيات.
بوكو حرام ،اليت تستهدف املدنيني ،وخاصة النساء والفتيات.
ومما يثلج الصدر أن نالحظ أنه مت إنقاذ أكثر من  1 000من
النساء واألطفال املختطفني واسرتداد مجيع األراضي اليت كانت
تسيطر عليها اجلماعة .ويف الواقع ،متثل جتربتنا يف منطقة حبرية
تشاد اليوم دليال على أنه ميكن دحر اإلرهاب من خالل التعاون
الدويل احلازم.

وعلى حنو ما تدرك الدول األعضاء ،فقد أدى مترد مجاعة
بوكو حرام يف نيجرييا إىل حدوث أزمة إنسانية يف الشمال
الشرقي من نيجرييا .وجتدر اإلشارة إىل أنه يقدر وجود 14.8
مليون شخص متضرر من هذا التمرد ،منهم  1.7مليون شخص
مشردين داخليا ،والنساء واألطفال هم األكثر تضررا .واستجابة
هلذه احلالة ،اختذت حكومة نيجرييا خطوات حامسة للتخفيف
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن حكومة نيجرييا اعتمدت هنجا
من حمنة املدنيني ،وال سيما النساء والفتيات ،الذين يعيشون متعدد اجلنسيات ومتعدد الوكاالت ،يطلق عليه “عملية املمر
يف املناطق الريفية .وقد اختذت احلكومة مبادرة قوية للحماية اآلمن” ،لتحقيق الفعالية يف التصدي لنزعة التطرف وإعادة
االجتماعية وخطة عمل وطنية ثانية من أجل التنفيذ الكامل تأهيل أعضاء مجاعة بوكو حرام الذين استسلموا طوعا وإدماجهم
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جمددا يف اجملتمع .وحىت اآلن ،استسلم العديد من املتمردين من إفالت من العقاب ،األمر الذي يشجعها على ارتكاب
طوعا للجيش ،بينما أشار حوايل  700آخرون إىل رغبتهم يف انتهاكات جسيمة مليثاق األمم املتحدة وللقانون الدويل وقرارات
القيام بذلك .وقد اختذنا أيضا خطوات لتلبية احتياجات ضحايا األمم املتحدة.
إرهاب مجاعة بوكو حرام  -سواء كانوا ضحايا االغتصاب أو
وال ميكن سوى هلذا اإلفالت الصارخ من العقاب أن يفسر
العنف اجلنسي أو االنتهاكات األخرى  -من خالل توفري كيف جترأت إسرائيل على إطالق النار من مئات األمتار على
اإلغاثة اإلنسانية واملالية واالقتصادية والتعليمية والدعم النفسي متظاهرين سلميني بالذخرية احلية بطريقة متعمدة ومقصودة،
واالجتماعي.
مما أسفر عن مقتل أكثر من  100مدين فلسطيين ،مبن فيهم
وعلى الرغم من اجلهود اهلائلة املبذولة على املستوى الوطين ،أطفال ،وجرح اآلالف من املدنيني يف وضح النهار.
فإننا نقر بأن محاية املدنيني يف حاالت النزاع ال تزال تشكل
إن القانون الدويل واضح فيما يتعلق باحلماية اليت يتمتع هبا
حتديا بالغ األمهية ليس بالنسبة لألمم املتحدة فحسب ،بل املدنيون .وال ميكن لسلطة قائمة باالحتالل أن تطالب باحلق
وللمجتمع الدويل بأسره .لذا ،فإننا ندعو إىل استمرار التعاون يف األمن على حساب احلق يف أمن ومحاية ورفاه الشعب احملتل،
واملساعدة فيما بني اجملتمع الدويل للتصدي هلذه املسألة .ويف وال ميكنها أن تفعل ذلك على حساب حق شعب يف تقرير
هذا الصدد ،فإننا نشيد بقواتنا األمنية وأفراد حفظ السالم املصري.
والعاملني يف اجملال اإلنساين ،واملنظمات غري احلكومية واجلهات
وباملثل ،ال يوجد حق يف األمن يربر االحتالل الدائم
املعنية األخرى على ما قاموا به من عمل شاق يف ظروف غالبا
أو االستيالء غري املشروع على األرض بالقوة واستعمارها.
ما اتسمت بالصعوبة ،لضمان سالمة املدنيني وأمنهم.
وال يوجد حق يف األمن يربر فرض حصار على مليوين شخص
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب ملدة  11سنة .وال يوجد حق يف األمن يربر االستخدام غري
الدائم عن دولة فلسطني ذات مركز املراقب.
القانوين للقوة ،وال سيما استخدام القوة املميتة ضد املتظاهرين
السيد منصور (فلسطني) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،السلميني .والقانون الدويل مييز بوضوح بني اإلجراءات القانونية
أود أن أشكر الرئاسة البولندية على عقد هذه املناقشة اهلامة وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،وندعو مجيع الدول إىل
واحلسنة التوقيت ،اليت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة لدولة عدم قبول أي مربرات الرتكاب مثل هذه اجلرائم.
فلسطني يف ظل القمع العنيف من جانب إسرائيل ،السلطة
ويف هذا الصدد ،قدمت دولة فلسطني اليوم إحالة إىل
القائمة باالحتالل ،لالحتجاجات السلمية املدنية يف قطاع غزة احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرائم احلرب ،ال سيما جرمية
خالل األسابيع القليلة املاضية.
احلرب اجلارية املتمثلة يف املستوطنات.
وقد ناشد الشعب الفلسطيين اجملتمع الدويل طوال عقود
لقد تعهد اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك اجمللس ،بالتزامات
توفري احلماية له ،وفقا للقواعد واملعايري املنصوص عليها يف نبيلة حلماية املدنيني ،والتزامات اجلميع واضحة .وال ميكن أن
القانون الدويل ،وال سيما القانون اإلنساين .وعاىن شعبنا طوال يكون هناك معيار للعامل كله ومعيار آخر إلسرائيل .إن اإلفالت
عقود حىت اآلن من أزمة محاية ،واليت ضاعف منها طول مدة
االحتالل العسكري اإلسرائيلي وتغلغله وما تتمتع به إسرائيل
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من العقاب يشكل أكرب هتديد للمدنيني ،يف حني أن املساءلة احلامسة املتعلقة حبماية املدنيني ،فإننا ندعوه إىل العمل على هذا
األساس وضمان أال تكون فلسطني هي االستثناء.
هي أكرب درع حيميهم ويردع ومينع تكرار اجلرائم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
فهل حيق للشعب الفلسطيين احلماية مبوجب أحكام ميثاق
األمم املتحدة والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق تايلند.
اإلنسان؟ اإلجابة جيب أن تكون نعم .وهل هناك أي شخص
السيد سريفيهوك (تايلند) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد تايلند
يتوهم أن إسرائيل لديها أي احرتام اللتزاماهتا مبوجب هذه البيان الذي أدىل به ممثل فنزويال باسم حركة بلدان عدم االحنياز
الصكوك؟ أمل تظهر مرارا وتكرارا ازدراءها لسيادة القانون ،مبا يف والذي أدىل به ممثل بنما باسم شبكة األمن البشري.
ذلك احلق يف احلياة؟
وأود أن أعرب عن شكرنا لبولندا على املذكرة املفاهيمية
ال ميكن أن يكون هناك شك يف أن املسؤولية تقع على الشاملة ( ،S/2018/444املرفق) .ونشكر أيضا األمني العام
عاتق اجملتمع الدويل لوضع حد هلذه االنتهاكات املطولة واملتكررة على تقريره الذي صدر مؤخرا ( )S/2018/462وعلى اإلحاطة
والواسعة النطاق واملنهجية .كما تقع على عاتق اجملتمع الدويل اإلعالمية املوضوعية اليت قدمها اليوم فضال عن األفكار القيّمة
مسؤولية توفري احلماية لألشخاص حتت االحتالل طاملا استمر اليت قدمها ممثل اللجنة الدولية للصليب األمحر.
االحتالل.
وأود أن أبرز العناصر اليت نعتقد أهنا تستحق تأكيدا خاصا
وسعياً إىل دعم هذه املسؤولية ،شرعت الكويت ،بصفتها يف مناقشة اليوم.
املمثل العريب يف اجمللس ،خالل األيام األخرية يف مشاورات
أوال ،يتعني إعطاء األولوية لزيادة الوعي بااللتزامات
بشأن مشروع قرار حلماية املدنيني الفلسطينيني ،عقب احلوادث
املتعلقة حبماية املدنيني مبوجب القانون الدويل واحرتامها ،مبا يف
اخلطرية وفقدان أرواح الفلسطينيني يف غزة قبل أسبوع واحد فقط
ذلك مبوجب ميثاق األمم املتحدة .وتتحمل الدولة املسؤولية
على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلية .وحنث أعضاء اجمللس
األساسية عن محاية مواطنيها ،وجيب على مجيع أطراف النـزاع
على اغتنام هذه الفرصة إلثبات أن املبادئ املنصوص عليها يف
املسلح أن تفي بالتزاماهتا املرتتبة عليها مبوجب القانون الدويل
قرارات جملس األمن بشأن محاية املدنيني ،مبن فيهم األطفال،
والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأن
ليس فيها استثناءات ،وإلظهار استعدادهم للعمل باستمرار
متتثل امتثاالً صارماً هلا .ويتعني على مجيع األفراد يف بعثات
دفاعا عن هذه املبادئ يف مواجهة هذه االنتهاكات اخلطرية.
حفظ السالم أن يفهموا بوضوح والياهتم وأولوياهتم ومسؤولياهتم
وإننا نناشد أعضاء اجمللس الوفاء بواليتهم مبوجب امليثاق املتعلقة باحلماية.
ودعم مصداقية اجمللس وسلطته ،اليت جيري تقويضها بشدة.
وباعتبارنا بلدا نشطا يف املسامهة بقوات وبأفراد شرطة،
وعالوة على ذلك ،فإننا ندعو مجيع الدول اليت تؤمن بسيادة
فإننا نواصل دعم توفري التدريب املستمر واملتسق .ونؤمن إميانا
القانون الدويل إىل نُصرة القانون يف حالة مت فيها التغاضي عن
راسخا بأن التدريب املكثف قبل النشر والتدريب الدوري يف
انتهاكه لفرتة طويلة جدا ،األمر الذي أطال أمد االحتالل
البعثة ،على كل من املهام التشغيلية والعناصر األخرى املتصلة
اإلسرائيلي وجرائمه ضد شعبنا وأطال أمد معاناته وحرمانه
باحلماية ،أمر حيوي .وحنن نطالب مجيع قواتنا حلفظ السالم
من حقوقه ومنع حتقيق السالم .وإذ يعاجل اجمللس اليوم املسألة
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بالتقيد مبستوى عال من السلوك ،ويسعدنا توقيعنا مؤخرا على يف جمتمعاهتا احمللية .إننا نعتز بأن نقول إن  20يف املائة من
االتفاق الطوعي املتعلق بالقضاء على االستغالل واالنتهاك مسامهتنا احلالية يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من
اإلناث.
اجلنسيني.
وال ميكن الدفاع عن السالم الدائم إذا كان املدنيون يفتقرون
إىل األمن وليسوا يف أمان .فلنعمل على مضاعفة استثماراتنا يف
التدابري العملية اليت تتصدى لذلك االنعدام األمين بصورة شاملة
يف األجل الطويل.

ثانيا ،حنن حباجة إىل شراكات أقوى لتعزيز محاية املدنيني.
وهذا يتطلب هنجا متكامال بني العناصر العسكرية والشرطية
واملدنية .وجيب عليها بدورها التنسيق مع السلطات الوطنية
واجملتمعات احمللية واملنظمات اإلنسانية ذات الصلة يف هذا
اجملال .وخالصة القول ،جيب على مجيع أصحاب املصلحة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
تبادل املعلومات بشأن التقييمات الظرفية الصرحية والواضحة بنغالديش.
املدعومة بقدرات وموارد كافية ومدعمة بتوقعات عملية وقابلة
السيد بن مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :نشكر
للتحقيق.
الرئاسة البولندية على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة وعلى املذكرة
ثالثا ،من الضروري احلد من األخطار اليت هتدد السالم املفاهيمية ( ،S/2018/444املرفق) .كما نشكر األمني العام
والتنمية املستدامني وهتيئة بيئة محائية للمدنيني واحلفظ عليها .ومقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني اآلخرين على تسليط الضوء
ونؤيد رأي األمني العام بأن األسلوب األكثر فعالية حلماية على بعض اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق من حاالت النزاع يف
املدنيني يتمثل يف عملية طويلة األجل وتطبيق هنج شامل قبل مجيع أحناء العامل  -من فلسطني إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
النزاع وأثناءه وبعده .إن احلفاظ على السالم يتطلب منا أن إننا نرى جدوى من اجلهود املبذولة لتحديد املمارسات اجليدة
ننظر إىل بناء السالم بصورة أكثر مشوالً بوصفه جزءا من متوالية يف جمال االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق
السالم ،من منع نشوب النزاعات إىل حلها وإىل إرساء أسس اإلنسان يف النزاعات املسلحة ،وكذلك يف مناشدة الدول
السالم والتنمية املستدامني.
األعضاء وضع أطر للسياسات الوطنية املتعلقة حبماية املدنيني.
ويتم تدريب حفظة السالم لدينا ،كإجراء اعتيادي ،على وسنكون على استعداد الستكشاف هذه املبادرات يف سياق
مساعدة السكان احملليني يف جهودهم ملنع أي انتكاس إىل جلنتنا الوطنية للقانون الدويل اإلنساين.
النزاع املسلح ولتعزيز التنمية املستدامة .ومن خالل تبادل أفضل
لقد أظهرت لنا أزمة الروهينغيا اإلنسانية األخرية مرة أخرى
املمارسات يف جماالت الزراعة والرعاية الصحية وإدارة املوارد التخلي الكلي لسلطات الدولة املعنية عن مسؤوليتها عن محاية
املائية مع القرى احمللية يف تيمور  -ليشيت وهاييت ودارفور ،فإن املدنيني بغض النظر عن وضعهم أو معاملتهم .فقد شهد العامل
للمساعدة اليت نقدمها صدى طيب حيث نركز فيها على منع لشهور متواصلة ،التهجري القسري ألقلية مضطهدة ،ظلت
العودة إىل النزاع.
سلطات الدولة املعنية تواصل ادعاء أهنا أعمال جمموعة متطرفة
وجيب علينا أيضا أن نتذكر دور املرأة اهلائل ،ال سيما هامشية .وحىت إن جاز لنا أن نقبل بتلك الرواية ،فإن ذلك
عندما يتعلق األمر ببناء الثقة وضمان بيئات موفرة للحماية .يعين أن الدولة املعنية قد أقرت بعدم القدرة أو عدم الرغبة يف
لقد مت التقليل لفرتة طويلة من شأن نطاق وصول املرأة وتأثريها
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االضطالع مبسؤوليتها عن محاية مجيع املدنيني املوجودين يف اليت هتدد املدنيني .وميكن جتسيد الدور املعزز للمنظمة يف منع
نشوب النـزاعات واحلفاظ على السالم على أفضل وجه من
إقليمها.
وهلذا السبب ،حثت رئيسة وزرائنا صاحبة املقام الشيخة خالل إبالغها الصريح املبين على األدلة للوقائع ،مبا يف ذلك
حسينة ،يف خطاهبا خالل املناقشة العامة للدورة الثانية والسبعني عن طريق املشاورات مع السلطات الوطنية املعنية.
ثانيا ،جيب أن تكفل مجيع األطراف يف النزاعات املسلحة
للجمعية العامة (انظر  ،)A/72/PV.14على إنشاء مناطق آمنة
يف والية راخني يف ميامنار حلماية املدنيني حتت رعاية األمم املرور اآلمن ومن دون عوائق للعاملني يف اجملال اإلنساين
املتحدة أو الشركاء اإلقليميني ذوي الصلة .ويف غياب هذه واإلمدادات إىل املدنيني احملتاجني إليها .وجيب أن تظل املرافق
الضمانات ،يظل الروهينغيا الذين شردوا قسرا يف بنغالديش يف الطبية واملؤسسات التعليمية ،وخاصة املدارس ودور العبادة بعيدة
عدم يقني مطلق عن احتماالت عودهتم الطوعية واآلمنة والكرمية عن التعرض لألذى يف ختطيط وتنفيذ األعمال القتالية .ومن
واملستدامة إىل والية راخني .ومما يزيد احلالة تفاقما ،ال تزال الضروري تعزيز االحرتام لعمليات املساعدة اإلنسانية والرعاية
إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية مقيدة ،وحيرم الروهينغيا الطبية يف النزاعات املسلحة أثناء فرتات السالم وفرتات النزاع
الذين غامروا بالبقاء هناك من احلصول على اإلمدادات الغذائية على حد سواء.
والرعاية الطبية .وعلى الرغم من بعض التأكيدات الشفوية،
ثالثا ،الدول األعضاء مسؤولة عن كفالة أال تستخدم
مل يكن هناك أي حتقيق أو مالحقة قضائية ذات مصداقية من األسلحة والذخائر املنقولة إىل أي سلطات وطنية أخرى يف
قبل السلطات الوطنية املعنية يف ادعاءات اجلرائم الفظيعة اليت ارتكاب اجلرائم الفظيعة ضد املدنيني أو اخلروقات اجلسيمة
ارتكبت ضد الروهنيغيا.
األخرى للقانون الدويل اإلنساين .وجيب أن تعمل اجلهات اليت
وليس السبب يف تسليطنا الضوء مرة أخرى على هذه
املسائل هو توجيه النقد إىل بلد جماور ،ولكن فقط إلعادة تأكيد
املسائل األساسية ،على تعقيدها ،اليت حتتاج ملعاجلة من أجل
إجياد حالة تفضي إىل العودة اآلمنة والكرمية للروهينغيا وغريهم
من اجملتمعات املشردة إىل ديارهم يف ميامنار.

هلا نفوذ على السلطات احلكومية املعنية واألطراف املتنازعة
األخرى على حل النزاعات بدال من االستمرار يف التحريض
عليها ،مع إعطاء األولوية حلماية املدنيني .وينبغي أن يكون
هناك التزام مشرتك بتجنب استخدام األسلحة املتفجرة ذات
اآلثار الواسعة النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان ،نظرا إىل
آثارها اإلنسانية الوخيمة.

وإذ نسرتشد بتطور أزمة الروهينغيا ،نغتنم هذه الفرصة
رابعا ،ضرورة ترمجة املعايري العاملية إلهناء العنف ضد النساء
للتأكيد على النقاط اخلمس اليت أثارهتا كذلك العديد من الوفود
واألطفال يف النزاعات املسلحة إىل عمل .وقد أبرزت مسألة
األخرى.
أوال ،هناك حاجة إىل زيادة الرتكيز على التحليل والتقييم الروهينغيا اإلنسانية مسألة األطفال الذين يولدون نتيجة للعنف
االسرتاتيجيني من جانب األمم املتحدة وغريها من اجلهات اجلنسي .كما إن هنالك حاجة واضحة إىل وضع األشخاص
الفاعلة املستقلة على األرض لألخطار اليت هتدد املدنيني .وينبغي املفقودين واحملتجزين يف االعتبار ،ومعاجلة الصدمات النفسية
لإلدارة امليدانية لألمم املتحدة أن تطور قدرات للكشف عن لدى األسر وأفراد اجملتمعات احمللية املتضررة من العنف اجلنسي
عالمات اإلنذار املبكر وشعور باملساءلة لإلبالغ عن األخطار
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واالحتجاز غري القانوين واالختفاء القسري وغريها من انتهاكات
حقوق اإلنسان.
خامسا ،إن ضمان املساءلة والعدالة فيما يتعلق
باالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان أمر بالغ األمهية لتعزيز االمتثال هلما وللقضاء
على ثقافة اإلفالت من العقاب على ارتكاب اجلرائم الفظيعة
ضد املدنيني .وينبغي جمللس األمن االستفادة بشكل مناسب
من األدوات املتاحة له يف ذلك الصدد ،مبا يف ذلك من خالل
النظر على النحو الواجب يف اخليارات املتعلقة بفرض اجلزاءات
واإلحالة إىل آليات العدالة اجلنائية الدولية.

22/05/2018

السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :تشكر
إندونيسيا الرئاسة البولندية على عقد هذه املناقشة املفتوحة
بشأن موضوع هام للغاية .وكذلك نشكر األمني العام ،واملدير
العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،والسكرترية العامة جلمعية
األمل العراقية على إحاطاهتم اإلعالمية.

تؤمن إندونيسيا إميانا راسخا بأن محاية املدنيني يف النزاعات
املسلحة ينبغي أن تكون دائما أحد األهداف األساسية جمللس
األمن .وحنن نؤيد اهتمام اجمللس حبماية األشخاص األبرياء
يف النزاعات .غري أن ما يدعو إىل االنزعاج الشديد هو أن
اهلجمات ضد املدنيني قد ازدادت يف السنوات األخرية -
إن بنغالديش ،بوصفها أحد البلدان الرئيسية املسامهة وخاصة يف  - 2017وكذلك اهلجمات على حفظة السالم،
بقوات ،تتبع هنجا عمليا جتاه والية محاية املدنيني يف املمارسة األمر الذي مينعهم من أداء واجبهم يف إنقاذ األرواح البشرية.
واإلعداد على السواء ،مع التقيد مببادئ عمليات حفظ السالم.
وعالوة على ذلك ،فإن اهلجمات على العاملني يف اجملال
وقد شهدنا ،بوصفنا جزءا من معظم أصعب بعثات األمم اإلنساين ،والبعثات الطبية واألصول املدنية قد وصلت إىل
املتحدة حلفظ السالم ،أمهية والية محاية املدنيني بشكل مباشر مستوى مل يسبق له مثيل .ويف عدد من احلاالت ،مل تتمكن
يف امليدان ،وتصدينا هلا مبهنية ،يف عدد من احلاالت ،وبدرجة السلطات احلكومية من منعها أو التصدي هلا أو التحقيق بشأهنا
من اإلبداع ،حىت عندما مل تكن الوالية منصوص عليها بأحكام على حنو مناسب .واالفتقار إىل القدرات هو أحد العوامل اهلامة
واضحة وحمددة .ونظل ملتزمني مبواصلة تعميم محاية املدنيني يف وراء ذلك .ويلزم تذكري اجلميع بااللتزام الواضح مبوجب القانون
الربامج التدريبية لعمليات حفظ السالم املصممة لقواتنا وأفراد اإلنساين الدويل بالتمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني .وجيب
شرطتنا.
بذل كل جهد ممكن لتجنب شن اهلجمات على املدنيني واملواقع
غري أننا نعيد التأكيد على ضرورة دعم واليات محاية املدنية واملوظفني الطبيني ،إىل جانب مرافقهم .وأود أن أتشاطر
املدنيني باسرتاتيجيات قابلة للتطبيق وموارد كافية ،حىت ال ختفق معكم بعض النقاط اإلضافية املتعلقة مبوضوعنا اليوم.
عندما تواجه بعداء من أطراف النزاع أو بانعدام إرادة أو قدرة
احلكومات املضيفة على التعاون .ويتحمل جملس األمن مسؤولية
ضمان أن تكون واليات محاية املدنيني املسندة إىل بعثات حفظ
السالم مدعومة دعما قويا بعمليات سياسية جمدية ملنع نشوب
النزاعات واحلفاظ على السالم.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إندونيسيا.
90/128

أوال ،إذ أن محاية املدنيني هي املسؤولية األساسية لكل
دولة من الدول األعضاء ،فإن بناء القدرات من جانب الدول
وما يتصل به من دعم من األمم املتحدة والشركاء اآلخرين ،أمر
حيوي .ولذلك ،من األمهية مبكان تعزيز ثقافة السالم مع اتباع
هنج قائم على حقوق اإلنسان والقوانني الالزمة خالل أوقات
السالم .وينبغي تقاسم الدروس املستفادة وأفضل املمارسات.
إننا نتفق مع األمني العام يف رأيه بشأن ضرورة قيام مجيع الدول
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إن ضرورة محاية املدنيني جيب أن تكون جزءا ال يتجزأ
األعضاء بوضع أطر للسياسات الوطنية فيما يتعلق حبماية
املدنيني .وينبغي أن تكون هناك سلطات ومسؤوليات مؤسسية على امتداد سلسلة السالم  -من منع نشوب النزاعات وحلها
والوساطة وحفظ السالم وبناء السالم والتنمية الطويلة األجل.
واضحة حلماية املدنيني.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددا على العزم املكرس يف
ثانيا ،بالنظر إىل التحديات اخلطرية جدا املتمثلة يف عدم
االمتثال من جانب اجلهات الفاعلة من غري الدول ،اليت تنشط ميثاق األمم املتحدة إلنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب.
يف معظم النزاعات اليوم ،ينبغي جمللس األمن استكشاف سبل تتمثل مهمتنا من خالل األمم املتحدة يف إنقاذ ومحاية املدنيني
أينما كانوا من ويالت احلروب.
مبتكرة لكفالة احرتامها للقواعد العاملية ضد إيذاء املدنيني.
ثالثا ،هناك حاجة إىل حتسني الرعاية الطبية لالستجابة
حلاالت الطوارئ .واجهت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
يف العديد من مناطق النزاع حتديات يف االستجابة على حنو
متسق حلاالت الطوارئ الطبية وإجالء املصابني .ونؤكد على
ضرورة كفالة املرور السريع واآلمن للجرحى أو املصابني أو
املرضى من حفظة السالم واألفراد العاملني يف اجملالني الطيب
واإلنساين الذين يؤدون حصرا مهمات طبية.

إن إندونيسيا على استعداد لالضطالع بدورها يف النهوض
جبدول أعمال محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة بشكل
ملموس من خالل املسامهة بقوات حفظ السالم وكذلك يف
صياغة القواعد وتقامسها .وكما ذكر وزير خارجية إندونيسيا يف
عدة مناسبات ،فإن جهودنا اجلماعية حلل النزاعات جيب دائما
أن هتدف إىل القضاء على مجيع أشكال العنف واستعادة األمن
واالستقرار ومحاية مجيع األشخاص .جيب أن يشارك اجلميع وكل
بلد يف تلك القضية النبيلة .وجيب عدم ترك أي مدين يتخلف
عن الركب أو تركه بال محاية.

رابعا ،تشدد إندونيسيا على األمهية املتزايدة لدور النساء
يف عمليات السالم ،فضال عن محاية املدنيني .لألسف تعاين
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
النساء واألطفال أشد املعاناة يف النزاعات .تدرك النساء ما هو
مطلوب إلحالل وهتيئة السلم يف اجملتمعات احمللية .وجيب أن اجلبل األسود.
يكون هناك مزيد من العمل على نطاق املنظومة للمساعدة على
السيدة بيانوفيتش دوريسيتش (اجلبل األسود) (تكلمت
متكني أدوار املرأة يف اجملتمعات ،مبا يف ذلك كقوة ال غىن عنها باإلنكليزية) :أوال ،أود أن أشكر الرئاسة البولندية على تنظيم
لبناء السالم ومحاية املدنيني واحلفاظ على السالم.
هذه املناقشة املفتوحة اهلامة واحلسنة التوقيت بشأن محاية
وبينما نؤكد جمددا الدور األساسي للدول األعضاء يف املدنيني يف النزاعات املسلحة وعلى إعداد املذكرة املفاهيمية
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،فمن األمهية مبكان أن ييسر املفيدة ( ،S/2018/444املرفق).
اجمللس ،جنبا إىل جنب مع وكاالت األمم املتحدة ،التدابري
إن بلدي يؤيد تأييدا تاما البيان الذي أدلت به املراقبة
الرامية إىل تعزيز قدرات البلدان على محاية املدنيني وكذلك عن االحتاد األورويب .بيد أنين أود أن أديل ببعض املالحظات
احلفاظ على السالم.
اإلضافية.
يف األشهر القليلة املاضية شهدنا زيادة يف أعداد اخلسائر
يف صفوف املدنيني واجتاها متدهورا فيما يتعلق حبماية املدنيني.
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واالستهداف املتعمد واهلجمات العشوائية ،مبا يف ذلك العنف
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ضد املدنيني ،وزيادة
استخدام احلصار والتجويع كأسلوب من أساليب احلرب
ليست سوى أمثلة قليلة على ذلك .عندما تقع اهلجمات
ضد املدنيني وحتدث املعاناة ،وخباصة يف احلاالت اليت تشمل
النساء واألطفال ،تتطلع الشعوب يف مجيع أحناء العامل إىل األمم
املتحدة من أجل احلماية والطمأنينة .ويفضي ذلك دائما إىل
املزيد من التقييم الذايت ملا ميكن القيام به ملنع نشوب النزاعات
وكيف ميكن توقع أن حترتم امليزة العسكرية ألطراف النزاعات
املسلحة القانون اإلنساين الدويل.
يرحب اجلبل األسود بتقرير األمني العام (،)S/2018/462
الذي يصف حالة املعاناة والتدمري الواسعة النطاق اليت تؤثر
على املاليني من األطفال والنساء والرجال .من الواضح أنه من
واجبنا املشرتك أن نكون أكثر حسما يف جعل التزاماتنا حقيقية
من أجل محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة والالجئني الذين
فروا منها .حنن مقتنعون بأن هناك املزيد الذي ميكن أن تقوم
به األمم املتحدة ملنع نشوب النزاعات ،وحينما خيفق ذلك،
إلهناء النزاعات املسلحة من خالل التفاوض والتسويات الشاملة
للجميع.

22/05/2018

للقانون الدويل اإلنساين .ونشدد على أمهية تعزيز التعاون بني
الدول وتعاون الدول مع احملاكم الدولية ملكافحة اإلفالت من
العقاب .وينطوي الدور اهلام جمللس األمن على كفالة املساءلة
عن هذه االنتهاكات ،مبا يف ذلك من خالل اإلحاالت إىل
احملكمة اجلنائية الدولية .ويعتقد اجلبل األسود اعتقادا قويا
بأن آليات حقوق اإلنسان ميكن أن تسهم يف منع ارتكاب
الفظائع .ويف ذلك الصدد ،فإن زيادة التعاون بني جملس األمن
وجملس حقوق اإلنسان أمر أساسي .وحنن مقتنعون بأن حق
النقض جيب أال يستخدم عندما تكون هناك مسؤولية واضحة
عن محاية املدنيني .لذلك يؤيد اجلبل األسود املبادرة الفرنسية
 املكسيكية ومدونة قواعد السلوك لفريق املساءلة واالتساقوالشفافية .وندعو مجيع البلدان إىل القيام بذلك.
يواصل اجلبل األسود تعزيز وبناء فهم قوي للقانون الدويل
اإلنساين داخل مؤسساته .ونقوم من خالل عدد من املشاريع
واملبادرات ،إىل جانب الدعم املقدم من وكاالت األمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى ،بكفالة تلقي اجليش يف اجلبل األسود
للتدريب بشأن األحكام األساسية للقانون الدويل املتصلة حبماية
املدنيني والبعثات الطبية .أما الذين يشاركون منهم يف امليدان
يف أفغانستان ومايل والصحراء الغربية أو يف بعثات حفظ سالم
أخرى فلديهم بالفعل معرفة وخربة كبريتني ويتصرفون بوصفهم
عناصر تعزيز ألنشطة التوعية بشأن محاية املدنيني يف النزاعات
املسلحة ،وكذلك يف عمليات حفظ السالم ،استنادا إىل مبادئ
كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني.

ويؤيد اجلبل األسود اجلهود الدولية الرامية إىل تنفيذ القرار
 .)2016( 2286وندعو مجيع الدول األعضاء إىل اختاذ
إجراءات بشأن توصيات األمني العام اليت تتيح التنفيذ الكامل
للقرار  .)2016( 2286ال يوجد ما يربر وقوف بلد ما يف
بيد أن محاية املدنيني ليست مسؤولية حفظة السالم
طريق التوصل إىل تسوية وحل يهدف إىل متكني املدنيني من
احلصول على الغذاء واملساعدات الطبية .وتتحمل مجيع الدول والرجال والنساء العسكريني فحسب ،بل هي مسؤولية أساسية
األعضاء ،ال تلك األطراف يف النزاعات املسلحة فحسب ،تتحملها الدول .ولذلك ،ينبغي لنا أن نستغل سلطة اجمللس
للتأكد من أن الدول تفي مبسؤوليتها الرئيسية عن منع نشوب
مسؤولية عن اختاذ إجراءات.
وال يزال اجلبل األسود ملتزما باملبادرة املشرتكة بقيادة النزاعات والتقليل إىل أدىن حد من املعاناة .يضطلع املدنيون
سويسرا واللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن زيادة االمتثال وكذلك املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية بدور هام
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يف هذا الصدد .وجيب على الدول إشراكهم بانتظام يف مجيع
أنشطتها الرامية إىل محاية املدنيني.

وتشعر التفيا بقلق عميق إزاء اهلجمات على املرافق
اإلنسانية ومرافق الرعاية الصحية والعاملني فيهما يف النزاعات
املسلحة ،اليت استمرت مبعدل مرتفع العام املاضي .ونشعر
بالقلق بشكل عام إزاء تزايد الشعور بفتور اهلمة عندما يتعلق
األمر بتجاهل املبادئ اإلنسانية يف النزاعات املعاصرة .جيب
عدم التسامح مطلقا مع اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات
الواسعة النطاق يف امليدان .وال ميكن التشديد مبا فيه الكفاية
على أن مجيع الدول واجلهات من غري الدول األطراف يف النزاع
جيب أن حترتم القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان .وجيب جتنيب املدنيني األبرياء آثار
األعمال العدائية ،ال تعريض حياهتم أو صحتهم أو مستقبلهم
أو ديارهم للخطر.

ما يشكلون األغلبية الساحقة من الضحايا؛ وغالبا ما يستهدفون
عمدا من جانب أطراف النزاع املسلح واجلماعات املسلحة غري
املشروعة أو املنظمات اإلرهابية .لقد تسببت زيادة حاالت النزاع
املسلح يف املناطق احلضرية يف خسائر مدمرة للسكان املدنيني
وأحلقت أضرارا باهلياكل األساسية املدنية .وأصبح استخدام
األسلحة املتفجرة ،واألسوأ استخدام األسلحة الكيميائية ،يف
املناطق املأهولة بالسكان ،والتشريد القسري ،إضافة إىل العنف
اجلنسي والتجويع واحلصار واحلرمان من املساعدات اإلنسانية
اليت تشتد احلاجة إليها كأسلوب من أساليب احلربl ،ن
األخبار اليومية وال تبدو شنيعة كما جيب أن تكون.

إن تعزيز محاية املدنيني يف مجيع أنشطة األمم املتحدة أمر
ضروري ،بدءاً من جدول أعمال منع نشوب النزاعات .وتعترب
التفيا محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة جزءاً هاماً من جدول
أعمال جملس األمن .بيد أنه يلزم بذل املزيد من جهود جملس
األمن ملعاجلة احلاالت املثرية للقلق ،والتحرك السريع من أجل
منع نشوب النزاعات أو وقفها واملطالبة باملساءلة .إن التحديات
القائمة أمام محاية املدنيني يف خمتلف املناطق املتضررة من النزاع،
مبا يف ذلك سورية وأفغانستان ومجهورية الكونغو الدميقراطية
وأوكرانيا ،على النحو الذي أكده تقرير األمني العام ،ينبغي
أن تُ َ
عال على وجه االستعجال .وندعو األعضاء الدائمني يف

ومحاية املدنيني من ويالت النزاع حامسة األمهية ملهمة جملس
األمن .ويظل ذلك هدفنا الرئيسي املشرتك ومسؤوليتنا اجلماعية.
وبالرغم من أن التحديات اليت نواجهها هائلة ،علينا أن نتخذ
خطوات ملموسة يف تعزيز دور محاية املدنيني يف السياق العام
لصون السلم واألمن الدوليني.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
التفيا.

السيد مازيكس (التفيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيديت الرئيسة ،على تنظيم هذه املناقشة السنوية بشأن محاية
املدنيني يف النزاعات املسلحة .كما أشكر األمني العام واملدير
ونشكر األمني العام على تقريره األخري ()S/2018/462
العام للجنة الدولية للصليب األمحر والسيدة أدور املمثلة عن
عن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،الذي حيلل التقدم احملرز
اجملتمع املدين يف العراق على إحاطاهتم اإلعالمية.
يف جماالت الرتكيز الثالثة .ومن الواضح أن هناك الكثري مما جيب
تؤيد التفيا البيان الذي أدلت به املراقبة عن االحتاد عمله لرتمجة التقدم احملرز على املستوى املعياري إىل تدابري قُطرية
األورويب.
أكثر فعالية حلماية املدنيني .وتتحمل الدول املسؤولية الرئيسية
إن املدنيني األبرياء ،مبن فيهم النساء واألطفال ،كثريا عن محاية سكاهنا ،مبا يف ذلك محايتهم من اجلرائم الوحشية.
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جملس األمن إىل االمتناع عن استخدام حق النقض يف حاالت
اجلرائم الوحشية.
ومحاية املدنيني عنصر هام من عناصر واليات حفظ
السالم .وتتوقع اجملتمعات احمللية من حفظة السالم التابعني
لألمم املتحدة محايتهم .ومع ذلك ،فالتنفيذ الفعال لواليات
احلماية ال يزال يشكل حتدياً .وجيب أن يستمر عملنا جلعل
عمليات حفظ السالم أكثر قابلية للتكيف وذات صلة
بالتحديات املعقدة احلالية .وحتسني التخطيط واملعدات واإلملام
باحلالة والتدريب أمر أساسي لتحسني األداء ،والفعالية يف تنفيذ
الواليات ،ومحاية املدنيني وأمن حفظة السالم .ونشري أيضاً إىل
أمهية مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني ،اليت أقرهتا التفيا يف
عام .٢٠١٦
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لقد أشار األمني العام حبق إىل أن أكثر الطرق فعالية حلماية
املدنيني هي منع نشوب النزاعات وإهناؤها .إن فشل جملس
األمن يف الرد بشكل حاسم يف بعض مناطق النزاع الرئيسية من
العامل قد أحلق خسائر بشرية فادحة .ولذلك ،فإن اإلمارات
العربية املتحدة تدعو اليوم إىل تفعيل وحدة اهلدف داخل جملس
األمن واختاذ إجراءات جديدة لصون السلم واألمن الدوليني.
ويف املنطقة اليت أنتمي إليها ،مع دخول النزاع يف سورية
اآلن عامه الثامن ،فإننا نشهد مباشرة التحدي الذي متثّله عدد
من النزاعات املسلحة اليت هلا عواقب وخيمة على اجملتمعات
املدنية .وقد تدهورت تلك النزاعات ،يف العديد من احلاالت،
وطال أمدها بسبب عجز جملس األمن عن اختاذ إجراءات.
لقد ُحرم الشعب السوري لفرتة أطول مما ينبغي من
املساعدة اإلنسانية ،ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل عدم اختاذ
أي إجراء من جانب جملس األمن إلصدار أي قرار بشأن سورية
منذ عام  ،٢٠١١وعدم تنفيذ القرارات اليت صدرت .وإذا كان
حتمله ،فقد كان على السكان السوريني أيضاً
ذلك أمراً ال ميكن ّ
حتمل أهوال اهلجمات باألسلحة الكيميائية .وتدعو
مواصلة ّ
اإلمارات العربية املتحدة إىل إيصال املعونة دون عائق إىل من هم
يف حاجة إليها وإىل املساءلة عن مجيع اهلجمات الكيميائية ضد
املدنيني ،واليت تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين.

وأخرياً ،أود أن أؤّكد على أمهية املساءلة عن االنتهاكات
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان .إننا نشعر بالقلق إزاء النقص اهلائل يف التحقيق املالئم
تقصر اإلجراءات
مع اجلناة وحماكمتهم .وترى التفيا أنه عندما ّ
الوطنية ،ميكن أن تتدخل اآلليات القانونية الدولية لتوفري العدالة
للضحايا .وال ميكن أن نتوقع من اجلناة يف املستقبل أن يأخذوا
األمم املتحدة وجملس األمن على حممل اجلد ،ما دام اجلناة
احلاليون يتصرفون يف ظل اإلفالت من العقاب .إن تعزيز
ويصب
احلماية الفعالة وكفالتها للمدنيني التزام قانوين أساسي
وإذا طبقنا رؤية األمني العام اليت ترّكز على الوقاية على
ّ
يف مصلحتنا املشرتكة.
فلسطني ،ميكننا أن نستنتج أن جتاهل األسباب اجلذرية للنزاع
تستمر احلالة يف
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة سيؤدي حتماً إىل املزيد من إراقة الدماء.
ّ
فلسطني وعدم اكرتاث إسرائيل حبياة املدنيني وبالقانون الدويل
اإلمارات العربية املتحدة.
بوصفها أطول مأساة يف منطقتنا .إن األعمال اليت قامت هبا
السيدة نُسيبة (اإلمارات العربية املتحدة) (تكلمت
إسرائيل على سياج غزة خالل الشهر املاضي مشلت هجمات
باإلنكليزية) :أوّد أن أعرب عن تقديري لألمني العام غوترييش
على األطباء واملساعدين الطبيني ،يف انتهاك واضح حلماية أفراد
والسيد داكور والسيدة أدور على إحاطاهتم اإلعالمية الرصينة
اخلدمات الطبية الذين يساعدون اجلرحى املدنيني واملكفولة
يف وقت سابق من اليوم.
مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدويل العريف .ال ميكن
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التغاضي عن أعمال إسرائيل أو جتاهلها من جانب اجملتمع
الدويل؛ وال ميكن أن يصبح ذلك القاعدة اجلديدة .وندعو
إسرائيل إىل التقيد مبسؤولياهتا بوصفها السلطة القائمة باالحتالل
وتوفري حقوق اإلنسان األساسية واحلماية للفلسطينيني.
وعندما تدعو اإلمارات العربية املتحدة إىل املساءلة يف
سورية أو فلسطني ،فإهنا ليست مسألة حتقيق العدالة وحسب،
بل هو أيضاً أمر حيوي من أجل منع هذا العنف يف املستقبل.
إن إلقاء الشك على الوقائع واألرقام قد أثبت ،لألسف ،أنه
أداة فعالة للحكومات لعرقلة أي حماولة إلخضاعها للمساءلة
عن أفعاهلا .والسبيل الوحيد للتصدي لذلك هو إجياد آليات
متفق عليها جلمع البيانات اليت ال يتطرق إليها الشك ،حىت
يتمكن اجملتمع الدويل من االستجابة بشكل مناسب ومسؤول
للتطورات الرئيسية.
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لقد عملنا عن كثب مع األمم املتحدة لكفالة أن يكون مذهبنا
العسكري وممارساتنا تتماشى مع أفضل املمارسات الدولية،
وعملنا جبد لتصحيح املشاكل كلما نشأت .كما أننا سنواصل
العمل عن كثب مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية لضمان إيصال املعونة اإلنسانية اليت تشتد احلاجة
إليها يف املناطق املتضررة ،ونتطلع إىل العمل مع املبعوث اخلاص
لألمني العام املعين باليمن ،السيد مارتن غريفيث ،يف جهوده
الرامية إىل وضع خريطة طريق للسالم املستدام.
بيد أن احلوثيني يف اليمن مثال واضح على املشاكل اليت
تشكلها اجلهات الفاعلة غري احلكومية بصورة أعم يف منطقتنا
ويف مجيع أحناء العامل .ويف أغلب األحيان ،فإن السكان
املدنيني للدول اليت تسللت إليها تلك اجلماعات هم من
يعاين من العواقب .ويتعاظم ذلك اخلطر املعنوي عندما تتلقى
هذه اجلماعات دعماً من الدولة .إن قرار إيران بتسليح عدد
من اجلهات الفاعلة غري الرمسية باألسلحة ،مبا فيها القذائف
التسيارية ،من أجل تفادي املساءلة السيادية عن أفعاهلا قد دفع
باملنطقة كلها حنو هاوية خطرية للغاية.

ويف هذا الصدد ،نثين على زيارة جملس األمن األخرية ،اليت
نظمتها الكويت وبريو واململكة املتحدة ،إىل ميامنار .إن تلك
الزيارة مثال ممتاز على اختاذ جملس األمن اخلطوات الالزمة للوفاء
بواليته .ولكننا ،على الرغم من ذلك ،ال نزال نشعر بقلق بالغ
ولذلك فإننا ندعو جملس األمن إىل اختاذ خطوات جريئة
إزاء حمنة أقليّة الروهينغيا املسلمة يف ميامنار ،ونأمل أن نرى جملس
ومبتكرة حنو التصدي للتهديد الذي متثله اجلهات الفاعلة غري
األمن يتابع نتائج تلك الزيارة.
ويف اليمن ،نأخذ مسؤوليتنا على حممل اجلد فيما يتعلق الرمسية لنعاجل على حنو أفضل طبيعة التحديات اليت يرجح أن
بالقانون اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني ،بوصفنا عضواً يف نواجهها يف القرن احلادي والعشرين .وعلى حنو حاسم ،جيب أن
التحالف العريب لدعم الشرعية يف اليمن .وكما أشرت سابقاً ،يشمل ذلك اختاذ إجراءات صارمة ضد الدول املمولة والداعمة
فإن هناك عواقب خطرية عندما يفشل جملس األمن يف التصرف ،لتلك اجملموعات .فلم يعد باإلمكان إعفاء هذه الدول من
ولكن ميكن أن تكون هنالك أيضاً آثار مدمرة بنفس القدر املسؤولية عندما تقدم الدعم إىل اجلهات الفاعلة غري الرمسية اليت
عندما يفشل جملس األمن يف متابعة قراراته .إن عجز جملس تقوم فيما بعد بانتهاك القانون الدويل .وإن كنا نؤمن بشيء فهو
األمن عن إنفاذ تلك القرارات ذات الصلة باليمن يشكل جزءاً أن دوالً مثل إيران اليت تواصل التصرف على هذا النحو جيب
أن تتحمل املزيد من املسؤولية بسبب حماوالهتا السافرة انتهاك
من السبب الذي جيعل النزاع طويل األمد.
القانون الدويل واستمرار انتهاكها لقرارات جملس األمن.
ومع ذلك ،فإننا نتطلع إىل مواصلة التعاون مع األمم املتحدة
حلل النزاع الذي تسبب به احلوثيون وداعموهم من اإليرانيني.
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إن املدنيني أشخاص حمميون مبوجب القانون الدويل،
وأطراف النزاع ملزمة قانونا حبمايتهم من آثار النزاع .غري أننا
ما زلنا نشهد العديد من اإلصابات يف صفوف املدنيني ،مع
حتول آالف الضحايا إىل الجئني ومشردين داخليا يف مناطق
النزاع .ومواصلة جملس األمن النظر يف هذا البند من جدول
األعمال هي داللة طيبة على التزامه حبماية املدنيني ،الذين هم
األكثر عرضة للخطر أثناء النزاعات املسلحة.

ويف اخلتام ،هناك الكثري مما ينبغي القيام به فيما يتعلق حبماية
ورعاية املدنيني يف النزاع ،ال سيما بالنسبة ألكثر الفئات ضعفاً.
وباإلضافة إىل التوصيات اليت قدمها السيد داكور واألمني العام،
تؤكد اإلمارات العربية املتحدة على أمهية السياسات اإللزامية
داخل الوكاالت األمنية والغوثية لتعميم مراعاة نوع اجلنس
والعمر واإلعاقة يف حتديد االحتياجات الفريدة واالستجابات،
فض ً
ال عن وضع آليات مساءلة عن تلك السياسات ،من أجل
تنفيذها عرب مجيع ركائز األمم املتحدة واإلبالغ العلين عن تلك
وعلى الرغم من العديد من اإلجنازات يف هذا اجملال،
النتائج.
ال تزال هناك حتديات كبرية ،وهي :العنف اجلنساين واالستغالل
وإننا نناشد جملس األمن أن يتمثَّل تلك اجلهود وين ّفذ واالنتهاك اجلنسيان وعدم كفاية الواليات واالفتقار إىل املبدأ
السياسات ذات الصلة .كما ندعو جملس األمن والدول املوحد وفجوات املوارد اليت هتدد بتقويض جهود محاية املدنيني.
األعضاء األخرى إىل االنضمام إلينا يف التزامنا حبماية املدنيني
وال يزال العنف اجلنساين يُستخدم كسالح من أسلحة
واحرتام القانون الدويل من خالل الرتكيز على الوقاية والتصدي احلرب ،وال سيما يف حاالت النزاع اليت تتسم بالتطرف
لألسباب اجلذرية للنزاع ،إذ نُسلّم بأن النزاعات اإلقليمية يف واإلرهاب .وهذه ليست مسألة حقوق إنسان فحسب ،ولكنها
العامل ستتطلب حلوالً إقليمية وإعادة تنشيط جمللس األمن من كذلك تتعارض مع القانون الدويل .وباإلضافة إىل ذلك،
أجل كفالة أن يتحرك يف مواجهة النزاعات ويتابع القرارات جيب على اجلميع إدانة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من قبل
القائمة لكي يتسىن جمللس األمن االضطالع بواليته يف احلفاظ بعض املكلفني حبماية املدنيني .ونرحب بسياسة األمني العام
على السلم واألمن الدوليني.
القائمة على عدم التسامح إطالقاً بشأن االستغالل واالنتهاك

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل اجلنسيني .وبوصف كينيا بلدا مسامها بقوات ،فإهنا تلتزم بتنفيذ
القرار  ،)2016( 2272الذي يسعى إىل مساءلة البلدان
كينيا.
السيدة غرينيون (كينيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن املسامهة بقوات اليت ال تتعامل مبصداقية مع ادعاءات االستغالل
أشيد مرة أخرى ببولندا على توليها رئاسة جملس األمن لشهر واالنتهاك اجلنسيني.
وجيب أن تكون أهداف البعثات صرحية وأن تراعي بشكل
أيار/مايو وعلى عقد هذه اجللسة اهلامة اليت ال تقل أمهية عن
اجللسة اليت ُعقدت يف األسبوع املاضي بشأن سيادة القانون كامل املهام األساسية حلفظة السالم واحلالة على أرض الواقع.
(انظر  .)S/PV.8262كما أعرب عن خالص امتنان وفد وجبب جتنب أي حماولة حلمل حفظة السالم على تنفيذ مهام
بلدي لألمني العام أنطونيو غوترييش ،وللمدير العام للجنة قد تشكل خطرا على مصداقية البعثة دون اإلسهام بالضرورة
الدولية للصليب األمحر ،السيد إيف داكور ،على إحاطتيهما يف احلد من العنف ضد املدنيني .وباملثل ،فإن احملاذير املفروضة
على حفظة السالم واآلراء املتباينة بشأن تعريف محاية املدنيني،
اإلعالميتني الشاملتني يف هذا الصباح.
إىل جانب االفتقار إىل مبدأ موحد قابل للتطبيق ،قد تؤدي
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إىل تعقيد اجلهود املبذولة إلدماج اجملموعات املتنوعة املشاركة
من أفراد عسكريني وأفراد شرطة ومدنيني .فتوحيد اجلهود أمر
حيوي؛ وتتوقف فعالية محاية املدنيني ،إىل حد كبري ،على قدرة
اجلهات الفاعلة املختلفة على العمل معا من أجل الصاحل
املشرتك لألشخاص املعرضني للمخاطر.
تقع املسؤولية األساسية عن محاية املدنيني على عاتق
احلكومات الوطنية ،وتكون األمم املتحدة معنية أو تقدم الدعم
عندما ختفق احلكومات الوطنية .وكل حالة من حاالت محاية
للمدنيني فريدة .وبالتايل ،فإن توفر املعلومات الكافية بشأن
احلاالت أمر حاسم لتحقيق النجاح .ومن املهم أن جيري قادة
البعثات تقييمات لفهم ديناميات النزاع واملخاطر اليت تتهدد
املدنيني ومواطن الضعف.
ويشكل عدم كفاية القدرات واملوارد أكرب حتد حلماية
املدنيني .وحلفظة السالم أهداف رئيسية أخرى .وبالتايل ،ميكن
أن يتعرض هدف محاية املدنيني للخطر بسبب املهام اإلضافية
املتصلة حبماية املدنيني ،وخاصة عندما تزيد أعداد األشخاص
املعرضني بشكل كبري وما يشكله ذلك من ضغط على املوارد
احملدودة أصال.
ويعتقد وفد بلدي أنه ليتسىن تنفيذ الواليات على حنو
فعال ،فإن مثة ضرورة ملحة لوضع مبدأ موحد بشأن محاية
املدنيني لتوجيه املكلفني بتنفيذ املهمة .ويتعني أن تكون العناصر
املكلفة حبماية املدنيني مدربة تدريبا جيدا ومزودة باملوارد بشكل
أفضل وجمهزة بشكل مناسب لتتمكن من تنفيذ واليتها املتمثلة
يف محاية املدنيني يف حاالت النزاع وما بعد النزاع على حنو فعال.
وينبغي أن تكون واليات البعثات واضحة وذات مصداقية
وقابلة للتنفيذ ،وأن تتضمن أهدافا حمددة فيما يتعلق حبماية
املدنيني وأن تفسح اجملال الالزم للمناورة ،مع خلوها من القيود
غري الواقعية .وبعثات األمم املتحدة حباجة إىل وضع نظم داخلية
لإلنذار املبكر مع بلورة فهم مشرتك ملا يشكل أخطارا هتدد
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املدنيني .وهناك حاجة إىل نظم إلدارة املعلومات تضمن أن
تتم مشاركة املعلومات املتعلقة باإلنذار املبكر على نطاق واسع
مع املسؤولني عن محاية املدنيني لتمكينهم من إجراء تقييمات
تنبؤية للحالة على أرض الواقع .وعالوة على ذلك ،فإن وجود
نظم موثوقة ملعاجلة املعلومات االستخبارية ضروري لدعم بعثات
األمم املتحدة.
يف اخلتام ،أعيد التأكيد على أمهية التعاون بني أصحاب
املصلحة على الصعيدين الدويل واإلقليمي .وإشراك اجملتمعات
احمللية أمر بالغ األمهية كذلك لنجاح واليات محاية املدنيني وهو
أمر ينبغي تيسريه.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اجلمهورية العربية السورية.
السيد منذر (اجلمهورية العربية السورية) :اطلع وفد بلدي
على املذكرة املفاهيمية ( ،S/2018/444املرفق) اخلاصة هبذه
اجللسة وعلى تقرير األمني العام ( )S/2018/462املعنون “محاية
املدنيني يف النزاعات املسلحة” ،ويشري إىل وجود مالحظات
وحتفظات على بعض املعلومات والتقييمات الواردة يف هذا
التقرير ،واليت سيتم نقلها إىل األمانة العامة برسالة رمسية.
إن اجلمهورية العربية السورية تؤمن بأن محاية املدنيني كانت
وستبقى أول وأمسى املقاصد اليت أخذت حكومات العامل على
عاتقها حتقيقها من خالل إنقاذ البشرية مجعاء  -ودون استثناء
أو متييز  -من ويالت النزاعات واحلروب ،وصون احلقوق
األساسية لإلنسان وكرامته .غري أن سياسات وممارسات بعض
احلكومات ما تزال تثبت أن التعامل مع هذه املسألة النبيلة
ال زال يتسم باالنتقائية وتبين املعايري املزدوجة واستغالل موضوع
محاية املدنيني بأسلوب أناين رخيص خلدمة األهداف السياسية
هلذه احلكومات وكذريعة للتدخل يف شؤون الدول األخرى.
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إن مبدأ محاية املدنيني ال ميكن أن يستقيم إال يف ظل
االلتزام الكامل مببادئ امليثاق وأحكام القانون الدويل ،ويف
مقدمتها احرتام السيادة واملساواة يف السيادة وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول .كما أن محاية املدنيني كانت
وستبقى مسؤولية تقع يف األساس على عاتق الدولة املعنية وعلى
حكوماهتا ومؤسساهتا ،باعتبارها السلطة الوحيدة املخولة حبفظ
األمن واالستقرار على أراضيها.
ومن هذا املنطلق ،ستستمر اجلمهورية العربية السورية،
بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها ،يف ممارسة واجبها وحقها
الدستوري يف محاية مواطنيها من اجملموعات اإلرهابية املسلحة
اليت ضمت يف صفوفها عشرات اآلالف من املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،الذين تدفقوا إىل سورية من أكثر من مائة دولة .وهذا
ليس كالمنا ،بل هي معلومات موثقة يف تقارير جلان وفرق تابعة
لألمم املتحدة خمتصة مبكافحة اإلرهاب .حنن نذكركم ،وسنبقى
نذكركم ،هبذه احلقائق اليت تؤكد أن ما تشهده سورية هو حرب
إرهابية قذرة تورطت حكومات وأجهزة استخبارات يف إشعاهلا
عرب خلق اجملموعات اإلرهابية املسلحة وتدريب عناصرها
ومتويلهم وتسليحهم وتسهيل تدفق اإلرهابيني األجانب إىل
سورية.
إن أسوأ أنواع اخلداع ،هو ذلك الذي ينصب على التعتيم
على احلقيقة ،لكن الواقع يزداد سوءا حني يصل األمر إىل أن
تشوب التقارير األممية مسة التسييس والقصور ،واالعتماد على
مصادر مفتوحة تكون مرتبطة باجملموعات املسلحة ،أو مدعومة
وممولة من حكومات دول متورطة يف دعم اإلرهاب ،وأخص
بالذكر ما يسمى باخلوذ البيضاء اليت تنشط يف مناطق سيطرة
تنظيم جبهة النصرة اإلرهايب ،املصنف من قبل اجمللس ككيان
إرهايب.
ويف هذا الصدد ،أذكر أمثلة من بني آالف األمثلة،
فاملنظمات واألفرقة األممية العاملة على األرض ،يف اجملال
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اإلنساين يف سورية قد وثقت قيام اجملموعات اإلرهابية املسلحة
بتحويل املرافق الطبية واملدارس يف كل منطقة سيطرت عليها يف
سورية ،إىل مقار وقواعد عسكرية لشن اهلجمات بالصواريخ
وقذائف اهلاون ،بعد أن هنبت ودمرت املستشفيات بكل
ما حتتويه من أجهزة طبية متقدمة .كما شاهدت األفرقة األممية
بأم العني املستودعات اليت كانت تسيطر عليها اجملموعات
اإلرهابية املسلحة يف حلب والغوطة الشرقية ومحص ،وغريها
من املناطق ،واليت كانت مليئة بآالف األطنان من املساعدات
اإلنسانية ،األغذية واملواد واملعدات الطبية ،اليت كانت هذه
اجلماعات حتتكرها لعناصرها وعائالهتم ،ومتنعها عن املدنيني
الذين كانت تستخدمهم دروعا بشرية ،أو تبيعها هلم بأسعار
ال طاقة هلم هبا .غري أن املؤسف واخلطري يف األمر ،هو أن مثل
هذه التقارير املوثقة أمميا على األرض ،كانت وال تزال تضل
طريقها وال تصل إىل األمانة العامة.
إن يف هذا اجمللس دوال ،دائمة العضوية ،تستخدم موضوع
هذه اجللسة ملمارسة النفاق السياسي ،وكذريعة للتدخل يف شؤون
الدول األخرى ،وللتذكري فقط فإن بعثة األمم املتحدة لتقييم
األوضاع يف الرقة قد وثقت يف تقرير هلا مؤخرا تدمري ما يسمى
بالتحالف الدويل غري الشرعي للمدينة بشكل شبه كامل ،مبا
يشمل املرافق الطبية واملدارس والبىن التحتية .وباحملصلة ،فإن
هناك أزمة أخالقية وقانونية يعاين منها العمل الدويل اجلماعي يف
إطار األمم املتحدة ،فهناك حكومات ال جتد غضاضة يف الدفاع
املستميت عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني واجلوالن
السوري وأجزاء من األراضي اللبنانية ،وال جتد غضاضة يف تربير
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل
وقانون حقوق اإلنسان ،وال جتد غضاضة يف محاية إسرائيل من
املساءلة ،عن قتل املدنيني العزل بدم بارد .إن دماء أكثر من
ستني فلسطينيا بريئا وجراح ثالثة آالف منهم ،ال تزال شاهدة
على أن جملس األمن عجز عن محاية املدنيني ،بسبب موقف
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الواليات املتحدة ،الذي أعاق اجمللس عن ممارسة مهامه يف للحديث عن محاية املدنيني ،فدماء السوريني واليمنيني تتحمالن
أنتما املسؤولية التارخيية عنها.
صون السلم واألمن الدوليني.
ختاما ،إن عقد جملس األمن جللسات النقاش املفتوحة مهم
وفاعل ،إذا كانت الغاية هي البحث اجلدي يف تعزيز ضمانات
محاية املدنيني ،أما أن تصبح هذه اجللسات وسيلة وغاية يف
حد ذاهتا ،ملمارسة االستقطاب السياسي ،وتعميق اخلالفات
فإن ذلك يدعونا إىل القول إن امليثاق واضح والقانون الدويل
جلي ومن يريد محاية املدنيني فعليه أن يبدأ مبعاجلة األسباب
اجلذرية جلميع أشكال معاناهتم ،واملتمثلة يف االحتالل األجنيب
والتهديد باستخدام القوة العسكرية أو استخدامها ،ودعم
اإلرهاب ومتويله ،والتدخل يف شؤون الدول بقصد زعزعة األمن
واالستقرار فيها .وتذكروا أيها السادة أن اآلباء املؤسسني قد
عهدوا حلكومات الدول األعضاء مبهمة مقدسة هي منع نشوب
النزاعات املسلحة ،ومنع اندالع احلروب والعدوان ،أما واقع
احلال فهو أن دول النفوذ السياسي والعسكري واالقتصادي،
وأدواهتا يف هذا العامل ،تدعم اإلرهاب ومتوله ،وتتسبب يف
إشعال احلرائق وبؤر التوتر ،والنزاع يف أحناء العامل ،مث تأيت لتلعب
دور رجل اإلطفاء أو رجل الشرطة الفاسد.
ختاما ،وردا على ما ورد من كذب وهرطقات يف بياين
كل من ممثلي النظامني السعودي واإلمارايت ،فإننا نؤكد على
أن من يرتكب اجلرائم اليوم يف حق الشعب اليمين هو أول
من جيب أن حياسب على انتهاك القانون اإلنساين الدويل،
وعليه أال يعتقد بأن أموال النفط والغاز ستحميه إىل األبد من
املساءلة .وهنا نذكرمها بأن الشعب السوري لن ينسى أن معظم
املال الذي مول اإلرهابيني يف سورية قد أتى إما بشكل مباشر
أو عرب عمليات التربع ،واجلمعيات اخلريية املشبوهة ،اليت كانت
تعمل حتت ستار الدعوة الدينية والعمل اخلريي اإلنساين ،وأقول
هلذين النظامني ،أنتما طرفان غري مؤهلني ال أخالقيا وال قانونيا
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الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اليمن.
السيد اليماني (اليمن) :أود بداية أن أهنئكم ،سعادة
السفرية يوانا فرونيتسكا ،على ترؤسكم ألعمال اجمللس هلذا
الشهر ،وأشكركم على عقد جلسة النقاش املفتوح حول محاية
املدنيني يف النزاع املسلح ،وهو موضوع حيظى باهتمامنا مجيعا،
ال سيما بلدي الذي يعاين من ويالت احلرب اليت فرضتها
امليليشيات احلوثية على شعبنا .وأجدها مناسبة لكي أشكر
كل األصدقاء يف األمم املتحدة الذين عربوا عن التهاين القلبية
الصادقة للشعب اليمين ،وقيادته الشرعية مبناسبة العيد الوطين
الثامن والعشرين ،الذي حنتفل به اليوم.
لقد مر اليمن بواحدة من التجارب الغنية يف عملية
االنتقال السياسي السلمي للسلطة بعد ما مسي بثورة الربيع
العريب ،وكانت أبرز معامل هذه املرحلة النجاحات اليت حتققت
حتت إشراف األمم املتحدة ،ومبباركة جملس األمن ،واليت متثلت
يف إجراء انتخابات رئاسية وعقد مؤمتر احلوار الوطين الذي عاجل
مجيع االختالالت واإلشكاليات املطلبية اليت عاشها اليمن خالل
العقود األخرية من عمره .وكانت حركة التغيري اليمنية اليت بدأت
مع تنفيذ املبادرة اخلليجية وآلياهتا التنفيذية ،منوذجا للتحول
السلمي حنو بناء مين جديد أراد اليمنيون له أن يكون مينا احتاديا
دميقراطيا يضع هناية لسلطة النظام املركزي والديكتاتوريات وثقافة
اإلقصاء .وبعد سيادة لغة احلوار والتوجهات املدنية احلضارية،
ومع قرب إقرار الدستور اليمين اجلديد الذي جاء كمحصلة
ملخرجات احلوار الوطين ،استغلت امليليشيات احلوثية املدعومة
من إيران هشاشة الدولة يف املرحلة االنتقالية ،وانقلبت على
التوافقات الوطنية واحتلت العاصمة اليمنية يف شهر أيلول/
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سبتمرب من العام  ،2014واضعة هناية دموية ملرحلة االنتقال على حياة األبرياء من املدنيني يف عاصمة اليمن ،مل يقم اجليش
الوطين باهلجوم عليها.
السياسي السلمي يف بلدي.
لقد قدم فخامة الرئيس اليمين املنتخب والرجل الذي وقعت
عليه مهمة قيادة عملية االنتقال السياسي السلمية ،التنازالت
تلو التنازالت حلماية الوطن ومقدراته ،والسلم اجملتمعي واملدين،
محاية ألبناء اليمن من ويالت العنف املسلح ،إال أن االنقالب
احلوثي استمر يف تدمري املدن اليمنية ومهامجة سكاهنا املدنيني
العزل وتدمري البىن التحتية وقتل اليمنيني بدم بارد تنفيذا ألجندة
إيران التوسعية يف املنطقة ،فيما بدأت عمليات إطالق الصواريخ
اليت زودهتم هبا السلطات اإلرهابية اإليرانية لالعتداء على املدن
اليمنية وأراضي اململكة العربية السعودية .إن إطالق الصواريخ
بطريقة عشوائية تستهدف البىن املدنية ،وتستهدف املدنيني
داخل اليمن ،ويف أراضي اململكة العربية السعودية.
إن الدافع الرئيس الذي حيرك احلكومة اليمنية وجيشها
الوطين ينطلق من محاية السكان املدنيني والبىن التحتية .وخالل
السنوات الثالث املاضية ،مل تدخر احلكومة اليمنية جهدا يف
قبول مقرتحات السالم املقدمة من األمم املتحدة ،اليت كان
آخرها يف الكويت ،يف آب/أغسطس من العام  ،2016حبثا
عن سالم مستدام يقوم على أساس املرجعيات الثالث املتمثلة
يف مبادرة جملس التعاون اخلليجي وآلية تنفيذها وخمرجات احلوار
الوطين وقرارات جملس األمن ذات الصلة بالشأن اليمين ،وعلى
وجه اخلصوص القرار ،)2015( 2216

ويف املقابل ،فقد سقط جراء عدوان امليليشيات على مدينة
تعز ،اليت ختضع حلصار مطبق من قبل ميليشيات االنقالب -
اليت تستهدف املدنيني والبىن التحتية بشكل شبه يومي وتقصف
املدينة األكثر كثافة سكانية يف اليمن بشكل عشوائي  -آالف
الضحايا املدنيني الذين جنتمع اليوم يف هذه املناقشة املفتوحة
لبحث سبل محايتهم وهم يتعرضون ألبشع جرائم امليليشيات
منذ أكثر من ثالث سنوات .لقد متادت امليليشيات احلوثية يف
انتهاكاهتا حلقوق اإلنسان يف اليمن ،وطالت حىت األطفال ،من
خالل استهدافهم عن طريق القصف العشوائي أو عرب جتنيدهم
للزج هبم يف جبهات القتال .كما طالت هذه االنتهاكات
النساء ،وذلك أما بسجنهن أو باالعتداء على املظاهرات
السلمية ألمهات املختطفني من قبل امليليشيات.

وعليه ،فإن احلكومة اليمنية تطالب اجملتمع الدويل باختاذ
كل اإلجراءات الالزمة حلماية املدنيني اليمنيني ،مبا يف ذلك
من خالل توفري الدعم اللوجسيت حلماية وإعادة تأهيل األطفال
اجملندين يف صفوف امليليشيات؛ وإعادة املخفيني قسريا
واملعتقلني .ونقدر عاليا تعاون الدول األعضاء ودعمهم حلماية
املدنيني ونتطلع إىل دعم احلكومة اليمنية للتغلب على الوضع
الراهن ،وذلك بتشجيع املنظمات الدولية ،اليت تعمل على محاية
املدنيني يف ظروف النزاع املسلح وإغاثتهم وتوفري الدعم الطيب
مبا يضع هناية لالنقالب احلوثي ويستكمل االنسحاب والنفسي للضحايا.
لقد حتدث ممثل إيران كثريا وتباكى على املعاناة اإلنسانية
وتسليم األسلحة والصواريخ قبل اخلوض يف أي ترتيبات
سياسية ،وصوال لتحقيق أمن اليمن واستقراره واألمن اإلقليمي للمدنيني يف اليمن ،وإيران هي الدولة املسؤولة عن معاناة الشعب
اليمين .هي من ترسل الصواريخ ،هي من ترسل األلغام األرضية،
وقطع دابر أذرع إيران اإلرهابية يف املنطقة.
إن العاصمة املختطفة ،صنعاء ،ال تبعد أكثر من  20وهي من تتسبب يف القتل املدمي ألبناء الشعب اليمين .إن
كيلومرت عن مرمى نريان اجليش الوطين ،الذي ميتلك القدرة احلكومة اليمنية تعقد على جملسكم املوقر واجملتمع الدويل من
العسكرية الكافية الستهداف أي مكان فيها .ولكن ،حفاظا خلفه الكثري من اآلمال لتعزيز محاية املدنيني يف الصراع املسلح،
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وذلك مبمارسة الضغط على االنقالبيني املدعومني من قبل إيران
للتخلي عن محل السالح واالستماع إىل صوت احلوار والعقل
إلهناء االقتتال الذي سقط جراءه آالف املدنيني األبرياء يف
بلدي.
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ونبدأ بالثناء على البلدان املسامهة بقوات وعلى تضحيات
األفراد التابعني هلا ،فضال عن املنظمات الدولية ،كمفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واللجنة الدولية
للصليب األمحر وأطباء بال حدود ،اليت تأيت يف طليعة جهود
الرصد وحشد املوارد ومساعدة السكان املدنيني املتضررين من
النزاع.

كما ال بد من الضغط على هذه امليلشيات لتجنب
استهداف املدنيني ،وخاصة األطفال والنساء ،وعدم
استخدامهم كدروع بشرية وإهناء استخدام امليليشيات املدارس
واملستشفيات واملؤسسات املدنية ،كثكنات عسكرية ،أو لوضع
يكتسي موضوع هذه املناقشة أمهية خاصة وهو حسن
منصات إلطالق الصواريخ منها أو ألغراض قتالية تعرض حياة
هؤالء األبرياء للخطر وتقدمه قربانا جلنون هذه امليليشيات ،يف التوقيت ،بالنظر إىل األحداث املؤسفة اليت وقعت يف األسابيع
خمالفة صرحية لكل األعراق والقوانني الدولية واإلنسانية اليت جترم األخرية وأوضحت كذلك بتفصيل حي األخطار اليت يواجهها
املدنيون يف مجيع أحناء العامل يف حاالت النزاع.
استهداف املدنيني يف النزاع املسلح.
إن على جملس األمن ،الذي انبثق عن حرب عاملية كارثية
شهدت مقتل ماليني املدنيني ،مسؤولية رئيسية عن صون السلم
واألمن الدوليني .ولذلك فإننا مجيعا ملزمون بالعمل معا إلهناء
ويالت احلرب ،اليت يشعر هبا السكان املدنيون يف النزاعات
املسلحة بشكل عميق.

وأخريا ،نؤكد أن تطبيق خمرجات احلوار الوطين واملرجعيات
الدولية هي املنقذ واملنفذ اآلمن للحفاظ على حياة املدنيني
اليمنيني وبناء اليمن االحتادي الدميقراطي .وإننا يف احلكومة
اليمنية نؤمن أن السالم الذي يصبو إليه الشعب اليمين هو
السالم الذي حيمي حقوقه املدنية والدستورية اليت ضمنتها
خمرجات احلوار الوطين ،اليت تضمن عدم الدخول يف جوالت
ولذلك السبب ،فإن عجز اجمللس عن اختاذ إجراء بشأن
أخرى من احلروب والصراعات جمددا ،وحتقق يف نفس الوقت احلالة يف غزة ،حيث استهدف سكان مدنيون عمدا بقوة
تطلعات الشعب اليمين إىل حياة آمنة ومستقرة وكرمية.
عسكرية ،أمر يبعث على بالغ القلق .وقد ترك األمر جمللس
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل حقوق اإلنسان للشروع يف إجراء حتقيق نظرا إلخفاق جملس
األمن يف االضطالع بواليته .وحنن نؤيد ذلك التحقيق املستقل
جنوب أفريقيا.
السيد زايمان (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن تأييدا تاما.
ونشدد على أنه جيب على جملس األمن أن يلتزم بقواعد
أبدأ مالحظايت باإلعراب عن التهنئة والتقدير للرئاسة البولندية
على العمل املمتاز الذي اضطلع به وفد بلدكم ،سيديت الرئيسة ،القانون الدويل وأن حيرتمها ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون
حقوق اإلنسان .ومع التسليم بأن املسؤولية الرئيسية عن محاية
خالل فرتة رئاستكم.
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال املدنيني تقع على عاتق البلد املضيف ،فإن بعثات األمم املتحدة
حلفظ السالم غالبا ما تكلف بتلك املهمة .وقد أصبحت
البوليفارية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.
محاية املدنيني ،ومنذ عام  ،1999أحد الشواغل الرئيسية
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لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،غري أنه ال السياسات
وال املمارسات تطورت بسرعة كافية لتحقيق احلماية الكاملة
والفعالة للمدنيني .وقد احتجت جنوب أفريقيا ،متشيا مع القرار
 ،)2009( 1894بأنه ،لكي تتمكن عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم من االضطالع الفعال بوالياهتا حبماية املدنيني،
فإهنا تتطلب ما يلزم من املوارد والقدرات الختاذ موقف صلب
يف تنفيذ والياهتا.

22/05/2018

السيد هوشينو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :يوافق هذا
الشهر الذكرى السنوية الثانية الختاذ القرار ،)2016( 2286
بشأن الرعاية الصحية يف النزاعات املسلحة ،الذي شاركت
اليابان فيصياغته .وقد شاركت يف تقدمي القرار أكثر من 80
من الدول األعضاء .وأود أن أعرب عن امتناين لبولندا على
عقد هذه املناقشة املفتوحة على املستوى الوزاري ،األمر الذي
يهيئ الفرصة للفت انتباه اجملتمع الدويل إىل هذه املسألة اهلامة
مرة أخرى.

كما ترى جنوب أفريقيا انتهاكا صارخا للقانون الدويل من
قبل اجلماعات املسلحة يف اهلجمات املتعمدة على العاملني
لقد أعاد القرار  ،)2016( 2286أول قرار للمجلس
يف اجملال الطيب واملستشفيات واملنشآت .فهذه املمارسات على اإلطالق يتصدى للهجمات على اخلدمات الصحية،
ال تزج بالسكان املدنيني يف األزمة فحسب ،بل كذلك هتدد التأكيد على أنه يقع على مجيع أطراف النزاعات املسلحة التزام
بعثة مشروع الرعاية الصحية يف خطر بتعريض حياة العاملني مبوجب القانون الدويل حبماية املدنيني.
يف جمال الصحة ،وتدمري معداهتم ،وعرقلة الوصول إىل املدنيني
احملتاجني إىل الرعاية الطبية ومنع توفري منافع احلياة األساسية
األخرى .وجيب التأكيد على أن هتيئة الظروف املفضية إىل
إيصال املساعدات اإلنسانية ال يزال يشكل إحدى املسؤوليات
األساسية للمؤسسات املكلفة والبلد املضيف .فأي عمل من
أعمال العدوان جتاه العاملني يف اجملال الطيب والعاملني يف اجملال
اإلنساين هو عمل من أعمال احلرب ،وجتب احملاسبة على هذه
االنتهاكات.
وأود أن أختتم بالثناء على مجيع األفراد املشاركني يف بعثات
حفظ السالم ،فضال عن جمموعات اجملتمع املدين ،على اخلدمة
اليت يؤدوهنا .فكثريا ما ال يكونوا مزودين باملعدات الكافية
للتصدي للتحديات اهلائلة اليت يواجهوهنا يوميا .وستواصل
جنوب أفريقيا التفاعل الوثيق معهم من أجل متكينهم من
االضطالع بدورهم الدويل احليوي.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اليابان.

102/128

1815556

22/05/2018

ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

S/PV.8264

ونرحب بإشارة قرارات اجمللس الالحقة إىل القرار  2286طريق مساعدة العمليات السياسية يف إجياد حلول للنزاعات
وتعزيز بناء السالم.
(.)2016
إال أنه منذ ذلك احلني ،ومع تزايد اندالع القتال الناتج عن
النزاع يف مناطق مكتظة بالسكان ،أصبحت حالة محاية املدنيني
أكثر قتامة .فنحن نشهد زيادة استخدام الضربات اجلوية يف
املناطق احلضرية ،مما يسفر عن أعداد كبرية من اإلصابات يف
صفوف املدنيني .وما فتئنا أيضا نستمع إىل تقارير مستمرة عن
شن هجمات على مقدمي الرعاية الصحية ومرافقها .ويؤكد
هذا الواقع املؤسف على احلاجة امللحة إىل تعزيز احرتام القانون
اإلنساين الدويل من جانب مجيع أطراف النزاع.

وما فتئت اليابان تبذل جهودا للتخفيف من معاناة الناس
الذين يعيشون يف ظروف شىت ،مبا يف ذلك أثناء حاالت النزاع
وبعد انتهاء النزاع .وبنظرتنا لألفراد كأساس للبلد واجملتمع ،فإننا
نرى أمهية لالستثمار يف املوارد البشرية .ونود أن نؤكد مرة أخرى
على أمهية تعزيز األمن البشري من خالل متكني األشخاص
ومحايتهم يف مجيع الظروف ،مبا يف ذلك ،وعلى وجه اخلصوص،
يف إطار النزاعات املسلحة.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
وعندما كانت اليابان عضوا يف اجمللس ،عملنا بكد األردن.
بشأن املسائل اإلنسانية يف سورية ،بوصفنا أحد القائمني على
السيدة بحوث (األردن) :السيدة الرئيسة ،يف البداية ،أود
الصياغة .ومن املؤسف أن يستمر القتال يف كثري من املدن أن أتقدم بالشكر إىل وفد بلدكم على رئاسة اجمللس خالل
يف سورية؛ وغالبا ،ما تتم إعاقة وصول املساعدات اإلنسانية الشهر احلايل وعلى جهود بولندا احلثيثة لتنظيم هذا املناقشة
أو منعها؛ ويتعرض العاملون يف اجملال الطيب بصورة منتظمة املفتوحة وإدراج هذا املوضوع اهلام على جدول أعمال جملس
هلجمات وحىت عمليات اإلجالء الطيب تكون حمفوفة باملخاطر .األمن هلذا الشهر ،متمنية لكم كل التوفيق والنجاح .كما أود
وعلى الرغم من أننا ندرك اخلالفات يف املواقف بني أعضاء أن أعرب عن امتنان وتقدير وفد بالدي األردن إىل األمني العام
اجمللس وعموم أعضاء األمم املتحدة ،فإن مسؤولية اجمللس هي لألمم املتحدة ،السيد أنطونيو غوترييش ،على إحاطته القيمة
التأكيد على أمهية محاية املدنيني ،مما يبعث برسالة واضحة إىل وعلى تقريره األخري ( )S/2018/462حول هذا املوضوع ،وإىل
أطراف النزاع بأن عليهم احرتام القانون اإلنساين الدويل ،حىت املدير العام لللجنة الدولية للصليب األمحر ،والسيدة أمني عام
يف احلرب ضد اإلرهاب.
مجعية األمل العراقية على مداخلتيهما.
وترحب اليابان بالتقرير األخري لألمني العام ()S/2018/462
الذي يقدم أفكارا عملية لتنفيذ القرار  ،)2016( 2286مبا
يف ذلك الضرورة امللحة لتعزيز امتثال اجلماعات املسلحة غري
التابعة للدولة .وينبغي للمجلس أن يلتزم بإنفاذ القرار والتماس
السبل الكفيلة بتشجيع الدول األعضاء على اختاذ إجراءات
يأيت اجتماعنا اليوم بعد عامني من اختاذ جملس األمن
ملموسة لتنفيذه .وسرتاقب اليابان عن كثب تطور عملية التنفيذ
باإلمجاع للقرار  ،)2016( 2286بشأن محاية املدنيني يف النزاع
وستواصل املشاركة يف التنفيذ الكامل للقرار )2016( 2286
املسلح ،استجابة وردعا ألعمال العنف واهلجمات والتهديدات
ضمن السياق األوسع ملنع نشوب النزاعات ،وذلك حتديدا عن
كما أود أن أتقدم بأحر التعازي إىل أهايل شهداء العنف
اإلسرائيلي غري املربر وغري القانوين والالإنساين ضد املدنيني
األبرياء الذين تظاهروا ضد االحتالل اإلسرائيلي يف قطاع غزة
مؤخرا.
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اليت تواجه املدنيني والعاملني يف اجملال الطيب وجمال املساعدات إن العنف واالنتهاكات اليت تُرتكب حبق الشعب الفلسطيين
اإلنسانية خالل النزاعات املسلحة .ولألسف ،فإن العنف من قبل االحتالل اإلسرائيلي جيب أن تتوقف ،واجملتمع الدويل
واالنتهاكات ما زاال مستمرين ضد املدنيني واملنشآت املدنية يتحمل مسؤولية محاية الشعب الفلسطيين أمام التاريخ.
كاملستشفيات واملدارس ،وال يوجد هناك رادع كاف لوقف هذه
وإذ نؤكد على موقفنا الثابت إزاء دعم الشعب الفلسطيين
االنتهاكات املخالفة للقانون الدويل.
وحقوقه غري القابلة للتصرف ،ويف إطار مساعدة أشقائنا

إن استخدام إسرائيل للقوة املفرطة ضد الفلسطينيني العزل
يف قطاع غزة ،ومعظمهم من النساء واألطفال ،الذين ميارسون
حقهم املشروع يف التظاهر السلمي ضد القمع واالحتالل وقيامها
بقتل ما يزيد على  61فلسطينيا ،مبن فيهم  8أطفال ،خالل
الشهرين املاضيني هو جرمية جديدة تدفع املنطقة حنو تفجر
العنف .فالسالم ال يتحقق بتحطيم طموحات الشعوب املشروعة
وال بسفك الدماء أو العنف وال باستمرار االحتالل واحلصار.

الفلسطينيني يف غزة ،فقد وجه جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احلسني املعظم القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية  -اجليش
العريب لتعزيز قدرات املستشفى امليداين األردين التابع للخدمات
الطبية امللكية يف قطاع غزة ورفده بكافة املستلزمات الطبية
والكوادر لتمكينه من التعامل وتقدمي الرعاية الطبية الالزمة
للمصابني من األشقاء الفلسطينيني جراء العنف واالعتداءات
اليت متارسها إسرائيل ضدهم.

إن السالم يتحقق باالعرتاف حبق كل الشعوب بالعيش
بكرامة واحلصول على استقالهلم وحريتهم وحقوقهم غري القابلة
للتصرف دون استثناء .إن السالم واألمن يف املنطقة ال ميكن
أن يتحققا إال بإهناء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة
على خطوط الرابع من حزيران/يونيه لعام  ،1967وعاصمتها
القدس الشرقية .ونؤكد هنا على أن القدس هي مفتاح السالم
والوئام يف املنطقة.

يويل األردن بالغ األمهية لتنفيذ القانون الدويل ،والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،وميتثل كليا
بتطبيق مجيع البنود ذات الصلة اليت قام بالتصديق عليها ويف شىت
اجملاالت املعنية ،وهو ما يتمثل يف فهم وإدراك أجهزتنا األمنية
لتلك القوانني واليت مل يُنسب إليها يف السابق أي انتهاك هلذه
املبادئ ،وهو ما ينطبق كذلك على مشاركة القوات األردنية يف
بعثات عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مناطق
متعددة واليت تضع محاية املدنيني على سلم أولوياهتا.

وهنا ،فإننا ندعو اجملتمع الدويل إىل حتمل مسؤولياته
األخالقية والقانونية واختاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفري احلماية
للشعب الفلسطيين الواقع حتت غطرسة االحتالل اإلسرائيلي
غري الشرعي ،والذي يضرب بعرض احلائط كل قرارات الشرعية
الدولية ويوغل يف ممارساته اليت تقوض فرص حتقيق السالم.
ونؤكد على دعمنا للقرار الصادر عن جملس حقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة خبصوص إنشاء آلية مستقلة للتحقيق
يف أحداث غزة واالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق الفلسطينيني،
ونتطلع إىل نتائج هذا التحقيق من أجل ضمان حماسبة
املسؤولني عن ارتكاب تلك اجلرائم املخالفة للقانون الدويل.
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ونؤكد على ضرورة تطبيق التدابري اهلادفة إىل حتسني محاية
املدنيني واملرافق الصحية والطبية واألطباء والعاملني يف اجملال
الطيب واإلنساين والعمل على تفعيل إجراءات الوقاية واحلماية
واملساءلة .إن استمرار غياب احملاسبة واإلفالت من العقاب
سيعرض املدنيني للمزيد من اخلطر وسيشجع على ارتكاب
املزيد من االنتهاكات حبقهم وسيعمق اليأس الذي يؤدي إىل
العنف والتطرف .كما ال بد أن نوجه جهودنا ملكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف وما يصاحبهما من انتشار للفكر املتطرف
العابر للحدود والذي يؤدي أيضا إىل العنف.
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كما نؤكد على أمهية تنفيذ خطة األمني العام لبناء السالم الروهينغيا مرّوع بشكل خاص .وهذه الظاهرة املؤملة تتطلّب
واحلفاظ عليه ،واليت تضع الوقاية يف صميم عمل األمم املتحدة استجابة ومحاية منسقة وفورية من اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك
ملنع النزاعات ،ونؤكد على أمهية معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات تلبية احتياجات الناجني من هذا العنف.
والصراعات والتقدم يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة
يف ضوء استمرار األزمة السورية وتداعياهتا السياسية واألمنية
وجهود حفظ وبناء السالم ،خصوصا يف ظل املستويات املتزايدة واالجتماعية ،واليت أثرت وما زالت تلقي بأعبائها على الدول
للنزاعات املسلحة وأعداد الالجئني املتزايدة واألعمال العسكرية اجملاورة وغريها من الدول املستضيفة لالجئني السوريني ،أثبت
واحلروب اليت وصلت إىل أعلى مستوياهتا منذ احلرب الباردة .األردن احرتامه للقوانني الدولية ذات الصلة من خالل تعاطيه مع

إن إهناء الصراعات املسلحة جزء ال يتجزأ من محاية املدنيني أزمة الالجئني السوريني واستضافته حلوايل  1.3مليون سوري،
من هول احلروب والنزاعات وهو السبيل األجنع ،وهو أيضاً جزء إمياناً منا بضرورة محاية املدنيني يف أي نزاع مسلح.
ال يتجزأ من مسارات العمل التنموية واإلنسانية والدبلوماسية
يف اخلتام ،إن مسؤولية محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة
واألمنية اليت جيب أن نستمر يف العمل عليها .ونؤكد هنا على تعكس التزاماً صادقاً من قبل الدول األعضاء وأطراف النزاع
أن بناء واستدامة السالم وحتقيق العدالة هو أولوية يتشارك للعمل اجلاد والف ّعال إذا ما أردنا إنقاذ أنفسنا واألجيال القادمة
فيها العامل أمجع ،كما أن خطة عام  2030تشكل طريقاً من آفة النزاعات وتداعياهتا ،خاصة يف ظل التهديدات املتعددة
واضحاً باجتاه ذلك ،حيث أن التنمية املستدامة هي أساس منع
التطرف واإلرهاب ،اللذين باتا
اليت نواجهها اليوم من تنامي ّ
النزاعات ،وهي الركيزة األساسية جلهود السالم املستدام وحتقيق يهددان كافة بقاع األرض ويشكالن انتهاكاً ملبادئ القانون
العدالة ،خاصة من خالل الرتكيز على اإلنسان ومكافحة الفقر اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وكافة األعراف اإلنسانية
والتهميش والتعليم اجليد والتنمية االقتصادية واالجتماعية وتوفري األخرى.
األمل واألفق للتقدم واالزدهار والعيش الكرمي.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وال بد من إيالء اهتمام خاص حلماية النساء والفتيات كرواتيا.
واألطفـال يف النزاعات املسلحة يف ظل األزمات غري املسبوقة
السيد دوغان (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف البداية
اليت يشهدها العامل ،واليت سامهت يف ارتفاع العنف اجلنسي يف
أن أشكر الرئاسة البولندية على عقد هذه املناقشة املفتوحة
النزاعات ،والذي يُعترب من أبشع أدوات احلرب واإلرهاب اليت
بشأن هذا املوضوع البالغ األمهية .إن محاية املدنيني يف النزاعات
تُستخدم لرتويع النساء واألطفال وهتديد األمن وتقويض فرص
املسلحة جيب أن تظل يف صميم جدول أعمال األمم املتحدة،
السالم .إن موجة األزمات غري املسبوقة اليت يشهدها العامل
عملي املنحى لألمني العام
ير
ر
بالتق
الصدد
هذا
يف
ب
ونرح
ّ
ّ
سامهت يف زيادة كافة أشكال العنف ضد املدنيني من النساء
( ،)S/2018/462فض ً
ال عن زيادة اجلهود اليت يبذهلا جملس األمن
والرجال واألطفال وهي هتدد األمن وتقوض فرص السالم .فنرى
من أجل إحداث تغيري حقيقي على أرض الواقع.
اليوم ظاهرة العنف متفشية يف مجيع أحناء العامل كأفغانستان
تؤيد كرواتيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والعراق
ويف سورية وميامنار وغريها من الدول .كما أن العنف ضد األورويب ،وسأقدم بعض املالحظات اإلضافية بصفيت الوطنية.
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يف احلرب العاملية األوىل ،كانت نسبة وفيات العسكريني حتقيق العدالة للضحايا هي بال شك شرط مسبق ال غىن عنه يف
إىل الوفيات يف صفوف املدنيني عشرة إىل واحد؛ ويف احلرب حتقيق السالم واملصاحلة.
العاملية الثانية ،فاق عدد الوفيات بني املدنيني عدد اجلنود القتلى
وعالوة على ذلك ،هناك عالقة وطيدة بني اجلهود املبذولة
يف ميدان املعركة .وما زال احلال كذلك تقريباً يف كل حرب حلماية املدنيني وكفالة وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق.
ُشنّت منذ ذلك احلني .فالطابع احلضري للحرب يتزايد ،مما ونشعر بالقلق إزاء ممارسات عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية
يزيد كثريا من احتماالت أن يكون ضحايا النزاعات املسلحة وإيصال املعونة كأسلوب من أساليب احلرب ،وندعو مجيع
املعاصرة من املدنيني وليسوا من اجلنود.
الدول إىل ضمان أال تواجه املنظمات اإلنسانية احملايدة عقبات

ومن املؤسف حقاً أنه يف بعض النزاعات املسلحة املعاصرة يف أداء مهامها وضمان سالمة وأمن أولئك الذين خياطرون
يكون أكثر  ٩٠يف املائة من الضحايا من املدنيني ،وذلك بسبب حبياهتم ملساعدة اآلخرين.
االستخدام غري املتناسب والعشوائي للقوة يف املناطق املأهولة
إن احلالة اإلنسانية املرتدية لالجئني واملشردين داخلياً يف
بالسكان .ومما يثري القلق أيضاً أننا نشهد اجتاهاً متزايداً يف عدد العراق وسورية والبلدان اجملاورة هلما تثري بالغ القلق ،كما هي
اهلجمات على املستشفيات واملدارس .وهذا األمر ال يشكل حالة الروهينغيا يف ميامنار وبنغالديش .وبوصفنا بلداً عاىن من
انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدويل اإلنساين يف أوقات النزاع النزاع على أراضيه ،فإننا نؤيد بقوة مجيع اجلهود املتخذة لتخفيف
فحسب ،بل إنه يرتك أيضا آثاراً دائمة على اجملتمعات اليت حمنتهم اهلائلة.
ال تستطيع توفري أماكن آمنة ألطفاهلا للوفاء حبقهم يف التعليم.
وتواصل كرواتيا جهودها لتحديد مصري  ١ ٩٤٥من
ولذلك ،فإننا نق ّدر الفرصة اليت أتيحت لنا اليوم إليصال املواطنني الكروات و ١٥٠من رعايا البلدان اجملاورة الذين
رسالة مشرتكة بأن هذا األمر ال ميكن التغاضي عنه بعد اآلن .ما زالوا مفقودين منذ “حرب الدفاع عن الوطن” يف تسعينيات
إن مجيع األطراف يف النزاعات ،مبا يف ذلك اجلهات من غري القرن العشرين .وحنن نرى مسألة املفقودين يف النزاعات املسلحة
الدول ،جيب أن متتثل متاماً لاللتزامات القانونية الدولية حبماية يف املقام األول من منظور إنساين ،ونود أن نعرب عن الدعم
املدنيني ومبنع انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون ملشروع السنوات األربع للجنة الدولية للصليب األمحر ،على
اإلنساين الدويل واألعراف الدولية .فأولئك الذين يدفعون النحو املبني أيضاً يف تقرير األمني العام.
حياهتم مثنا عندما يتم االستخفاف جبميع املعايري اإلنسانية
وجيب أن نواصل وضع الوقاية يف صميم جهودنا حلماية
وانتهاكها هم أشد الفئات ضعفاً ،مثل األطفال والنساء.
املدنيني وضمان إدماج أهداف احلماية يف صميم واليات بعثات
واألهم من ذلك ،جيب أال يكون هناك إفالت من
العقاب بالنسبة ملرتكيب الفظائع مثل جرائم احلرب واجلرائم
ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية .وال ميكن إعفاء أي دولة من
مسؤوليتها الرئيسية عن التحقيق وحماسبة اجلناة ،وذلك خدمة
لقضية أمسى ،هي منح ضحايا الفظائع إحساساً بالعدالة .إن
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حفظ السالم .وعلينا أيضاً أن نضع يف اعتبارنا اإلصالح الذي
يتوخاه األمني العام هليكل السالم واألمن .ويف هذا الصدد،
تويل كرواتيا أمهية كبرية للدورات الدراسية للتعليم والتدريب قبل
االنتشار لكل من األفراد العسكريني واملدنيني يف بعثات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة ،ويسرها تنظيم مثل هذه الدورات.
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ومثة أمهية قصوى أيضاً للرتكيز على مواصلة إدماج املنظور
اجلنساين يف جهود األمم املتحدة حلفظ السالم ،وال سيما يف
سياق العنف اجلنسي واجلنساين ،الذي ال يزال يستخدم على
نطاق واسع كأسلوب من أساليب احلرب والتعذيب .ولذلك،
فإننا نؤيد بقوة تعزيز التمثيل املتوازن بني اجلنسني يف عمليات
حفظ السالم ،األمر الذي سيعزز بال شك تأثريها وأثرها على
أرض الواقع.
نشجع جملس األمن على مواصلة اإلبقاء على
يف اخلتامّ ،
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة على رأس جدول أعماله.
يتعني أن حنول التقدم الذي حققناه يف جمال القوانني
والسياسة العامة إىل إجراءات ملموسة حلماية احلياة البشرية
وإعادة تأكيد مبادئ اإلنسانية.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقبة
عن االحتاد األفريقي.
السيدة محمد (تكلمت باإلنكليزية) :أود يف البداية أن
أعرب عن تقديرنا لوفدكم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه
املناقشة املفتوحة بشأن املوضوع احلاسم املتمثل يف محاية
املدنيني .وأود أيضا أن أشكر األمني العام واملدير العام للجنة
الدولية للصليب األمحر ،فضال عن ممثلة اجملتمع املدين ،على
إحاطاهتم اإلعالمية القيمة.
إن االحتاد األفريقي ملتزم متاما حبماية املدنيني يف النزاعات
املسلحة ،ويواصل تعزيز إطاره املعياري والقانوين لتعزيز تلك
احلماية .وقد استجاب االحتاد األفريقي على مدى العقد املاضي
للعديد من احلاالت اليت يقع فيها املدنيون يف وسط القتال
أو تستهدفهم قوى الشر أو اجلماعات اإلرهابية مباشرة .ويف
هذا الصدد ،ينبغي التذكري بأن انتقال االحتاد األفريقي من
منظمة الوحدة األفريقية يف عام  ،2002متيز بنقلة منوذجية من
مبدأ عدم التدخل إىل مبدأ التخلي عن الالمباالة جتاه املعاناة
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اإلنسانية .ونتيجة لذلك ،أصبحت عمليات دعم السالم التابعة
لالحتاد األفريقي يف أفريقيا مكلفة بشكل متزايد حبماية املدنيني.
وواجهت تقريبا مجيع عمليات دعم السالم اليت أجازها جملس
السلم واألمن منذ عام  2003حتديات تتعلق باحلماية بدرجة
أكرب أو أقل خالل فرتة انتشارها ،واستخدمت اسرتاتيجيات
خمتلفة للتصدي لتلك التحديات.
ويف هذا السياق ،أود أن أبرز جتربة بعثة االحتاد األفريقي
يف الصومال ،اليت ال تزال واحدة من أفضل األمثلة اليت توضح
التزام االحتاد األفريقي املتزايد حبماية املدنيني يف النزاعات
املسلحة .وعلى مدى العقد الذي انقضى منذ نشر بعثة االحتاد
األفريقي يف الصومال لقواهتا يف عام  ،2007حققت مكاسب
أمنية وسياسية ال ميكن إنكارها يف الصومال ،مع استخدام
عملياهتا العسكرية النشطة هناك لضمان محاية السكان املدنيني
الصوماليني من التهديد اإلرهايب.
إن جهودنا الرامية إىل ضمان أعلى معايري الشفافية والسلوك
املهين واالنضباط والتمسك بالقانون الدويل تعززها حقيقة أن
محاية املدنيني أصبحت شاغال أساسيا جمللس السالم واألمن
التابع لالحتاد األفريقي وجلنة االحتاد األفريقي .وتقديراً ألمهية
محاية املدنيني يف تدخل االحتاد اإلفريقي يف حاالت النزاع ،قرر
جملس السالم واألمن يف جلسته  326املعقودة يف  26حزيران/
يونيه  2012يف أديس أبابا أن تكون محاية املدنيني جزءاً من
والية مجيع عمليات دعم االحتاد األفريقي يف املستقبل .وقد مت
إعداد مشروع مبادئ توجيهية هلذا الغرض يف عام  ،2010ومت
اعتماد مذكرة بشأن محاية املدنيني يف عام  .2015وعند صياغة
وثائق السياسة العامة تلك ،إخنرطت مفوضية اإلحتاد األفريقي
عن كثب مع األمم املتحدة ،وال سيما إدارة عمليات حفظ
السالم ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،من أجل ضمان أن
تكون محاية املدنيني يف سياق اإلحتاد األفريقي متسقة مع هنج
األمم املتحدة قدر اإلمكان.
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إن األمهية اليت تكتسيها محاية املدنيني بالنسبة لالحتاد العام على آخر تقرير له ،املؤرخ  14أيار/مايو (،)S/2018/462
األفريقي تتجلى بشكل أكرب يف عدم التسامح مطلقا مع وعلى الصورة القامتة اليت رمسها ملعاناة املدنيني يف النزاعات
االستغالل واالعتداء اجلنسيني .ويف هذا الصدد ،كنا نعمل املسلحة البارزة.
عن كثب مع األمم املتحدة لتعزيز امتثالنا للصكوك الدولية
عندما ننظر إىل حاالت النزاع املستمرة ،ال يسعنا إال أن
يف عمليات دعم السالم .وهذا يتماشى مع وثائق اإلطار نشعر بالدهشة من عدد الضحايا املدنيني والتحديات اليت
االسرتاتيجي املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة ،مبا يواجهها السكان املدنيون يف مجيع أحناء العامل .إن احلالية الراهنة
يف ذلك اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واإلحتاد األفريقي ألهل غزة ،أو الشعب الفلسطيين ككل ،مثال صارخ على
املشرتك املؤرخ يف  19نيسان/أبريل  2017من أجل تعزيز ذلك .وغين عن القول إن املدنيني هم اآلن أكثر عرضة ألن
الشراكة يف جمال السالم واألمن ،وهو جزء من اجلهود اجلارية يكونوا الضحايا الرئيسيني ،إن مل يكونوا أهدافاً للنزاعات ،إما
لضمان متويل مستدام ميكن التنبؤ به لعمليات دعم السالم اليت كضحايا مباشرين أو كأشخاص يعانون باستمرار من مصاعب
يقوم هبا االحتاد األفريقي.
احلياة كالجئني بعد تشريدهم ،ويعانون اآلن من شرور العبودية
يف اخلتام ،أود أن أؤكد أن اخلربة امليدانية لإلحتاد األفريقي واالجتار بالبشر واالعتداء اجلنسي أو نقص الغذاء.
قد أبرزت أمهية محاية املدنيني ،من أجل النجاح الشامل جلهود
ومنذ نشر التقرير األول لألمني العام قبل  19عاما
السالم يف امليدان .وترتبط الثغرات والتحديات اليت يتعني على ( ،)S/1999/957أحرز بعض التقدم ،رغم أنه غري كاف ،فيما
عمليات السالم املتعددة األبعاد مواجهتها اليوم بأكثر من جمرد خيص تعزيز والية عمليات حفظ السالم وفيما خيص تطبيق
مناقشة احلماية يف حد ذاهتا .إن محاية املدنيني عنصر أساسي برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج .لكن هذا بعيد
فيما خيص غرض وشرعية أي عملية دعم للسالم .وأي إخفاق يف عن أن يكون كافيًا .ويف آخر تقرير لألمني العام ،يصف احلالة
التنفيذ السليم للوالية اخلاصة حبماية املدنيني ينطوي على خطر بأهنا حالة ال حد هلا من اهلالك البشري واجملتمعي .دعوين
كبري يتجلى يف معارضة السكان ألي وجود عسكري دويل ،وهو أوضح :جيب على اجلميع احرتام القانون اإلنساين الدويل وقانون
أمر ضار بشكل خاص يف أي بيئة هتديد غري متكافئة.
حقوق اإلنسان ،ويف حاالت النزاع ،وال سيما تلك املدرجة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اجلزائر.

السيد بوقدوم (اجلزائر) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
بولندا على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني
يف النزاعات املسلحة ،وهو موضوع يكتسي أمهية بالغة وميثل
مسألة ذات أولوية عالية واهتمام كبري بالنسبة لبلدي اجلزائر.
أشكركم بشكل خاص سيديت الرئيسة ،على مذكرتك املفاهيمية
( ،S/2018/444املرفق) ،ونتشاطركم متاما آراءكم بشأن اجملاالت
ذات األولوية اليت تشريون إليها .وأود أيضا أن أشكر األمني
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على جدول أعمال جملس األمن ،فإن احلماية واجب وليست
خيارا .وال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به لتحسني محاية
أكثر أعضاء اجملتمع ضعفا ،وهم النساء واألطفال واملسنني.
وال ميكن وال جيوز التسامح مع اهلجمات اإلرهابية على املدنيني
أو استخدام العنف اجلنسي كسالح يف احلرب .وجيب أن
نرفض ونستنكر بأشد العباراتاهلجمات على موظفي املساعدة
اإلنسانية أو وضع عقبات أمام إيصال املعونة اإلنسانية إىل
السكان املدنيني.
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وأود أن أشاطر اجمللس رؤيتنا للطريق إىل األمام ،وعلى تقدما هائال يف ذلك الصدد  -انتقل من سياسة عدم التدخل
وجه اخلصوص ،كيف ميكن جمللس األمن واألمم املتحدة ودوهلا إىل سياسة عدم الالمباالة.
األعضاء أن تتصرف يف هذا الصدد .أوال ،بينما لدينا صكوك
سابعا ،ميكن جمللس األمن أن ينظر يف اإلدراج املنتظم
دولية ملزمة قانونا وممارسات مقبولة عموما ،ال نزال نفتقر إىل اللتزام باإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان أو احلقوق
هنج شامل ومتماسك وحم ّدد ملسألة محاية املدنيني يف النزاعات املتعلقة باجلانب اإلنساين ،يف مجيع واليات حفظ السالم.
املسلحة.
وأخريا ،جيب النظر إىل هذه اجللسة على أهنا إعادة تأكيد
ثانيا ،حنن حباجة إىل اسرتاتيجية وقائية واسعة ينبغي أن اللتزامنا اجلماعي حبماية املدنيني يف حاالت النزاع .ونأمل يف
تركز بوضوح على معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات ،وجيب أن أن تصدر الرئاسة ،يف ختام هذه املناقشة املفتوحة ،ملخصا
تشمل جماالت مثل تعزيز التنمية املستدامة والقضاء على الفقر بالتوصيات املقرتحة ،مع خطوات واضحة يتعني أن تتخذ ميكننا
وتعزيز احلكم الرشيد ،ونشر ثقافة السالم والتسامح وسيادة أن نستفيد منها يف مسعانا املشرتك املعلن.
القانون.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ثالثا ،جيب أن تستند محاية املدنيني إىل مبادئ العاملية كندا.
وعدم االنتقائية ،ال سيما يف احلاالت اليت تندلع فيها النزاعات
السيدة بليس (كندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أبدأ باإلعراب
جراء اإلحتالل األجنيب .إن تطبيق القانون اإلنساين الدويل،
عن تقدير وفد بلدي الصادق جلمهورية بولندا على عقد مناقشة
خيارا ،بل هو التزام جيب
وحتدي ًدا اتفاقية جنيف الرابعة ،ليس ً
اليوم الوزارية املفتوحة اهلامة واحلسنة التوقيت بشأن محاية املدنيني
على اجملتمع الدويل ،من خالل جملس األمن ،أن يفرضه عندما
يف النزاعات املسلحة .إن كندا تدرك احلاجة امللحة إىل احلفاظ
ال حترتمه سلطة احتالل أو سلطة إدارية.
على اهتمام عايل املستوى هبذه املسألة.
رابعا ،جيب علينا أن نعاجل مسألة املساءلة ،فيما يتعلق
يف الوقت الذي يهدد فيه العنف والنزاعات األمن الدويل،
باإلفالت من العقاب على انتهاكات القانون اإلنساين الدويل.
تتضافر جهود كندا لبناء عامل أكثر سالما وأمنا ،مع وضع محاية
خامسا ،إن كفالة زيادة فعالية التنسيق بني هيئات املدنيني يف صدارة أعمالنا ،وحنن نشعر باالمتنان إلتاحة الفرصة
األمم املتحدة املكلفة  -جملس األمن واجلمعية العامة واجمللس لشرح الكيفية اليت يتم هبا ذلك .إننا نفعل ذلك أوال بالدعوة
االقتصادي واالجتماعي  -تظل أمرا حيويا .وكذلك فإن جلنة املستمرة إىل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين هبدف تعزيز محاية
بناء السالم توفر إطارا مناسبا ملثل هذا التنسيق يف حاالت املدنيني .ففي الشهر املاضي ،التزم وزراء خارجية جمموعة الدول
ما بعد انتهاء النزاع.
السبع ،يف ظل رئاسة كندا ،باستخدام دعمهم لألطراف من
سادسا ،حنث جملس األمن واألمانة العامة على تعزيز الدول ومن غري الدول لتشجيع التنفيذ الفعال للقانون الدويل
تعاوهنما وهنجهما املشرتك وتفاعلهما مع منظمات إقليمية مثل اإلنساين .وسيتحقق ذلك من خالل اختاذ تدابري عملية من
االحتاد األفريقي ،الذي  -يتوجب علي أن أوضح أنه أحرز قبيل التماس التزامات من الشركاء من أجل تعزيز احرتام القانون
اإلنساين الدويل ،مبساعدهتم على إدماجه يف مذاهبهم وتدريبهم
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امليداين وقواعد االشتباك اليت يتبعوهنا ،وكذلك مساعدة الشركاء
على ضمان أن تكون هياكلهم القضائية قادرة على التصدي
بشكل فعال النتهاكاهتم للقانون الدويل اإلنساين ،يف حال
حدوثها .وحنن حنث أعضاء اجمللس ومجيع الدول األعضاء يف
األمم املتحدة على تقدمي التزام مماثل.
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ثالثا ،تعمل كندا على تعزيز محاية املدنيني عن طريق
عمليات حفظ السالم .فقد ساعدت علميات األمم املتحدة
حلفظ السالم على توفري احلماية للماليني من الضعفاء املتضررين
من النزاع .ولدينا حفظة سالم ،على األرض ،يف بعثيت األمم
املتحدة يف جنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية،
يعملون بال كلل مع الشركاء الدوليني على محاية املدنيني.
وسننشر قريبا أفرادا يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،وهي عملية أخرى صدر فيها
تكليف حبماية املدنيني كأولوية عليا.

إن كندا تشعر بالسخط الشديد من تواصل اهلجمات
على املدنيني ومنشآت الرعاية الصحية والعاملني يف اجملالني
الطيب واإلنساين .وحنن ندعو اجمللس إىل إدانة اهلجمات املباشرة
والعشوائية على املدنيني إدانة واضحة ،ونطالب األطراف يف
ولكن ،وإذ تتغري طبيعة النزاعات ،جيب كذلك أن تتغري
النزاعات املسلحة بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين
عمليات السالم املعاصرة .ولذا ،فإن كندا تشجع كذلك النهج
الدويل وقرارات جملس األمن.
ثانيا ،تعمل كندا على كفالة املساءلة .ففي ميامنار ،تلتزم االبتكارية لتعزيز محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم .فعلى
كندا بالعمل على حنو وثيق مع البلدان األخرى واملنظمات سبيل املثال أطلقنا ،يف تشرين الثاين/نوفمرب املاضي ،مبادئ
الدولية واجملتمع املدين من أجل إرساء السالم الدائم واملصاحلة ،فانكوفر حلفظ السالم ومنع جتنيد واستخدام األطفال اجلنود.
ومسار واضح حنو حتقيق املساءلة على الفظائع املرتكبة يف والية وقد وقعت عليها حىت اآلن  62دولة عضو وهي جمموعة
راخني .وننسق ،على وجه التحديد ،مع الشركاء الدوليني لدعم التزامات سياسية تتخذ موقفا حازما بشأن منع جتنيد األطفال
اجلهود القائمة جلمع األدلة والبعثة الدولية املستقلة لتقصي غري القانوين يف سياق عمليات حفظ السالم .وكذلك فقد
احلقائق يف ميامنار .كما إن كندا ستقوم باستكشاف اخليارات أطلقت كندا مبادرة إلسي بشأن املرأة يف عمليات السالم،
املتاحة للمساعدة يف التحقيق يف االنتهاكات والتجاوزات وهي مشروع جترييب سنعمل من خالله على تطوير واختبار هنج
اجلسيمة حلقوق اإلنسان وتوثيقها ،مبا فيها العنف اجلنسي ابتكارية لزيادة متثيل املرأة ومشاركتها يف عمليات السالم التابعة
والعنف القائم على نوع اجلنس ،وال سيما يف والية راخني .لألمم املتحدة .وحنن نعتقد اعتقادا راسخا بأن ذلك سيسفر
وباإلضافة إىل ذلك فإن كندا متول ،يف كل من سورية والعراق ،عن بعثات أكثر فعالية.

جهود مجع األدلة وحتليلها وتوثيقها لدعم املقاضاة يف املستقبل (تكلمت بالفرنسية)
ألفراد تنظيم داعش واألطراف األخرى على جرائم احلرب أو
وأخريا ،تعمل كندا على تلبية احتياجات النساء والفتيات
االنتهاكات األخرى للقانون الدويل .وألكن واضحة .ألجل املتضررات من النزاع .فحماية املدنيني جيب أن تأخذ يف االعتبار
حتقيق السالم املستدام يف مناطق النزاع ،مبا يف ذلك سورية ،القضايا اجلنسانية لكي تكون فعالة .ولذلك السبب تشمل خطة
فإن االنتقال من النزاع جيب أن يقرتن بعملية شاملة للمساءلة عمل كندا الوطنية الثانية بشأن املرأة والسالم واألمن ،تدابري
تتصدى لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل من قبل مجيع ترمي إىل محاية النساء والفتيات من العنف اجلنسي والعنف
أطراف النزاع.
القائم على نوع اجلنس يف حاالت النزاع املسلح ،فضال عن
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منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من قبل املوظفني الدوليني.
وجيب علينا كذلك أن نتذكر التحديات اخلاصة اليت يواجهها
األشخاص ذوو اإلعاقة يف حاالت النزاع ،مبا يف ذلك إمكانية
حصوهلم على املساعدة اإلنسانية .إننا نشجع الدول األعضاء
اليت مل تنضم بعد إىل ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف
العمل اإلنساين على أن تفعل ذلك.

S/PV.8264

ومع ذلك ،يتواصل استهداف موظفي الرعاية الصحية
واهلياكل األساسية يف مناطق النزاع يف مجيع أحناء العامل .وعلى
الرغم من أن منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر
ومنظمة أطباء بال حدود تبذل قصارى جهدها ،ال تستطيع
أعداد كبرية من املدنيني احلصول على الرعاية الصحية .إذ
جيري منع إيصال اللوازم الطبية ويتم قصف املستشفيات وقتل
األطباء .وتزيد حماصرة املدنيني وحرماهنم من الرعاية الصحية
البالغة األمهية بقسوٍة من معاناة األبرياء .وهذا االفتقار إىل
احرتام القانون اإلنساين الدويل أمر غري مقبول على اإلطالق،
ولكن جيب أال نُصبح قانطني أو أن نشعر باإلحباط .وهناك
ثالثة جماالت حنتاج فيها إىل مزيد من التصميم املشرتك لعكس
مسار هذه االجتاهات.

وقد كافحنا ،إبان آخر فرتة عضوية لكندا يف جملس األمن،
يف عامي  1999و  ،2000من أجل وضع محاية املدنيني يف
جدول أعمال جملس األمن .واليوم تشكل تلك االعتبارات
هدفا مهما بالنسبة لواليات حفظ السالم .إن ذلك ميثل تقدما
كبريا ،ولكن من الواضح أن عملنا مل ينته بعد .لنجدد معا،
اليوم ،االلتزام بتحمل مسؤوليتنا عن منع نشوب النزاعات ومحاية
أوالً ،حنن حباجة إىل أن نرى اجمللس أكثر تصميماً على
املدنيني وحماسبة مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية .وأؤكد للمجلس
الوفاء مبسؤوليته عن صون السلم واألمن الدوليني .وجيب عليه
أن كندا ستضطلع مبا عليها من واجب.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل االستفادة من مجيع األدوات املتاحة ملنع نشوب النزاعات
والدفاع عن القواعد الدولية األساسية وحماسبة من ينتهكوهنا.
نيوزيلندا.
وينبغي له أيضاً النظر يف اختاذ تدابري عملية من قبيل فضح
السيد تشيشير (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :أشارك
األطراف املذنبة وإقامة مناطق إنسانية آمنة يف املناطق اليت
الذين تقدموا بالشكر إىل مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على
يتعرض فيها املدنيون للخطر خالل تصاعد األعمال العدائية.
إسهاماهتم وإىل وفد بولندا على تنظيم مناقشة اليوم اهلامة.
وتبي اهلجمات املستمرة على العاملني يف الرعاية الصحية
ّ
كما مسعنا ،فإنه نادرا ما حدث أن كان هناك زمن أكثر وعلى مرافقها احلاجة امللحة ألن يستكشف جملس األمن سب ً
ال
خطورة على املدنيني يف مناطق النزاع من الزمن احلايل .وقد كان إضافية الستخدام سلطته إلهناء هذه االعتداءات وضمان تقدمي
من دواعي سرور نيوزيلندا أهنا عملت ،قبل عامني ،مع أربعة املسؤولني عنها للعدالة.
أعضاء آخرين من األعضاء غري الدائمني يف اجمللس لكفالة
ثانياً ،حنن حباجة إىل أن نرى مجيع الدول األعضاء عازمة
االختاذ اإلمجاعي للقرار  )2016( 2286استجابة للتصعيد
على املطالبة باالمتثال الشامل للقانون الدويل من قبل اجلهات
اخلطري يف اهلجمات على املرافق الطبية والعاملني فيها يف سورية
من الدول ومن غري الدول على السواء .وهذا شرط أساسي
واليمن وغريمها .وقد كان ذلك تأكيدا مهما اللتزامنا اجلماعي
حلماية املدنيني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية يف مناطق
بالتمسك بالقانون الدويل يف مواجهة هذه الفظائع.
النزاع .وال يسعنا أن نسمح بأن يصبح تآكل القواعد الدولية هو
الوضع العادي اجلديد .فال ب ّد من اإلبقاء على احرتام املساءلة.
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وبينما أيدنا قيام اجلمعية العامة بإنشاء “اآللية الدولية احملايدة بعد ما يقرب من  ٢٠عاماً على اختاذ القرار )1999( 1265
واملستقلة” بشأن اجلرائم املرتكبة يف سورية ،يؤسفنا أن األمر بشأن محاية املدنيني.
استلزم قيامها بذلك نتيجة تقاعس اجمللس عن اختاذ إجراء.
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أُديل به باسم االحتاد األورويب
ويتعني علينا مجيعاً أن نكفل التقيد الصارم بتلك القواعد ،وأن ودوله األعضاء ،وأود أن أديل باملالحظات اإلضافية التالية
يتم التصدي النتهاكات القانون الدويل بالعواقب املناسبة ،مبا يف بصفيت الوطنية.
ذلك من جانب اجمللس ،بالنظر إىل املسؤوليات الفريدة املناطة
إننا نتّفق مجيعاً على أن أفضل طريقة حلماية املدنيني هي
به.
منع نشوب النزاعات أو تكرارها يف املقام األول .ويف هذا
ثالثاً ،حنن حباجة إىل التصميم املتواصل من الدول األعضاء الصدد ،تتيح املذكرة املفاهيمية ( ،S/2018/444املرفق) املرتبطة
لدعم التغيريات الطموحة اليت يسعى األمني العام إىل دخاهلا على مبناقشة اليوم فرصة قيمة للنظر يف النطاق األوسع ،مبا يف ذلك
طريقة عمل األمم املتحدة يف جماالت اإلدارة والتنمية والسالم التدابري الوقائية واجلوانب اإلنسانية ،ملفهوم محاية املدنيني.
واألمن .فهذه اإلصالحات جمتمعة تبشر بعاملٍ ميكننا فيه أن نُقلل وميكن رؤية التكلفة البشرية للنزاعات املسلحة يف الكثري
إىل حد كبري من خطر نشوب النزاعات .وبشكل مباشر أكثر ،جدا من األماكن .ومن أجل التصدي للتحديات اإلنسانية
ينبغي أن تؤدي التغيريات املدخلة على ركيزة السالم واألمن إىل العديدة يف مجيع أحناء العامل ،جيب أن نضمن االحتياجات
جعل األمانة العامة مهيأة بصورة أفضل الستخدام املعلومات األساسية ،اليت تشمل احرتام القانون اإلنساين الدويل وتنفيذه.
ّ
ومجعها إلصدار إنذارات مبكرة بشأن التهديدات ،مثل تلك ومن الواضح أن عمليات احلصار والتجويع والقيود غري املقبولة
اليت حتيق باملدنيني ومرافق الرعاية الصحية ،مث اختاذ إجراءات املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية غري قانونية .وعندما
بشأهنا .كما ينبغي أن تؤدي إىل اتباع هنج أكثر تكام ً
ال إزاء بناء يغيب االمتثال ،جيب ضمان املساءلة .وإذا كانت الدول املعنية
السالم واحلفاظ عليه على نطاق هيكل األمم املتحدة ،وهو ال ترغب يف تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة ،أو
ّ
ما من شأنه أن ميكن األمم املتحدة من محاية املصاحل املدنية ال تستطيع ذلك ،فإن مثة أداة هامة جدا متاحة لنا  -وهي
على حنو أكثر فعالية.
احملكمة اجلنائية الدولية ،اليت ميكن أن تكفل أال متر هذه اجلرائم
ونيوزيلندا عاقدة العزم على القيام بدورها ،ونأمل أن دون عقاب.
يُشاطرنا اآلخرون هذا العزم.
ومتثل الوقاية أحد اجلوانب األساسية األخرى حلماية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بلغاريا.

السيد بانايوتوف (بلغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :تتقدم
بلغاريا بالشكر لكم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة
العروض
بي
ُ
اهلامة ،وتشيد بالتزام بولندا القوي هبذا املوضوع .وتُ ّ ُ
القيّمة اليت ق ّدمها لنا مقدمو اإلحاطات اليوم أن هذا البند من
جدول األعمال ال يزال ذا أمهية كبرية يف عمل جملس األمن
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املدنيني .ويف هذا الصدد ،تؤيّد بلغاريا الرأي القائل بأن تنفيذ
مفهوم احلفاظ على السالم وسيلة فعالة من حيث التكلفة
للتوصل إىل حلول سياسية مستدامة للنزاعات املسلحة من
خالل معاجلة أسباهبا اجلذرية واحلد من اهلشاشة يف حاالت
ما بعد انتهاء النزاع واجلمع بني اجلهود اإلنسانية واإلمنائية .ويفي
بلدي بالتزاماته اإلمنائية اإلنسانية اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر القمة
العاملي للعمل اإلنساين ،ويواصل تقدمي الدعم املايل لألنشطة
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املتصلة باألمم املتحدة يف العراق وأفغانستان ويف أماكن أخرى.
ونؤمن أيضاً بأن تعزيز قدرة األمم املتحدة يف جمال الوساطة
أمر أساسي ،ولذلك قدمت بلغاريا تعهداً مالياً آخر للصندوق
االستئماين للوساطة التابع لألمم املتحدة يف هذا العام.
يف أعقاب االستعراضات األخرية هليكل السالم واألمن،
تطورت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،مع إعطاء
األولوية للنطاق األوسع من املهام املتعلقة حبماية املدنيني،
وال سيما محاية النساء واألطفال يف حاالت النزاع .ويف هذا
الصدد ،أيدت بلغاريا ،بوصفها أحد البلدان املسامهة بأفراد
شرطة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،مبادئ فانكوفر
املتعلقة حبفظ السالم ومنع جتنيد األطفال واستخدامهم.
لكن التحديات ال تزال عديدة ،ولذلك فإننا ندرك أنه ينبغي
و ّ
حتسني التنسيق وزيادة الكفاءة والفعالية بغرض تعزيز دور األمم
املتحدة .وحتقيقاً هلذه الغاية ،تؤيد بلغاريا مقرتحات األمني العام
اإلصالحية إلعادة هيكلة ركيزة السالم واألمن يف األمم املتحدة،
وترحب مببادرته املتعلقة بالعمل من أجل حفظ السالم (انظر
ّ
 )S/PV.8218وبالتزامه القوي بسياسة عدم التسامح إطالقاً إزاء
االنتهاك واالستغالل اجلنسيني.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ملديف.
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مبفردها أو بالنيابة عن دول أخرى ّ
حتل حمل الدول بوصفها
اجلهات الرئيسية املشاركة يف النزاعات .ويف هذه احلاالت ،يتم
جتاهل احرتام القانون اإلنساين الدويل بل وحىت عدم االعرتاف
به .وهذا الوضع يتطلب إجياد سبل لوقف اهلجمات على
املدنيني وحماسبة اجلناة .واألهم من ذلك أن علينا أن نبدأ
التفكري يف السبل اليت ميكن هبا منع هذه اهلجمات .وهذا هو
اجملال الذي ميكن فيه ملنظمات اجملتمع املدين أن تؤدي دوراً هاماً
يف إذكاء الوعي يف صفوف األطراف املتحاربة احملتملة والفعلية
بضرورة محاية املدنيني وإيصال املساعدات اإلنسانية على وجه
اخلصوص.
واملناقشات املفتوحة من هذا القبيل يف غاية األمهية
للفت االنتباه إىل خطورة احلاالت ،مثل تلك اليت تشمل شن
هجمات على املدنيني يف النزاعات يف خمتلف أحناء العامل،
ولتقدمي اقرتاحات بشأن سبل االنتصاف .ولكن أمهية ضمان
اختاذ جملس األمن إلجراءات فورية ،على النحو املطلوب مبوجب
امليثاق ،يف جمال محاية املدنيني العزل ،مسألة أخرى متاماً .ومن
غري املقبول تقاعس اجمللس عن العمل عندما هوجم املدنيون
ال ُع ّزل وقتلوا يف فلسطني يف األسبوع املاضي.
ويتحمل كل عضو من أعضاء اجمللس ،بل وكل دولة عضو
يف األمم املتحدة ،املسؤولية اجلليلة عن احرتام وتنفيذ قرارات
كل من اجمللس واجلمعية العامة .وإذا قرر أي عضو جتاهلها،
فإن ذلك سيضر بشرعية ومصداقية األمم املتحدة ،وال سيما
جملس األمن.

السيدة زاهر (ملديف) (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر
بولندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة .وكما أشار العديد
من املتكلمني بالفعل ،حبلول هذا الشهر يكون قد انقضى عامان
إن ملديف ختوض غمار املنافسة لشغل مقعد غري دائم
منذ أن اختذ جملس األمن قراره التارخيي ،)2016( 2286
الذي يدعو إىل محاية املدنيني ،وال سيما يف ما يتعلّق بتوفري يف جملس األمن للفرتة  ٢ ٠٢٠ ٢٠١٩يف االنتخابات املقرر
إجراؤها يف  ٨حزيران/يونيه .وإذا مت انتخابنا ،ستعمل ملديف
الرعاية الطبية يف حاالت النزاع.
إن محاية املدنيني ينبغي أن تكون اهلدف األول يف إدارة أي مع أعضاء اجمللس والبلدان املسامهة بقوات ومنظمات اجملتمع
نزاع .بيد أن الواقع هو أن طبيعة النزاعات قد شهدت تغيريات املدين لزيادة الوعي بشأن احرتام القانون اإلنساين الدويل.
جذرية يف السنوات األخرية .فاجلهات من غري الدول اليت تقاتل وينبغي أن تكون أولوية إعالء شأن القانون اإلنساين الدويل
1815556

113/128

S/PV.8264

ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

22/05/2018

عنصرا حامسا يف إعداد حفظة السالم ،بل ويف تصميم بعثات جلميع أعمال العدوان أو التخويف ضد املدنيني .وأود أيضا أن
حفظ السالم ،حيث أهنا تضطلع بدور هام يف محاية املدنيني أديل باملالحظات التالية:
وتوفري املعونة اإلنسانية على السواء.
أوال ،نؤكد من جديد أن محاية املدنيني مسؤولية تقع أساسا

وال تزال ملديف تكرر دعوهتا إىل إنشاء إطار حتليلي ،من
شأنه أن ميكن اجمللس من النظر يف إدخال تغيريات أساسية على
واليات بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .وسيبدأ اإلطار
بتحقيق املزيد من التنسيق واالتساق التشغيلي بني عمليات
حفظ السالم واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة يف امليدان
يف مرحلة إنشاء أي بعثة .وال ميكن حلفظة السالم تنفيذ واليتهم
بالكامل إال إذا توفرت هلم املوارد الضرورية .وملديف مستعدة
ألن تكون شريكا يف املساعدة على إنقاذ املدنيني الواقعني يف
شراك النزاع أو املهددين به .وسنساعد يف إجياد حلول مشرتكة
ملصري مشرتك.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املغرب.
السيد القادري (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :من دواعي
سروري أن أراكم ترتأسون أعمال جملس األمن هلذا الشهر.
سيديت الرئيسة ،ونود أن نشكركم على تنظيم هذه املناقشة
املفتوحة على املستوى الوزاري بشأن محاية املدنيني يف النزاع
املسلح .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر األمني العام على
إحاطته الشاملة ،اليت تضمنت تقييما للحالة الراهنة وسلطت
الضوء على التحديات اليت تواجه اجملتمع الدويل فيما يتعلق
حبماية املدنيني .وأود أيضا أن أشكر السيد إيف داكور،
املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،والسيدة ادور على
إحاطتيهما الزاخرتني باملعلومات .إن االنتظام الذي يتناول به
جملس األمن هذا املوضوع اهلام مربر متاما لألسف بالنظر إىل
االضطراب على الساحة الدولية ،األمر الذي يضطرنا مجيعنا
للعمل من أجل تعزيز واحرتام مبادئ القانون اإلنساين الدويل
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ويؤكد املغرب جمددا إدانته
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على عاتق الدول .ومع ذلك ،ال يسعنا إال أن نستنتج أنه يف
أوقات النزاع ،تكون قدرة بعض الدول على تنفيذ هذه املهمة
غري كافية أو غري موجودة .ويف تلك احلاالت ،فإن من مسؤولية
اجملتمع الدويل تقدمي الدعم هلا من خالل تعزيز قدراهتا وتزويدها
بالوسائل الالزمة للوفاء بالتزاماهتا.

وبينما تكون محاية املدنيني يف كثري من األحيان يف صميم
واليات عمليات حفظ السالم املتعددة األبعاد ،فإهنا متثل أحد
أصعب جوانبها من حيث التنفيذ ،بالنظر إىل حجم هذه املهمة.
والواقع أن عمليات حفظ السالم كثريا ما تُنشر يف مناطق غري
مستقرة ،ما جيعل من الصعب عليها االضطالع بوالياهتا.
ولذلك ،فإن محاية املدنيني تتطلب موارد مالية وبشرية كافية
من حيث أعداد ذوي اخلوذات الزرقاء ومعداهتم وتدريبهم.
كما يتعني إدارة توقعات خمتلف األطراف املعنية ،مبا يف ذلك
السكان احملليون وسلطات البلدان املضيفة وجملس األمن .إن
محاية املدنيني ال تقتصر على جمرد احلماية اجلسدية .فثمة دور
يتعني أن تقوم به مجيع عناصر أي بعثة مكلفة حبماية املدنيني.
وهلذا السبب ،من األمهية مبكان حتديد مسؤوليات كل منها
بوضوح.
ثانيا ،ينبغي أن يكون تقدمي املساعدة اإلنسانية يف إطار
محاية املدنيني مفصوال بوضوح عن األهداف السياسية وأن
يكون مبنأى عن أي نوع من االستغالل من جانب أي من
أطراف النزاع ،من أجل حتسني محاية العاملني يف اجملال اإلنساين
وضمان حتقيق الكفاءة يف نقل املعونة اإلنسانية .وينبغي للبعثات
تنفيذ تدابري احلماية املناسبة للحيلولة دون أن يصبح املدنيون
أهدافا .ومهمة الدول هي الوفاء بالتزامها مبكافحة اإلفالت
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من العقاب ومقاضاة مجيع املسؤولني عن ارتكاب جرمية اإلبادة املناقشة املفتوحة اهلامة اليوم .كما أتوجه بالشكر إىل األمني
العام واملدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر وممثلة مجعية
اجلماعية أو جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية.
ثالثا ،تعين محاية العاملني يف اجملالني اإلنساين والطيب يف األمل العراقية على إحاطاهتم الزاخرة باملعلومات.
تؤيد فييت نام البيان الذي أدىل به يف وقت سابق ممثل
حاالت النزاع احرتام اتفاقيات جنيف لعام  1994وبروتوكوالهتا
اإلضافية لعامي  ١٩٧٧و ،٢٠٠٥فضال عن مجيع الصكوك مجهورية فنزويال البوليفارية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.
الدولية املتعلقة حبماية اجلرحى واملرضى والعاملني يف اجملالني
يف السنوات األخرية ،زاد عدد النزاعات زيادة حادة وكانت
اإلنساين والطيب ،عند قيامهم بعمل يتعلق باجملال الطيب حصرا .هلا آثار شديدة على العديد من مناطق العامل ،مما تسبب يف
ويف هذا الصدد ،نود أن نشدد على أمهية التوصيات الواردة يف معاناة هائلة وأسفر عن إيذاء املدنيني وقتلهم .وتشري التقديرات
تقرير األمني العام ( )S/2018/462الصادر وفقا للقرار  2286املأساوية إىل أن قرابة  ٩٠يف املائة من الضحايا احلاليني هم
( .)2016وهذا النوع من احلماية يتطلب اتباع هنج شامل من املدنيني ،ومعظمهم من النساء واألطفال .ويساورنا بالغ
ومتعدد اجلوانب على اجلبهات القضائية واإلنسانية واألمنية القلق إزاء حقيقة أن املدنيني يف النزاع املسلح ،كما يقول األمني
وتوزيعا واضحا ملسؤوليات الوالية على العاملني يف اجملالني العام يف تقريره ( ،)S/2018/462يعيشون يف ظل أوضاع متدهورة
اإلنساين والطيب ،عند مشاركتهم يف أنشطة طبية حصرا وعملهم بوضوح .فهم أهداف لالستخدام املفرط والعشوائي للقوة ومثة
يف حاالت معقدة ،وذلك بالتنسيق الوثيق مع بعضهم بعضا .عراقيل أمام وصوهلم إىل اإلغاثة اإلنسانية وهم حمرومون من
أخريا ،نعتقد أنه من املهم الرتكيز على اتباع هنج وقائي
حلماية املدنيني .وميكن بلورة هنج كهذا عن طريق تعزيز قدرات
البلدان املعنية والنهوض بسيادة القانون وضمان احلكم الرشيد
وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وإنشاء آليات لإلنذار املبكر
لتحديد النزاعات احملتملة وكفالة عدم حتوهلا إىل نزاعات سافرة.

الضرورات األساسية اليت حيتاجوهنا للبقاء على قيد احلياة .ومن
مث ،فإننا نؤكد من جديد إدانتنا القوية جلميع أعمال العنف
أو االنتهاكات املرتكبة ضد املدنيني ،فضال عن استخدام
األسلحة الفتاكة يف ضرب املرافق املدنية ،مبا يف ذلك املدارس
واملستشفيات واملناطق السكنية واألماكن العامة .فهذه األعمال
تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدويل وهي هتديد خطري
للسالم واألمن الدوليني.

يف اخلتام ،فإن اململكة املغربية تشاطر األمني العام إميانه
الراسخ بأن محاية السكان املدنيني تتطلب تنفيذ أحكام القانون
ونتفق مع الرأي القائل بأن املسؤولية الرئيسية تقع على
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وأود أن أغتنم
هذه الفرصة ألحيي مجيع الذين يعملون من أجل محاية املدنيني عاتق الدول حلماية مواطنيها ومنع أعمال العنف ضد املدنيني يف
نطاق واليتها .وندعو مجيع أطراف النزاعات إىل التقيد الصارم
يف حاالت النزاع.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة بالتزاماهتا املتعلقة حبماية املدنيني ،مبا يتماشى مع القانون الدويل
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقرارات جملس األمن
فييت نام.
ذات الصلة ،وال سيما القرارين  )2009( ١٨٩٤و ٢٢٨٦
السيدة نغوين (فييت نام) (تكلمت باإلنكليزية) :أود يف
( ،)2016مع االحرتام الكامل لسيادة الدول وسالمتها
البداية أن أعرب عن تقديري لرئاسة بولندا على عقد هذه
اإلقليمية واستقالهلا السياسي.
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وينبغي لألمم املتحدة أن تواصل تعزيز دورها الرئيسي،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بالتنسيق الوثيق مع املنظمات اإلقليمية وغريها من اجلهات ميامنار.
الفاعلة ذات الصلة ،للمساعدة يف تعزيز ثقافة االمتثال
السيد سوان (ميامنار) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد بلدي
للقانون الدويل والرتويج لألمثلة اجليدة وأفضل املمارسات يف أن يهنئ الرئاسة البولندية جمللس األمن على تنظيم مناقشة اليوم
جمال معاجلة النزاعات املسلحة ومحاية املدنيني وتيسري إيصال املفتوحة بشأن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،وهو موضوع
املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني احملتاجني ومساعدة البلدان يف مناسب من حيث توقيته ووجيه للغاية بالنظر إىل الظروف احلالية
جهودها الرامية إىل حل النزاعات بالوسائل السلمية وحتسني املتمثلة يف تزايد التحديات األمنية يف مجيع أحناء العامل .وأود
قدراهتا الوطنية على معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات وعلى أيضا أن أشكر األمني العام غوترييش على بيانه ،والسيد إيف
النهوض بالتنمية املستدامة.
داكور ،املدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،والسيدة هناء

ويف هذا الصدد ،فإننا نرحب ببذل املزيد من اجلهود من أدور على إحاطتيهما اإلعالميتني.
جانب الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة ،ونشجعها على
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به يف وقت سابق ممثل
ذلك ،بغية تنفيذ القرار  .)2016( 2286ومن األمهية مبكان مجهورية فنزويال البوليفارية باسم حركة بلدان عدم االحنياز.
أيضا أن يضطلع جملس األمن مبسؤوليته من خالل التصدي
يف عام  ،٢٠١٦اختذ جملس األمن القرار 2286
بشكل مجاعي للتهديدات اخلطرية احلالية ضد املدنيني يف
( .)2016وقد شكل معلما هاما يف حتديد مسار العمل بشأن
النزاعات املسلحة وتنفيذ تدابري عاجلة وملموسة حلماية اهلياكل
محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة .وهو يدعو الدول واجلهات
األساسية واملرافق املدنية الالزمة لبقاء السكان املدنيني وحفظ
من غري الدول األطراف يف النزاعات إىل احرتام القانون الدويل،
صحتهم.
وتيسري الوصول اآلمن للعاملني يف اجملالني الطيب واإلنساين الذين
وتشعر فييت نام بالقلق إزاء ما وقع من تصاعد ألعمال يزاولون مهام طبية ،ومنع ومواجهة أعمال العنف واالعتداءات
العنف يف قطاع غزة يف األيام القليلة املاضية ،مما أسفر عن كثري على العاملني يف اجملالني الطيب واإلنساين ،وإختاذ تدابري عملية
من القتلى واجلرحى يف صفوف الفلسطينيني .وحنن نعارض حلماية اجلرحى واملرضى.
بشدة استخدام القوة ضد املدنيني ،وحنث األطراف املعنية على
ولئن كنا نسلم بأن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن
ممارسة ضبط النفس ،ووقف تصعيد التوترات ،وتسوية النزاعات
محاية مواطنيها ،فإن الواقع هو أن البلدان يف حاالت النزاعات
بالوسائل السلمية ،والسعي إلجياد حل شامل وعادل ودائم من
املسلحة غالبا ما تفتقر إىل القدرات واملؤسسات اليت حتتاج إليها
أجل إنقاذ حياة الفلسطينيني وضمان مراعاة املصاحل املشروعة
لتنفيذ التزاماهتا .إن املسؤولية الرئيسية عن اختاذ إجراءات ضد
لألطراف املعنية والسالم واالستقرار اإلقليميني.
مرتكيب الفظائع جيب أن تقع على عاتق الدولة املعنية .لذلك،
ويف اخلتام ،إن منع نشوب النزاعات والتسوية السلمية من الضروري أن تعزز الدول مؤسسات إنفاذ القانون لديها
للمنازعات هي أفضل السبل حلماية املدنيني .وقد آن األوان وإرساء سيادة القانون وتعزيز بيئة أكثر أمانا ملواطنيها .وينبغي
اآلن لرتمجة األقوال إىل أفعال من أجل إهناء معاناة الناس األبرياء .للمجتمع الدويل أن يدعم اجلهود اليت تبذهلا هذه الدول يف
جمال بناء القدرات .ويف الوقت نفسه ،جيب علينا أيضا معاجلة
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االنتهاكات اليت ترتكبها أطراف من غري الدول ،اليت كثريا
ما تعمل خارج نطاق السيطرة الفعلية للحكومة وتتعمد إحلاق
الضرر باملدنيني من أجل حتقيق أهدافها .وجيب أن تسرتشد
محاية املدنيني يف النزاعات وتقدمي املساعدة اإلنسانية مبقاصد
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وهي احلياد واملوضوعية واحرتام
سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية .وجيب تفادي تسييس املسائل
اإلنسانية.
إن النزاعات تتسبب يف انعدام األمن وزعزعة االستقرار
على الصعيد املدين ،مما يعرض للخطر النسيج االجتماعي
للتعايش السلمي .وهلذا السبب ،ينبغي أن نركز على منع
نشوب النزاعات وتسويتها ،وعلى بناء السالم املستدام .ويف
هذا الصدد ،جيب تطبيق التسوية السلمية للمنازعات والتفاوض
والوساطة واحلوار بوصفها أدواة حيوية ملنع نشوب النزاعات
وتسويتها .وجيب علينا أن نذكر أنفسنا بأمهية العالقة بني حتقيق
السالم وحتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر .فالنزاعات
وعدم االستقرار ميكن أن تكون هلا آثار دائمة على تنمية البلد.
وبدون السالم ،ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة أو العدالة
االجتماعية .وال ميكن أن يكون هناك سالم دائم دون سيادة
القانون ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والتنمية الشاملة واملستدامة
اليت ال ترتك أحدا خلف الركب.
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وقد شرعنا يف تنفيذ عملية سياسية من أجل معاجلة
األسباب اجلذرية للنزاعات وحتقيق السالم املستدام .وقد أطلق
مؤمتر بانغلونغ للسالم للقرن احلادي والعشرين يف عام ٢٠١٦
كمنرب سياسي يضم مجيع أصحاب املصلحة يف حوار سياسي من
أجل حتقيق السالم وإرساء األساس لالحتاد الفيدرايل الدميقراطي
لدينا .وقد ُعقدت دورتان ناجحتان للمؤمتر ،وتوصلت الثانية،
يف أيار/مايو  ،٢٠١٧إىل اتفاق يتألف من  37نقطة يعرف
باسم اتفاق السالم االحتادي اجلزء األول ،الذي سيشكل جزءا
من أساس الدستور االحتادي الدميقراطي يف املستقبل .وجتري
اآلن األعمال التحضريية ملؤمتر بانغلونغ الثالث.
وبناء السالم واحلفاظ عليه ليس باملهمة السهلة .فهي
تتطلب اإلرادة السياسية والشجاعة والتصميم ،وال ميكن أن
تتحقق بني عشية وضحاها .ومن الضروري أيضا الدعوة إىل
ثقافة السالم واملصاحلة الوطنية .بيد أن السالم هو السبيل
الوحيد حلماية البشرية من العنف والنزاعات واملعاناة اإلنسانية.

وأود أن أختتم بياين بطمأنة اجمللس أن ميامنار ستواصل
جهودها الرامية إىل تعزيز سالمة األشخاص الضعفاء احملاصرين
يف النزاعات .ونود أيضا أن نعرب عن خالص تقديرنا جلميع
أصدقائنا يف مجيع أحناء العامل ولألمم املتحدة على دعم عملية
السالم لدينا .وسنعمل بال كلل على التحقيق الكامل للسالم
إن أعظم جهد وطين تبذله ميامنار اليوم هو إقامة سالم الدائم وإهناء معاناة املدنيني بسبب النزاعات والصراعات.
دائم وإهناء سبعة عقود من نزاع مسلح تسبب يف معاناة يعجز
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
عنها الوصف ألبناء شعبنا منذ استقالل البلد .وبدون السالم
الربتغال.
واالستقرار وسيادة القانون ،لن نتمكن أبدا من حتقيق اهلدف
السيدة بوكارينهو (الربتغال) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
النهائي املتمثل يف إقامة احتاد فيدرايل دميقراطي حقيقي ميكن أن
يضمن األمن واحلرية والتقدم للجميع .وحتقيقا هلذه الغاية ،بادرنا أن أشكر بولندا على عقد مناقشة اليوم بشأن موضوع حاسم
إىل إبرام اتفاق وطين لوقف إطالق النار مع خمتلف اجلماعات للغاية خالل رئاستها للمجلس هذا الشهر .كما أشكر األمني
العرقية املسلحة .ومن بني حنو  20مجاعة مسلحة ،وقعت  10العام ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية على أفكارهم الشاملة
منها على االتفاق ،وحنن نواصل العمل جبد إلقناع اجلماعات ومنظوراهتم القيمة ،وعلى التوصيات اليت تشاطروها معنا.
األخرى بالتوقيع عليه.
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وتؤيد الربتغال البيانني اللذين أديل هبما يف وقت سابق
بالنيابة عن االحتاد األورويب وجمموعة األصدقاء املعنية حبماية
املدنيني .وأود أن أديل ببعض املالحظات اإلضافية بصفيت
الوطنية.

22/05/2018

ال ميكننا التأكيد مبا فيه الكفاية على احلاجة إىل محاية
وتعزيز احلق اإلنساين يف الرعاية الصحية يف حاالت النزاع،
وسنواصل توجيه انتباه اجمللس إىل تلك املسألة اهلامة .أود أيضا
أن أضيف يف هذا الصدد مالحظة حمددة بشأن أمهية ضمان
الرعاية الصحية املناسبة ملن هم أكثر عرضة للخطر أو من هم
يف حاجة إىل محاية خاصة ،مثل النساء واألطفال واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالصحة العقلية.

ترحب الربتغال بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس
األمن بشأن محاية املدنيني ( ،)S/2018/462وتؤيد تأييدا كامال
التوصيات احملددة ،اليت سيتطلب تنفيذها بالتأكيد املزيد من
إن مقدمي الرعاية الصحية عناصر إنسانية بالغة األمهية
اجلهود اجلماعية .ومرة أخرى ،يؤكد التقرير أن املنع هو السبيل
يف حاالت النزاع ،ويستحقون محاية خاصة أثناء أداء مهمتهم
األكثر فعالية حلماية املدنيني.
وعلى الرغم من أن اجمللس وضع مسألة محاية املدنيني يف النبيلة .وأي عمل من أعمال العنف يستهدفهم ،أو يستهدف
النزاعات املسلحة يف صميم جدول أعماله قبل ما يقرب من املرافق واملركبات الطبية ،هو مسألة إنسانية هلا تأثري مضاعف
عقدين ،واختذ عددا من القرارات بشأن هذا املوضوع البالغ واسع النطاق وطويل األجل .وأود أن أذكر اجمللس بأنه ال بد
األمهية ،فإننا نواجه كل عام ارتفاعات خطرية يف عدد القتلى من الوفاء بواجب املنع ومواجهة أعمال العنف واهلجمات
من املدنيني والدمار واملعاناة اليت تتسبب فيها األطراف يف والتهديدات للرعاية الطبية يف حاالت النزاع املسلح ،وجيب
النزاعات املسلحة .وال يزال املدنيون يشكلون الغالبية العظمى علينا أن نعمل بشكل مجاعي لضمان الوصول إىل الرعاية الطبية
من الضحايا يف حاالت النزاع املسلح .وال يزالون يتعرضون ملن هم يف حاجة إليها .وينبغي أن نذكر منظمات اجملتمع املدين
للعنف وهم أول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون يف هذا الصدد ،إذ أهنا تؤدي دورا حيويا يف توفري اخلدمات
الطبية وغريها من أنواع الرعاية األساسية لألشخاص املتضررين
اإلنساين الدويل.
من النزاعات يف مجيع أحناء العامل .ولذلك من األمهية البالغة
والبيئة اإلنسانية تواجه حتديات تسهم يف تقلص احليز
يف كثري من األحيان التعاون الوثيق معها من أجل تعزيز تقدمي
املتاح للعمل اإلنساين وتعرض للخطر االلتزامات املتعلقة حبماية
املساعدة إىل من هم يف حاجة إليها.
املدنيني مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
إن الفشل يف وقف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل
اإلنسان.
وجتاوزات حقوق اإلنسان ،اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية
ولألسف ،تتم يف بعض احلاالت عرقلة وصول املساعدات
وجرائم حرب ،يسلط الضوء أيضاً على أمهية إعطاء األولوية
اإلنسانية عمداً ،وغالباً بسبب اعتبارات سياسية أو شواغل
ملنع اإلفالت من العقاب ومكافحته .وال ميكن حتقيق ذلك
أمنية مزعومة .وعلى الرغم من أن القانون الدويل يقتضي معاملة
إال بكفالة املساءلة وإجراء حتقيقات منهجية وحمايدة بشأن
املدارس واملستشفيات كمالذات آمنة ،ال تزال هذه املرافق
انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املبلغ عنها،
تستخدم بصورة منهجية ألغراض عسكرية أو تستهدف عمدا،
مبا يف ذلك اهلجمات على القوافل الطبية وأفرادها واجملتمع املدين
وبالتايل زيادة تعريض املدنيني ،وال سيما األطفال والشباب
والصحفيني .وعندما تعجز السلطات الوطنية عن اختاذ التدابري
واملسنني ،للعنف.
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الالزمة لضمان محاية املدنيني واحرتام حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساين الدويل ،ميكن جمللس األمن أن يؤدي دورا أكثر فعالية،
حسب االقتضاء .ويف هذا الصدد ،تظل احملكمة اجلنائية الدولية
أساسية ملكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر االنتهاكات
للقانون الدويل اإلنساين ،استكماال لألدوار اليت تضطلع هبا
احملاكم الوطنية وأيضا بعض احملاكم الدولية.
وعلى الرغم من إحراز تقدم ال ميكن إنكاره يف إدراج
عنصر محاية املدنيني يف واليات بعثات حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة وجعله أولوية يف ختصيص املوارد والقدرات،
ال تزال بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم تكافح للنهوض
بوالياهتا ومحاية أفرادها واملدنيني األبرياء يف امليدان .جيب عكس
هذا االجتاه ،وال بد من منح بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
واليات واضحة ،وأن تعمل مع االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين الدويل وفقا ألعلى معايري السلوك واالنضباط
واملساءلة ،وأن يتم تزويدها مبا يكفي من القدرات ،مبا يف ذلك
عنصر محاية حقوق اإلنسان .وينبغي أيضا أن تعكس منظورا
جنسانيا .لقد تبني أن كل هذا ،مبا يف ذلك متثيل جنساين أكثر
إنصافا ،يسهم يف تعزيز أداء عمليات حفظ السالم .وينطبق
ذلك أيضا على التدريب اإللزامي املوحد املعتمد من األمم
املتحدة لألفراد العسكريني وأفراد الشرطة ،ال سيما بشأن محاية
املدنيني واألطفال .ويف هذا الصدد ،تكرر الربتغال تعهدها
مبواصلة تنظيم برامج تدريب ملوظفيها الوطنيني وأفراد القوات
املسلحة وقوات األمن التابعة هلا العاملني حاليا يف سبع بعثات
دولية حلفظ السالم.
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لذلك تعزيز مساءلة اجلناة وحتسني وصول املساعدات اإلنسانية
إىل من هم يف حاجة إليها وتعزيز اجلهود الدولية واالستجابة
التنفيذية للوقائع الراهنة ،مبا يف ذلك التشريد اجلماعي على
صعيد العامل .ويف هذا الصدد ،أود أن أشري إىل االتفاقني العامليني
بشأن اهلجرة والالجئني اليت جيري التفاوض بشأهنما حاليا،
إذ سيكون من املهم للغاية ضمان أن يعكس هذا اإلطارات
التنظيميان يف املستقبل هنجا قائما على التضامن الدويل واحرتام
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من أجل التصدي
للمسائل العاملية املتعلقة باهلجرة والالجئني .وينبغي لكل ذلك
أن يسهم إسهاما فعاال يف محاية املدنيني وبناء السالم املستدام.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
كوستاريكا.

السيدة غارسيا غوتيريث (كوستاريكا) (تكلمت
باإلسبانية) :يود وفد بلدي أن يشكركم ،سيديت الرئيسة ،على
عقد مناقشة اليوم اهلامة .ونود أيضا أن نشكر األمني العام
واملدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر على إحاطتيهما
املستنريتني.
تؤيد كوستاريكا البيانني اللذين أدىل هبما املمثل الدائم
لبنما واملمثلة الدائم لقطر بالنيابة عن شبكة األمن البشري
وجمموعة أصدقاء املسؤولية عن احلماية ،على التوايل.

يف العام املاضي ،اجتمعنا يف هذه القاعة ملناقشة التقدم
احملرز يف تنفيذ القرار ( )2016( 2286انظر .)S/PV.7951
وبعد ذلك بسنة ،لدينا حالة أكثر ترويعا ،حيث سقط ماليني
الناس ضحايا ألقسى تداعيات النزاع وأجربوا على ترك منازهلم
يف اخلتام ،نعتقد أنه ال ميكن تعزيز االمتثال للقانون الدويل
وحرموا من أبسط الضروريات .إن انتقال النزاع إىل املدن يزيد
اإلنساين على حنو فعال إال باتباع هنج متسق طويل األجل
بقدر كبري من األثر املباشر على املدنيني ،األمر الذي يزيد من
يقوم على معاجلة األسباب اجلذرية للصراع ،باستخدام العمل
تردي املشهد الذي نواجهه.
الدبلوماسي السياسي من أجل منع نشوب النزاعات وتسويتها،
وتضافر اجلهود اإلنسانية واإلمنائية ويف جمال بناء السالم .وينبغي

1815556

119/128

S/PV.8264

ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

يؤكد آخر تقرير لألمني العام ( )S/2018/462أن التحديات
يف هذا اجملال تزداد تعقيدا وعمقا ،حيث أشد فئات السكان
ضعفا ،مبن فيهم النساء واألطفال ،هي األكثر تضررا .إننا نتفق
مع األمني العام على أن األولوية يف هذه احلاالت ينبغي أن
تكون دائما ملنع نشوب النزاعات وجتنب تكرارها أو تصعيدها،
وندعم جهوده يف هذا الصدد .بيد أن املساعدة وكفالة محاية
حقوق اإلنسان والضمانات األمنية األساسية للمدنيني يف
حاالت النزاع هي مسؤوليات مجيع األطراف .كما نؤكد جمددا
أن محاية العاملني الطبيني والعاملني يف اجملال اإلنساين ،وكذلك
املرافق الطبية واملستشفيات ،جيب أن تكون أولوية.
ومن الضروري أيضا أن تقدم مجيع أطراف النزاعات
املسلحة ،مبا يف ذلك اجلماعات املسلحة من غري الدول ،التزامات
وتتخذ تدابري حمددة للوفاء بالتزاماهتا حبماية السكان املدنيني،
وكذلك األخصائيني الطبيني والعاملني يف اجملال اإلنساين واملرافق
الطبية واملستشفيات .تنبع تلك االلتزامات مباشرة من القانون
الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
وخمتلف قرارات اجمللس .ويف هذا الصدد ،نود أن نسلط الضوء
على إعالن فرنسا بشأن هذا املوضوع ،املعتمد يف  31تشرين
األول/أكتوبر من العام املاضي .وأود أن أغتنم هذه الفرصة
ألقول إن بلدي يسره أن تؤكد التزامها بتلك املبادرة.
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إن هذه اهلجمات ال تسفر عن عدد كبري من الضحايا يف
صفوف املدنيني فحسب ،بل تتسبب يف تدمري واسع النطاق
للمنازل والبنية التحتية األساسية واخلدمات األساسية ،األمر
الذي يزيد من تدهور احلالة اإلنسانية للسكان يف حاالت النزاع.
استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق احلضرية هو ببساطة
أمر غري مقبول ،ويشكل حتديا إنسانيا ضخما يف النزاعات
احلالية .كما أننا ندين استخدام األجهزة املتفجرة يدوية الصنع،
متاشيا مع تقرير األمني العام وتوصيات اللجنة الدولية للصليب
األمحر ،وحنن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير اليت تفيد باستمرار
استخدام الذخائر العنقودية واألسلحة الكيميائية .ويف هذا
الصدد ،نعتقد أن احلالة ستستمر يف التدهور ما مل يزداد
حتديد االجتار الدويل باألسلحة .جيب أن تتماشى التشريعات
املتعلقة بصادرات األسلحة مع القانون اإلنساين الدويل والقانون
الدويل حلقوق اإلنسان ،وينبغي سن األنظمة ذات الصلة بشأن
استخدامها غري املشروع من أجل منع التداول غري املنظم من
االستمرار يف تأجيج النزاعات .ولذلك ،فإننا ننضم إىل النداء
الذي وجهه األمني العام للدول اليت مل تصدق على معاهدة
جتارة األسلحة بأن تفعل ذلك كتدبري إضايف ملعاجلة هذه املسألة
وعواقبها املريعة بالنسبة للسكان املدنيني.
وتؤكد كوستاريكا جمددا تأييدها للتوصيات الواردة يف تقرير
األمني العام .ونكرر التأكيد على أمهية مواصلة األمني العام
االستفادة من األدوات املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
عن طريق مواصلة اليقظة ،وتقدمي تقارير منتظمة إىل جملس
األمن وتقدمي التوصيات مباشرة من أجل احلماية ،ولكن يف
املقام األول منع اهلجمات وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد
السكان املدنيني.

إن القيود املفروضة على توفري املساعدة الطبية واإلنسانية يف
حاالت النزاع واحلصول عليها ال تتناقض مع املبادئ األخالقية
األساسية لإلنسانية فحسب ،بل وتشكل انتهاكا صارخا
للقانون الدويل اإلنساين .وباملثل ،فإن اهلجمات املتعمدة على
العاملني يف اجملال الطيب واملرافق الطبية وأماكن استقبال املرضى
واجلرحى ،تعترب جرائم حرب مبوجب القانون الدويل .جيب أن
توقف أطراف النزاع هذه اهلجمات هنائيا ،وتنسحب من املراكز
وينبغي إيالء اهتمام خاص لوضع األطر التنظيمية الوطنية
احلضرية ومتتنع عن استخدام األسلحة املتفجرة يف املدن وغريها اليت حتدد املسؤوليات املؤسسية حلماية املدنيني ،فضال عن تعزيز
من املناطق املكتظة بالسكان.
املؤسسات وسيادة القانون ،يف سياق احرتام حقوق اإلنسان
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وقواعد القانون الدويل .ومن احليوي أيضا وضع حد لتفشي
اإلفالت من العقاب يف هذه احلاالت .ويؤيد بلدي مبادرات
من قبيل آلية دولية حمايدة ومستقلة للمساعدة يف التحقيق بشأن
األشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة مبوجب القانون
الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس
 2011ومالحقتهم قضائيا .وندعو إىل تعزيز اآللية بإدراجها
يف امليزانية العادية للمنظمة.
جيب على جملس األمن أن ينهض بواجبه املتمثل يف احلماية
والتأكد من إحقاق العدالة للضحايا .ولذلك ،من امللح أن يبدأ
باختاذ إجراءات من خالل إحالة جرائم الفظائع اجلماعية إىل
احملكمة اجلنائية الدولية من أجل ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت
من العقاب يف احلاالت حيث ال تقوم السلطات الوطنية
بواجباهتا .ويف هذا الصدد ،ندعو مرة أخرى أعضاء اجمللس
إىل تنفيذ مدونة قواعد السلوك اليت وضعتها جمموعة املساءلة
واالتساق والشفافية ،وحنث األعضاء الدائمني خصوصا على
االمتناع عن استخدام حق النقض ،مناشدين يف املقام األول
ما لديهم من روح اإلنسانية واحرتام احلياة.
السيد مرغريان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :نشكر
الرئاسة البولندية على تنظيم مناقشة اليوم املفتوحة وعلى إعداد
املذكرة املفاهيمية ( ،S/2018/444املرفق) .كما نشكر األمني
العام أنطونيو غوترييش على تقريره عن محاية املدنيني يف
النزاعات املسلحة ( )S/2018/462والتوصيات الواردة فيه .كما
أننا ممتنون للمدير العام للجنة الدولية للصليب األمحر ،السيد
إيف داكور ،وممثلة اجملتمع املدين من العراق ،السيدة هناء أدور،
على إحاطاتيهما اإلعالميتني الثاقبتني.
متثل مناقشة اليوم فرصة لنا إلعادة االلتزام بالقانون اإلنساين
الدويل ،وعلى وجه اخلصوص االمتثال الكامل التفاقيات جنيف
وبروتوكوليها اإلضافيني ،دون حتفظ ،باعتباره إطارا بالغ األمهية
حلماية املدنيني يف كل النزاعات.
1815556
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يبي تقرير األمني العام احلالة القامتة للمدنيني الذين يعيشون
ّ
يف املناطق املتضررة من النزاعات من خالل اإلحصاءات املذهلة،
حيث هناك عشرات اآلالف من القتلى والعديد من اجلرحى يف
 ٢٠١٧وحده .وحنيط علما بالعديد من التطورات املثرية للقلق
والتهديدات اليت يواجهها املدنيون يف مناطق النزاع املذكورة يف
التقرير .وحنن نتشاطر مع األمني العام وجهة النظر القائلة أن
خطورة ونطاق احلالة الراهنة جيب أن تقابلها آليات محاية دولية
قوية .ويف أجزاء كثرية جدا من العامل اليوم ،نشهد زيادة يف
أيديولوجية الكراهية والتمييز العنصري يف احلاالت حيث يتعرض
حق البشر يف احلياة للخطر بشكل متزايد .إن االنتهاكات
املنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان ،واستخدام القوة والقسر
االقتصادي ،وانعدام احلماية الدولية هي بعض العوامل الرئيسية
اليت تؤجج هذه املخاطر .وندين بشدة انتهاكات القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
االعتداءات على موظفي املساعدة اإلنسانية والطبية ،فضال عن
أعمال العنف والتهديد والتخويف اليت تستهدف الصحفيني
والعاملني يف وسائط اإلعالم .كما أن التصورات حبتمية اخلسائر
املدنية ومعاناة املدنيني يف النزاعات املسلحة أمر يثري القلق.
وجيب االحرتام الكامل ملبادئ اإلنسانية والنزاهة واحلياد
واستقاللية العمل اإلنساين .وال بد من ضمان وصول
املساعدات اإلنسانية دون عوائق للحيلولة دون معاناة املدنيني
يف حاالت النزاع .كما أن التزام أرمينيا بالرتويج ألمهية سالمة
األطفال والطالب يف النزاعات املسلحة يتجلى يف تأييدها
إلعالن املدارس اآلمنة .وميثل تعزيز قواعد القانون اإلنساين
الدويل وزيادة الوعي يف هذا الصدد عنصرا هاما يف إدارة قطاع
األمن يف أرمينيا .والقانون اإلنساين الدويل مدمج يف مناهج
املؤسسات التعليمية العسكرية يف أرمينيا .كما نقدر أميا تقدير
تعاون اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ مشاريع التدريب
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والتواصل مع األشخاص املتضررين من النزاعات الذين هم يف
حاجة إىل املساعدة اإلنسانية.

لشؤون الالجئني وهيئات معاهدات األمم املتحدة ،إىل مناطق
النزاع ،مبا يف ذلك إىل أماكن االحتجاز ،فضال عن ضمان رصد
ظروف األسرى يف حاالت النزاع .لقد تعاونت سلطات ناغورين
 كاراباخ تعاونا كامال مع جلنة الصليب األمحر الدولية يفبعثة ستيباناكريت ،اليت لديها إمكانية وصول منتظمة وبوسعها
التحقق من احلالة اإلنسانية يف امليدان .وجيب االحرتام الكامل
ملبادئ اإلنسانية والنزاهة واحلياد واالستقاللية يف جمال العمل
وتبي احملاوالت الرامية إىل تسييس املسألة اإلنسانية
اإلنساينّ .
البحتة ورفض التعاون فيما يتعلق باألشخاص املفقودين على
مستوى السلطات املختصة ،أن هناك نية واضحة تتعمد عرقلة
التقدم يف هذا اجملال.

اجلرائم حياولون احلد من تدفق املعلومات وحرية التنقل من أجل
حتسني إخفاء أنشطتهم اجلارية وأفعاهلم غري املشروعة املخطط
هلا .ومن املثري للقلق أيضا أن القيادة األذربيجانية ما زالت
حترض على الكراهية ضد األرمن ،وهذه حقيقة مت تأكيدها
وإدانتها من العديد من منظمات وهيئات حقوق اإلنسان مبا
يف ذلك األمم املتحدة وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف
مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقارير املقدمة من أذربيجان يف عام
.٢٠١٦

ويتطلب جعل احلياة البشرية تسمو على املناورات
السياسية اخلبيثة إراد ًة حقيقي ًة ،خالية من الكراهية والتعصب،
وهي لألسف ما يفتقر إليه حاليا يف بعض األماكن .ونعتقد
اعتقادا راسخا أنه بغية توفري احلماية الفعالة للمدنيني ،ينبغي
إعطاء األولوية لإلجراءات املبكرة بشأن عالمات التحذير من
احلاالت املتدهورة اليت حيتمل أن تؤدي إىل نزاع أو استئناف
لألعمال القتالية.

ولطاملا كان السكان املدنيون يف ناغورنو كاراباخ ويف مناطق
أرمينيا احلدودية عرضة للمخاطر اإلنسانية اخلطرية .إن العدوان
العسكري الذي شنته أذربيجان ضد ناغورنو كاراباخ يف نيسان/
أبريل  ٢٠١٦ال يشكل انتهاكا التفاق وقف إطالق النار املوقع
يف  ١٩٩٤واالتفاق الثالثي لتعزيز وقف إطالق النار املربم
يف  ،١٩٩٥ولكنه أيضا أسفر عن انتهاكات جسيمة للقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
األعمال الوحشية اليت ترقى إىل مستوى جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية .وأوقع خسائر يف السكان املدنيني ،مبن فيهم
ويكتسي الوجود الدويل يف مناطق النزاع وآليات الرصد
األطفال واملسنون .وعالوة على ذلك ،يف انتهاك واضح للقانون
الدويل اإلنساين ،فإن السلطات األذربيجانية تقيم منشآت والتحقق أمهية حامسة يف محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة.
عسكرية ومستوطنات مدنية ،وتستخدمها كمنصات للقصف تؤيد أرمينيا وناغورنو كاراباخ تأييدا كامال إنشاء آلية للتحقيق
يف انتهاكات وقف إطالق النار وتوسيع قدرات الرصد مكتب
على طول خط التماس مع ناغورنو كاراباخ.
من خالل اتباع سياسة جترمي من يزورون ناغورين كاراباخ ،املمثل الشخصي للرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
مبن فيهم الصحفيون والربملانيون من مجيع أحناء العامل ،فإن إن تنفيذ تلك االتفاقات الواضحة سيمكن اجملتمع الدويل من
حكومة أذربيجان قد أظهرت أهنا مستعدة الرتكاب فظائع التحقيق يف مجيع قضايا انتهاكات وقف إطالق النار واخلسائر
مجاعية غري مسبوقة يف املنطقة .ومن املعروف جيدا أن مرتكيب البشرية والتحقق منها ،فضال عن حتديد الطرف املسؤول.

وال بد من االعرتاف باإليديولوجيات املتطرفة واألصولية
تتطلب محاية السكان املدنيني الوصول الكامل ودون الصادرة عن بعض البلدان واجلماعات اإلرهابية أو غريها
عوائق للجنة الصليب األمحر الدولية ،ومفوضية األمم املتحدة من اجلماعات اإلجرامية اليت تشجع على الكراهية واملواقف
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التمييزية جتاه اجلريان أو األقليات أو أصحاب اهلويات املختلفة،
ومكافحتها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أفغانستان.
السيد ساالرزاي (أفغانستان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال
أن أشكر بعثة بولندا على عقد هذه املناقشة الوزارية املفتوحة
بشأن املسألة امللحة املتمثلة يف محاية املدنيني يف النزاعات
املسلحة .كما أود أن أعرب عن امتنان وفد بلدي ملعايل وزير
خارجية مجهورية بولندا واملتكلمني اآلخرين على بياناهتم اليوم.

S/PV.8264

املسلحة بوضوح كيف استخدمت حركة طالبان وغريها من
اجلماعات اإلرهابية اهلجمات االنتحارية ،مبا يف ذلك عمليات
القتل املوجهة واملتعمدة ،والقنابل واألجهزة املتفجرة األخرى،
وعمليات االختطاف ،وغري ذلك من العقوبات التعسفية واليت
تتم خارج نطاق القضاء ضد السكان املدنيني .وحنن إذ جنتمع
هنا ملناقشة املسألة احلامسة املتمثلة يف محاية املدنيني يف حاالت
النزاع ،وقع قبل بضع ساعات هجوم إرهايب آخر يف قندهار
أسفر عن مقتل  16مدنيا وإصابة أكثر من  30آخرين.
ويشكل هذا التجاهل التام للحياة البشرية الواضح يف هذه
اهلجمات انتهاكا واضحا للقانون الدويل.

إن جلسة اليوم تكتسي أمهية حامسة بالنسبة ألفغانستان،
وهي بلد شهد عقودا من النزاع ،مبا يف ذلك اإلرهاب والتطرف
العنيف ،مما أدى إىل وقوع عدد غري متناسب من الوفيات
واإلصابات يف صفوف املدنيني .ويف اآلونة األخرية ،شهدنا
زيادة كبرية يف اهلجمات الوحشية على املدنيني ،حيث تعرضت
للهجوم املدارس واملساجد واملستشفيات ،ومؤخرا ،مواقع
تسجيل الناخبني ،وغري ذلك من األماكن اآلمنة ذات الطابع
املدين البحت .وقد سعت حركة الطالبان وغريها من اجلماعات
اإلرهابية اليت جاءت من خارج حدودنا إىل التعويض عن
وقد قامت قوات الدفاع واألمن الشجاعة ،اليت حتتل
اخلسائر يف ساحة املعركة هبجمات على أهداف سهلة ،وبزرع
اخلوف والشقاق يف جمتمعنا ،من خالل االستهداف املنهجي موقع الصدارة يف مكافحة اإلرهاب الدويل ،بالدفاع ببسالة
ألطفالنا والعاملني يف اجملال الطيب والصحفيني والعابرين والرجال عن سالمتنا اإلقليمية وسالمة السكان املدنيني وأمنهم .كما
قمنا بوضع عدد من التدابري االسرتاتيجية والتشغيلية والتكتيكية
والنساء العاديني.
وحتسينها حلماية املدنيني أثناء النزاع.
واستنادا إىل تقديراتنا األخرية ،ففي العام املاضي وحده
ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2017اعتمدنا السياسة الوطنية
وقعت أكثر من  2 903حالة وفاة وأكثر من  6 000إصابة
يف صفوف املدنيني نتيجة هلجمات العدو يف مجيع أحناء البلد ،بشأن منع وقوع خسائر يف صفوف املدنيني والتخفيف من أثرها
وخطة تنفيذها .وتتألف هذه اخلطة من مبادئ توجيهية حمددة
وال سيما ضد األهداف املدنية.
لقواتنا األمنية ملنع وقوع خسائر يف صفوف املدنيني وإحلاق
ويصور تقرير بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
أضرار باملمتلكات وختفيف أثرها .وعالوة على ذلك ،حتظر
أفغانستان لعام  2017بشأن محاية املدنيني يف النزاعات
اخلطة بشدة أي استخدام للمرافق املدنية ،مثل املدارس أو
ويف ظل هذه اخللفية ،يؤكد القرار التارخيي )2016( 2286
جمددا على عزم اجمللس على أن جيعل أطراف النزاعات والدول
األعضاء تتصرف مبا يتماشى مع القانون اإلنساين الدويل .كما
يسلط الضوء على التزام األطراف يف أي نزاع بتوفري احلماية
والرعاية للجرحى واملرضى ،واحرتام اجلهات اليت تقدم الرعاية
الطبية احملايدة ومحايتها وتيسري مهمتها .ويف السياق ذاته،
ال يزال منع اإلضرار بالسكان املدنيني والتخفيف من حدته
أولوية رئيسية بالنسبة حلكومة أفغانستان.

1815556

123/128

S/PV.8264

ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

22/05/2018

املستشفيات أو العيادات الطبية ،لألغراض العسكرية .باإلضافة قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية يف جمال حصر اخلسائر يف
إىل ذلك ،واصلت وكاالتنا احلكومية إجراء حتقيقات فورية صفوف املدنيني والتخفيف من حدهتا.
وشاملة يف أي انتهاكات حمتملة ألحكام هذه السياسة من
وعالوة على ذلك ،فإن اجمللس املعين بتجنب اخلسائر يف
قبل أي مسؤول أو وكالة حكومية واختاذ التدابري التصحيحية صفوف املدنيني والتخفيف من وطأهتا ،الذي يهدف إىل حتديد
املناسبة ،على النحو املوصى به يف التقرير السنوي لبعثة األمم اجملاالت األساسية للتقليل إىل أدىن حد من اإلصابات بني
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان لعام .2017
املدنيني ،جيتمع مرة كل ثالثة أشهر ،وقد حدد اجلهود العملية

كما صدقنا ،يف آب/أغسطس  ،٢٠١٧على اتفاقية عام اليت تبذهلا القوات العسكرية احمللية والدولية من أجل التخفيف
 1980حلظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ،مبا يف من اخلسائر البشرية.
ذلك مجيع التعديالت والربوتوكوالت ،مما سيؤدي إىل حتسني
وتعد هذه التدابري تعبريا واضحا عن التزامنا الراسخ حبماية
محاية املدنيني .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مركز التوحيد يف جملس السكان املدنيني .وقد كان لتدابري احلماية اليت اختذناها تأثري
األمن الوطين قد أنشئ من أجل االحتفاظ بقاعدة بيانات على احلد من عدد اخلسائر البشرية املنسوبة إىل القوات املوالية
هبدف تعقب اإلصابات املتصلة بالنزاع يف صفوف املدنيني ،من للحكومة خالل العمليات القتالية ضد اإلرهابيني .ويسرنا
بني مسؤوليات أخرى.
االعرتاف هبذه احلقيقة أيضا يف تقرير بعثة األمم املتحدة لتقدمي
املساعدة إىل أفغانستان .ويف املستقبل ،سنظل ملتزمني التزاما
كامال مبواصلة تبسيط وحتسني وزيادة التدابري الرامية إىل خفض
عدد احلوادث اليت تسفر عن إحلاق الضرر باملدنيني بسبب
عمليات قوات الدفاع واألمن األفغانية قدر اإلمكان.

وحنن ملتزمون التزاما قويا بكفالة أن تعمل قواتنا األمنية
يف إطار القوانني واللوائح الدولية والوطنية حلماية املدنيني أثناء
العمليات العسكرية .وقد أنشأت وزارة الدفاع لدينا جملسا داخليا
للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا
يف ذلك اخلسائر يف صفوف املدنيني ،وجتنيد األطفال يف القوات
وغين عن القول إن األغلبية املطلقة من اإلصابات يف
املسلحة.
صفوف املدنيني إمنا هي نتيجة للهجمات الوحشية اليت تقوم
ويف عام  ،2010أنشأنا جلنة توجيهية مشرتكة بني الوزارات هبا حركة طالبان وغريها من اجلماعات اإلرهابية ،اليت ال تويل
معنية باألطفال والنزاع املسلح .ويف العام التايل ،وضعت تلك أي اعتبار للحياة البشرية والكرامة اإلنسانية .وبغض النظر عن
اللجنة خطة عمل وطنية إلهناء ومنع جتنيد األطفال يف قوات األعمال اليت نقوم هبا ،سيظل املدنيون يعانون إن مل تتوقف
أساليبها املتعمدة ملهامجة األماكن املدنية وعمليات القتل
الدفاع واألمن الوطنية األفغانية.
ومن بني اإلصالحات األخرى ،أنشأنا  21وحدة حلماية املستهدفة .ويبني استمرار اهلجمات على املستشفيات والعاملني
الطفل مع مراكز التجنيد التابعة للشرطة األفغانية الوطنية يف اجملال الطيب والعاملني يف اجملال اإلنساين ،وغريهم من
واحمللية ،األمر الذي منع أكثر من  100حالة من حاالت املدنيني ،فضال عن اهلجوم البغيض الذي وقع مؤخرا يف كابل،
التجنيد دون السن القانونية يف اخلدمة العسكرية .وعالوة على حيث استخدمت سيارة إسعاف حمملة باملتفجرات ،جتاهلها
ذلك ،مت على املستوى االسرتاتيجي والتشغيلي والتكتيكي تقدمي التام للقانون الدويل واتفاقية جنيف والقرار .)2016( 2286
دورات تدريبية تابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي لكبار موظفي ويف الواقع ،فإن هذه اهلجمات تشكل وتوافق تعريف جرائم
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احلرب ضد السكان املدنيني ،وجيب اختاذ إجراءات صارمة ضد
مرتكيب هذه األعمال املروعة ومموليها واملخططني هلا.
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على أن محاية املدنيني هي مسؤولية البلد حمل النزاع وحكومته
يف املقام األول ،قبل أن تكون تفويضاً ممنوحاً لبعثة سالم بغرض
تأديته كواجب ،وبالتايل جيدر ببعثات حفظ السالم واملنظمات
الدولية غري احلكومية الناشطة يف جماالت العون اإلنساين وغريه،
أن تؤدي مهامها يف احرتام تام لسيادة البلد املضيف وقوانينه
وتقاليده ،واحرتام املبادئ احلاكمة للعمل اإلنساين ،حىت يتم
احلفاظ على الثقة املتبادلة بطريقة مستدامة.

ويتجذر اإلرهاب والعنف وانعدام األمن يف بلدنا يف عوامل
تكمن خارج أفغانستان وهلا أبعاد إقليمية وعاملية .ومن مث ،ينبغي
أن يكون اهلدف هو معاجلة هذه املسألة والتغلب على العوامل
اهليكلية اليت حترك النزاع والعنف .وجمللس األمن دور أساسي
يف ذلك الصدد ،بوصفه اهليئة الرئيسية لألمم املتحدة املكلفة
باختصار ،فإن السودان قد استخلص عدداً من الدروس
بصون السالم واألمن الدوليني .ونتوقع من اجمللس أن يستجيب
املهمة من خالل اخنراطه مع اجملتمع الدويل لتسوية النزاع يف
على النحو املالئم لكفالة محاية ورفاه املواطنني األفغان الذين
ّ
دارفور يف غرب السودان ،والذي عاىن منه املدنيون بالدرجة
يتعرضون للقتل والتشويه دون وازع كل يوم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل األوىل ،وهو  -أي النزاع  -الذي نشهد هناياته السعيدة املتمثلة
يف استتباب السالم ،وميكننا أن نشري باختصار إىل بعض
السودان.
ما ميكن استخالصه من التجربة السودانية يف اآليت :أوالً ،تعزيز
السيد النور (السودان) :يطيب يل يف البدء أن أهنئكم
الشراكة مع كافة اجلهات العاملة يف العمل اإلنساين ،سواء من
بصورة شخصية ،معايل السيد الوزير ،وأن أهنئ وفد بلدكم
املنظمات الوطنية أو املنظمات اإلقليمية أو منظمات اجملتمع
الصديق ،مجهورية بولندا ،على عقد هذه اجللسة اليت تناقش
املدين أو منظمات األمم املتحدة .ثانياً ،إصدار إعالنات مشرتكة
موضوعاً حيوياً خالل رئاسة بولندا جمللس األمن الدويل يف شهر
وإعالنات أحادية اجلانب تكاد ال تنقطع خاصة يف الفرتة
أيار/مايو اجلاري .كما أود أن أشكر السيد األمني العام لألمم
األخرية لوقف إطالق النار يف مسارح العمليات .ثالثاً ،تدريب
املتحدة ،السيد أنطونيو غوترييش ،والسيد املدير العام للجنة
منسويب القوات املسلّحة والقوات النظامية املختلفة على أسس
الدولية للصليب األمحر ،والسيدة هناء أدور ،رئيسة مجعية األمل
القانون اإلنساين الدويل ،خاصة ما يتعلّق حبماية املدنيني يف
العراقية ،على إفاداهتم املهمة بشأن هذه القضية احملورية .كذلك
النزاعات املسلّحة .رابعاً ،تبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية
أشكر السيد األمني العام على تقريره الوايف ()S/2018/462
املختصة واألمم املتحدة واجملتمع الدويل بطريقة مؤسسية وراتبة.
ّ
والتوصيات اليت اشتمل عليها.
خامساً ،حتمية اختاذ مرجعية قانونية سياسية مشرتكة مثل وثيقة
يؤّمن وفد بلدي على ما جاء يف بيان مجهورية فنزويال الدوحة للسالم يف دارفور لعام  ،2011وعدم التفريط فيها ،مع
البوليفارية إنابة عن دول حركة عدم االحنياز .وأود أن أضيف دعوة الرافضني لالنضمام إليها.
بعض النقاط التالية بصفتنا الوطنية.
إن ترياق االنتهاكات ضد املدنيني ال يكون إال بالتوصل
يشاطر وفد بلدي السيد األمني العام يف التعبري عن القلق لتسوية سلمية متفاوض عليها ال يغيب عنها أحد وال يعوقها أو
يتعرض هلا املدنيون يف يعطلّها أحد ،وذلك هو ما عملت لتحقيقه حكومة السودان
البالغ الستمرار االنتهاكات الصارخة اليت ّ
النزاعات املسلّحة يف خمتلف مناطق العامل .إن وفد بلدي يؤكد بدأب طوال السنوات املاضية .من جانب آخر ،وىف إطار جهود
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السودان اإلقليمية حلماية املدنيني ولدعم إحالل السالم يف
مجهورية جنوب السودان الشقيقة ،قام السودان بتجديد اتفاقية
إيصال املساعدات اإلنسانية للمتضررين من احلرب األهلية يف
جنوب السودان عرب األراضي السودانية من خالل أربعة معابر
برية وهنرية بالتنسيق والتعاون مع برنامج األغذية العاملي وحكومة
جنوب السودان ،حيث وفّر السودان كميات مق ّدرة من احلبوب
تصرف
من املخزون االسرتاتيجي اخلاص به ووضعها حتت ّ
برنامج األغذية العاملي ،ومسح للربنامج بشراء معونات إنسانية
من السوق احمللّية السودانية ،األمر الذي خفف من وطأة اجملاعة
يف مجهورية جنوب السودان يف العام املاضي .ومما جيدر ذكره
أن اتفاقية توصيل املساعدات اإلنسانية إىل جنوب السودان عرب
األراضي السودانية قد مت توقيعها يف متوز/يوليه  ،2014وظل
السودان جيددها باستمرار بغرض تعزيز جهود محاية املدنيني
املتأثرين بالنزاع يف مجهورية جنوب السودان .إضافة إىل ذلك،
يستضيف السودان أكثر من مليون الجئ من مجهورية جنوب
السودان الشقيقة ينتشرون يف خمتلف أرجاء السودان ،وتقدم
هلم حكومة السودان خدمات الصحة والتعليم واإليواء .كما
الفارين من النزاع،
يستضيف بلدي أعداداً مق ّدرة من الالجئني ّ
وخاصة من سورية واليمن ومناطق أخرى من القارة األفريقية.
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تأييداً تاماً تصميم األمني العام على اإلسهام حبق يف منع نشوب
احلروب واحلفاظ على السالم ،فض ً
ال عن جهوده الرامية إىل
القيام بعملية اإلصالح بغية االستجابة املبكرة والفعالة للنزاعات
واألزمات.
إن تزايد الوحشية والطابع املتغري للنزاعات ،فض ً
ال عن
ضعف املدنيني يف زمن احلرب ،تتطلب مضاعفة جهود احلماية
يف مجيع أحناء العامل .وجيب أن تكون هذه اجلهود خالية من
االنتقائية ،وجيب التصدي جلميع حاالت النزاع املسلح دون
متييز ،مبا يف ذلك احلاالت اليت طال أمدها وذات األثر املطول
على املدنيني على وجه اخلصوص.
وتؤيد أذربيجان الرتكيز املتزايد على مشكلة التشرد الداخلي
نتيجة للنزاع املسلح .إن عدم التوصل إىل اتفاق بشأن املسائل
السياسية ال يقدم وال ميكن أن يقدم أي تربير للتدخل يف حقوق
املشردين وللسياسات واملمارسات التمييزية اليت ترمي إىل منع
عودهتم وإىل تغيري اخلصائص الدميغرافية على أسس عرقية ودينية.

إن مسألة املدنيني ،مبن فيهم النساء واألطفال ،الذين
أُخذوا رهائن أو اعتُربوا يف عداد املفقودين نتيجة للنزاع املسلح
هي مسألة ملحة تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة .وتواصل
أذربيجان بذل جهودها الرامية إىل التوعية باملشكلة على الصعيد
ختاماً ،يؤّكد وفد بلدي أن محاية املدنيني والدفع بالعمل
الدويل ،مبا يف ذلك من خالل القرارات ذات الصلة الصادرة عن
اإلنساين وبناء السالم واستدامته واملصاحلة والتنمية املستدامة
اجلمعية العامة وجلنة وضع املرأة ،اليت يكون بلدي من مقدميها
ّ
تظل يف مقدمة أولويات حكومة السودان اليت تتطلع لدفع
الرئيسيني.
التعاون مع األمم املتحدة واجملتمع الدويل يف هذه اجملاالت
إن أمهية ضمان املساءلة عن االنتهاكات أساسية لتعزيز
املهمة.
ّ
احرتام القانون الدويل .وعندما يكون العمل على الصعيد الوطين
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
غري ٍ
كاف ،فإنه ينبغي للمجتمع الدويل وجملس األمن أن يؤديا
أذربيجان.
دوراً أكثر استباقاً يف اختاذ اإلجراءات املتضافرة .ومن األمهية
السيد موساييف (أذربيجان) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف مبكان التأكد من أن جهود السالم والوساطة ال تشجع أو
البداية أن أشكر حكومة بولندا على عقد هذه املناقشة املفتوحة تتسامح أو تقبل حتت أي ذريعة باحلاالت اليت مت حتقيقها من
اهلامة بشأن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة .تؤيد أذربيجان خالل االستخدام غري املشروع للقوة أو غري ذلك من االنتهاكات
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الصارخة للقانون الدويل العام ،مثل جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة
ضد اإلنسانية والتطهري العرقي واإلبادة اجلماعية.
إن املسألة اليت نناقشها اليوم بالغة األمهية بالنسبة جمللس
األمن واجملتمع الدويل بأسره ولبلدي بصفة خاصة .فهي
تتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت
ارتُكبت أثناء عدوان أرمينيا على أذربيجان وما جنم عنها من
احتالل عسكري ألراضي بلدي ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور،
اهلجمات املتعمدة على أهداف مدنية ،وقتل املدنيني ،وأخذ
الرهائن واحتجازهم ،وسوء املعاملة واإلعدام بإجراءات موجزة
ألسرى احلرب والرهائن ،والعنف اجلنسي ،والتدمري الواسع
النطاق للمناطق املأهولة واملمتلكات العامة واخلاصة ،والنهب
تضمنت سياسة األرض احملروقة اليت نفذهتا
والتشريد القسريّ .
القوات املسلحة األرمينية التطهري العرقي جلميع األذربيجانيني يف
األراضي املستوىل عليها ،ونتيجة لذلك أصبح لدى بلدي أحد
أكرب جتمعات املشردين داخلياً يف العامل.
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املشردين من العودة إىل ديارهم وممتلكاهتم .ولن تدخر أذربيجان
جهدا من أجل إهناء االحتالل غري املشروع يف إقليم ناغورين
كاراباخ التابع ألذربيجان واألراضي احملتلة األخرى ،وحتقيق
تسوية سياسية للنزاع استنادا إىل القانون الدويل ،وكفالة السالم
والعدل يف املنطقة.
ويف اخلتام ،نعتقد أن من الضروري كفالة مواصلة جملس
األمن تركيزه على محاية املدنيني وتكرار التأكيد بانتظام على
مطالبته مجيع األطراف يف النزاعات املسلحة أن متتثل امتثاالً تاماً
اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ليربيا.

السيد براون (ليربيا) (تكلم باإلنكليزية) :مبا أنه لدي
االمتياز اخلاص بكوين املتكلم األخري هلذا اليوم ،أود ،لو مسحتم
يل ،أن أشكر اجلميع هنا على صربهم ووقتهم طوال هذا اليوم
الطويل حقا .يود وفد بلدي أيضا أن يشكر الرئاسة البولندية
وحىت  1تشرين األول/أكتوبر ،سجل  3 874مواطنا من على عقد مناقشة اليوم املفتوحة بشأن محاية املدنيني يف النزاعات
أذربيجان كمفقودين يف احلرب .ويشملون  ٧١٠مدنيني ،مبن املسلحة ،ونرحب بتقرير األمني العام ( ،)S/2018/462ونشكر
فيهم  ٦٧طفال و  ٢٦٥إمرأة و ٣٢٦مسنا .وترفض أرمينيا املتكلمني ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على أفكارهم.
التعاون يف حتديد مصري هؤالء األشخاص املفقودين ،يف انتهاك
وإذ نفكر يف ما يستشف من تلك اإلسهامات اهلامة،
واضح للقانون الدويل اإلنساين.
فإننا مضطرون ملواجهة حقيقة غري مرحية .وحىت وحنن نتناقش،
إن اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه اجلرائم ،فإن محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة هو شيء غري مضمون
ويضمون بعض ا من يشغلون مناصب سياسية وعسكرية على يف مجيع أحناء العامل ،مع تزايد أعمال العنف اليت جيري ارتكاهبا
أعلى املستويات يف أرمينيا ،ال حيول فقط دون إحراز التقدم بوحشية ضد املدنيني ،وتتسبب يف ما ال ميكن تصوره من معاناة
يف حتقيق السالم واملصاحلة ،لكنه أيضا يؤدي إىل تفاقم احلالة إنسانية وحرمان ومذابح .إن األمني العام على حق .وهذا أمر
على أرض الواقع .وقد أستمرت اهلجمات املباشرة واملتعمدة يعافه الضمري .كما ينطبق ذلك على استمرار عدم قدرتنا على
من جانب القوات املسلحة األرمينية على األهداف املدنية اختاذ إجراءات.
األذربيجانية الواقعة على طول اخلطوط األمامية أو خلفها ،مع
وعندما خنفق هنا يف جملس األمن يف تطبيق األدوات املتفق
تفاوت التواتر والشدة .وعالوة على ذلك ،تعكف أرمينيا على عليها والواجبة التطبيق للقانون الدويل اإلنساين تطبيقا عادال
اختاذ تدابري هبدف توثيق نتائج استخدام القوة ملنع األذربيجانيني ومنصفا ،ليس ألهنا ال تعاجل مشكلة محاية املدنيني يف النزاعات
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املسلحة ،ولكن ألننا نواجه املصاحل املكتسبة هلذا اجلانب أو
ذاك؛ وعندما يتعذر علينا أن نرقى بنظرنا عاليا مبا فيه الكفاية
لنرى الكيفية اليت ميكن هبا هلذه النزاعات أن خت ّفض املعايري
اإلنسانية؛ وعندما ال ميكننا جتاوز املصاحل الذاتية الضيقة كي
نتفق على مساعدة أولئك الذين هم بأمس احلاجة إىل مساعدتنا
والضحايا املشاركني رغما عنهم يف هذه النزاعات ،فإننا ال خنذل
فقط األبرياء من النساء واألطفال ،واألطباء واملمرضني وغريهم
من العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية والرعاية الصحية ،لكننا
جنعل أيضا األمم املتحدة ختفق وكل ما ينبغي أن متثله حقا .إننا
خنفق يف النهوض بالقيم املشرتكة لإلنسانية .ونعم ،حنن خنذل
أنفسنا.
وبطبيعة احلال ،اختذنا العديد من القرارات اليت تدعو إىل
محاية املدنيني واملنظمات اإلنسانية والعاملني يف قطاع الصحة،
فضال عن التقيد بااللتزام بالتمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني.
بيد أنه تشتمر الفظائع اليت هتز ضمائر مجيعا .هل القرارات غري
فعالة هلذا احلد؟ أو قد يكون أننا حنن الذين اعتمادها ليسوا
ملتزمني بتنفيذها فعال؟ وحيث من الواضح أن مؤسسات الدولة
قد اهنارت حتت وطأة التدمري املصاحب للنزاعات املسلحة ،هل
ما يزال من املعقول حتميل عبء محاية املدنيني لتلك الدولة أو
تلك املؤسسات املنهارة؟ هل ينبغي لنا أيضا ،رمبا ،توسيع نطاق
واجب محاية املدنيني يف النزاع املسلح ليشمل منطقة النزاع،
وكذلك الداعمني اآلخرين من خارج املنطقة الذين هلم مصلحة
يف استمرار النزاع؟ ويف الواقع ،هل من الصعب جدا بالنسبة لنا
االلتزام مبدونة قواعد سلوك تنظم الطريقة اليت ميكننا هبا منارس
السلطات اهلائلة جمللس األمن من أجل حتسني محاية املدنيني يف
النزاعات املسلحة؟
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وال يسع ليربيا سوى أن نتفق متاما مع األمني العام على
أن أكثر الطرق فعالية حلماية املدنيني هي منع نشوب النزاعات
املسلحة ،وتصعيدها واستمرارها وجتددها .وهلذا السبب نؤيد
النموذج اجلديد ملنع نشوب النزاعات واحلفاظ على السالم .ومع
ذلك ،جيب علينا أيضا االلتزام بالعمل على حنو خالق وبتفان
ِوهة من أجل إهناء النزاعات اجلارية .بإمكاننا أن نفعل ذلك.
وجيب علينا أن نفعل ذلك ،من أجل األمهات املفجوعات
واألطفال الذين حيتضرون وقل ال يكون أمامهم مستقبل ،ومن
أجل العاملني يف جمايل املساعدة اإلنسانية والعاملني يف جمال
الرعاية الصحية الذين ،على الرغم من تزايد املخاطر اليت هتدد
حياهتم ،ال يزالون يبعثون األمل حيث يوجد اخلراب وحيث
حياطون مبوجة من اليأس .وحنن نعلم أنه من أجل مجيع هؤالء
الناس  -الذين قد ال نرى وجوههم أو نسمع أصولتهم مطلقا
ولكننا نشعر مجيعا بأننا مرتبطون هبم ارتباطا ال ينفصم باخليط
املشرتك إلنسانيتنا  -ميكننا وقف املناقشات اليت ال هناية هلا
والكلمات اجلديرة بالثناء ،وبدال من ذلك ،جتديد االلتزام
اجلماعي باختاذ إجراءات وحنن نعلم أنه ينبغي لنا القيام بذلك.
وبطبيعة احلال ،ال ميكننا أن نكون مجيع األشياء بالنسبة
جلميع الناس .ولكن هذا أيضا ما حيدد هويتنا  -أفضل فرصة
أمام البشرية إلتاحة اجملال أمام اجلميع كي يستمتعوا باحلق
يف احلياة ،ويف رعاية أسرهم والعيش يف سالم وأمن مع كرامة
إنسانية .وهذا سبب وجود أممنا املتحدة يف أنقى و ّ
أجل أشكاهلا.
وحنن نعلم أننا تالق ملصاحل وقوى متنافسة ،ولكن حىت إذ
نتنافس جيب أال ننسى أبدا أن جوهر األمم املتحدة هو أن
نكون متحدين من أجل السالم واألمن والتنمية البشرية.

رفعت اجللسة الساعة . 19/50

1815556

