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افتتحت اجللسة الساعة 10/05.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
 ااة املديي  ي الماعات املالحة 

 ااة املديي  وقطاا الرعااة الصحية ي النـزاعات املالحة

إلى  يياان/أبرال ٢٠17 موجهة  رسالة مؤرخة ٢٦ 
األمين العام من الممثل الدائم ألوروغواي لدى األمم 

)S/2017/365( المتحدة

النزاعات  في  المدييين  العام عن حمااة  األمين  تقرار 
)S/2017/414( المالحة

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أود أن أرحب ترحيبًا حارًا 
باألمني العام وبالوزراء وباملمثلني املوقَّرين اآلخرين احلاضرين 
ألمهية  تأكيد  هي  اليوم  هنا  مشاركتهم  إن  اليوم.  جلسة  يف 

املوضوع قيد املناقشة.

وأود أن أهنئ مجهورية األرجنتني ألن اليوم، 25 أيار/
مايو، يصادف عيد استقالهلا. 

وفقًا للمادة 37 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو 
إىل املشاركة يف هذه اجللسة ممثلي كل من: األرجنتني٬ األردن٬ 
اإلمارات  أملانيا٬  إسرائيل٬  إستونيا٬  أستراليا٬  إسبانيا٬  أرمينيا٬ 
أيرلندا٬  إيران اإلسالمية٬  إندونيسيا٬ مجهورية  املتحدة٬  العربية 
باراغواي٬ باكستان٬ الربازيل٬ بلجيكا٬ بنغالديش٬ بولندا٬ بريو٬ 
أفريقيا٬  السورية٬ جنوب  العربية  بيالروس٬ تركيا٬ اجلمهورية 
رومانيا٬ سلوفينيا٬ سويسرا٬ شيلي٬ العراق٬ غواتيماال٬ مجهورية 
فزنويال البوليفارية٬ قربص٬ قطر٬ كرواتيا٬ كندا٬ كوت ديفوار٬ 
كوستاريكا٬ كولومبيا٬ الكويت٬ ليختنشتاين٬ ماليزيا٬ املغرب٬ 
املكسيك٬ النرويج٬ النمسا٬ نيجرييا٬ نيوزيلندا٬ هنغاريا وهولندا.

ووفقًا للمادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، 
أدعو مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني التايل امسامها إىل املشاركة 
اللجنة  رئيس  نائبة  برييل،  السيدة كريستني  اجللسة:  هذه  يف 
الدولية للصليب األمحر، والسيد برونو ستانيو أوغاريت، نائب 

املدير التنفيذي للمناصرة يف هيومن رايتس ووتش.

ووفقًا للمادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، 
أدعو السيد إدواردو فرنانديث ثينكه، مستشار ورئيس قسم 
الشؤون اإلنسانية يف وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة، 

إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

وأقترح أن يدعو املجلس املراقب الدائم لدولة الكرسي 
الرسويل ذات مركز املراقب لدى األمم املتحدة إىل املشاركة 
يف اجللسة، وفقًا للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف 

هذا الصدد.

املدرج يف جدول  البند  يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف 
أعماله.

الوثيقة  إىل  املجلس  أعضاء  انتباه  أوجه  أن  وأود 
نيسان/أبريل   2٦ مؤرخة  رسالة  تتضمن  اليت   ،S/2017/365

لدى  ألوروغواي  الدائم  املمثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة 
األمم املتحدة، حييل هبا ورقة مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.

الوثيقة  إىل  املجلس  أعضاء  انتباه  ألفت  أن  أيضًا  وأود 
S/2017/414، اليت تتضمن تقرير األمني العام عن محاية املدنيني 

يف الزناعات املسلحة.

أعطي الكلمة اآلن لألمني العام.

سيدي  أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  العام  األم  
الرئيس، على إتاحة هذه الفرصة ملعاجلة املسألة احلامسة املتمثلة 

يف محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة. 
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خالل عملي على مدار 10 سنوات بصفة مفوض األمم 
املأساوية  النتائج  رأيت  الالجئني،  لشؤون  السامي  املتحدة 
يف  الزناع  خضم  يف  العالقني  املدنيني  محاية  عن  لتقاعسنا 
خميمات الالجئني واملستوطنات اليت زرهتا يف مجيع أحناء العامل. 
من  بالعديد  والتقيت  ال ُتحصى  مروعة  قصصًا  مسعت  لقد 
النساء والفتيات والرجال والفتيان الذين فروا للنجاة حبياهتم. 

إن معاناهتم ال حصر هلا ومتثل إهدارًا للطاقات البشرية.

املدنيون  ال يزال  جهودنا،  من  الرغم  على  ولكن 
سورية،  ففي  العامل.  أحناء  مجيع  يف  الصراع  وطأة  يتحملون 
هجمات  وقوع  بتوثيق  املستقلة  الدولية  التحقيق  جلنة  قامت 
وفرض حصار مستمر بال هوادة. يف جنوب السودان، تستمر 
املدنيني،  الزناع  أطراف  يستهدف  البشعة حيث  االنتهاكات 
مبن فيهم العاملون يف جمال اإلغاثة. ويف اليمن حياصر املدنيون 
العاملني  اهلجمات ضد  إن  األطراف.  من مجيع  ويستهدفون 
يف املجال اإلنساين وتقدمي اإلمدادات ال تزال تعرض املوظفني 
الوطنيني للخطر الشديد. إذ أن احلرمان املتعمد من احلصول 
انتشارا  أكثر  أصبحا  البريوقراطية  القيود  وفرض  املعونة  على 
يف مناطق الصراع. فعندما ُيحرم املدنيون من الغذاء والرعاية 
الصحية يف حاالت حصار قد تستغرق شهورا أو سنوات يف 

بعض احلاالت، فإن املعاناة تصل إىل درجة ال تطاق.

فخاخ  أصبحت  واملوصل  وجوبا  حلب  مثل  مدنا  إن 
واألسواق  واملدارس  املساكن  تدمري  سيؤثر  بينما  موت، 
واملستشفيات واهلياكل األساسية احليوية على األجيال املقبلة. 
فاهلجمات على املستشفيات والعاملني يف املجال الطيب ونزع 
اللوازم الطبية من قوافل املساعدة اإلنسانية ما هي إال أعراض 
الستمرار جتاهل القانون الدويل ومحاية املدنيني. وتفشي العنف 
اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب واالختطاف، واالجتار بالبشر، 
واالسترقاق اجلنسي والزواج القسري كله يتسبب يف معاناة 

كبرية يف صفوف النساء والفتيات يف حاالت الزناع. 

من  مسبوقة  غري  اعدادا  الوحشية  من  النوع  هذا  أجرب 
املدنيني على الفرار التماسا للمالذ اآلمن. لقد أصبح أكثر من 
٦5 مليون شخص مشردين يف مجيع أرجاء العامل جراء الزناع 
األشخاص  هؤالء  ثلثي  حنو  وأضحى  واالضطهاد،  والعنف 
مشردين داخل بلداهنم. وهذه اهلجمات على املدنيني ماضية 
دون هوادة، إىل جانب عدم حصوهلم على املعونة، مما يشكل 
أيضا دورا رئيسيا يف حدوث جماعات نتيجة حاالت الزناع، 
نيجرييا  يف  شخص  مليون   20 حنو  تتهدد  جماعات  وهي 

والصومال وجنوب السودان واليمن.

قبل سنة، اختذ جملس األمن تدابري حمددة لتحسني احلماية 
 .)201٦( القرار 228٦  باختاذه  الزناع  أثناء  الطبية  للرعاية 
ويف آب/أغسطس، قدم سلفي توصيات، أؤيدها متاما، للتنفيذ 
السريع للقرار من جانب الدول األعضاء وغريها من األطراف 
حياة  حتسني  يف  األمل  أوجدت  التطورات  وهذه  املتنازعة. 

املاليني من الناس املتضررين من احلرب والعنف.

غري أنه مل يتغري شيء يذكر على أرض الواقع. فاهلجمات 
وما  مستمرة  الطبية  واملرافق  الطيب  املجال  يف  العاملني  على 
من أحد يف مأمن منها. ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، ُشنت 
اهلجمات على املرافق الطبية يف 20 بلدا على األقل من البلدان 
املتضررة من الزناعات يف عام 201٦، ومشلت تلك اهلجمات 
املستشفيات واألطباء وعربات اإلسعاف، واجلرحى واملرضى. 
ويف معظم هذه األماكن، وصلت هشاشة النظم الطبية بالفعل 
درجة االهنيار التام حيث يكابد املوظفون فيها ملعاجلة أعداد 
هائلة من الناس. ويف معظم احلاالت، مل تتم مساءلة أحد من 

املتسببني.

ويف سورية، وّثَقت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
بداية  منذ  الطبية  املرافق  على  هجمة   ٤00 من  أكثر  شن 
الصراع. فقد قتل أكثر من 800 من العاملني يف املجال الطيب. 
 228٦ القرار  اختاذ  من  فقط  أشهر  بضعة  بعد  اليمن،  ويف 
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من  ثالثة  فيهم  مبن  مقتل 15 شخصا،  عن  أُبلغ   ،)201٦(
الطبيني، عندما ُضرب مستشفى بشن غارة جوية،  املوظفني 
بوضوح  مميزة  بعالمة  ممهور  املبىن  سطح  أن  من  الرغم  على 
مجيع  مع  ذلك  بتشاطر  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  ويقوم 
األطراف. أما يف أفغانستان، فقد أُبلغ عن مضاعفة اهلجمات 
تقريبا على املرافق الصحية واملوظفني يف عام 201٦ باملقارنة 

باهلجمات اليت وقعت يف عام 2015.

إن هذه اهلجمات تشكل دليال على اختاذ منحى أوسع. 
الصحية  والعيادات  املستشفيات  مع  الزناع  أطراف  وتتعامل 
آمنة.  أهدفا بدال من احترامها هلا بوصفها مالذات  بوصفها 
وهذا يتعارض مع روح اتفاقيات جنيف، واملبادئ األساسية 
هذه  إن  األساسية.  اإلنسانية  وُمثلنا  الدويل  اإلنساين  للقانون 
اهلجمات ال تتسبب يف معاناة مباشرة تلحق باملرضى واألطباء 
العمال وأفراد أسرهم؛ بل أيضا ُتحرم جمتمعات بأكملها من 
الرعاية الصحية األساسية، مما جيعل تلك األماكن غري صاحلة 
للسكن وتسهم يف أزمة التشرد العاملية. ففي اجلمهورية العربية 
الطبية مغلقا  املرافق  السورية، أصبح أكثر من نصف جمموع 
أو أن تلك املرافق ال تعمل إال جزئيا، بينما فر من البلد ثلثا 
العاملني املختصني يف املجال الطيب. أما يف جنوب السودان، 
مل يتبق  الطبية،  املرافق  على  اهلجمات  من شن  فبعد سنوات 
يف   50 من  أقل  إال  بالزناع  املتضررة  املناطق  يف  فاعال  منها 
املائة. وهذا حيد بشدة من اخلدمات اليت ميكن أن توفرها تلك 

املرافق.

من اجلدير بالذكر أن القرار 228٦ )201٦( وتوصيات 
القانون  قواعد  احترام  لتعزيز  هاما  منربا  توفر  العام  األمني 
هذه  لتحويل  العمل  هو  اآلن  حنتاجه  وما  الدويل.  اإلنساين 

الكلمات إىل واقع ملموس.

لقد ُأحرز بعض التقدم. وشكلت سويسرا وكندا جمموعة 
القرار 228٦ )201٦(.  تنفيذ  لدعم  الدول  من  غري رمسية 

القوانني  استعراض  بصدد  األعضاء  الدول  من  العديد  وإن 
مناطق  بعض  ويف  التنفيذ.  ذلك  لتعزيز  املحلية  والسياسات 
الصراع، تعمل أطراف الزناع والسلطات الوطنية على مناقشة 
ترتيبات لتفادي التضارب وبذل جهود ذات مصداقية للتحقيق 

يف احلوادث.

على حتسني مجع  فتعمل  جانبها،  من  املتحدة  األمم  أما 
تغيريها.  على  والعمل  األمناط  فهم  من  نتمكن  كي  البيانات 
وتقوم منظمة الصحة العاملية بتوحيد وتبادل املعلومات بشأن 
وأرحب  الطبية.  الرعاية  على  احلصول  تعوق  اليت  اهلجمات 
هبذه اجلهود وأشكر منظمات املجتمع املدين اليت قامت بدور 
هام يف حتريك هذه اجلهود. وأحض اجلميع على االستفادة من 

هذه اجلهود كأساس للتقدم. 

محاية  لتحسني  واضحة  ُسبل  ثالثة  مثة  أعم،  وبشكل 
املدنيني يف الزناعات املسلحة:

اإلنساين  القانون  حتترم  أن  األطراف  مجيع  على  أوال، 
أطراف  وأحث  اإلنسان.  حلقوق  الدويل  والقانون  الدويل 
الذي  الضرر  من  للحد  ملموسة  خطوات  اختاذ  على  الزناع 
بذلك  ملزمة  لكوهنا  العسكرية،  العمليات  باملدنيني يف  يلحق 
مبوجب القانون الدويل، وأهيب جبميع الدول األعضاء تسخري 
نفوذها للتشجيع على احترام القانون الدويل وكفالة املساءلة 
األسلحة  نقل  يف  الضالعة  اجلهات  وأحث  االنتهاكات.  عن 
على التحلي بقدر أكرب من املسؤولية والنظر يف اآلثار املحتملة 
لتلك املبيعات على األرواح البشرية من أجل أمننا املشترك. 
وأهيب باجلميع دعم آليات املساءلة الدولية اليت ُتكمل اجلهود 

الوطنية، مبا يف ذلك املحكمة اجلنائية الدولية.

من  والطبية  اإلنسانية  البعثات  محاية  زيادة  جتب  ثانيا، 
خالل تنفيذ التوصيات اليت قدمها سلفي بتنفيذ القرار 228٦ 
التدابري  هذه  من  العديد  نطاق  يتسع  أن  وميكن   .)201٦(
واجلهات  املدنيني  مجيع  محاية  يشمل  لكي  يتسع  أن  وينبغي 
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أيضا إعطاء األولوية  الفاعلة األخرى. وجيب علينا  اإلنسانية 
حلماية املدنيني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ لسالم وكفالة 
األمن  ملجلس  وينبغي  والياهتا.  تنفيذ  على  البعثات  قدرة 
االضطالع بدور حموري يف هذا الصدد. وأهيب جبميع الدول 
بوصفها  املدنيني  محاية  بشأن  كيغايل  مبادئ  تأييد  األعضاء 

أولوية ملحة.

ثالثا، جيب علينا أن نعمل على منع التشريد القسري وأن 
املشردين  دائمة لالجئني واألشخاص  إجياد حلول  إىل  نسعى 
داخليا. وال بد من التوصل إىل تفاق قوي وشامل الستعادة 
سالمة النظام الدويل حلماية الالجئني، متاشيا مع القانون الدويل 
املشردين  حمنة  حيال  بالعمل  نلتزم  أن  علينا  لالجئني، وجيب 
داخليا. وجيب أن نتصّدى بسرعة لألسباب اجلذرية للتشرد. 
خالل  من  للزناعات  اجلذرية  األسباب  معاجلة  يعين  ذلك 
االستثمار يف التنمية الشاملة واملستدامة؛ تعزيز حقوق اإلنسان 
كافة على الصعد املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ويف جمال سيادة القانون؛ وتعزيز اإلدارة العامة واملؤسسات؛ 
وحتسني قدرات الوساطة، ابتداء من املجتمعات املحلية حىت 

احلكومات الوطنية.

ما من أحد يربح يف احلروب احلالية؛ بل أن اجلميع خيسر 
املؤثرة  الصراع واجلهات  القادة، وأطراف  أناشد مجيع  فيها. 
قصارى  وبذل  املستعرة  الصراعات  هذه  إهناء  على  العمل 
نشوب  منع  إن  جديدة.  صراعات  اندالع  ملنع  جهودها 
الصراعات ووأدها أولييت األوىل بصفيت األمني العام للمنظمة. 
وأدعو اجلميع إىل جعل تلك املسألة شغلهم الشاغل من أجل 

مصلحة ماليني املدنيني الذين يعانون يف مجيع أحناء العامل.

على  العام  األمني  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن للسيدة برييل.

الايدة برييل )تكلمت باإلسبانية(: إنه لشرف عظيم يل 
أن أتكلم هنا باسم اللجنة الدولية للصليب األمحر.

)تكلمت باإلنكليزية( 
من دواعي سروري اخلاص أن أتكلم إىل جانب األمني 
عن   )S/2017/414( األول  تقريره  يقدم  وهو  اجلديد  العام 
هذا املوضوع. إن اللجنة الدولية للصليب األمحر تقدر بشدة 
التركيز االستراتيجي لألمني العام والطاقة اليت يسخرها لطرح 
املدنيني يف  معاناة  وختفيف  منع  كيفية  بشأن  احلامسة  األسئلة 

الصراعات املسلحة.

وهي:  جماالت،  ثالثة  على  اليوم  بياين  يف  سأركز 
تنفيذ  العام؛ والتقدم املحرز يف  االستراتيجية يف تقرير األمني 
بشكل  ينصب  اهتمامنا  وجعل  )201٦(؛   228٦ القرار 
خاص على فئة من الناس كثريا ما يتم جتاهلها، أال وهي مسألة 

األشخاص املفقودين وأسرهم.

الذين  األطفال  بعض  أمساء  هذه  وسامية.  وأمحد،  حياة 
قامت مؤخرا املستشفيات التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر 

بتقدمي العالج هلم. 

هلم  اصطناعية  أطراف  تركيب  يف  أطباؤنا  ساعد  وقد 
بعد أن جرى تفجري أطرافهم خالل اهلجمات. وحياة كانت 
جمرد ثالث سنوات من العمر عندما دمرت غارة جوية بيتها، 
جنتمع  وبينما  بليغة.  جبروح  هي  وأصابتها  شقيقتها  فقتلت 
القاسية  واليد  أمساءهم  يتذكروا  أن  اجلميع  من  أطلب  اليوم، 

اليت ضربتهم بوحشية يف السنوات األوىل من حياهتم.

اليومية  احلقائق  نرى  الدولية،  األمحر  الصليب  جلنة  ويف 
الصراعات  أثناء  املدنيني  للسكان  احلماية  ال تتوفر  عندما 
الذين  الناس  من  املاليني  وهناك  األخرى.  العنف  وحاالت 
يعيشون يف أماكن حمفوفة باليأس واخلوف، وال توجد مسألة 
أكثر إحلاحا من محايتهم. ويؤكد األمني العام على هذا الطابع 
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أزمة  اليوم  يواجه  العامل  أن  ينص على  الذي  تقريره  امللّح يف 
محاية هي األكثر شدة بسبب الصراعات املسلحة.

إن جلنة الصليب األمحر الدولية تدعم األولويات الثالث 
الواردة يف التقرير، وتؤيد الدعوة إىل التركيز على التحديات 
البلدات  إىل  املسلح  الصراع  وعودة  املدن.  حبرب  اخلاصة 
واملدن قد شّكل شاغال خاصا للجنة الصليب األمحر الدولية يف 
السنوات األخرية. وهناك حواىل 50 مليون شخص يف املناطق 
املدنيون  ويشكل  الصراعات.  وطأة  يتحملون  اآلن  احلضرية 
النسبة الساحقة من القتلى أو اجلرحى الذين يسقطون نتيجة 
استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان. إهنم 
أمهات وآباء وأطفال ليسوا طرفا يف القتال، ويودون جمرد أن 

يعيشوا حياهتم ال أن خناف عليهم.

إىل  األطراف  الدولية مجيع  األمحر  الصليب  وتدعو جلنة 
ختّلف  اليت  املتفجرة  األسلحة  استخدام  تتجنب  أن  وجوب 
بالسكان.  املأهولة  األماكن  على  النطاق  واسعة  أضرارا 
قتل  إىل  عشوائيا  يؤدي  الذي  اخلطر  ارتفاع  إىل  وباإلضافة 
وجرح مدنيني، فبإمكان األسلحة املتفجرة الثقيلة أن تسبب 
أضرارا بالغة للبنية التحتية احليوية، مثل الرعاية الصحية، ومرافق 
املياه والكهرباء. ومن األمهية مبكان عدم وجوب توفري احلماية 
للمدنيني من اهلجمات وآثار الصراع فحسب، وذلك مبوجب 
كي  أيضا  هلم  املجال  إتاحة  وإمنا  الدويل،  اإلنساين  القانون 
يعيشوا حياهتم اليومية، ولكن كثريا ما نرى نسيج املجتمعات 
املحلية يتآكل. فاألطفال ال يستطيعون الذهاب إىل املدارس. 
واملرضى ال ميكنهم الوصول إىل املستشفيات، وأسباب الرزق 
من  حالة  يف  الناس  يعيش  وعندما  متاما.  تتوقف  أو  تتعطل 
يواجهون  فهم  بأمان،  أنشطتهم  مواصلة  وال ميكنهم  اخلوف 

خطر التهميش والعوز واالعتماد على املعونة اإلنسانية.

وبالعودة إىل التقرير، فإننا نرحب ترحيبا حارا باألولوية 
اليت ذكرها األمني العام، واليت تتمثل يف الوقاية كجزء هام من 

عمله ومن والية املجلس. وحنن نوافق على أن تعزيز االحترام 
للقانون الدويل هو شرط مسبق لوقف االنتهاكات الوحشية 
اليت تسبب دورات العنف اليت ال هناية هلا. وحنث املجلس على 
والشجيع  الدويل  اإلنساين  القانون  باحترام  املطالبة  استمرار 
عليه، باعتباره أهم شكل للوقاية املباشرة. ومنع االنتهاكات 
ميكنه أن يوفر فورا احلماية للمدنيني على أرض الواقع، وتعزيز 

بناء السالم ألجل طويل.

القانون  احترام  بني  حق  عن  يوائم  العام  األمني  وتقرير 
الصراع،  أطراف  جانب  من  اجليدة  واملمارسات  الدويل 
الصراعات  أّما  العسكرية.  الشراكات  جمال  يف  وال سيما 
حتالفات  عرب  متزايد  بشكل  اليوم  ُتخاض  فهي  املسلحة 
وائتالفات تؤدي إىل الشراكة يف تنفيذ العمليات. وقد تنطوي 
والتجهيز  التدريب  بتوفري  الدول  قيام  على  الشراكات  هذه 
من  املسلحة  اجلماعات  أو  األخرى  للدول  املشورة  وإسداء 
غري الدول يف الصراعات املسلحة. وحنث املجلس على تذكري 
مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة بأن املادة 1 املشتركة 
بني اتفاقيات جنيف األربع تطالبها “بأن حتترم هذه االتفاقيات 

وتكفل احترامها يف مجيع األحوال”.

واملمارسات اجليدة هي على القدر نفسه من األمهية يف 
املسلح.  للصراع  املساوي  اإلرهاب  ملكافحة  الدول  أنشطة 
إىل خفض  تؤدي  أاّل  العدو جيب  يرتكبها  اليت  واالنتهاكات 
القانون  اليت ال تزال ملزمة باحترام  الدول  املعايري من جانب 
اإلنساين الدويل. إن القوانني هامة وميكنها أن تساعد األطراف 
على إجياد حلول عملية للمشاكل اإلنسانية. ويف هذا العام الذي 
اإلضافيني  للربوتوكولني  األربعني  السنوية  الذكرى  يصادف 
التفاقية جنيف لعام 1977، حتث جلنة الصليب األمحر الدولية 
مجيع الدول على االعتراف مبا ختّلفه تلك القوانني املحددة من 
أثر إجيايب على مسار األعمال القتالية، وتؤكد من جديد على 

أمهيتها العملية جدا يف الصراعات املسلحة اليوم.
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وبعد عام من اختاذ القرار 228٦ )201٦(، يبّين تقرير 
الرعاية  على  احلصول  عرقلة  أن  كيف  بوضوح  العام  األمني 
الصحية واهلجمات والتهديدات اليت تطال مرافقها هي أمور 
فحسب  ال نشهد  وحنن  للغاية.  مرتفعا  مستواها  ال يزال 
تعّرض العاملني يف املجال الصحي للقتل أو التهديد، وتدمري 
املستشفيات، ومنع سيارات اإلسعاف من الوصول، بل نشهد 
اهنيار نظم الصحة العامة برمتها. فاملجتمعات املحلية معّرضة 
القائمة  اإلنسانية  الكوارث  يضاعف  مما  املتجددة،  لألوبئة 
العامة  الصحة  جمايل  يف  األجل  طويلة  انتكاسات  ويسبب 
والتنمية. وإن تفشي الكولريا حيدث يف الكثري من األماكن، 
حيث  اليمن  يف  حيدث  األخرية  اآلونة  يف  شهدناه  ولكننا 
أودى حبياة مئات األشخاص يف جمرد األسابيع القليلة املاضية. 
العنف  لوقف  به  القيام  ينبغي  الذي  الكثري  هناك  وال يزال 
ضد الرعاية الصحية على أيدي الدول، فضال عن اجلماعات 
املسلحة من غري الدول. بيد أن عدة دول قد أحرزت تقدما 
وتعزيز  الصحية  الرعاية  حلماية  املحلية  تشريعاهتا  حتسني  يف 
سياساهتا العسكرية وقواعد االشتباك. وهناك دول أخرى يف 
صدد إنشاء شبكات دبلوماسية من أجل زيادة الدعم للقرار 

.)201٦( 228٦

ومن شأن اختاذ إجراءات إضافية أن حيقق تغيريا عمليا. 

سبب  عن  البيانات  جتمع  أن  الدول  على  يتعني  أوال، 
مباشرة،  تكون  أن  ميكنها  فاهلجمات  اهلجمات.  حدوث 
اليت حتدد  التدابري  كفاية  عدم  نتيجة  أيضا  تكون  قد  ولكنها 
أماكن املرافق، أو نتيجة التقدير غري الكايف للعواقب اإلنسانية 
جهل  عن  تنجم  أهنا  كما  العسكرية.  العمليات  عن  النامجة 
للقوانني اليت تنطبق على الرعاية الصحية أو عن عدم التدريب 
الكايف. وإذا كان هناك فهم أفضل ألسباب حدوث اهلجمات، 

فعندئذ ميكن للسلطات أن تتخذ اخلطوات لوقفها.

ثانيا، جيب على الدول أن تركز أكثر بكثري على سلوك 
الدويل،  القانون اإلنساين  املسلحني ومواقفهم، وعلى احترام 
الرعاية  ضد  هجمات  يشنون  للذين  املساءلة  زيادة  وعلى 
الصحية. وحنن حباجة إىل أن نفعل املزيد يف جمال تنظيم تبادل 
املعلومات بشأن أفضل املمارسات، بغية حتسني احلماية السلبية 
املسلحني  لدى  املعرفة  تغيري  جمال  ويف  واملرضى،  للمرافق 
ومواقفهم وسلوكهم. وهناك حاجة ملحة إىل تنفيذ التوصيات 
الرعاية  ذلك مشروع  مبا يف  العام وغريه،  األمني  قدمها  اليت 
الصحية يف خطر، وهو مبادرة حلركة الصليب األمحر واهلالل 
عن  فضال  دورا،  تؤدي  أن  كهذه  ملناقشات  وميكن  األمحر. 
قيام الدول باإلبالغ طوعا عن جهودها لتنفيذ القرار 228٦ 
الواقع،  أرض  على  السلوك  التأثري يف  بغية  ولكن   ،)201٦(
فإن عملنا حيتاج أيضا إىل أن يتواصل على الصعيدين الوطين 
املسلحة  الصراعات  يف  األطراف  مجيع  وحنث  واإلقليمي. 
على اختاذ إجراءات عسكرية حمددة حبيث تتوفر احلماية لنظم 
العنف  وأعمال  والتهديدات  االعتداءات  الصحية من  الرعاية 
األخرى، كما حنث األطراف األخرى اليت تدعم الصراعات 
املسلحة على ممارسة أقصى تأثري هلا من أجل كفالة أن حيذو 

حلفاؤها حذوها.

وأخريا، ُسّرت جلنة الصليب األمحر الدولية كثريا لذكر 
حمنة املفقودين وأسرهم يف التقرير. إن هذا التحدي اإلنساين 
العاملي  الصعيد  على  اإلنساين  العمل  برنامج  يف  جتاهله  يتم 
يف  ارتفاعا جديدا  نشهد  واآلن، حنن  طويلة جدا.  فترة  منذ 
أعداد األشخاص املفقودين يف الصراعات املسلحة. ففي العام 
العميق جّراء  األمل  األسر من  املاضي، عانت عشرات آالف 
عدم معرفة مصري أحبائهم. وسواء كان األشخاص يف عداد 
املفقودين عقب تعرضهم هلجوم، أو للخطف، أو للتشريد، أو 
ألنه مّت دفن رفاهتم على عجل، فإن أسرهم تبقى يف انتظارهم. 
ويظل غياهبم جرحا مفتوحا، وميكن أن يستمر مدى احلياة. 
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ومبوجب القانون اإلنساين الدويل، جيب على أطراف الصراع 
أن متنع فقدان األشخاص، وأن توّضح مصري املفقودين على 

حد سواء.

وأطراف  الدول  مجيع  تشجيع  على  املجلس  وحنث 
الصراع على اختاذ إجراءات مبكرة لدعم حق األسر يف معرفة 
مصري أقربائها املفقودين، وفقا ملا ينص عليه القانون اإلنساين 
واالجتماعية  والقانونية  الوجدانية  احتياجاهتا  وتلبية  الدويل، 
واالقتصادية. كما أدعو أطراف الصراع إىل اختاذ مجيع التدابري 
متييز  دون  لألموات  واملالئمة  الكرمية  املعاملة  لكفالة  املمكنة 

سليب بينهم، والسعي إىل تيسري عودة رفاهتم إىل أسرهم.

وأخريا، أشجع األطراف على التعاون مع جلنة الصليب 
بوصفها  هلا،  التابعة  املركزية  التعقب  ووكالة  الدولية  األمحر 
وسيطة حمايدة ومستقلة ونزيهة. وجلنة الصليب األمحر الدولية 
ممتنة على هذه الفرصة اليت تتيح إمعان التفكري يف هذا التقرير 
اهلام مع املجلس، وهي على أهبة االستعداد ملساعدة الدول يف 
جهودها الرامية إىل زيادة محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة.

وعندما جنتمع مرة أخرى يف غضون عام، نأمل أن يتمكن 
األمني العام من تقدمي تقرير إجيايب بشأن ثالث نقاط: أوال، أنه 
توجد أعداد أقل من الزناعات املسلحة؛ ثانيا، حتققت حتسينات 
يف احلد من العواقب اإلنسانية للعمليات العسكرية ويف حتسني 
ويف  احلضرية  املناطق  يف  وال سيما  الصحية،  الرعاية  محاية 
اإلجراءات  لزيادة  تدابري  توجد  ثالثا،  املشتركة؛  العمليات 

والدعم املبكر للمفقودين وأسرهم.

وأود أن أختتم بكلمات الدكتور ماركو بالدان، جراح 
لإلصابات احلربية تابع للجنة الدولية للصليب األمحر عمل يف 

الزناعات يف مجيع أحناء العامل:

أجري  الطوارئ،  عمليات  غرفة  يف  أقف  “وأنا 
عمليات جراحية على املرضى الذين انتشر الرصاص يف 

أجسادهم أو مزقتهم التفجريات، أود لو انضم إىل حفنة 
البلدان اليت مزقتها احلروب. هل  من كبار الساسة يف 
ستختلف قراراهتم إن واجهوا على أساس يومي التكلفة 
البشرية للحرب بأفظع أشكاهلا؟ إن املآسي اليت رأيتها 
غائرة  جروحا  خلفت  قد  املهنية  حيايت  يف  اآلن  حىت 
داخلي  الندوب  فإن  املرضى،  عكس  وعلى  داخلي. 
خفية. بعد 20 عاما يف حيايت املهنية، أستجمع قواي 

وأقول ال جيب أن يكون احلال هكذا”.

كذلك.  احلال  يكون  أال  ينبغي  حمق.  بالدان  والدكتور 
السلطة  ميلكون  اليوم  القاعة  يف  هنا  املوجودون  األشخاص 
إلحداث تغيريات وضمان محاية املدنيني من أسوأ آثار احلرب 

والعنف.

على  برييل  السيدة  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطتها اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن للسيد ستاغنو أوغاريت.

كان  لقد  باإلنكليزية(:  )تكلم  أوغاريت  ستاغنو  الايد 
القرار 228٦ )201٦( معلما أكد مبدأ ضرورة محاية املرافق 
الصحية واألفراد العاملني هبا أثناء الزناع املسلح. ولكن اليوم، 
لتقرير  ووفقا  االحتفال.  وقت  مل حين  اختاذه،  من  سنة  بعد 
استمرت  الزناع،  يف  الصحة  محاية  ائتالف  مؤخرا  أصدره 
يف  للجزع  مثرية  مبعدالت  الصحية  املرافق  على  اهلجمات 
العام  األمني  أن  من  وبالرغم  املاضي.  العام  خالل  بلدا   23
السابق بان كي - مون، قد قدم جمموعة قوية من التوصيات 
لتنفيذ قرار جملس األمن 228٦ )201٦(، ال زال يتعني على 

املجلس تأكيدها.

لقد حذر القرار 228٦ )201٦( من أن انتشار اإلفالت 
من العقاب عن اهلجمات على املرافق الصحية والعاملني فيها 
يف الزناع ميكن أن يسفر عن تكرار مثل هذه األعمال. وكما 
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الزنيهة  التحقيقات  وال سيما  املساءلة،  فإن  القرار،  يشري 
والتدابري التأديبية السريعة واإلنصاف يف إجراءات املحاكمة، 
االنتهاكات  إلهناء  استراتيجية  أي  يف  أساسيا  عنصرا  متثل 
يف  الصحية  واخلدمات  املرافق  محاية  ملبدأ  النطاق  الواسعة 

حاالت الزناع. 

وباألمس، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش استعراضا 
لـ 25 هجمة من اهلجمات على املرافق الصحية اليت وقعت 
بني عامي 2013 و 201٦ يف 10 بلدان. وتبني أنه مل يتم 
التحقيق يف هذه اهلجمات أو حماسبة املسؤولني عن ارتكبها 
حسب االقتضاء. ويف تلك احلوادث أفيد مبقتل 232 شخصا 
على األقل، مبن فيهم ٤1 عامال يف املجال الصحي وأكثر من 
قد  احلوادث  تلك  من  حادثة   1٦ أن  ونعتقد  جرحيا.   180
تشكل جرائم حرب، إما ألهنا هجمات متعمدة على املرافق 
الصحية اخلاضعة للحماية، أو بسبب وجود أدلة على اإلمهال 
اجلنائي. ومع ذلك، ال يبدو أن أحدا قد واجه إجراءات جنائية 
املتاحة  املعلومات  استنادا إىل  الواقع،  عن أي هجمات. ويف 
من  حادثة   20 يف  حتقيق  أجري  قد  أنه  ال يبدو  للجمهور، 
االدعاءات  جتاهلوا  إما  واجلناة  استعرضناها.  اليت  احلوادث 
املوثوقة بشأن اهلجمات أو أنكروا علنا املسؤولية عنها أو ألقوا 

باللوم على طرف آخر، دون تقدمي أية أدلة داعمة. 

وأود أن أقدم مثااًل على ذلك. يف شباط/فرباير 201٦ 
ضرب أكرب مستشفيني يف ماريت النعمان يف سورية يف هجومني 
مل يفصل بينهما سوى ثالث ساعات. ونقل األشخاص الذين 
ليصابوا  قريب،  مستشفى  إىل  فورا  األول  اهلجوم  أصيبوا يف 
العاملني  قتل 11 من  الثاين. وإمجاال،  مرة أخرى يف اهلجوم 
يف املجال الصحي و 17 مريضا وغريهم من املدنيني. روسيا 
وسورية، ومها من حيتمل ارتكاهبما للهجومني، أنكرتا املسؤولية 
وزعمتا أن قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة قد نفذت 
يقم  ومل  االدعاء،  هذا  املتحدة  الواليات  رفضت  الضربتني. 

ثالث  ويف  احلادث.  يف  بالتحقيق  األطراف  من  طرف  أي 
حاالت من احلاالت اليت استعرضناها، أشارت السلطات إىل 
أهنا ستحقق يف اهلجمات ولكنها مل تقدم أي نتائج أو مل جتر 

أي حتقيقات. 

أفادت   ،201٦ شباط/فرباير  ويف  آخر.  مثاال  سأذكر 
العسكرية  القوات  برفقة  األفغانية  األمن  قوات  بأن  التقارير 
وردك.  مقاطعة  يف  سيدان  تانغي  يف  عيادة  دامهت  الدولية 
مقاتلي  ملبان  تفتيشهم  أثناء  باألغالل  املوظفني  اجلنود  وقيد 
العمر  من  يبلغ  فيهم صيب  مبن  مريضني،  أخذوا  مث  الطالبان. 
وأفادت  العيادة.  خارج  النار  عليهما  وأطلقوا  ربيعا،   15
تقارير بأن أفغانستان ومنظمة حلف مشال األطلسي قامتا بفتح 
ومل  نتائج.  أي  أيهما  مل يصدر  ولكن  احلادث،  يف  حتقيقات 
جتد منظمة حلف مشال األطلسي على اإلطالق أي دليل لدعم 
إن  أو  إليها  تشري  اليت  االدعاءات  دون حتديد  االدعاء،  ذلك 
كانت القوات العسكرية الدولية موجودة يف الغارة. وأجريت 
حتقيقات يف مخس قضايا مت استعراضها، ولكن كل التحقيقات 
اخلمسة كانت معيبة. فقد خلفت مجيعها تقريبا أسئلة حامسة 
العديد منها إىل استنتاجات  األمهية من دون إجابة، وخلص 

تتناقض مع استنتاجاتنا. 

سأذكر مثاال آخر. يف آب/أغسطس عام 201٦، ضربت 
غارة جوية املستشفى الرئيسي يف غرب حجة باليمن، مما أسفر 
عن مقتل 19 وإصابة 2٤ مبن يف ذلك 11 من العاملني يف 
املجال الصحي. وفرقة العمل اليت أنشأها التحالف الذي تقوده 
للقانون  املحتملة  االنتهاكات  يف  حتقيقات  إلجراء  السعودية 
الدويل اإلنساين اليت يرتكبها التحالف يف اليمن أجرت حتقيقا 
يف احلادث وخلصت إىل أن الضربة اجلوية كانت خطأ، ولكنها 
وادعت  احلرب.  قوانني  انتهك  قد  اهلجوم  كان  إن  مل حتدد 
فرقة العمل أيضا أن التحالف مل يعلم أن املبىن كان املستشفى 
قبل اهلجوم. لكن منظمة أطباء بال حدود قد حددت بشكل 
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واضح سقف املستشفى وقدمت مرارا إىل االئتالف حتديثات 
أيام.  مخسة  قبل  ذلك  يف  مبا  املواقع،  لتحديد  العاملي  النظام 
وحىت اآلن مل يقدم التحالف الذي تقوده السعودية املزيد من 
االستنتاجات أو يقدم اعتذارا عاما ومل يقدم، على حد علمنا، 

تعويضات للضحايا.

العدالة  آليات  أمهية  القرار 228٦ )201٦(  أبرز  كما 
الدولية حينما ال ترغب النظم املحلية أو ال تقدر على االستجابة 
بشكل مناسب. لكن يف العديد من البلدان اليت تشهد نزاعا 
السودان،  إىل جنوب  الوسطى  أفريقيا  إىل مجهورية  ليبيا  من 
أصبحت نظم العدالة احلكومية إىل حد كبري غري فعالة، لكن 
إىل  استعرضناها  اليت  احلوادث  من  حادث  أي  إحالة  مل تتم 

آليات املساءلة الدولية.

ملساءلة  اآلليات  أهم  إحدى  األمن  جملس  لدى  أن  بيد 
محاية  برنامج  يف  الصحية،  الرعاية  على  االعتداءات  مرتكيب 
األطفال يف الزناعات املسلحة. وكجزء من الرصد واإلبالغ 
عن أطراف الزناع املسلح املسؤولة عن شن هجمات متكررة 
املرتبطني هبما، كلف  األفراد  أو  واملستشفيات  املدارس  على 
األمني العام بإدراج مرتكيب اجلرائم يف مرفقات تقريره. ويف 
إىل  العام  األمني  أشار   ،)S/2016/360( لعام 201٦،  تقريره 
أكثر من 350 هجوما حتققت منه األمم املتحدة على املرافق 
أطراف يف  العاملني هبا يف 10 دول وأدرج تسعة  أو  الطبية 
ومبوجب  التقرير.  مرفقات  يف  دول  ست  يف  املسلح  الزناع 
قرارات جملس األمن، على تلك األطراف االخنراط يف خطط 
ختضع  أو  االنتهاكات،  تلك  إلهناء  املتحدة  األمم  مع  عمل 
األطراف  مل تقم  اآلن،  وحىت  املحتملة.  املستهدفة  للتدابري 

بتوقيع أي خطط العمل. 

املرافق الصحية  وبغية تعزيز املساءلة عن اهلجمات على 
والعاملني هبا، توصي منظمة هيومن رايتس ووتش لذلك بأن 
يف  اهلجمات  مجيع  من  املجلس  بتحذير  العام  األمني  يلتزم 

املستقبل على مرافق الرعاية الصحية باستمرار بدال من سنويا. 
مبادرهتا  مع  متشيا  املتحدة،  األمم  منظومة  على  جيب  كما 
عن  املعلومات  جلمع  األولوية  إعطاء  أوال،  اإلنسان  حلقوق 
اجلناة  إىل حتميل  الدول  ودفع  اهلجمات حيثما حتدث،  هذه 

املسؤولية والتوصية بسبل املساءلة.

رايتس  هيومن  منظمة  على  جيب  الصدد،  هذا  ويف 
ووتش أيضا تقدمي التوصيات التالية. يف ضوء بعض الثغرات 
الكبرية يف اإلبالغ، ينبغي أن يكفل األمني العام إدراج مجيع 
تقريره  مرفقات  يف  اهلجمات  هذه  عن  املسؤولة  األطراف 
السنوي عن األطفال والزناع املسلح. وليس اآلن وقت جتميد 
إدراج إضافات جديدة يف القائمة - وأكرر ليس هذا وقته. 
وينبغي أن يكفل املجلس أن تشمل القائمة مجيع اجلناة بدون 
السنوي  تقريره  مرفقات  العام حتصني  لألمني  ينبغي  استثناء. 
الكامل  بااللتزام  الدول  جانب  من  السياسية  التنقيحات  من 
باملزايا الفنية لعملية الرصد واإلبالغ، وكذلك ممارسة سلطاته 
مبوجب املادة 99 من ميثاق األمم املتحدة. وجيب أن تنخرط 
األفرقة القطرية لألمم املتحدة يف حوار مع األطراف املدرجة، 
وحمددة  ملموسة  عمل  خطط  على  تتفاوض  أمكن،  وحيثما 
زمنيا إلهناء االنتهاكات، على النحو املنصوص عليه يف قرارات 
مثابرة  بسبب  اخلطط  هذه  غياب  السابقة. ويف ظل  املجلس 
اجلناة، ينبغي للمجلس فرض تدابري حمددة اهلدف، على النحو 

املنصوص عليه يف القرارات السابقة.

وحرقت  املدارس  قصفت  الطبية  املرافق  إىل  وباإلضافة 
وهنبت أو مت حتويلها إىل قواعد وثكنات عسكرية. 

وتعرض الطالب واملدرسون للقتل واجلرح واالغتصاب 
عام  منذ  األقل  على  دولة   21 يف  واالختطاف  والتعذيب 
2013، وفقا للتحالف العاملي حلماية التعليم من اهلجمات. 
وخالل نفس الفترة، مت استخدام املدارس ألغراض عسكرية 
وبتأييد  الزناعات.  من  متضررة  دولة   2٤ عن  ال يقل  فيما 
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إعالن املدارس اآلمنة، التزمت ٦٤ دولة عضوا بتحسني محاية 
املدارس أثناء الزناع املسلح واالمتناع عن استخدامها ألغراض 
األمني  فعل  وكما  االلتزامات،  بتلك  نرحب  إننا  عسكرية. 
العام يف تقريره األخري عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة 
)S/2017/414(، فإننا نشجع مجيع الدول األعضاء على تأييد 

اإلعالن.

لقد أخفق جملس األمن منذ زمن طويل يف جمال اإلنذار 
بني  األضرار  لتجنب  استراتيجية  أفضل  يشكل  الذي  املبكر، 
العام آنذاك برييز  املدنيني. ومنذ عام 1985، خلص األمني 
دي كوييار، الذي كان يتحدث يف الذكرى السنوية األربعني 

لتأسيس األمم املتحدة، إىل أنه 

كبري  عدد  استنتج  كما  النداءات،  كانت  “إذا 
أثناء مشاورات املجلس، تعرض يف أحيان كثرية، على 
املجلس بعد فوات األوان، مبا ال يسمح باختاذ إجراءات 
يضع  أن  يبدو،  فيما  لذلك،  تبعا  حيسن  فإنه  وقائية، 
االستعراض  قيد  العامل  يف  احلالة  إلبقاء  إجراء  املجلس 

املستمر” )S/PV.2608 الفقرة 15(.

ومل مينع املجلس من اختاذ هذه اإلجراءات سوى اإلرادة 
السياسية. ويتمتع املجلس حبرية مطلقة يف حتديد أو تكييف أو 
تعديل إجراءاته الداخلية أو إنشاء هيئات فرعية، لتسيري أعماله. 
غري أنه بعد اإلخفاقات الكربى يف رواندا وسريربينيتسا وسري 
ال تزال  اإلخفاقات،  تلك  تلت  اليت  التقارير  ومجيع  النكا، 
تلك اإلجراءات مل تتجذر يف املجلس. وكما أبرز حتقيق عام 
2012 يف األزمة اليت حصلت يف سري النكا، فقد كان هناك 
واملشترك  املناسب  “اإلحساس  غياب  جراء  منهجي  إخفاق 

باملسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان”، و 

لإلنذارات  االستجابة  يف  متسقة  “استراتيجية 
حلقوق  الدويل  للقانون  الالحقة  واالنتهاكات  املبكرة، 
اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين اليت تطال املدنيني”. 

الدروس وحتديد إجراءات حمسنة  ومن أجل استخالص 
أكثر  استخدام  إىل  العام  األمني  التحقيق  دعا  املبكر،  لإلنذار 
انتظاما ووضوحا للمادة 99، من أجل عرض احلاالت املثرية 
للقلق على جملس األمن. كما اشار التحقيق إىل تقدمي إدارة 
باستكشاف  خاصة  إعالمية  إلحاطات  السياسية  الشؤون 
املتحدة  األمم  اختذهتا  بالترحيب  جديرة  مبادرة  بأهنا  اآلفاق 
مؤخرا. يف ذلك الصدد، وبينما تعد مبادرة حقوق اإلنسان 
أوال اليت نشأت استجابة للتحقيق مليئة بالنوايا احلسنة، فإهنا 
مل تفلح، حىت اآلن على األقل، يف وضع حد الحنسار موجة 
لألمني  التنفيذي  املكتب  ودفع  اآلفاق،  استكشاف  إحاطات 
أن  يلزم  مبا  املجلس  لكي خيرب  املادة 99  استخدام  إىل  العام 

يعرفه، ال مبا يريد أن يسمعه.

إال  إليها،  حباجة  هو  اليت  األدوات  مجيع  املجلس  لدى 
يف  مبا  يعتمدها،  اليت  القرارات  بوعد  التقيد  إىل  أحوج  أنه 
فحسب  ال خيفق  فهو  وإال   .)201٦(  228٦ القرار  ذلك 
املدنيني  ومحاية  الطبية  واخلدمات  املرافق  حبماية  واجباته  يف 
نفسه  على  وحيكم  بل  املسلحة،  الصراعات  يف  املحاصرين 
بالتأكيد بتقدمي اعتذارات ال قيمة هلا من قبيل، لن حيدث ذلك 

أبدا مرة أخرى.

على  أوغاريت  السيد  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية.

سأديل اآلن ببيان بصفيت وزير خارجية أوروغواي.

أنطونيو غوترييش  العام  أن أشكر األمني  البداية  أود يف 
على مشاركته يف هذه املناقشة املفتوحة وعلى عرضه تقريره 
 228٦ القرار  وتنفيذ  املدنيني  محاية  بشأن   )S/2017/414(
)201٦( املتعلق حبماية املدنيني وتقدمي املساعدات الطبية يف 

الزناعات املسلحة.
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للصليب  الدولية  اللجنة  نائبة رئيس  أن أشكر  أود  كما 
األمحر، السيدة كريستني برييل، ونائب املدير التنفيذي للدعوة 
يف منظمة هيومن رايتس ووتش، السيد برونو ستاغنو أوغاريت، 
على مشاركتهما ووجهات نظرمها املفيدة اليت أتاحت لنا أن 
يف  العاملني  تواجه  اليت  واملخاطر  الصعوبات  بإعجاب  نقدر 

املجال الطيب يف مناطق الزناع املسلح.

وتؤيد أوروغواي البيان الذي أدىل به ممثل إسبانيا، والبيان 
األصدقاء  عن جمموعة  بالنيابة  ممثل سويسرا  به  سيديل  الذي 

املعنية حبماية املدنيني.

ملجلس  املفتوحة  املناقشة  هذه  أترأس  أن  لشرف يل  إنه 
لتناول هذا املوضوع، الذي يوليه بلدي أمهية خاصة.  األمن 
 ،201٦ الثاين/يناير  كانون  شهر  يف  األوىل  رئاستنا  خالل 
ملشاركة  الرئيسي  العنصر  تشكل  اليت  املسألة  هذه  ناقشنا 

أوروغواي الواسعة والنشطة يف عمليات حفظ السالم.

منذ اختاذ القرار عام 228٦ )201٦(، تواصل أطراف 
الزناع زيادة القصف واهلجمات على املستشفيات والعاملني 
واليمن  سورية  مثل  السياقات،  خمتلف  يف  الطيب  املجال  يف 
السودان والعراق. وتلك األطراف هي  وأفغانستان وجنوب 
وتستويل  بل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  أيضا  تعرقل  اليت 
املخصصة  الطبية  واملعدات  املواد  على  قانونية  غري  بصورة 
الطريق  أن  يبني  وهذا  املدنيني.  للسكان  اخلدمات  لتقدمي 

ال يزال طويال أمام التنفيذ الفعال للقرار 228٦ )201٦(.

املعرب  العام،  األمني  رؤية  وتتشاطر  أوروغواي  وتؤيد 
املسلح، من  الزناع  املدنيني يف  لتعزيز محاية  تقريره،  عنها يف 
خالل العمل اجلماعي. يتطلب جعل تلك احلماية أكثر فعالية 
األعضاء  والدول  املنظمة  جانب  من  مشتركة  جهود  بذل 
واملجتمع املدين، الذي يعترب عمله أساسيا يف مناطق الصراع، 
ويقر بلدي بأنه يشكل إسهاما قيما. جيب على الدول التقيد 
باملعاهدات الدولية ذات الصلة باملوضوع قيد النظر واحترامها، 

مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن األطر القانونية الوطنية املتعلقة حبماية املستشفيات 

واملوظفني الطبيني حباجة إىل التعزيز.

على  اهلجمات  يف  التحقيق  أمهية  على  أشدد  أن  وأود 
املرافق الطبية عند وقوعها وكفالة تقدمي املسؤولني عن تلك 
للمحكمة  األساسي  روما  لنظام  ووفقا  للمساءلة.  اهلجمات 
اجلنائية الدولية، يشكل تعمد توجيه هجمات ضد املستشفيات 
لكي  لكن  حرب.  جرمية  واجلرحى،  املرضى  جتمع  وأماكن 
نتمكن من حماكمة تلك اجلرائم، من الضروري مجع وحتليل 
املعلومات املوثوقة والشاملة، فضال عن إجراء حتقيقات مستقلة 
وحمايدة يف حوادث حمددة. ومن واجب املجتمع الدويل حتديد 
بصورة  التحقيق  الدول  تضمن  أن  وينبغي  ومعاقبتهم.  اجلناة 
منهجية وفعالة يف شكاوى االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل 

فيما يتعلق حبماية مرافق الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة.

مجيع  على  يتعني  الراهنة،  الدولية  احلالة  مواجهة  ويف 
اللجنة  وصول  إتاحة  الدول،  وغري  الدول  من  األطراف، 
الدولية املستقلة للتحقيق، املنشأة مبوجب الربوتوكول اإلضايف 
التفاقيات جنيف، وكذلك بعثات تقصي احلقائق املنشأة يف 
إطار األمم املتحدة، من أجل إجراء التحقيقات ذات الصلة. 
نناقشها، جيب على جملس األمن  اليت  ونظرا خلطورة اجلرائم 
أن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ قرارا بشأن تطبيق اجلزاءات 
الدولية. وحنن مجيعا  اجلنائية  املحكمة  إىل  احلاالت  إحالة  أو 
ندرك أن معظم اهلجمات على املستشفيات واملرافق الصحية 
وأفعال  متعمدة،  هجمات  هي  بل  تبعية.  أضرارا  ال تشكل 

خطط هلا بدم بارد.

القوات  تنفذها  اليت  إن أكثر اهلجمات تدمريا هي تلك 
اجلوية، وال سيما تلك اليت تستخدم أسلوب تنفيذ هجمات 
متتالية. إهنا تشن أول هجوم يليه قصف ثان يضرب موظفي 
اجلرحى.  فيها  يعاجل  اليت  املستشفيات  إىل  باإلضافة  اإلغاثة، 
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هذه  من  أي  يف  املتمردة،  بالقوات  ما يسمى  لدى  وليس 
يف  املشاركة  والدول  هبا.  خاصة  جوية  قوة  السيناريوهات، 
الزناعات هي اليت متلك قوات جوية. ولذلك، تقع املسؤولية 
وبيع  توريد  ذلك  يف  مبا  الدول،  تلك  عاتق  على  الرئيسية 
ألعماهلا  السماح  أو  امليدان،  يف  املوجودة  للقوات  الطائرات 
التجارية الناجحة واملزدهرة باملشاركة يف توريد وبيع الطائرات 

وما يلزمها من أسلحة.

وقد بلغت جتارة األسلحة العاملية يف عام 201٦، أعلى 
مستوى هلا منذ هناية احلرب الباردة، وتزايدت باطراد عمليات 
عام 200٤.  منذ  الدويل  الصعيد  على  الثقيلة  األسلحة  نقل 
مبيعات  قيمة  أن  األمريكي  الكونغرس  حبوث  مركز  ويقدر 
األسلحة العاملية قد بلغت 80 بليون دوالر خالل عام 2015. 

كما إنه يشري إىل أن 73 يف املائة من تلك املبيعات متت 
أن  ينبغي  بلدان  فقرية،  بلدان  أخرى،  وبعبارة  نامية،  لبلدان 
تنفق أمواهلا على أشياء أخرى بدال من األسلحة. وعالوة على 
ذلك، فإن معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم يشري إىل 
أن األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن صدروا 75 يف 

املائة من جمموع صادرات األسلحة للفترة 2015-2011.

إن مراقبة جتارة األسلحة الدولية ضرورة واضحة، وهي 
أول خطوة وقائية ينبغي اختاذها. وقد اختذ املجتمع الدويل تلك 
اخلطوة األوىل بالتوقيع على معاهدة جتارة األسلحة يف آب/

بطريقة  التجارة  هذه  تنظيم  بذلك  أغسطس 2015، حماوال 
واملصدرين  املنتجني  من  كبريا  عددا  أن  غري  مسؤولية.  أكثر 
واملتلقني الرئيسيني لألسلحة مل يوقعوا على املعاهدة، ولذا فإن 
فعاليتها العملية معرضة للخطر بشكل كبري. وإننا ندعو مجيع 
احلكومات إىل تعزيز نظام نزع السالح العام الكامل والتصديق 
على معاهدة جتارة األسلحة، حبيث ميكننا جعل جتارة األسلحة 
الدولية جتري بصورة مسؤولة فيما يتعلق باألسلحة التقليدية، 

مبا فيها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وأجزائها ومكوناهتا 
وذخريهتا. 

اجلاحمة  الكراهية  ومشاعر  للعنف  احلايل  املستوى  ويعين 
اليت جيري اإلعراب عنها يف العديد من مناطق العامل أنه جيري 
متزايد.  حنو  على  األساسية  اإلنسانية  واملبادئ  القيم  انتهاك 
على  بالرد  األمر  يتعلق  عندما  الدويل  املجتمع  عجز  ونشهد 
األعمال اهلمجية اليت كنا نعتقد أهنا أصبحت يف ذمة التاريخ.

ويهتز الضمري العاملي ملجرد التفكري يف احتمال أن املئات 
يعيشون حياهتم  الذين  األبرياء،  املاليني من  أو اآلالف ورمبا 
اليومية يف سالم، رمبا يقعون ضحايا، يف يوم ما، للقوة الفتاكة 
لألسلحة النووية أو التقليدية. إن هذا أمر غري مقبول. وال ميكن 
للنساء والرجال ذوي النوايا احلسنة أن يستسلموا هلذه احلالة 
مكتويف األيدي يف انتظار وقوع خسائر جديدة يف األرواح. 
أن  براغماتية. وجيب  بواقعية وبطريقة  نعمل  أن  علينا  وجيب 
والتصميم  للتنفيذ  زمنية  جبداول  نعتمدها  اليت  التدابري  ُتقيد 

لتحسني آليات الرصد واملراقبة.

جيعل  بأن  املآسي  هذه  لتكرار  نسمح  أن  ميكننا  وال 
مثال  ولنستلهم  املباالة.  بعدم  يصيبنا  وبأن  متبلدة  أحاسيسنا 
آالف العاملني يف املجالني اإلنساين والصحي الذين خياطرون 
بأرواحهم بشجاعة وبال كلل للدفاع عن املدنيني. وقد ترمحنا 
على   ،)S/PV.7947 )انظر  ذاهتا  القاعة  هذه  يف  الثالثاء  يوم 
أرواح موظفي عمليات حفظ السالم الذين سقطوا أثناء أداء 
واجبهم. وحنن نعلم أن املشكلة لن ُتحل يف يوم واحد، ولكن 
ال ميكننا الشروع يف اختاذ التدابري الالزمة إال من خالل زيادة 
وعي جمتمعاتنا وضمان املساءلة واحترام وتعزيز القانون الدويل 

اإلنساين.

وتود أوروغواي، بوصفها بلدا صغريا من حيث السكان 
تقاليد سلمية ودميقراطية عريقة،  ذات  ولكنها  معا  واملساحة 
وسالما.  إخاء  أكثر  عامل  إجياد  إىل  الدعوة  يف  إمساع صوهتا 
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اخلطط  تأيت  مث  حبلم.  تبدأ  األشياء  كل  أن  غري  حلم،  إنه 
واجلداول الزمنية واإلجراءات. ولكن البداية هي احللم. حلم 
حيفز وحيمس اجلماهري ويكسب دعمها ويبعث األمل. وحىت 
لوثر  مارتن  استطاع  مستحيال،  يبدو  شيء  كل  كان  عندما 
كنغ أن حيول مسار قصة متييز جمحف حمزنة. غري أنه بدأ أوال 
استراتيجية”،  “لدي خطة  مل يقل:  وهو  الشعب.  بتحميس 
بل قال “لدي حلم”. قد تبدو كلماته غريبة يف بيئة كهذه 
منظور  بدهيا، من  الدولية،  السياسية  الشؤون  ُتدار  - حيث 
فلسفة واقعية صارخة جدا تكاد تصل إىل حد اإلحباط - غري 
أنه مل يكن باإلمكان حتقيق أي من إجنازات البشرية العظيمة 
عرب التاريخ من دون البدء حبلم قبل الشروع يف العمل جبرأة 

ومحاسة.

خطاب  من  التايل  باالقتباس  ُأذكر  أن  أود  وختاما، 
بعنوان “فرصة للسالم”، ألقاه رئس سابق للواليات املتحدة 

األمريكية، هو دوايت آيزهناور، يف نيسان/أبريل 1953:

ن  ُتَدشَّ بندقية ُتصنع وكل سفينة حربية  “إن كل 
عملية  األمر،  هناية  يف  يعين  إمنا  ُيطَلق،  صاروخ  وكل 
سرقة ممن يتضورون جوعًا وممن ال جيدون ما يأكلونه 
العامل  فهذا  كساء.  وال جيدون  الربد  من  ويرجتفون 
ينفق  ولكنه  السالح،  على  فحسب  األموال  ال ينفق 

كذلك عرق عماله وعبقرية علمائه وآمال أطفاله”.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.

وزير  نائب  كيسليتسيا،  سريجي  للسيد  الكلمة  أعطي 
خارجية أوكرانيا.

الايد كياليتايا )أوكرانيا( )تكلم باإلسبانية(: نشكر 
أهم  أحد  إىل  انتباهنا  بلفت  مبادرته  على  أوروغواي  وفد 
وهو  املسلحة،  الزناعات  يف  املدنيني  محاية  جمال  يف  املواضيع 

محاية املدنيني وقطاع الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة.

املفيدة،  اإلعالمية  إحاطته  على  العام  األمني  وأشكر 
وكذلك املتكلمني اآلخرين. ويسرنا أن يتوافق تركيز عرض 
السيد غوترييش اليوم يف املناقشة املفتوحة مع موقف أوكرانيا، 
ومحاية  الدويل  القانون  احترام  بتعزيز  يتعلق  فيما  وال سيما 
واإلنساين،  الطيب  املجالني  يف  العاملون  ذلك  يف  مبا  املدنيني، 
وحنن  داخليا.  واملشردين  لالجئني  القسري  التشريد  ومنع 
نتشاطر القلق العميق إزاء احلالة يف سورية وأفغانستان والعراق 
من  وغريها  السودان  وجنوب  الوسطى  أفريقيا  ومجهورية 
األماكن اليت ما زال املدنيون فيها، وال سيما النساء واألطفال، 

يقعون ضحايا للزناعات املسلحة.

ومتثل اهلجمات على املستشفيات واملرافق الطبية انتهاكا 
صارخا للقانون الدويل. وقد نصت مبادئ قانونية دولية صارمة 
منذ أمد بعيد على توفري األمن املطلق للعاملني يف املجال الطيب 
واملستشفيات يف مناطق الزناع، غري أن املستشفيات واألطباء 
أصبحوا أهدافا وضحايا للعمليات العسكرية على حنو متزايد 
مجيعنا  شهدنا  بعيد،  غري  وقت  ومنذ  احلديثة.  الزناعات  يف 
يف  الطبية  املرافق  استهدفت  اليت  الوحشية  اجلوية  الضربات 

حلب والتدمري املنهجي للبىن التحتية الطبية يف املدينة.

أو  القصف  أو  للنريان  الطبية  املرافق  تتعرض  وعندما 
فهذه  األبعاد.  متعددة  مأساة  يشكل  ذلك  فإن  التفجري، 
اآلن فحسب،  والدمار  املوت  إشاعة  إىل  اهلجمات ال تؤدي 
على  احلصول  إمكانية  من  ُيحرمون  املدنيني  السكان  إن  بل 
الرعاية الطبية وجيري تدمري املرافق اليت ميكن أن تنقذ األرواح 
يف املستقبل. ولذا، شاركت أوكرانيا يف العام املاضي يف تقدمي 
روجت  اليت  للوفود  ممتنون  وإننا   .)201٦(  228٦ القرار 
احلسنة  املبادرة  تلك  على  أوروغواي،  وفد  ذلك  يف  مبا  له، 
التوقيت. ويتمثل هدفنا املشترك، يف الوقت الراهن، يف إنشاء 
آليات فعالة لرصد تنفيذه. ونود أن نشدد، يف ذلك الصدد، 

على النقاط التالية املهمة بالنسبة لنا:
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أوال، حتسني إجراءات توثيق حاالت العنف ضد العاملني 
املسلحة. فجمع  الزناعات  واملستشفيات يف  الطيب  املجال  يف 
وتوثيق البيانات بشأن اهلجمات على املرافق الطبية واملوظفني 

الطبيني عنصر أساسي يف إجياد نظام وقائي فعال.

ثانيا، يتعني علينا ضمان إجراء حتقيقات مستقلة وفعالة 
ضد  اإلنساين  الدويل  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  بشأن 
املؤسسات الطبية والعاملني يف املجال الطيب يف حاالت الزناع 

املسلح.

جملس  يقدم  أن  املناسب  من  أن  السياق  هذا  يف  ونرى 
األمن إحاطات إعالمية أو تقارير عن األوضاع يف البلدان اليت 
أنه  اهلجمات. ونرى  ُعرضة خلطر  الطبية  الرعاية  فيها  تكون 
التحقيقات يف  التقارير هذه معلومات عن  تتضمن  أن  ينبغي 

االنتهاكات اليت ترتكبها الدول األعضاء.

املتكلمني  من  العديد  عن  فضال  بلدنا،  وفد  أثار  وقد 
اآلخرين، حجة مماثلة خالل اجللسة املعقودة يف نيسان/أبريل 
ومنع  اإلنسان  حقوق  بني  الصلة  بشأن   )S/PV.7926 )انظر 
موضوع  بني  كبرية  تشابه  أوجه  ونرى  الزناعات.  نشوب 
نطاق  من  جزءا  بوصفها  اإلنسان  وحقوق  احلالية  املناقشة 

اختصاص جملس األمن.

ثالثا، إن من األمهية مبكان أن نكفل املساءلة عن أعمال 
ومن  الطيب.  املجال  يف  والعاملني  املستشفيات  ضد  العنف 
الضروري أيضا تقدمي املسؤولني عن ارتكاب جرائم احلرب 
هذه إىل العدالة. ونتشاطر الرأي القائل بأنه جيب على الدول 
األعضاء - مىت كانت آليات املساءلة الوطنية غري كافية - أن 
تتعاون تعاونا كامال يف مكافحة اإلفالت من العقاب بالتنسيق 
ذلك  يف  مبا  اجلنائية،  بالعدالة  املعنية  الدولية  املؤسسات  مع 

املحكمة اجلنائية الدولية.

بدور  يضطلع  أن  العام  األمني  بوسع  أن  أيضا  ونرى 
رئيسي عرب مساعيه احلميدة، مبا يف ذلك وفقا للمادة 99 من 

ميثاق األمم املتحدة.

من  حىت  الناس  ما يتخوف  عادة  احلرب،  أوقات  ويف 
األحداث اليومية اليت ألفوها يف ظروف أخرى. واليوم أصبح 
األسرة يف  االستجمام مع  أو  املدرسة  أو  العمل  إىل  الذهاب 
ظهر يوم األحد أو االعتناء حبديقة املزنل يف شرق أوكرانيا يعين 

خيارا بني احلياة واملوت.

وال يتقيد البلد املعتدي مبعايري اتفاقية جنيف أو اجلمعية 
العامة أو قرارات جملس األمن املتعلقة باالمتثال للقانون الدويل 
من  للهجوم  تتعرض  الطبية  اخلدمات  وال تزال  اإلنساين. 
األراضي املحتلة يف منطقيت دونيتسك ولوهانسك. وتتعرض 
لعمليات  أوكرانيا  يف  الطوارئ  حاالت  يف  الطبية  األلوية 
الظاهرة  الطوارئ  عالمة  من  بالرغم  النار،  وإطالق  القصف 
يف مركباهتا، ومع أن اإلحداثيات اجلغرافية حلاالت الطوارئ 
معروفة عموما. وتضررت مثانية مراكز صحية من جمموع 11 
عليها  تسيطر  اليت  املنطقة  يف  بل  لوهانسك،  منطقة  يف  مبىن 
يف  مركزا صحيا  وتضرر 29  التحديد.  وجه  على  احلكومة 
منطقة دونيتسك. وُدمرت مخسة منها ومل يعاد بناؤها بسبب 

استمرار األعمال العدائية.

من  غراد  من صواريخ  ثالثة  أصابت  ويف شباط/فرباير، 
طراز BM 21 مستشفى يف بلدة أفدييفكا اليت ما زالت تعاين 
واملياه  الكهرباء  إمدادات  بنظم  الضرر  وقد حلق  القتال،  من 
والتدفئة فيها. وعلى الرغم من كل ذلك، ال يزال املستشفى 
يوفر الرعاية الطبية، غري أن املبىن الرئيسي تضرر كثريا إىل حد 

ال ميكن إصالحه.

وأدت السياسة اليت تّتبعها إدارة االحتالل الروسية يف شبه 
جزيرة القرم، والرافضة الستخدام العالج الوقائي بالغ األمهية 

بالنسبة للمرضى، إىل سقوط عشرات القتلى.
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)تكلم باإلنكليزية(
اجتماع مجعية  أوكرانيا يف  الصحة يف  وزير  قال  وكما 
أيام  بضعة  قبل  جنيف  يف  املعقود  السبعني  العاملية  الصحة 
قادرة على تقدمي أي  فحسب، فإن حكومة أوكرانيا مل تعد 
األوكرانيني  املواطنني  من  املاليني  إىل  الصحية  اخلدمات  من 

الذين يعيشون حتت االحتالل الروسي. 

ويف منطقة لوهانسك املحتلة عادت األوضاع إىل عصور 
الروسي  االحتاد  من  الصحية  السياسات  ُتنسخ  حيث  الظالم 
مضادات  توفر  بعدم  تفيد  موثوقة  تقارير  وهناك  هي.  كما 
املصدر  وأصبح  السل.  وعالجات  العكوسة  الفريوسات 
الوحيد لتلك العالجات هو إيصاهلا بواسطة املهربني. وهناك 
انعدام ال يوصف للتصورات القائمة على البيانات املفصلة عن 
ضد  واللقاحات  التحصني  حالة  عن  واإلبالغ  الطفل  صحة 
شلل األطفال يف املناطق اليت تعاين من أكثر من وطأة الزناع.

املتعلقة   19٤9 لعام  جنيف  اتفاقية  يف  طرفا  وبوصفها 
فإن  اإلضافية،  وبروتوكوالت  احلرب  وقت  املدنيني  حبماية 
تنشر  ما برحت  وهي  ألحكامها،  باالمتثال  ملتزمة  أوكرانيا 
املعارف املتعلقة مبعايري ومبادئ القانون الدويل اإلنساين. وقد 
املوظفون  ذلك  يف  مبا  املدنيني،  حلماية  خاص  اهتمام  ُأعطي 

الطبيون والعاملون يف املجال اإلنساين.

وألجل الوفاء هبذه االلتزامات، نظمت القوات املسلحة 
األوكرانية دورات تدريبية لألفراد واألركان يف جمال االمتثال 
لقواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين أثناء ختطيط العمليات 

واستخدام القوة يف الزناعات املسلحة.

وقد ُنفذت تلك األنشطة بالتعاون مع وفد اللجنة الدولية 
الدامنركي،  الالجئني  وجملس  أوكرانيا،  يف  األمحر  للصليب 
األمحر  الصليب  ومجعية  الوطنية،  شيفشينكو  تاراس  وجامعة 
اإلنسان،  حلقوق  األوكراين  هلسنكي  واحتاد  أوكرانيا،  يف 

من  وغريها  أوكرانيا،  يف  اخلريية  الدولية  كاريتاس  ومؤسسة 
املنظمات الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان.

يف  التدريبية  األنشطة  مشلت  املنظمات  هذه  من  وبدعم 
مجيع   2017 عام  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  دراسة  جمال 
فئات أفراد القوات املسلحة األوكرانية. وتشمل تلك التدابري 
أيضا أفراد وحدات العائدين مباشرة من منطقة عملية مكافحة 

اإلرهاب، فضال عن أولئك املتجهني إىل تلك املنطقة.

ويف 2٦ نيسان/أبريل، اعتمدت حكومة أوكرانيا القرار 
تنفيذ  الوكاالت ألجل  329 بشأن إنشاء جلنة مشتركة بني 
الكثري  فعل  واستطعنا  أوكرانيا.  يف  اإلنساين  الدويل  القانون 
حلماية املدنيني منذ عام 201٤ الذي بدأ فيه العدوان الروسي 
القيام  على بلدي. ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري مما يتعني 
به. ونعّول أيضا على دعم ومساعدة املجتمع الدويل يف تنفيذ 

املهام ذات الصلة.

على  أوكرانيا  ممثل  أهنيئ  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
فصاحته اإلسبانية.

الايد تاكي )اليابان( )تكلم باإلنكليزية(: بداية، أود أن 
أهنئكم، وزير اخلارجية، نني نوفوا، على عرضكم، وأشكركم 
على عقد هذه املناقشة املفتوحة. ويسرين أيضا أن أرى األمني 
لندن  مؤمتر  انعقاد  بعد  أخرى  مرة  غوترييس  أنطونيو  العام 
السيدة  املعين بالصومال منذ أسبوعني. وأود أيضا أن أشكر 
للصليب األمحر،  الدولية  اللجنة  نائبة رئيس  كريستني برييل، 
والسيد برونو ستاغنو أوغاريت، نائب املدير التنفيذي ملنظمة 

رصد حقوق اإلنسان، على إحاطتيهما اإلعالميتني الثاقبتني.

إن محاية املدنيني يف حاالت الزناع املسلح، مبا يف ذلك 
الرعاية الصحية يف حاالت الزناع املسلح، أمر واجب ويتطلب 
الدويل.  املجتمع  جانب  من  الشجاعة  وإبداء  اجلهود  توحيد 
مع  إىل جنب  هام، جنبا  بدور  باضطالعها  اليابان  وتتشرف 
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صياغة  يف  الصياغة  على  القائمني  من  اآلخرين  املشاركني 
الدفع  مشروع قرار جملس األمن 228٦ )201٦(. وألجل 
مجيع  اليابان  حثت  فقد  القرار،  يف  الواردة  املبادئ  إلعمال 
أطراف الزناع على أن تأخذ مأخذ اجلد توصيات األمني العام 
اعتماد ذلك  وبالرغم من  القرار. لكن  السابق مبوجب ذلك 
تفاؤلنا،  من  وبالرغم  املاضي،  العام  يف  باإلمجاع  اهلام  القرار 
واملرافق  الطيب  املجال  يف  العاملني  على  اهلجمات  ما زالت 
الطبية مستمرة يف الكثري من أحناء العامل، وخاصة يف سورية 

واليمن. 

وتؤيد اليابان البيان الذي سيديل به ممثل إسبانيا يف وقت 
 228٦ القرار  مشروع  صياغة  يف  املشاركني  باسم  الحق، 
)201٦(، والبيان الذي سيديل به ممثل سويسرا باسم جمموعة 

األصدقاء املعنية حبماية املدنيني يف حاالت الزناع املسلح.

تقديري  عن  أعرب  أن  أود  اخللفية،  هذه  ضوء  وعلى 
تقريره  إعداد  يف  غوترييش  العام  لألمني  املخلصة  للجهود 
الزاخر باملعلومات )S/2017/414(. وأوّد أن أعّلق على رؤيته 

حلماية املدنيني والرعاية الصحية يف الزناعات املسلحة.

اليابان تأييدًا تامًا رؤية األمني العام لتعزيز احترام  تؤيد 
املنصوص  النحو  على  التوعية،  أن  وتعتقد  الدويل  القانون 
السابق  العام  األمني  توصيات  من   7 التوصية  مبوجب  عليه 
)S/2016/722، املرفق(، ينبغي أن تكون هي اخلطوة األوىل. 
ويف هذا الصدد، أعادت اليابان مؤخرًا تنشيط جلنتها الوطنية 
شاركت  ذلك،  إىل  إضافة  اإلنساين.  الدويل  بالقانون  املعنية 
للعملية  األطراف  املتعددة  املناقشات  يف  بنشاط  أيضًا  اليابان 
احلكومية الدولية بشأن تعزيز احترام القانون الدويل اإلنساين، 

اليت عقدت يف جنيف.

وكما يشري تقرير األمني العام، إن منع نشوب الزناعات 
لتفادي اهلجمات والتهديدات املوجهة ضد  هو أفضل سبيل 
املدنيني والعاملني يف املجال الطيب. وما فتئت اليابان، اليت تويل 

أمهية كبرية ملفهوم األمن البشري واليت هتدف إىل اإلسهام يف 
احلفاظ على السالم، تبذل خمتلف اجلهود يف جمال بناء السالم 
ملنع تكرار نشوب الزناعات، مبا يف ذلك عن طريق املسامهة 
بـ ٤8,5 مليون دوالر يف صندوق األمم املتحدة لبناء السالم 

وقيادة املناقشة بشأن بناء املؤسسات يف جلنة بناء السالم.

وأود اآلن أن أتطّرق بإجياز إىل مسألة التشريد القسري 
والالجئني واملشردين داخليًا، وهي أيضًا عنصر مهم يف سياق 
وزراء  اجتماع  ففي  املسلحة.  الزناعات  يف  املدنيني  محاية 
يف  هريوشيما  يف  عقد  الذي  السبع  الدول  جمموعة  خارجية 
السيد  الياباين،  اخلارجية  الشؤون  وزير  شدد  املاضي،  العام 
فوميو كيشيدا، على أمهية استخدام بلدان املجموعة نقاط قوة 
كل منها والشروع يف املبادرات ذات الصلة باإلرهاب وأزمة 
على  وعالوة  تآزرية.  آثارًا  تكاملييولد  بأسلوب  الالجئني 
ذلك، ستناقش ابتداء من يوم غد مسألة الالجئني واملشردين 
بإيطاليا. وستواصل  السبع يف تاورمينا  يف مؤمتر قمة جمموعة 

اليابان العمل بشكل استباقي بشأن هذه املسألة.

تكرار  منع  اإلخفاق يف  وراء  الرئيسية  العوامل  أحد  إن 
انعدام  هو  الطبية  واملرافق  الطبيني  املوظفني  ضد  اهلجمات 
ملجلس  الفعال  الدور  على  اليابان  تشدد  ويف حني  املساءلة. 
على  تؤكد  فهي  املساءلة،  وضمان  احلقائق  تقصي  يف  األمن 
بغية  احلقائق،  لتقصي  الدولية  اللجنة  تؤديه  الذي  اهلام  الدور 
كفالة احترام القانون الدويل اإلنساين واالمتثال له. وستواصل 
اليابان املسامهة يف اللجنة ماليًا، ويف تسمية األعضاء املؤهلني 

واملستقلني قدر اإلمكان على حد سواء.

ومن بني خمتلف املسائل املتعلقة حبماية املدنيني يف الزناع 
الزناعات  الصحية يف  الرعاية  تكون محاية  أن  ينبغي  املسلح، 
اليابان عضوًا يف  املسلحة أولوية للمجتمع الدويل. وبوصف 
املرافق  ضد  اهلجمات  مجيع  بشدة  تدين  فهي  األمن،  جملس 
الطبية واملوظفني الطبيني، وهي ملتزمة التزامًا كاماًل بإعمال 
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مبادئ القرار 228٦ )201٦(. وسنواصل العمل عن كثب 
واملجتمع  املتحدة  األمم  ومنظومة  األعضاء  الدول  سائر  مع 
يف  كبريًا  إسهامًا  لنسهم  الدولية  اإلنسانية  واملنظمات  املدين 

هذا املجال. 

الايد رااكروفت )اململكة املتحدة( )تكلم باإلنكليزية(: 
وضمان  اليوم  مناقشة  عقد  على  الرئيس،  سيدي  أشكركم، 
وإن  وبيانكم.  املدين  املجتمع  أصوات  القاعة  تسمع هذه  أن 
من النادر أن حيصل املرء على تصفيق من هذا اجلمهور. وأود 
الدولية للصليب األمحر  العام واللجنة  أيضًا أن أشكر األمني 
ومنظمة هيومن رايتس ووتش على إسهاماهتم املمتازة. وأشيد 

هبم وبأفرقة العمل التابعة هلم.

أن تكون  املفترض  املتحدة واضح. من  األمم  ميثاق  إن 
املدنيني يف صميم ما نفعله. وعندما تفشل احلكومات  محاية 
يف محاية الناس، فإهنم يتطلعون إىل جملس األمن لينجيهم من 
للمدنيني يف سورية وجنوب  بالنسبة  ولكن  احلرب.  ويالت 
ذلك  ال يتعّلق  األخرى،  األماكن  من  والعديد  السودان 
تعقد مرة كل سنة؛  أو مبناقشة  امليثاق  الواردة يف  بالكلمات 
غري  نطاق  على  شديدة  واحلاجة  مروعة.  يومية  حقيقة  فهي 
مسبوق. فقد شهد عام 201٦ أرقامًا قياسية من الناس الذين 
حيتاجون إىل املساعدة واحلماية، لذا كان العديد منهم ضحايا 
إذ  اإلنساين،  الدويل  للقانون  الصارخ  واالنتهاك  للزناعات 
أو غريه  اجلنسي واالجتار  للعنف  منهم ضحايا  العديد  أصبح 

من أشكال الرق.

وكما أوضح مقدمو اإلحاطات اإلعالمية، فقد تفاقمت 
على  الضمري  وعدمية  القاسية  اهلجمات  نتيجة  املعاناة  تلك 
املرافق الطبية. انظروا إىل سقوط حلب يف العام املاضي: قصف 
توقفت مجيع  أن  إىل  املدينة  أخرى  تلو  مرة  وداعموه  النظام 
عن  عاجزة  املدينة  باتت  حىت  العمل،  عن  فيها  املستشفيات 
رعاية جرحاها. ولألسف، هذا االجتاه آخذ يف االنتشار. وكما 

احلضرية  املناطق  إىل  الزناع  نقل  ما برح  العام،  األمني  أشار 
يف حلب واملوصل وجوبا يزيد من خطر تدمري املستشفيات 
واملدارس وشبكات املياه والكهرباء. وال ميكن أن يصبح هذا 

الواقع اجلديد للحرب. 

للمجلس حبماية  التزام رمسي  أول  وبعد 15 عامًا على 
هنج  إىل  حباجة  أننا  واضحًا  صار  املسلح،  الزناع  يف  املدنيني 
تنشيط  إىل  العام  األمني  بدعوة  أرحب  فإنين  ولذلك  جديد. 
محلة عاملية، وينبغي أن تتخذ خطوات عملية للتقليل من الضرر 
الواقع على املدنيني، ومحاية املدنيني املشردين، وضمان أفضل 
يستخفون  الذين  أولئك  مساءلة  وحتقيق  السالم  حلفظة  أداء 
أن  مجيعًا  لنا  ينبغي  لذلك  ودعمًا  الدويل.  للقانون  باالمتثال 

نفعل أربعة أشياء. 

أواًل، حنن حباجة إىل اختاذ خطوات عملية للتخفيف من 
اآلثار يف امليدان. فعلى سبيل املثال، جيري العمل على تعزيز 
املتنقلة يف  العيادات  الصحية يف سورية وتوفري  الرعاية  مرافق 
اليمن. ويف جنوب السودان، يعمل حفظة السالم من اململكة 
مواقع/مناطق  إىل  الوصول  وإتاحة  األمن  تعزيز  على  املتحدة 

محاية املدنيني التابعة لألمم املتحدة.

ثانيًا، ينبغي لنا أن نتبادل أفضل املمارسات. وهذا يعين 
محاية  إىل  الرامية  اجلهود  يف  كاملة  مشاركة  املرأة  مشاركة 
املدنيني. كما يعين االمتثال التام للقانون الدويل اإلنساين الدويل 
من قبل اجلميع. إننا يف اململكة املتحدة ندّرب قواتنا العسكرية 
مبا يف  الوظيفية،  حياهتم  طوال  اإلنساين  الدويل  القانون  على 
ذلك الدورات القطرية قبل النشر. ونتشاطر خربتنا ملساعدة 
للقانون  االمتثال  على  املسلحة  وقواهتا  األخرى  احلكومات 
الدويل اإلنساين ونساعدها على جعل نظم العدالة العسكرية 

لديها أكثر فعالية.

بيانات أفضل وأكثر منهجية  ثالثًا، حنن حباجة إىل مجع 
بشأن اهلجمات على املرافق الطبية واملوظفني الطبيني. ونؤيد 
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التزام األمني العام بذلك داخل منظومة األمم املتحدة، ولكن 
مجع البيانات ليس كافيًا؛ فنحن حباجة إىل استخدامها. ولذلك 
فإننا ندعو إىل املزيد من اإلحاطات اإلعالمية من أسرة األمم 
املتحدة برمتها، مبا يف ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملمثلة اخلاص 
هجمات  وقوع  حني  املسلحة  الزناعات  يف  باألطفال  املعنية 

على املرافق الطبية والعاملني فيها.

تقع  حينما  إجراءات  اختاذ  إىل  املجلس  حيتاج  وأخريًا، 
االنتهاكات. وعندما تفشل الدول يف العمل، فمن مسؤوليتنا 
أن نقرر أنه لن يتم التغاضي عن هذه االعتداءات، وأن حناسب 
املسؤولني. ويف هذه القاعة، علينا واجب تسليط الضوء على 
واجب مجع  وعلينا  الدويل.  للقانون  ال ميتثلون  الذين  أولئك 
األدلة وهذا أمر ضروري من أجل اختاذ إجراءات قانونية يف 
الوقت املناسب ضد أولئك الذين يهامجون املوظفني واملرافق 

الطبية يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين. 

ولكننا ال نفي هبذا الواجب، ليس بعد.

سلطة  باستخدام  التزامنا  اليوم  مجيعا  فلنجدد  مث،  ومن 
املجلس وحتمل مسؤوليتنا ملنع نشوب الزناعات ومحاية املدنيني 
اإلنساين  الدويل  القانون  ينتهكون  الذين  أولئك  ومساءلة 
وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات وجتاوزات حلقوق اإلنسان. 
وستواصل اململكة املتحدة إظهار القيادة، مبا يف ذلك كجزء 

من احلملة العاملية لألمني العام.

الايد ليو جيااي )الصني( )تكلم بالصينية(: تشيد الصني 
بأوروغواي على أخذ زمام املبادرة بعقد مناقشة اليوم املفتوحة 
بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة وحتديدا بشأن محاية 
املدنيني وقطاع الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة. والصني 
ترحب بوزير اخلارجية، السيد نني نوبوا، لقدومه إىل نيويورك 
غوترييش  العام  األمني  أشكر  أن  وأود  اليوم.  جلسة  لترؤس 
على إحاطته اإلعالمية. وقد استمعت الصني بعناية إىل البيانني 

الدولية  اللجنة  رئيس  نائبة  برييل،  السيدة  هبما  أدىل  اللذين 
للصليب األمحر، والسيد برونو ستانيو أوغاريت، نائب املدير 

التنفيذي للمناصرة يف هيومن رايتس ووتش.

يف الوقت احلاضر، فإن احلالة األمنية يف مجيع أحناء العامل 
املناطق  بعض  يف  الساخنة  القضايا  ظلت  وقد  قامتة.  ال تزال 
الزناعات  استمرار  إىل  أدى  مما  طويلة جدا،  لفترة  دون حل 
املسلحة. وأدت هذه احلالة إىل زيادة تسليط الضوء على تزايد 
انعدام األمن الذي يعاين منه املدنيون املحليون ومقدمو الرعاية 
الطبية إليهم. ومن مث، استقطبت هذه املسألة اهتماما كبريا من 
جانب املجتمع الدويل. وتؤيد الصني املجتمع الدويل يف اختاذ 
الرعاية  املدنيني ومقدمي  وأمن  لكفالة سالمة  قوية  إجراءات 

الطبية هلم.

أوال، جيب التركيز على منع نشوب الزناعات وحلها بغية 
الرعاية  ومقدمي  املدنيني  تعرض  اليت  اجلذرية  األسباب  إزالة 
أن  البلدان  على  وجيب  األول.  املقام  يف  للخطر  هلم  الطبية 
تعزز الشعور باالنتماء املجتمعي واملستقبل املشترك وأن تروج 
املشتركة  املشاورات  إىل  استنادا  العاملية  للحوكمة  لنموذج 
واملسامهات والفوائد املشتركة من أجل هتيئة بيئة دولية مستقرة 

وسلمية. 

املتعلقة  املبادرات  بنشاط  يناصر  العام غوترييش  واألمني 
نرى  الذي  املستدام،  السالم  وحتقيق  الزناعات  نشوب  مبنع 
وينبغي  أعاله.  املذكور  اهلدف  لتحقيق  قيمة  حماولة  ميثل  أنه 
واحد، خطة  رأي  على  باالتفاق  ينفذ،  أن  الدويل  للمجتمع 
اجلذرية  األسباب  ويعاجل   2030 لعام  املستدامة  التنمية 
للزناعات. ويف الوقت نفسه، من الضروري نشر ثقافة السالم 
آلية  بوصفه  األمن،  وينبغي ملجلس  الوطنية.  املصاحلة  وتعزيز 
األمن اجلماعي، أن يتحمل بفعالية مسؤوليته عن صون السالم 
واألمن من خالل العمل لتعزيز احلوار والتفاوض ودعم اجلهود 
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الرامية إىل إجياد حلول سياسية للقضايا الساخنة، وذلك لدرء 
األذى عن املدنيني يف الزناعات املسلحة. 

نزاع  أي  وأطراف  احلكومة  على  التزاما  مثة  إن  ثانيا، 
حبماية املدنيني. وتتحمل احلكومات الوطنية املسؤولية الرئيسية 
يف ما يتعلق حبماية املدنيني. وجيب على أطراف الزناع احترام 
ذات  املجلس  قرارات  مجيع  وتنفيذ  اإلنساين  الدويل  القانون 
بالتزامها  والوفاء  )201٦(؛   228٦ القرار  فيها  مبا  الصلة، 
حبماية املدنيني وقطاع الرعاية الصحية؛ وكفالة إمكانية إيصال 

املساعدات اإلنسانية.

على  جيب  املسلحة،  الزناعات  بضحايا  يتعلق  وفيما 
احلكومة واجلماعات املعنية حبماية حقوقهم القانونية وكرامتهم 
وفيما  املحلية.  جمتمعاهتم  االندماج جمددا يف  على  مساعدهتم 
يتعلق حباالت انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف الزناعات 
املسلحة، مثل انتهاكات حقوق اإلنسان والتهديدات ملوظفي 
على  جيب  عليهم،  هجمات  وشن  الصحية  الرعاية  ومرافق 
اجلناة  مع  للتحقيق  إجراءات  تتخذ  أن  الوطنية  احلكومات 

ومعاقبتهم

بشكل  والعمل  كلي  هنج  اعتماد  الضروري  من  ثالثا، 
متآزر. وجيب على والية محاية املدنيني اليت تشكل جزءا من 
أمهيتها كوسيلة  بقدر  السالم،  املتحدة حلفظ  األمم  عمليات 
الصادرة عن  بالوالية  تقيدا صارما  تتقيد  أن  املدنيني،  حلماية 
الوطنية  حكوماتنا  على  يترتب  ملا  بديال  ُتعترب  وأال  املجلس 
املسؤولية  وحتمل  احلماية  توفري  خبصوص  الزناع  وأطراف 
وااللتزام. وعند تصميم والية حلماية املدنيني، ينبغي للمجلس 
أن يأخذ بعني االعتبار احلالة العامة واحتياجات البلد املضيف 
وقدرة وظروف بعثات حفظ السالم لضمان أن تكون الوالية 

ذات الصلة واضحة وعملية وجمدية.

وجيب إنزال أشد العقاب حبفظة السالم الذين يرتكبون 
أعمال االستغالل واالعتداء اجلنسيني. وللمنظمات اإلقليمية، 

مثل االحتاد األفريقي، والوكاالت اإلنسانية الدولية مزايا نسبية 
ودور فريد، واليت ينبغي االستفادة منها بشكل كامل. وجيب 
أيضا بذل جهود لتعزيز تبادل املعلومات ومواءمة السياسات 
محاية  على  قدرهتا  تعزيز  يف  املتضررة  البلدان  مساعدة  بغية 
لدينا  تكون  أن  أيضا  املهم  من  الصدد،  هذا  ويف  املدنيني. 
استراتيجية فعالة للتعامل مع حالة الالجئني وأن نساعد البلدان 
األنشطة  حبزم  نقمع  وأن  الالجئني  توطني  إعادة  يف  املضيفة 

اإلجرامية ضد الالجئني.

املساعدة  لتقدمي  جيد  بعمل  القيام  من  ال بد  رابعا، 
الصني  تشيد  مث،  ومن  املسلح.  الزناع  حاالت  يف  اإلنسانية 
اإلنسانية  اإلغاثة  ووكاالت  الطيب  املجال  يف  العاملني  جبميع 
إنسانية يف عالج اجلرحى وإنقاذ  على ما يظهرونه من روح 
أن  ونأمل  املسلحة.  الزناعات  يف  املوت  على  يشارفون  من 
ومبادئ  مبقاصد  النبيلة،  مهمتهم  أداء  سياق  يف  يتقيدوا، 
للمساعدة  التوجيهية  املبادئ  مراعاة  املتحدة مع  األمم  ميثاق 
اإلقليمية  والسالمة  السيادة  واحترام  املتحدة  لألمم  اإلنسانية 
للبلد املضيف وبذل جهد خاص لكسب تفهم وثقة األطراف 
املعنية وتفادي توريط أنفسهم يف الزناع. وسيؤدي هذا النهج 
يف  والعاملني  الصحية  الرعاية  قطاع  وأمن  سالمة  كفالة  إىل 
جمال املساعدة اإلنسانية يف الزناعات املسلحة. وينبغي لألمم 
قنوات  على  واإلبقاء  التنسيقي  بدورها  االضطالع  املتحدة 
االتصال مفتوحة مع مجيع أطراف الزناع وتعزيز إشرافها على 
بغية  املعنية  املجال اإلنساين وغريهم من اجلهات  العاملني يف 
هتيئة الظروف إليصال املساعدات اإلنسانية بصورة آمنة ويف 

الوقت املناسب.

الايد اورييت سوليث )دولة بوليفيا املتعددة القوميات( 
)تكلم باإلسبانية(: بداية، أود أن أرحب حبضور وزير خارجية 
مجهورية أوروغواي الشرقية، السيد رودولفو نني نوبوا، هلذه 

اجللسة اليوم. ويشرفنا أن يكون معنا يف املجلس. 
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الدولية  اللجنة  رئيس  نائبة  ببياين  أنوه  أن  أيضا  وأود 
للصليب األمحر، السيدة كريستني برييل، والسيد برونو ستانيو 
رايتس  هيومن  يف  للمناصرة  التنفيذي  املدير  نائب  أوغاريت، 
الثالث هامة جدا،  ووتش. لقد كانت اإلحاطات اإلعالمية 
القاعة،  هذه  يف  احلاضرين  قلوب  فحسب  مست  ألهنا  ليس 
منظمتنا  تواجه  اليت  املشاكل  لب  تناولت  أيضا  ألهنا  ولكن 

بوجه عام وجملس األمن بصفة خاصة يف هذا املجال. 

وتطورت  وحشيا.  بعدا  احلروب  اختذت  لألسف، 
عن  العام  األمني  لتقرير  وفقا  لتؤثر،  والديناميات  املمارسات 
محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة )S/2017/414(، على حياة 
٦5 مليون شخص من األبرياء يف خمتلف أحناء العامل. ووفقا 
ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن، فإن أكثر من 21 
مليون شخص حباجة إىل املساعدة أو احلماية لتلبية احتياجاهتم 
مليون   13,5 حيتاج  سورية،  ويف  للزناع.  نتيجة  األساسية 
مليون شخص.   ٦,3 وُشرد  اإلنسانية  املساعدة  إىل  شخص 
املساعدة  إىل  حباجة  شخص  مليون   2,٤ هناك  ليبيا،  ويف 
 - املدنيني  القتلى  عدد  فإن  نفسه،  السياق  ويف  اإلنسانية. 
بسبب اهلجمات اإلرهابية واملواجهات بني القوات واألطراف 
يف خمتلف الزناعات يف أحناء العامل على السواء - قد زاد بسبب 
للمستشفيات  التحالفات  خمتلف  قبل  من  العشوائي  القصف 
واملرافق الطبية ومرافق املساعدة اإلنسانية واملواقع الدينية وحىت 
األعراس، وهي أهداف بال أمهية عسكرية ولكنها تظل أهدافا. 
ووفقا للمعلومات اليت قدمها األمني العام يف تقريره، فقد ُشن 
هجوما  و17  سورية  يف  الطبية  املرافق  على  هجمات   108
خالل  اليمن  يف  هجوما  و19  الوسطى  أفريقيا  مجهورية  يف 
عام 201٦. وعالوة على ذلك، يشري التقرير إىل أن 000 
30 شخص يصابون جبروح شهريا يف سورية وحدها، وهو 

ما يعادل ٤2 ضحية تقريبا يف الساعة.

ويف هذا الصدد، اختذ جملس األمن يف 3 أيار/مايو 201٦، 
ونيوزيلندا،  وإسبانيا  واليابان  ومصر  أوروغواي  من  مببادرة 
يف  املدنيني  يستهدف محاية  الذي   ،)201٦( القرار 228٦ 
الزناعات املسلحة؛ ومحاية موظفي املساعدة اإلنسانية وكفالة 
نشرهم يف أمان كامل؛ ومحاية اهلياكل األساسية اإلنسانية، من 
بني أمور أخرى. ومع ذلك، وعلى الرغم من القرار، ما زلنا 
نشهد انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين من خالل اهلجمات 
على املدنيني والبنية التحتية املدنية ومنع إيصال املساعدة الطبية 
يف الزناعات املسلحة، والذي كثريا ما ال يكون نتيجة خطأ، 

بل أسلوب حرب. 

وحنث الدول على التصديق على نظام روما األساسي، 
أوال من أجل ضمان عامليتها، وثانيا إلهناء اإلفالت من العقاب 

على هذه اهلجمات.

بإعالن رؤساء دول  املهم أن نذكر هنا  أنه من  ونعتقد 
وحكومات حركة بلدان عدم االحنياز يف مؤمتر القمة السابع 
جزيرة  يف   201٦ أيلول/سبتمرب  يف  املعقود  لديهم،  عشر 
على  املتزايدة  اهلجمات  أدان  الذي  فزنويال،  يف  مارغاريتا، 
نافلة  ومن  الصلة.  ذات  واملرافق  اإلنسانية  املساعدة  موظفي 
والتهديدات  اهلجمات  بشدة مجيع  وندين  نؤيده،  أننا  القول 
املوجهة ضد املدنيني واملستشفيات واملرافق الصحية، واهلياكل 
األساسية للمياه والكهرباء، فضال عن اهلجمات على األطباء 
الذين يضحون بأرواحهم من أجل مساعدة املدنيني املحاصرين 
يف الزناعات املسلحة، فيما يسمى على حنو مستهتر “باألضرار 
يقدم  أن  جيب  حرب  جرمية  فعال  تشكل  ولكنها  اجلانبية” 

مرتكبوها إىل العدالة.

السكان  نزاع على محاية  أي  األطراف يف  وحنث مجيع 
البعثات  عن  فضال  الصحية،  ومرافقهم  وممتلكاهتم  املدنيني 
اإلنساين  القانون  أنشىء  لقد  امليدان.  يف  املنتشرة  اإلنسانية 
الدويل مبا فيه من مبادئ الزناهة واحلياد واإلنسانية واالستقالل 
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للتصدي للعنف يف الزناعات املسلحة، وجيب االمتثال له يف 
املنازعات السياسية والعسكرية. وبوليفيا تدعو املجتمع الدويل 
إىل اختاذ إجراء ملموس وتنفيذ االلتزامات اليت تعهد هبا مجيع 
سالمة  بضمان  عموما  املتحدة  واألمم  األمن  جملس  أعضاء 
املدنيني يف الزناعات املسلحة، وخباصة النساء واألطفال، أكثر 
بوليفيا  الشديد. كما تدعو  العنف  الفئات ضعفا يف حاالت 
أيضا إىل استخدام الوسائل السلمية حلل املنازعات - استخدام 
األطراف،  وتعددية  الوقائية،  والدبلوماسية  احلميدة،  املساعي 
للدول  اإلقليمية  والسالمة  السيادة  واحترام  التدخل  وعدم 
واستقالهلا - ومجيعها مبادئ عاملية يعترف هبا املجتمع الدويل 

وهي أدوات فعالة لتجنب ويالت احلرب.

ويف ذلك السياق، ندعو الدول األعضاء إىل دعم خطة 
املتحدة، واليت  األمم  اقترحتها  اليت  اإلنسانية  العمل من أجل 
تستند إىل خطة من مخس نقاط لتوجيه جهود املجتمع الدويل 
ومواطن  املخاطر  من  واحلد  اإلنسانية  املعاناة  ختفيف  بغية 
الضعف. والنقاط اخلمس هي، أوال، منع نشوب الزناعات، 
الدويل؛  اإلنساين  القانون  واحترام  إهناؤها؛  احلال،  وبطبيعة 
عملنا  طريقة  وتغيري  الركب؛  عن  أحد  يتخلف  أال  وضمان 
اإلنسانية.  يف  واالستثمار  الناس؛  احتياجات  تلبية  أجل  من 
وال ميكن أن يتحقق ذلك ما دامت الزناعات املسلحة مستمرة 
ومادام املدنيون األبرياء يعتربون أهدافا عسكرية، وما دامت 

التكنولوجيا ُتستخدُم للحرب والدمار بدال من السالم.

فشلها،  أو  جناحها  أو  أوجدواها  املنظمة،  هذه  وأمهية 
تقاس مبدى قدرتنا على إنقاذ األرواح. فكل روح ُتزهق وكل 
شخص جيرح أو يشرد، وكل الجئ، أمور تدل على فشلنا. 
وجيب علينا أن نتقاسم أفضل املمارسات وجنمع معلومات أكثر 
وأفضل ملنع تكرار هذه األحداث. وجيب تقدمي املسؤولني عنها 
إىل العدالة، ومعاقبتهم، وإهناء اإلفالت من العقاب. وجيب أن 
نعمل على األسباب الكامنة وراء الزناعات يف جماالت التنمية 

واحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وجيب أن نعزز سيادة القانون واملؤسسات. ولكن بغض النظر 
ينبغي  الرئيس،  سيدي  حق،  عن  قلتم  كما  ذلك،  كل  عن 
احلرب  جتارة  وتقوية  احلرب،  وحش  إطعام  عن  نتوقف  أن 
اليت  النظام،  تغيري  ومنطق  التدخل  ننهي  أن  وجيب  الكبرية. 

تسببت للبشرية يف الكثري من األمل.

أبدأ  أن  أود  بالفرنسية(:  )تكلم  )فرنسا(  الايد دوالتر 
مناقشة  تنظيم  على  األمن  ملجلس  أوروغواي  رئاسة  بشكر 
السيدة  أشكر  أن  أيضا  وأود  جدا.  واملحمودة  اهلامة  اليوم 
للصليب األمحر،  الدولية  اللجنة  نائبة رئيس  كريستني برييل، 
والسيد برونو ستاغنو أوغاريت، نائب املدير التنفيذي للدعوة 
ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، على حضورمها هنا اليوم، 
التزامها  وعلى  جدا  املفيدتني  اإلعالميتني  إحاطتيهما  وعلى 

والتزام فريقيهما. 

عرضه  على  العام  األمني  أشكر  أن  خاصة  بصفة  وأود 
لرؤية الطموحة حلماية املدنيني، اليت تكتسي أمهية أساسية بالغة 
فيما يتعلق خبطة منع نشوب الزناعات. وفرنسا تؤيد متاما تلك 
األولوية وذلك الطموح، اللذين جيب على املجلس أن يسهم 

فيهما بشكل كامل. 

وحنن يف املجلس عندما نتكلم عن سورية، وعن القصف 
العشوائي للمناطق السكنية يف حتد الحترام القانون اإلنساين، 
كما ُوصف ذلك؛ وعندما نتكلم عن اليمن والعراق ومجهورية 
وأفغانستان  الوسطى  أفريقيا  ومجهورية  الدميقراطية  الكونغو 
والنساء  املدنيني  حمنة  ندرك  فإننا مجيعا  السودان،  جنوب  أو 
الطيب واإلنساين  واألطفال والصحفيني والعاملني يف املجالني 
- الذين يدفعون مثنا باهظا بسبب الزناعات. إن محاية املدنيني 
هي إحدى أولوياتنا القصوى، ويتمثل التحدي يف ترمجة هذه 
محاية  املجلس  جعل  السبب  وهلذا  إجراءات.  إىل  األولوية 
املدنيني عنصرا حموريا يف واليات عمليات حفظ السالم اليت 
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أيضا ُأدجمت  السبب  ينبغي أن تستخدم أساليب قوية. وهلذا 
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان 
يف نظم اجلزاءات. واملسؤولون عن هذه االنتهاكات جيب أن 
يعاقبوا على حنو منهجي بصورة أكرب، وجيب أن ننفعل أكثر 

من ذلك.

للقيام  نستخدمها  أن  ينبغي  حمددة  أدوات  ولدينا 
)انظر  املدنيني  املذكرة بشأن محاية  األداة األوىل هي  بذلك. 
S/PRST/2015/23(، اليت اسُتكملت يف تشرين الثاين/نوفمرب 

نوزعها  أن  وينبغي  وشاملة.  ملموسة  أداة  وأصبح   2015
ونستخدمها على أوسع نطاق ممكن. األداة الثانية هي مبادئ 
كيغايل، اليت توفر إرشادات بشأن إجراء العمليات والتدريب 
والتعاون مع املجتمعات املحلية يف امليدان. وفرنسا تدعم هذه 
احلذو.  نفس  حتذو  أن  لنا مجيعا  وينبغي  املحلية،  املجتمعات 
واألداة الثالثة هي التوصيات اليت قدمها األمني العام يف تقريره 
خاص.  بشكل  مفيد  منها  والكثري   ،)S/2017/414( األخري 
وأود أن أسلط الضوء على ثالث مسائل رئيسية أثارها وينبغي 

أن نوليها األولوية وحنرز التقدم بشأهنا.

املسألة األوىل هي إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية، 
عوائق،  وبدون  وكامال  وفوريا  آمنا  يكون  أن  جيب  الذي 
ففي  مكان.  متاما يف كل  ليست كذلك  نعلم،  كما  واحلالة 
املساعدات  وصول  على  املفروضة  القيود  تستخدم  سورية، 
اإلنسانية كأسلوب من أساليب احلرب، وهو أمر غري مقبول. 
اإلنسانية  املساعدات  إيصال  استئناف  جيب  اليمن،  ويف 
واالحتياجات األساسية بصورة فعالة وبدون عوائق. وغين عن 
القول إننا قلقون إزاء املجاعة ليس يف اليمن فحسب بل أيضا 
يف الصومال ونيجرييا وجنوب السودان، حيث يتعرض للخطر 
حنو 20 مليون شخص. وستنظم فرنسا اجتماعا بصيغة آريا 

بشأن هذا املوضوع يف القريب العاجل.

إىل  استمعنا  لقد  االختفاء.  حاالت  هي  الثانية  األولوية 
إنذار اللجنة الدولية للصليب األمحر، الذي نقله األمني العام، 
تضاعفت  املناطق  بعض  االختفاء يف  أن حاالت  واملتمثل يف 
للقتال  نتيجة  وهي   .201٤ عام  منذ  مرات  أربع  من  أكثر 
عن  فضال  األسر،  مشل  ويفرق  األسر  السكان  يشرد  الذي 
االحتجاز  تشمل  اليت  واالعتقاالت  االختطاف  عمليات 
التعسفي والتعذيب واإلعدام، كما حدث يف سورية. ويف هذا 
الصدد، تدعو فرنسا مجيع البلدان إىل التصديق على االتفاقية 

املتعلقة باالختفاء القسري.

واألولوية الثالثة هي العدالة، ألنه ال ميكن محاية املدنيني 
بدون فرض اجلزاءات على انتهاكات حقوق الناس. ونرحب 
إنشاء  وجيري  األماكن.  بعض  يف  إحرازه  مت  الذي  بالتقدم 
حمكمة جنائية خاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويف مايل، 
بدأت اآللية املشتركة يف املحاكمات. وكتدبري تكميلي، عندما 
ال ميكن القيام بأي شيء على الصعيد الوطين، فإن نظام روما 
األساسي ُيَمِكُن جملس األمن من تقدمي اإلحاالت إىل املحكمة 
َاقتراح  ُرِفض  نعلم،  الدولية. ويف حالة سورية، كما  اجلنائية 
فرنسا املتعلق بإشراك املحكمة اجلنائية الدولية باستخدام حق 
الصدد،  املجلس يف هذا  ننسى مسؤولية  أال  وينبغي  النقض. 
ألن األدلة ال تزال جتمع فبالتعاون مع جلنة التحقيق الدولية، 
وقريبا، مع آلية خمصصة. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  ببيان  علما  أحطنا 
الكونغولية،  والقوات  املحلية  امليليشيات  بني  العنف  بأن 
وقتل العديد من املدنيني وغري املدنيني، وعمليات االختطاف 
واإلعدام بإجراءات موجزة، مبن يف ذلك خرباء األمم املتحدة 
أن تشكل  لديهم، ميكن  الدعم  بعثات وموظفو  املوفدون يف 

جرائم تقع ضمن اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية.

أود أن أتطرق إىل القرار 228٦ )201٦( حتديدا ألنه 
رمزي. والواقع أن اهلجمات على املستشفيات تقتل مقدمي 
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الرعاية واملرضى، ولكنها أيضا حتكم باملوت على مجيع الذين 
لألطفال،  بالنسبة  والعواقب  املستقبل.  يف  العناية  حيتاجون 

وال سيما يف اليمن وسورية، مقلقة للغاية.

اإلجراءات  معكم  لنتشاطر  الرئيس،  سيدي  دعومتونا، 
اليت اختذناها لتنفيذ القرار 228٦ )201٦(. وسأذكر ثالث 

أجراءات تتعلق بالقوات الفرنسية. 

املثال األول هو إخطار وإبالغ القوات بقوائم األهداف 
الصليب األمحر  إطار جلنة  اليت ال ُتقصف، واليت وضعت يف 
الدولية، الذي أود مرة أخرى أن أحيي جهودها حبرارة. ومت 
الشام  وبالد  ومايل  ليبيا  يف  اجلوية  احلمالت  أحدث  تنفيذ 
بإدراج ممنهج لألفراد واملركبات واهلياكل األساسية الصحية 
وعالوة  مواقعها.  ذلك  يف  مبا  املحمية،  املمتلكات  قوائم  يف 
على ذلك، فيما يتعلق باستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق 
احلضرية، جتعل قواعد االشتباك الصارمة جدا لدينا من املمكن 
منع العواقب اإلنسانية لعملياتنا، وفقا للقانون الدويل اإلنساين.

ثانيا، فيما يتعلق بتدريب القوات - قواتنا والقوات اليت 
نتعاون معها - يف غاو، مبايل، يعمل املستشارون القانونيون 
الطبية  املرافق  حبماية  املالية  القوات  توعية  على  بارخان  لقوة 
خالل التدريب املنتظم يف قانون الزناعات املسلحة، على سبيل 

املثال ال احلصر.

ومثال ثالث هو احلماية الواجبة اجلرحى، أيا كانوا. وأي 
فرد يصاب من القوات املتحاربة من العدو وتعثر عليه القوات 
الفرنسية ترعاه اخلدمات الطبية التابعة للجيش الفرنسي حىت 
يشفى من جراحه. كما أن القوات الفرنسية، عندما تنشر يف 
بيئات قاسية، توفر الرعاية الطبية للمدنيني. وعلى سبيل املثال، 
أود أن أؤكد على األمهية اليت توليها فرنسا ملكافحة االعتداء 
اجلنسي من خالل إجراءات ملموسة يف جمال الوقاية والتدريب 

ومكافحة اإلفالت من العقاب.

أبرز  لقد  املجلس.  لعلم  توصية  تقدمي  أود  اخلتام،  ويف 
األمني العام أمهية اإلنذار املبكر ومجع البيانات املنظمة يف تنفيذ 
القرار 228٦ )201٦(. ميكن أن يشمل التقرير السنوي عن 
محاية املدنيني ختصيص تذييل حيدد التطورات ونوع اهلجمات 
الدور  إىل  أشري  أن  وأود  ومرافقهم.  الطبيني  املوظفني  على 
الصدد، وأن  العاملية يف هذا  الصحة  به منظمة  الذي تضطلع 
أغتنم هذه الفرصة ألهنئ املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 
والدكتور تيدروس أدهانوم غيربيسيس الذي جيب على جملس 

األمن أن يتحاور معه بشكل كامل.

الايد عمروف )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر 
رئاسة أوروغواي ووزير اخلارجية، معايل السيد رودولفو نني 
نبوا، لتسليطهما الضوء على محاية الرعاية الصحية يف حاالت 
الزناع املسلح، واألمني العام على توصياته املتبصرة. نود أيضا 
أن نعرب عن تقديرنا الكبري للسيدة برييل، ممثلة اللجنة الدولية 
للصليب األمحر، والسيد أوغاريت، ممثل منظمة رصد حقوق 

اإلنسان، على إحاطتيهما اإلعالميتني الشاملتني. 

مجيع  من  املائة  يف   75 حوايل  أن  اإلحصاءات  وتثبت 
العدائية  لألعمال  نتيجة  يقعون  املدنيني،  احلرب  ضحايا 
املناطق احلضرية. وهذه  واإلفراط يف استخدام املتفجرات يف 
يواكبها  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  واالنتهاكات  الوفيات 
العاملية  األزمة  أدى  مما  واسع،  نطاق  على  القسري  التشريد 
للحماية. يعتمد بقاء الضحايا املصابني على املرافق الطبية اليت 
تعمل بشكل تام والعاملني يف املجال اإلنساين. ولذلك، فإن 
تدمري هذه املرافق قد تستخدمه اجلماعات املسلحة كسالح 
جديد للحرب. ويف الوقت نفسه، علينا أن نعترف بأن املرافق 
الصحية أيضا كثريا ما هتدم كأضرار تبعية يف حماوالتنا ملكافحة 

اإلرهاب واجلماعات املسلحة.

ويف العام املاضي شاركت كازاخستان يف تقدمي القرار، 
الذي جسد اختاذه باإلمجاع 228٦ )201٦( وحدة املجلس 



25/105 1714996

S/PV.7951 25/05/2017 ااة املديي  ي الماا املالح

موظفي  أن  بيد  احلرب.  وقت  يف  اإلنسانية  جتاه  التزامه  يف 
الرعاية الصحية ومرافقها تظل حتت النار يف عدد من الزناعات. 
ضوء  ويف  ضرورة.  أكثر  القرار  هلذا  الفعال  التنفيذ  ويصبح 
ذلك، يود وفد بلدي أن يبدي املالحظات التالية لينظر فيها 

املجلس. 

أوال، ينبغي لألمم املتحدة واملجلس أن يبعثا برسالة قوية 
إىل مجيع األطراف املتنازعة بتنفيذ التوصيات ذات الصلة من 
 )S/2017/414( أيار/مايو  األخري،  العام  األمني  تقرير  أحدث 
الطبية  الرعاية  وتوفري  الدويل،  القانون  احترام  تعزيز  مثل 
مع  عوائق،  بدون  اإلنساين  العمل  وصول  وإمكانية  املحايدة 
املتحدة  األمم  عمليات  يف  املدنيني  حلماية  األولوية  إعطاء 

للسالم وإجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين داخليا.

إىل  اجلناة  تقدمي  األمهية. وجيب  بالغ  أمر  املساءلة  ثانيا، 
العقاب.  من  اإلفالت  أشكال  مجيع  إهناء  أجل  من  العدالة 
وجيب اإلدراج الدقيق ألمساء مجيع أطراف الزناعات املسلحة 
دون  واملستشفيات،  املدارس  على  اهلجمات  عن  املسؤولني 
استثناء، يف مرفقات تقرير األمني العام السنوي عن األطفال 
األطراف  حتاور  أن  املتحدة  لألمم  وينبغي  املسلح.  والزناع 
لتأمني خطط عمل من أجل مساءلة من  القائمة  املدرجة يف 

قاموا بتلك اهلجمات.

ثالثا، إن مسؤولية محاية املدنيني تقع يف املقام األول على 
اآلليات  تعزيز  إىل  احلكومات  وحتتاج  املضيف.  البلد  عاتق 
إىل  االنتهاكات،  هذه  يف  مستقلة  حتقيقات  إلجراء  الوطنية 
القانون  األمن، وسيادة  لقطاع  إدخال إصالح شامل  جانب 
املتحدة،  األمم  منظومة  تدعمها  أن  وينبغي  الرشيد.  واحلكم 
املاحنة  واجلهات  السالم،  وحفظة  اإلقليمية،  واملنظمات 

واملجتمع الدويل. 

يركز  أن  الدولية  الفاعلة  اجلهات  لدعم  ينبغي  رابعا، 
منع  من خالل  للزناع  اجلذرية  األسباب  معاجلة  على  أساسا 

نشوب الزناعات وبناء السالم والتنمية.

أدوات احلماية  بفعالية  خامسا، جيب علينا أن نستخدم 
واليقظة  القوية  السياسية  الدعوة  ذلك  مبا يف  العسكرية،  غري 
واإلبالغ والرصد. ولذلك فإن احلاجة إىل تعليم وتدريب مجيع 
الدويل،  للقانون  املصلحة يف اإلطار األوسع  اجلهات صاحبة 
تعزيز حتسني مجع  أيضا إىل  أمر ضروري متاما. وحنن حباجة 
البيانات من خالل رصد وحتليل البيانات بشأن اهلجمات على 
مرافق الرعاية الصحية يف الزناع املسلح والتصرف وفقا لذلك.

العام  األمني  توصيات  تنفيذ  أمهية  على  نؤكد  سادسا، 
حزيران/يونيه  يف  الصادر   )S/2015/453( تقريره  يف  الواردة 
2015 والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الفريق املستقل 
الرفيع املستوى بشأن عمليات السالم، اليت اقترحت أن تكون 
واليات محاية املدنيني متسقة مع استراتيجية سياسية شاملة. 
وحنن أيضا حباجة إىل وضوح العمليات بشأن صياغة وتنفيذ 
الواليات، األمر الذي مل يتسن حدوثه دائما بسبب اختالف 
عملت  كما  املجلس.  يف  اجليوسياسية  واملواقف  التصورات 
امليدان، مبا يف ذلك دور  الفاعلة يف  أطراف الزناع واجلهات 
اجلهات الفاعلة من غري الدول واملقاتلني األجانب، كظاهرة 

جديدة، على عدم وضوح احلالة.

سابعا، اهلجمات على مرافق الرعاية الصحية وموظفيها 
ذوي  واألشخاص  واألطفال  النساء  على  مدمرا  تأثريا  تؤثر 
معاجلة  اإلنسانية  االستجابات  جلميع  ينبغي  لذلك  اإلعاقة. 
حقوق واحتياجات الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك احلصول على 
صنع  يف  للمرأة  الكاملة  واملشاركة  األساسية.  الطبية  الرعاية 
أن  كما  احلقوق.  تلك  احترام  ضمان  على  ستساعد  القرار 
ضحايا األلغام األرضية والذخائر األخرى واآلثار غري املباشرة 
واملجاعة،  التغذية  وسوء  األمراض  مثل  املسلحة،  للزناعات 
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هذه  كل  متخصصة.  وخدمات  خاصة  طبية  رعاية  تتطلب 
املشاكل ال ميكن التصدي هلا بفعالية إال من خالل اجلمع بني 

اجلهات الدولية واإلقليمية واملحلية واملجتمع املدين.

به  تقوم  الذي  النبيل  العمل  كازاخستان  حتيي  وأخريا، 
للصليب األمحر واملنظمات اإلنسانية وحقوق  الدولية  اللجنة 
املدنيني وهو  أمهية قصوى ألمن  يويل  بلدي  ووفد  اإلنسان. 

ملتزم التزاما تاما بتنفيذ قرار 228٦ )201٦(.

الدعوة املتحمسة  ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتفق مع 
ملعايل وزير خارجية أوروغواي بأن احللم سوف ينقذ العامل. 
إن لدى األمني العام حلم ورؤية، وحنتاج كلنا، بصورة مجاعية، 

إىل مساعدته يف إعماهلما. 

الوفد  يسر  بالفرنسية(:  )تكلم  )السنغال(  سيس  الايد 
املناقشة  هذه  تترأسون  الرئيس،  سيدي  يراكم،  أن  السنغايل 
املفتوحة ملجلس األمن، اليت قرر بلدكم تكريسها للموضوع 
يف  الصحية  الرعاية  وقطاع  املدنيني  محاية  يف  املتمثل  اهلام 
النـزاعات املسلحة - أول مناقشة عامة من هذا النوع منذ اختذ 

املجلس القرار 228٦ )201٦(.

العام  األمني  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أيضا  وأود 
على تقريره )S/2017/414( والتوصيات الواردة فيه، فضال عن 
مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني، السيدة كريستني برييل، نائب 
رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، والسيد برونو أوغاريت، 
نائب املدير التنفيذي للدعوة يف منظمة رصد حقوق اإلنسان، 

على التزامهم املستمر بالقضية اإلنسانية.

يف التقرير املعروض علينا، يقدم األمني العام وصفا ذا صلة 
برؤيته لوضع محاية املدنيني ومنع نشوب الزناعات كأولويتني 
مطلقتني يف إطار صون السلم واألمن الدوليني. إن السنغال، 
متشيا مع املبدأ األساسي الذي تقوم عليه سياستها اخلارجية، 
تؤيد متاما هذه الرؤية اليت حنن مقتنعون بأهنا سوف تلهم أيضا 

األمم املتحدة، وال سيما جملس األمن، بالنظر إىل أن الصراعات 
املسلحة ال تزال إىل حد كبري السبب األول حلاالت الطوارئ 

اإلنسانية يف العامل.

التشديد،  ينبغي  الصراع،  أوقات  نفسه، يف  الوقت  ويف 
من جهة، على محاية املدنيني والبنية التحتية - اليت، لألسف، 
أصبحت أهدافا مفضلة، ومن ناحية أخرى، على احلاجة إىل 
للقانون  واملنهجية  الصارخة  االنتهاكات  إىل  بالنظر  املساءلة، 
الدويل اإلنساين من جانب أطراف الزناع. وهلذا السبب ينبغي 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  واملساءلة،  واحلماية  املنع  لثالثية 
أن توجه عمل املجتمع الدويل. ويف الواقع، ينبغي أن يكون 
أنه جيعل  إذ  أمنية  الزناع أساسا ألي استراتيجية  منع نشوب 
من املمكن جتنب تصاعد العنف، الذي هو مصدر اهلجمات 
الضروري  السبب، من  األشخاص. وهلذا  العشوائية وتشريد 
تعزيز اتساق السياسات ذات الصلة اليت اعتمدهتا األمم املتحدة 

وغريها من املنظمات الدولية.

بؤر  خمتلف  يف  أنه  اجلميع  يعلم  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الصراع يف أحناء العامل، فإن املدنيني واملرافق الصحية موضع 
استهداف متعمد على حنو متزايد من جانب اجلماعات مسلحة 
العشوائية  اهلجمات  ذلك  إىل  ويضاف  النظامية.  اجليوش  أو 
والقوافل  الطبيني  والعاملني  الصحية  املرافق  على  واملتكررة 
أن  أود  الذين  اإلنسانيني -  العاملني  اإلنسانية، وبالتايل على 
أشيد هبم إشادة مستحقة على تضحياهتم، غالبا على حساب 

حياهتم.

يف الوقت نفسه، وكما أكد األمني العام يف تقريره، 

“يتنامى لدى املجتمع الدويل شعور بالكلل بل واإلخفاق 
 ،S/2017/414( ”.يف معاجلة معاناة املدنيني يف سياق الزناعات

الفقرة 2(. 
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وأمام هذه املالحظة املريرة، اليت استمرت طويال، يبدو 
إلعطاء  خاص  بوجه  األمن  ملجلس  حان  قد  الوقت  أن  لنا 
الطيب  املجال  العاملني يف  املدنيني، وال سيما  األولوية حلماية 
اتفاقيات جنيف لعام  واملرافق الصحية والنقل، وفقا ألحكام 
19٤9 وبروتوكوالهتا اإلضافية لعام 1977 وعام 2005، 

وكذلك مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة.

املسؤولية  تتحمل  الدول  أن  صحيح  أنه  حني  ويف 
املسلح،  الزناع  أوقات  املدنيني يف  الرئيسية عن ضمان محاية 
تظل احلقيقة أن لألمم املتحدة، من خالل هذا املجلس، دورا 
أساسيا تضطلع به يف املسألة. وحتقيقا هلذه الغاية، من األمهية 
مبكان أن يتم، جبميع السبل، تعزيز ثقافة منع انتهاكات القانون 
الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ومكافحة إفالت مرتكبيها 

من العقاب، أيا كانوا.

لعمليات  املنع  دور  تعزيز  الضروري  من  يظل  ولذلك، 
األمم املتحدة حلفظ السالم. وعند استعراض أو وضع واليات 
البعثات، من املناسب النظر يف تدابري بناء القدرات وتدابري دعم 
اجلزاءات.  إجراءات  االقتضاء،  وعند  األمن،  قطاع  إصالح 
ومن املناسب أيضا كفالة تكييف موارد عمليات السالم مع 

والياهتا.

وفيما يتعلق بأطراف الصراعات، فمن اجللي أهنا ملزمة 
باحترام القانون الدويل اإلنساين، يف حني أن واجب املجتمع 
ارتكاهبم  يف  املشتبه  األشخاص  تقدمي  ضمان  هو  الدويل 
قواعد  ذلك  يف  مبا  هذه،  القانون  لقواعد  خطرية  انتهاكات 
وقت  الطبية يف  الرعاية  مرافق  املتعلقة حبماية  الدويل  القانون 
الشراكات  تضطلع  وهلذا  العدالة.  إىل  املسلحة،  الزناعات 
على  للتأثري  فريدة  فرصة  توفر  ألهنا  بارز،  بدور  العسكرية 
أطراف الصراع وضمان احترام القانون الدويل. يتطلب حتقيق 
هذه األهداف هنجا متعدد األبعاد يشمل جمموعة متنوعة من 

األعضاء  والدول  األمن  جملس  ذلك  يف  مبا  الفاعلة،  اجلهات 
والبلدان املسامهة بقوات. 

ومن الضروري أيضا كفالة استعادة اخلدمات األساسية، 
وال سيما من خالل إعادة بناء املستشفيات وغريها من املرافق 

الطبية اليت دمرت أو تضررت خالل اهلجمات.

ومثة جانب هام آخر ينبغي أخذه يف احلسبان هو تنفيذ 
القرار 228٦ )201٦(  التدابري اليت اختذها جملس األمن يف 
وتوصيات األمني العام يف هذا الصدد. وباإلضافة إىل ذلك، 
الرعاية  إىل  الوصول  أمام  املحتملة  احلواجز  رفع مجيع  ينبغي 
الصحية واملرافق ذات الصلة إلتاحة النشر املالئم يف امليدان. 
وعالوة على ذلك، فإن املنظمات الصحية املحلية حتتاج إىل 
الدعم من أجل احلفاظ على حد أدىن من اخلدمة من خالل 

حلول مصممة خصيصا حسب الظروف يف امليدان.

أخريا، ينبغي توفري التدريب اجليد لألفراد العسكريني بغية 
التقليل إىل أدىن حد من تعطيل خدمات الرعاية الصحية مع 

مراعاة الشواغل األمنية املشروعة.

وعلى الرغم من إدانة املجتمع الدويل باإلمجاع للهجمات 
انتهاك  يف  الصحية  واملرافق  املدنيني  السكان  على  العشوائية 
يذكر  الصلة،  ذات  اإلنساين  الدويل  القانون  صارخ ألحكام 
تقرير األمني العام، لألسف، أن عدد هذه اهلجمات ظل مرتفعا 

جدا يف عام 201٦. واألخطر من ذلك، أن التقرير يقول: 

احلوادث،  من  العديد  يف  التحقيق  أبدا  يتم  “مل 
فإهنا  التحقيقات،  هذه  فيها  أجريت  اليت  احلاالت  ويف 
مما حال  الدولية،  املعايري  استيفاء  ما قصرت عن  كثريا 
دون اختاذ إجراءات تصحيحية فعالة وإعمال املساءلة. 

)املرجع نفسه، الفقرة 37(.”

وهلذا السبب، يؤيد وفدي تعزيز جهود املجتمع الدويل من 
خالل فتح باب التحقيقات يف االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات 
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ومقاضاة مرتكيب اهلجمات على البنية التحتية الصحية - اليت 
تظل خدماهتا، بطبيعة احلال، ضرورية يف أوقات الزناع املسلح. 
ومن نافلة القول إن أمام جيلنا فرصة، إذا توفرت لديه اإلرادة 
احلقيقية، الستبدال ثقافة اإلفالت من العقاب بثقافة املساءلة.

ويعتقد وفدي أنه ميكننا التمسك بالرأي القائل بأن أفضل 
طريقة حلماية املدنيني هي هتيئة بيئة محائية ووقائية تويل اهتماما 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  للصراع  اجلذرية  لألسباب  خاصا 

وسيادة القانون والتنمية الشاملة واملستدامة.

الايدة سياون )الواليات املتحدة األمريكية( )تكلمت 
باإلنكليزية(: أود أن أشكر األمني العام غوترييش على عرض 

رؤيته لكيفية االستجابة ملا مساه حبق أزمة محاية عاملية. 

إن  برييل.  والسيدة  أوغاريت  السيد  أشكر  أن  أود  كما 
منظمتيهما تؤديان عمال هاما لتعزيز املساءلة، واحترام العاملني 
هلم  احلماية  وتوفري  الطبية،  املرافق  واحترام  الطيب،  املجال  يف 
يف الزناعات املسلحة. وتثّمن الواليات املتحدة بشكل خاص 
مشاركة منظمات من املجتمع املدين، على غرار منظمتيهما، 
والتقارير  البيانات  وكذلك  اإلعالمية،  اإلحاطات  هذه  يف 
اليت توفرها جمموعات املجتمع املدين العديدة جدا بشأن هذه 

املسألة.

سوءا  تزداد  االجتاهات  أن  يف  يذكر  شك  هناك  وليس 
الصراعات  أطراف  إن  املدنيني.  حبماية  األمر  يتعلق  عندما 
تستخدم أساليب خسيسة، فتلجأ إىل جتويع مدن بأسرها حىت 
املستشفى  أحيانا   - املستشفيات  وتتعمد قصف  االستسالم، 
الذين  املدنيني  اغتصاب  على  وتقدم   - وتكرارا  مرار  نفسه 
حياولون الفرار وتعذيبهم. ومع ذلك، وكما قال األمني العام، 

“يتنامى لدى املجتمع الدويل شعور بالكلل بل واإلخفاق 
 ،S/2017/414( ”يف معاجلة معاناة املدنيني يف سياق الزناعات

الفقرة 2(.

تقع  ال تزال  املدنيني  محاية  عن  الرئيسية  املسؤولية  إن 
تغيري  فإن  لذا  املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  عاتق  على 
هذا املوقف يعين أننا حنتاج، حنن يف املجلس، إىل تغيري هنجنا 
بوصفنا  وحنن،  الواقع.  أرض  على  احلماية  أزمات  ملواجهة 
املجلس، حنتاج إىل أن نكون صادقني مع أنفسنا عندما ال تفي 
الدول األعضاء بالتزاماهتا، وعلينا أن نكون مستعدين ملمارسة 
تغيري  إىل  الزناع  أطراف  ال تعمد  عندما  املجدي  الضغط 
املتحدة إىل أن تكون أكثر  مسارها. وينبغي أن ندعو األمم 
نشاطا وأكثر وضوحا يف تسمية اجلناة، ومن مث متابعة جهود 
األمم املتحدة باختاذ إجراءات حمددة من جانب املجلس، سواء 
كان ذلك يعين تسمية املسؤولني أو النظر يف جزاءات وآليات 
أخرى للمساءلة. وهذا هو السبيل لبدء التصدي ملناخ اإلفالت 
من العقاب يف العديد جدا من الصراعات املدرجة يف جدول 

أعمالنا.

يف  الطبيني  والعاملني  الصحية  الرعاية  مرافق  ومحاية 
الصراعات املسلحة ال تزال تثري القلق البالغ للواليات املتحدة. 
وقبل عام مضى، اختذ املجلس القرار 228٦ )201٦(، الذي 
أكد على أن اهلجمات املوجهة ضد العاملني الطبيني واملرافق 
االنتهاكات جيب  وأّن مرتكيب هذه  تتوقف،  أن  الطبية جيب 
يف  مل تستمر  اهلجمات  هذه  ولكن  للمساءلة.  خيضعوا  أن 
أماكن عديدة جدا فحسب، وإمنا أصبحت أسوأ من ذي قبل، 
والكثري من هذه اهلجمات ليست عرضية. ويف بعض احلاالت، 
تعمد األطراف املتحاربة إىل مهامجة املستشفيات حتديدا ألن 
املوظفني الطبيني يؤدون عملهم يف معاجلة املرضى واجلرحى. 

روسيا  من  مبساعدة  األسد،  نظام  يهاجم  سورية،  ويف 
تدمري  محلة  يف  ويدمرها  الطبية  املرافق  اهلل،  وحزب  وإيران 
ال هوادة فيها. وقد سّجلت منظمة األطباء املناصرون حلقوق 
اإلنسان 108 هجمات ُشّنت على مرافق طبية يف عام 201٦ 
وحده. ومنذ بداية احلرب األهلية يف سورية، أفيَد بأن نظام 
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األسد وحلفاءه مسؤولني عن 90 يف املائة من ٤5٤ هجوما 
خالل  الوحشية  هذه  العامل  شهد  وقد  الطبية.  املرافق  على 
اهلجوم الذي ُشّن على شرق حلب يف العام املاضي. ويف الفترة 
بني متوز/يوليه وتشرين الثاين/نوفمرب 201٦، أفيَد بأن نظام 
األسد قصف كل مستشفى من مستشفيات شرق حلب، مما 
أدى إىل وجود 000 250 مدين دون أي رعاية طبية فعلية. 
توفر  ومل  مرة،  من  أكثر  املستشفيات  بعض  النظام  وهاجم 
األطفال.  مستشفيات  أو  األمهات  عنابر  حىت  األسد  قوات 
واستمع املجلس من األطباء مباشرة عن األهوال اليت يعيشها 
املرضى يف غرف الطوارئ املؤقتة ضمن الطابق السفلي، حيث 
يضطر األطباء إىل االختباء بغية جتنب اهلجمات العشوائية من 
جانب النظام. واهلجمات على العاملني الطبيني واملرافق الطبية 
يف حلب خالل العام املاضي لن ُتنسى. فهي وصمة عار على 

جبني املجلس وعلى جبني األعضاء الذين رفضوا وقفها.

وباالنتقال إىل اليمن، لقد أدى القتال إىل التدهور السريع 
للبنية األساسية املتعلقة بالرعاية الصحية يف البلد. وهناك جمرد 
٤5 يف املائة من املرافق الطبية ال تزال تعمل، حىت مع وجود 
قرابة 70 يف املائة من السكان الذين هم يف حاجة إىل املعونة 
اإلنسانية. إن النتائج مدّمرة. وخالل األسابيع الثالثة املاضية، 
شهد اليمن انتشار الكولريا بسرعة. وقد أفادت منظمة الصحة 
يف   50 بنسبة  بالكولريا  االصابة  حاالت  زيادة  عن  العاملية 
بسبب  فعال  املئات  وفاة  وعن  نيسان/أبريل،   27 منذ  املائة 
هذا املرض القابل للمعاجلة. ونظرا ملوارد اليمن الضئيلة، على 
مجيع أطراف الزناع يف اليمن اختاذ جممل االحتياطات املمكنة 
بغية جتّنب أو، على أي حال، التقليل إىل أدىن حد من وقوع 
املدنية،  التحتية  البنية  املدنيني وأضرار يف  خسائر يف صفوف 
الصحية  املرافق  على  واهلجمات  الطبية.  املرافق  وال سيما 
األزمة  تفاقم  إىل  سوى  ال تؤدي  الصحة  جمال  يف  والعاملني 
اإلنسانية يف اليمن. وجيب على األطراف أن تفعل كل ما يف 

وسعها لتيسري وصول املعونة اإلنسانية - سواء دخول املعونة 
إىل البلد أو توزيعها يف مجيع أحنائه على حد سواء.

يف  ال يتمثل  السودان  جنوب  يف  التحدي  إن  وأخريا، 
تبذهلا  اليت  اجلهود  يف  ولكن  فحسب،  اجلوية  اهلجمات  شّن 
املساعدات  ملنع وصول  املسلحة  واجلماعات  احلكومة  قوات 
املرافق  ومنع  املعونة،  جمال  يف  العاملني  وترويع  اإلنسانية، 
 ،2013 األول/ديسمرب  كانون  ومنذ  العمل.  من  الصحية 
 29 تعّرض  عن  أفيَد  بل  فحسب،  طيب  مرفق  مائة  مل ُيقَفل 
مرفق طيب للنهب أو التدمري. وجنوب السودان ال يزال واحدا 
من أكثر األماكن خطورة يف العامل بالنسبة إىل عمال املساعدة 
اإلنسانية، والعنف يزداد سوءا هناك. وقبل جمرد شهرين، ُقتل 
ستة موظفني من منظمة شريكة لليونيسيف كانوا يف مركبة 
وذلك  هلا،  التابعني  احلكومية  غري  املنظمة  تلك  شعار  حتمل 
بداية  منذ  اإلنساين  املجال  يف  العاملني  على  هجوم  أسوأ  يف 
للحياة  املنقذة  املعونة  حتمل  اليت  اإلنسانية  والقوافل  احلرب. 
وازدياد  املعلنة  املجاعة  مع  وحىت  مرارا.  للهجوم  تتعرض 
احلكومة  ال تزال  السودان،  جنوب  يف  بالكولريا  االصابة 
ُتبعد  اليت  البريوقراطية  العقبات  من  ال تنتهي  سلسلة  تفرض 
األمم املتحدة وشركاءها عن إيصال املواد الغذائية واألدوية إىل 
الناس الذين يف هم يف أمّس احلاجة إليها. وميكننا أن نستمر يف 

الكالم إىل ما ال هناية.

احلكومية  غري  املنظمات  من  ائتالف  أصدره  تقرير  ومثة 
مؤخرا وّثق بأن اهلجمات ضد العاملني الطبيني واملرافق الطبية 
مرور  فبعد  العامل.  حول  بلدا   23 عن  ما ال يقل  يف  وقعت 
عام على اختاذ القرار 228٦ )201٦(، هذا الرقم القياسي 
غري مقبول باملرة. لذلك، جيب على املجلس أن يوّطد عزمه 
الطبية،  واملرافق  الطبيني  املوظفني  ضد  اهلجمات  وقف  على 
وإهناء اإلفالت من العقاب للجناة، والتركيز على منع الضرر 
الصراعات  يف  املحاصرين  املدنيني  من  املاليني  عشرات  عن 
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يف  ومتواصال  مجاعيا  يكون  أن  يتعني  اجلهد  وهذا  املسلحة. 
السنة املقبلة.

اليوم. ميكننا أن ندع سنة أخرى متّر مث  لدينا خيار هنا 
جنلس هنا مرة أخرى للتأسف جتاه وقوع املزيد من اهلجمات 
أن  ميكننا  أو  الطيب،  املجال  يف  والعاملني  املستشفيات  على 
نعمل معا اآلن ونتخذ اخلطوات لعكس تصاعد موجة العنف 
من  للمجلس  املتاحة  األدوات  باستخدام  الواقع،  أرض  على 
بالتزاماهتا جتاه محاية  الوفاء  إىل  املتحاربة  األطراف  أجل دفع 
املدنيني. وينبغي هلذا االختيار أن يكون واضحا، وحنن حباجة 

إىل اختيار ما ينقذ األرواح. 

الايدة غوادي )إثيوبيا( )تكلمت باإلنكليزية(: أود أن 
املفتوحة  املناقشة  هذه  عقد  على  بأوروغواي  باإلشادة  أبدأ 
أن  أيضا  وأود   .)201٦( القرار 228٦  اختاذ  من  عام  بعد 
أشكر األمني العام على تقريره عن محاية املدنيني يف الزناعات 
املسلحة )S/2017/414( وعلى إحاطته اإلعالمية هذا الصباح. 
حنن ممتنون له وجلميع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين 

على تشاطر األفكار بشأن موضوع مناقشتنا اليوم.

لدى نظرنا يف خمتلف حاالت الصراع يف مجيع أحناء العامل 
هنا يف املجلس، تساورنا شواغل إزاء االنتهاك اخلطري للقانون 
املسلحة.  الصراعات  أطراف  ترتكبه  الذي  الدويل  اإلنساين 
وهذا يتعلق بوسائل وأساليب القتال اليت تستخدمها األطراف 
املتنازعة، وال سيما اهلجمات الواسعة النطاق والعشوائية اليت 
ُتشّن ضد السكان املدنيني. كما نشعر باجلزع إزاء التقارير اليت 
تفيد باستمرار اهلجمات على األهداف املدنية، مثل املدارس 
واملستشفيات، ومنع وصول اجلهات اإلنسانية الفاعلة اليت تعمل 
وفقا للمبادئ اإلنسانية الدولية، فضال عن اهلجمات والتهديد 
بشن اهلجمات والعراقيل اليت تعوق املساعدة اإلنسانية، مبا يف 

ذلك خدمات الرعاية الصحية والعاملون فيها. 

املسلحة  الصراعات  يف  الصحية  الرعاية  ضد  العنف  إن 
خيّلف عواقب مدّمرة يف األجلني القريب والبعيد للمجتمعات 
املوظفني  من  واآلالف  الصحية،  الرعاية  ومرافق  املتضررة، 
واملتطوعني يف جمال الرعاية الصحية الذين يقدمون املساعدة. 
التشريد  تفيد عن  الصراع  وتقارير كهذه يف خمتلف حاالت 
القسري والفقر وانعدام الوصول إىل اخلدمات األساسية. ومما 
يشكل لنا قلقا خاصا، بطبيعة احلال، هو األثر على السكان 
يف  واخلسائر  ال توصف  اليت  املعاناة  ذلك  يف  مبا  املدنيني، 
عن  فضال  احلدود،  وعرب  داخليا  السكان  وتشريد  األرواح، 
إضعاف قدرة نظم الرعاية الصحية على توفري الرعاية الالزمة 

للسكان املدنيني، كما أبرز األمني العام يف تقريره.

ترحب إثيوبيا بأولويات احلماية الثالث اليت حددها األمني 
العام يف تقريره، واليت هتدف إىل تعزيز االمتثال للقانون الدويل 
البعثات  ومحاية  الدويل،  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حلقوق 
اإلنسانية والطبية، وحتديد أولويات محاية املدنيني يف عمليات 
القسري  التشريد  منع  السالم، وكذلك  املتحدة حلفظ  األمم 
وإجياد حلول دائمة لالجئني واملشردين داخليا. وحنيط علما 
أيضا برؤيته لتعزيز محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة وأود يف 

ذلك الصدد التطرق إىل النقاط اخلمس التالية.

أوال، إثيوبيا تدرك أمهية االمتثال الصارم للقانون اإلنساين 
الدويل من جانب مجيع أطراف الزناع املسلح، ال سيما عندما 
يتعلق هذا القانون بوسائل وأساليب القتال اليت تشمل محاية 
هجوم  على  تنطوي  اليت  العدائية  األعمال  آثار  من  املدنيني 
تأثري  استكشاف  زيادة  على  ونشجع  عرضي.  أو  متعمد 
انتهاك  يف  الشامل  الدمار  أسلحة  بانتشار  املرتبطة  املخاطر 
للقانون اإلنساين الدويل املتصل مرة أخرى بوسائل احلرب اليت 
تأثريها  وإمكانية  املسلحة  الزناعات  يف  األطراف  تستخدمها 

املدمر على املدنيني.
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تعزيز  يف  املساءلة  أمهية  مع  الرأي  يف  نتفق  بينما  ثانيا، 
االمتثال للقانون اإلنساين الدويل، ينبغي تشجيع تعزيز آليات 

املساءلة الوطنية واإلقليمية أو تعزيز إنشائها.

ثالثا، إن إثيوبيا كوهنا أحد أكرب البلدان املضيفة لالجئني، 
العمل  جماالت  أحد  بوصفه  القسري  التشريد  إدراج  تشجع 
تقريره.  يف  العام  األمني  قدمها  اليت  الرئيسية  األولوية  ذات 
ونقدر اعترافه بدور عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف 
محاية املدنيني، وهو دور ال غىن عنه. بيد اننا نريد أن نشدد 
على ضرورة تزويد عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، منذ 
البداية، باملوارد والقدرات الالزمة، مبا يف ذلك ما يلزمها من 
قدر  ذلك  يقترن  أن  ينبغي  والياهتا.  لتنفيذ  وتدريب  معدات 
االنتهاكات  ضحايا  احتياجات  تلبية  على  بالقدرة  اإلمكان، 
للسكان  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  على  والقدرة  اخلطرية 
تعزيز  ينبغي  داخليا.  املشردون  األشخاص  ال سيما  املدنيني، 
القدرة على إجياد حلول دائمة ملساعدة املشردين داخليا. وهذه 
املدنيني،  أن متكننا من االستجابة حلماية  القدرات من شأهنا 
الصراعات  آلثار  تعرضها  من  واحلد  التشرد  من  املزيد  ومنع 

املسلحة.

االستنتاجات  يف  النظر  ميعن  أن  للمجلس  ينبغي  رابعا، 
اليت توصل إليها الفريق العامل املعين باألطفال والزناع املسلح 
األطفال  تشمل  اليت  الُقطرية  احلاالت  مبختلف  يتعلق  فيما 
والزناع املسلح. كذلك سيكون من املهم ملجلس األمن زيادة 
لكي  املدنيني  بشأن محاية  الرمسية  اخلرباء غري  أفرقة  استخدام 

تتابع االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل.

أخريا، إن إثيوبيا بوصفها من بني البلدان الرئيسية املسامهة 
بقوات واملوقعة على مبادئ كيغايل بشأن محاية املدنيني، أود 
حبماية  الثابت  التزامها  على  جمددا  بالتأكيد  بياين  أختتم  أن 
ذات  الفاعلة  اجلهات  مجيع  مع  العمل  وسنواصل  املدنيني. 

الصلة يف هذا الصدد.

الايدة شوجل  - ييوين )السويد( )تكلمت باإلنكليزية(: 
أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم مناقشة اليوم.

)تكلمت باإلسبانية(
كما أشكركم على محاسكم يف طرح آرائكم.

)تكلمت باإلنكليزية(
وأود أيضا أن أشكر السيدة كريستني برييل، نائبة رئيس 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، والسيد برونو ستاغنو أوغاريت، 
ووتش.  رايتس  هيومن  يف  للمناصرة  التنفيذي  املدير  نائب 
مسامهيهما  على  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  ممثل  للدعوة 

امللهمة.

تؤيد السويد تأييدا تاما البيانني اللذين ُسيدىل هبما ممثل 
األورويب  االحتاد  عن  بالنيابة  اليوم  الحق  وقت  يف  النرويج 

وجمموعة بلدان الشمال األورويب.

املدنيني يف صميم  تضع محاية  الرابعة  جنيف  اتفاقية  إن 
القانون اإلنساين الدويل. أما ميثاق األمم املتحدة فيضعها يف 
صميم والية ومسؤولية جملس األمن. ولألسف، وعلى الرغم 
من هذه احلماية، ميكن القول إنه مل تبلغ اخلطورة يف السابق 
قط الدرجة احلالية اليت نشهدها، من حيث وجود املدنيني يف 
خضم الزناعات املسلحة. لقد انقضى أربعون عاما منذ اعتماد 
 1977 عام  يف  جنيف  التفاقيات  اإلضافيني  الربوتوكولني 
اللذين يعززان محاية املدنيني، ومع ذلك يواجه املجلس، كل 
يوم تقريبا، شهادات على أبشع ضروب الوحشية واحلاالت 

املتعمدة الستهداف املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب.

بالقرى  ومرورا  سورية  يف  تقع  اليت  الفظائع  من  ابتداء 
نيجرييا،  مشال  يف  بورنو  والية  يف  إليها  الوصول  يتعذر  اليت 
يف  األزمة  إىل  السودان  جنوب  تدمر  اليت  البشرية  واملجاعة 
أفغانستان،  يف  قندوز  يف  طبية  مرافق  على  واهلجمات  اليمن 
تكلم األمني العام ونائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر 
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احلايل  املستوى  إن  للحماية.  العاملية  األزمة  عن  صواب  عن 
للمعاناة مروع، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، غري مقبول البتة.

مما ال شك فيه أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن 
محاية املدنيني. ويف الوقت نفسه، جيب على املجتمع الدويل، 
مبا يف ذلك املجلس، فعل املزيد. ونرحب باملسار الذي اقترحه 
األمني العام بشأن احلماية وتوصياته من أجل توفري هنج شامل 
للحماية وأكثر طموحا لألمم املتحدة. إن مسار احلماية يرتبط 
وهذا  العام.  األمني  وضعها  اليت  الوقاية  خبطة  وثيقا  ارتباطا 
النهج ينقذ األرواح ومينع املعاناة. كذلك ينطوي على امكانية 
الذي  األمر  اإلنسانية،  املعونة  من  الدوالرات  مليارات  توفري 

ميكن بدوره أن ُيستثمر يف بناء جمتمعات مستقرة ومزدهرة.

املدنيني يف  جنتمع هنا مرة كل عام للحديث عن محاية 
مناقشة مفتوحة. ولكننا يف كل يوم، نتطرق إىل تلك املسائل 
يف عملنا. ومن مسؤوليتنا ضمان محاية املدنيني يف كل صراع، 
غري أننا كثريا ما نفشل. كيف ميكننا القيام بذلك؟ إن خطة 
محاية املدنيني واسعة. واليوم، سأقتصر يف كلميت على التركيز 

على ثالث مسائل.

أوال، ميكننا أن نضمن احترام القانون اإلنساين الدويل، 
تعترب  كانت  بينما  اإلنسان.  الدويل حلقوق  القانون  وكذلك 
الوفيات اليت تقع يف صفوف املدنيني بوصفها إصابات عرضية 
املدنيني  استهداف  حاليا  نشهد  احلروب،  يف  حتاشيها  يتعذر 
واهلياكل  املدنيني  على  املتعمدة  اهلجمات  إن  فاعلة.  بصورة 
أدوات  صندوق  يف  أخرى  أداة  جمرد  تعترب  املدنية  األساسية 
احلرب. ونتفق متاما مع األمني العام على وجوب عكس مسار 
يف  بل  حتمية.  احلرب  يف  املدنيني  وفيات  بأن  القائل  السرد 

الواقع أنه ميكن منع وقوع هذه الوفيات.

القانون اإلنساين الدويل يوفر أساسا للوقاية، فضال عن 
حتقيق املصاحلة وبناء السالم واملساءلة. إن محاية وتعزيز حقوق 
اإلنسان يسهمان يف معاجلة األسباب اجلذرية لعدم االستقرار. 

الدويل  القانون  يف  أقوى  جنساين  منظور  تضمني  وبوسعنا 
اإلنساين. مما يكفل جلميع املدنيني - رجاال ونساء - احلماية 
اليت يستحقوهنا، وكذلك املساعدة اإلنسانية املحايدة. وتواجه 
الصراع  حاالت  يف  خاصة  شديدة،  خماطر  والفتيات  النساء 
املسلح. وهلذا، من املهم معاجلة احتياجات النساء والفتيات يف 
الصراعات املسلحة. وعالوة على ذلك، ال بد من االعتراف 
للمهاجرين  احلماية  واحتياجات  الشديدة  الضعف  جبوانب 
والالجئني واملشردين داخليا، ال سيما األطفال هبا ودراستها 

ومن مث معاجلتها.

ثانيا، ميكننا أن نتخذ خطوات ملموسة إىل األمام بالبناء 
التوصيات  وعلى   )201٦(  228٦ التارخيي  القرار  على 
الواردة يف تقرير األمني العام الصادر يف آب/أغسطس 201٦ 
)S/2016/360( إن السويد على استعداد للمشاركة يف اإلطار 
واألشخاص  واجلرحى  املرضى  حلماية  والسياسي  القانوين 
للمشاركة.  مستعدة  والسويد  مساعدهتم.  إىل  تسعى  الذين 
يعكف وفد وزاري يف حكوميت معين بالقانون الدويل ونزع 
محاية  لتعزيز  وحمددة  جديدة  مقترحات  وضع  على  السالح 

الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة.

وضع  نكفل  أن  ميكننا  السالم،  حبفظ  يتعلق  فيما  ثالثا، 
ركيزة لالستراتيجيات السياسية توجه مجيع عمليات السالم. 
فال ميكن اعتبار مسألة محاية املدنيني بوصفها أمرا اختياريا. 
وجيب أن حتتل مكان األولوية يف تلك االستراتيجيات السياسية، 
البعثات.  وأن تتوفر هلا املوارد املناسبة يف مجيع مناحي عمل 
وهذا يتطلب أن تتوفر للمجلس معلومات مناسبة ودقيقة فيما 
يتعلق حبماية املدنيني، وهي مسألة نرى من الضروري إدراجها 
مع  األخرى،  واآلليات  العام  األمني  من  املقدمة  التقارير  يف 

االستفادة من منظومة األمم املتحدة ككل.

إن البعثات تؤدي دورا حامسا يف ضمان حتديد احتياجات 
مشاركة  ضمان  وجيب  ومعاجلتها.  عنها  واإلبالغ  احلماية 
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املرأة يف مجيع مراحل استراتيجيات احلماية لكي تضمن تلك 
االستراتيجيات تلبية احتياجات مجيع السكان. جيب االستمرار 
يف بناء قدرات القوات العسكرية وقوات الشرطة التابعة لألمم 
املواطنني، فهي جزء من إصالح  املتحدة، مبا يف ذلك محاية 

عمليات حفظ السالم.

ختاما، بصفيت رئيس الفريق العامل التابع ملجلس األمن 
املعين باألطفال والزناع املسلح، نود أيضا تسليط الضوء على 
آلية  املسلح  والزناع  لألطفال  األمن  جملس  خلطة  أن  حقيقة 
املدارس  على  اهلجمات  مرتكيب  مع  للتعامل  هامة  مساءلة 
وهي  واإلبالغ،  للرصد  آليتها  يشمل  وهذا  واملستشفيات. 
املسلح  والزناع  األطفال  عن  العام  لألمني  السنوي  التقرير 
ومرفقاته، اليت تضم قائمة مبرتكيب هذه اهلجمات وخطط عمل 
التصدي  األمم املتحدة املربمة إلهناء هذه االنتهاكات. وبغية 
النتشار اإلفالت من العقاب عن اهلجمات على مرافق الرعاية 

الصحية، ميكننا االستفادة بشكل كامل من تلك اآللية.

إطار  يف  املدنيني  محاية  بشأن  كبريا  تقدما  أحرزنا  لقد 
أوسع.  نطاق  على  املتحدة  األمم  عمل  إطار  ويف  املجلس 
االتفاق  القرارات ومت  اختذت  لقد  القانوين موجود؛  واإلطار 
احلماية  طريق  على  السري  نبدأ  أن  اآلن  علينا  وجيب  عليها. 
على  العمل  مع  اإلنساين،  الدويل  القانون  احترام  يعزز  الذي 
منع نشوب الزناعات وإهنائها. وسيتطلب القيام بذلك االلتزام 

الكامل والقيادة القوية لألمني العام وجملس األمن.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  إاليتشيف  الايد 
اإلعالميتني  اإلحاطتني  ومقدمي  العام  األمني  نشكر  أن  نود 

على املشاركة يف جلسة اليوم.

جملس  أعمال  جدول  يف  املدنيني  محاية  مسألة  أدرجت 
بقاء  ما يربر  هناك  أن  ونعتقد  جدا.  طويلة  فترة  منذ  األمن 
الزناعات،  طابع  تغري  مع  املجلس.  اهتمام  حمل  املسألة  تلك 
تكتسي  للجرحى  والرعاية  الصحية  الرعاية  توفري  مسألة  فإن 

يدور  اليوم،  االضطراب  مناطق  من  العديد  يف  أمهية خاصة. 
القتال يف مناطق مكتظة بالسكان حيث يعتمد املدنيون بشدة 
على سالسة أداء اهلياكل األساسية الطبية. وجيب على أطراف 
الزناع، أينما يكون، اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة سالمة 
املساعدات  يتلقون  الذين  األشخاص  يشمل  وهذا  املدنيني. 

اإلنسانية والطبية.

وجيب أن يسعى عمل املجتمع الدويل إىل االضطالع مبهام 
أننا ال نعتقد  بيد  املدنيني.  التخفيف من معاناة  إنسانية، مثل 
السياق  الطبية عن  املساعدات  مسألة  فصل  الصواب  من  أنه 
العام حلماية املدنيني واجلهود املبذولة لتسوية الزناعات. ونقدر 
كثريا اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تقدمي 
املساعدات إىل املدنيني، مبا يف ذلك عن طريق توفري الدواء، 
وتدريب املوظفني، وتوفري املساعدات الطبية وتبادل املعارف 
بشأن قواعد القانون الدويل اإلنساين. ونعتقد أن املقترحات 
اليت قدمتها اللجنة الدولية للصليب األمحر لتبادل املمارسات 

اجليدة يف ذلك املجال تستحق املزيد من الدراسة. 

إن حاجة املدنيني إىل املساعدات الطبية غالبا ما تستخدم، 
خالفا ألحكام القانون الدويل، لتحقيق مزايا عسكرية وغريها. 
ومرة أخرى، جيب أن نوجه االنتباه إىل احلالة الكارثية فيما 
أوكرانيا.  شرق  يف  الطبية  املساعدات  على  باحلصول  يتعلق 
إن اهلجمات العشوائية اليت تشنها القوات املسلحة األوكرانية 
ذلك  يف  مبا  املدنية،  األساسية  اهلياكل  من  الكثري  دمرت  قد 
الثاين/يناير،  كانون  يف  املثال،  سبيل  فعلى  املستشفيات. 
أصابت نريان املدفعية املستشفيات ومدارس املراحل املتوسطة 
نتيجة  املاضية،  الثالث  السنوات  مدى  وعلى  مكيفكا.  يف 
للحصار الذي فرضته كييف، مل يتمكن املدنيون من احلصول 
على الرعاية واألدوية الالزمة. إن تقرير األمني العام عن محاية 
الذي  احلظر  يربز   )S/2017/414( املسلح  الزناع  يف  املدنيني 
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اليت  أوكرانيا،  مع جنوب شرق  التجارة  على  فرضته كييف 
متس، يف مجلة أمور، توفري اللوازم الطبية إىل املنطقة.

األوكرانية،  السلطات  عكس  على  بلدنا،  قدم  وقد 
وال يزال يقدم مساعدات كاملة، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 
إىل مواطين اجلنوب الشرقي، الذين تتعرض صحتهم وحياهتم 
اليت  األهداف  املحددة  اإلجراءات  بسبب  يوميا  للتهديد 
العاملني  مناشدات  تسفر  ومل  األوكرانية.  احلكومة  تتخذها 
املجال اإلنساين واملدافعني عن حقوق اإلنسان،  الدوليني يف 
اليت  الفئات األكثر ضعفا هي  أن  ما أشاروا إىل  الذين كثريا 
تعاين من احلصار، مبن يف ذلك األطفال واملسنون واألشخاص 
ذوي اإلعاقة، عن أي نتائج. نود أن نوجه تعليقاتنا إىل وفد 
أوكرانيا وندعو أوكرانيا إىل رفع التدابري التقييدية الالإنسانية 

اليت فرضتها على شعبها. 

ويف أماكن أخرى، كان العاملون يف املجال اإلنساين، مبن 
فيهم املوظفون الطبيون، ضحايا للجماعات اإلرهابية املسلحة 
بصورة متزايدة. وليس علينا أن نبحث بعيدا عن أمثلة، مثل 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلو  شنه  الذي  اهلجوم 
والشام على املستشفى العسكري يف أفغانستان يف شباط/فرباير 
وعلى موظفي اللجنة الدولية للصليب األمحر يف آذار/مارس. 
يف  املقاتلني  اخفاء  مثل  أساليب  إىل  أيضا  نشري  أن  وينبغي 
املراكز الطبية، واستخدام اجلرحى واملرضى كدروع بشرية، 
اإلنسانية، فضال عن  املساعدات  تقدمي  أمام  العقبات  ووضع 
املدنيني. ويف شرق حلب،  األدوية من  قسرا على  االستيالء 
استخدمت مسألة اإلجالء الطيب بوقاحة كورقة مساومة من 
هجمات  بشأن  مروعة  معلومات  وهناك  اإلرهابيني.  جانب 
الذي  األمر  الطيب،  املجال  العاملني يف  على  إرهابيون  نفذها 
يؤكد على احلاجة إىل بذل جهود إضافية من جانب الدول 
ضمان  آليات  لتعزيز  اإلنسانية  واملنظمات  املتحدة  واألمم 

سالمة موظفي املساعدة اإلنسانية.

ويف هذه املرحلة، نرى أن لدينا األطر القانونية للتعامل 
مع القضايا املطروحة، وهي كافية. وينبغي أن ينصب التركيز 
الصلة.  ذات  واملعايري  باملبادئ  لاللتزام  العملية  التدابري  على 
إن القرار 228٦ )201٦( يقدم إىل الدول وأطراف الزناع 
املبادئ التوجيهية الالزمة املتعلقة هبذه املسألة. لقد تبادلنا الرأي 
بشأن االقتراح الذي قدمه األمني العام يف عام 201٦ بشأن 
التوصيات اخلاصة بالرعاية الصحية. ونعتقد أن هذه التوصيات 
أال  لنا  ينبغي  ولكن  املقبلة،  لألعمال  أساسا  توفر  أن  ميكن 
ننسى، يف رأيي، أهنا تتضمن أيضا عددا من القضايا اخلالفية 
اليت تتجاوز القرار 228٦ )201٦( وقواعد القانون الدويل 

اإلنساين. 

وقد درسنا التقرير األخري لألمني العام عن محاية املدنيني 
ملنع  اجلهود  جتميع  ضمان  اعتزام  وندعم  املسلح.  الزناع  يف 
نشوب الزناعات ومحاية املدنيني. ويف رأينا، جيب أن يستند 
النهج إىل القانون الدويل، وينبغي أال يفرض أي تسلسل هرمي 
نود  لكننا  إجيابية.  نتائج  أن يؤدي إىل  مصطنع؛ ميكن حينها 
أن حنذر من أي تفسري تعسفي ملعايري القانون الدويل اإلنساين 
تدابري  اختاذ  إىل  احلاجة  ال نعارض  إننا  األخرى.  والنصوص 
تكفل حماسبة املسؤولني عن قتل املدنيني، مبن فيهم املوظفون 
الطبيون. وال نتشاطر النظرة الوردية ألنشطة املحكمة اجلنائية 
الدولية فيما يتعلق مبا يسمى آلية إجراء حتقيقات يف سورية. 
مليثاق  انتهاك صارخ  هو  اآللية  تلك  إنشاء  فإن  أشرنا  وكما 

األمم املتحدة.

يف  والتسييس  املواجهة  من  املرتفع  احلايل  املستوى  إن 
الشؤون الدولية كان له أثر سليب على مسألة محاية العاملني 
يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية والطبية. وإزاء االدعاءات 
اليت ال سند هلا ضد روسيا، عدم االستجابة يف عام 201٦ 
للهجوم على مستشفى روسي متنقل كان يقدم املساعدات إىل 
السوريني كانت مثاال صارخا للمعايري املزدوجة. ونتيجة هلذه 
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الضربة، قتل ممرضان وأصيب طبيب جبروح خطرية. فالناس 
إال  الذين ال يريدون  احلدث، ال سيما  بذلك  مهتمة  مل تكن 
إثارة فضائح روسية. ليسوا مهتمني باملعلومات عن املخزونات 
الطبية املنسية يف شرق حلب، اليت منعها املقاتلون عن الذين 
يف  املزدوجة  املعايري  وتتجلى  األدوية.  نقص  بسبب  يعانون 
واليمن  العراق  العسكرية يف  املتاحة عن احلمالت  املعلومات 
يف  بالتحالف  ما يسمى  وهناك  أخرى.  وبلدان  وأفغانستان 
ذلك  يف  مبا  املدنية،  األساسية  اهلياكل  تعرضت  لقد  سورية. 
القوات  من  حىت  خميف،  بانتظام  للغارات  الصحية،  املرافق 
املسلحة الدولية. فنجم عن هذه اهلجمات مئات اآلالف من 

الضحايا. 

إدلب،  على  صاروخية  غارة  نتيجة  شباط/فرباير،  ويف 
دمرت بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر، مبا يف ذلك املعدات 
الطبية، وأصيب أفرادها جبروح. ونتيجة للغارات اليت نفذها 
التحالف الدويل على مستشفى ميداين يف سورية يف نيسان/

جرى  عديدة،  لسنوات  ذلك،  ومع  مدنيا.   1٤ قتل  أبريل، 
جتاهل تلك احلوادث أو عرضت بوصفها من األضرار التبعية 
املسبوق يف جمال  لالعتداء غري  ونظرا  لتجنبها.  اليت ال سبيل 
املعلومات، فإن موثوقية البيانات املتعلقة حبماية املدنيني، مبا يف 
ذلك اهلجمات على املوظفني الطبيني، تكتسي أمهية خاصة. 

االعتبار.  بعني  والظروف  العوامل  مجيع  أخذ  وينبغي 
الصلة  ذات  املتحدة  األمم  هيئات  استرشاد  بضرورة  ونؤمن 
إليها  الواردة  املعلومات  من  الشامل  التحقق  بضرورات 
والتحليل غري املتحيز هلا. ويتعلق ذلك أيضا بتقرير األمني العام 

عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة.

جلميع  امتناننا  عن  اإلعراب  أخرى  مرة  نود  اخلتام،  يف 
مناطق  يف  املدنيني  للسكان  الطبية  الرعاية  يقدمون  الذين 
الزناعات املسلحة، حىت يف الظروف القاسية، وهو األمر الذي 

كثريا ما يكلفهم حياهتم.

الايد أبو العطا )مصر(: سيدي الرئيس، أود يف البداية 
إليكم بالشكر على عقد هذه اجللسة اهلامة بشأن  أن أتوجه 

محاية املدنيني والرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة. 

بقاع  من  العديد  يف  املدنيون  هلا  تعرض  اليت  املعاناة  إن 
العامل جراء الزناعات الدائرة، وبصفة خاصة يف منطقيت الشرق 
املجتمع  تقاعس  مدى  جليا  أظهرت  قد  وأفريقيا،  األوسط 
كرامتهم  وصون  للمدنيني  احلماية  توفري  عن  وعجزه  الدويل 
هلذه  عرضة  األكثر  للفئات  بالنسبة  وال سيما  وإنسانيتهم، 
االنتهاكات من النساء واألطفال. ورغم التطور الكبري الذي 
طرأ على الصعيد املفاهيمي اخلاص حبماية املدنيني، وال سيما 
منذ اختاذ القرار 12٦5 )1999( وما ترتب عليه من وضع 
فإن  األمن،  جملس  أولويات  رأس  على  املدنيني  محاية  مسألة 
ذلك مل ُيترجم حىت اآلن إىل إجراءات ملموسة على األرض 
ضرورة  ما يستدعي  وهو  املدنيني،  محاية  منظومة  من  تعزز 
فعالية  أكثر  لتدابري  األمن حتديدا  املتحدة وجملس  األمم  اختاذ 

حلمايتهم. 

يف  العام  األمني  حددها  اليت  األولويات  مع  نتفق  إننا 
تقريره األخري )S/2017/414( بشأن موضوع محاية املدنيني يف 
الزناعات املسلحة، لتعزيز منظومة احلماية. وهنا، نود التركيز 
على األولوية الثانية اليت حددها األمني العام يف تقريره، وحتديدا 
ضرورة العمل على توفري احلماية للبعثات الطبية، باعتبار أن 
الطيب  املجال  يف  والعاملني  الطبية  املنشآت  على  اهلجمات 
واملرضى واجلرحى تعد أحد أفظع االنتهاكات للقانون الدويل 
تنامي وترية اهلجمات  اإلنساين. ويف هذا اإلطار، ويف ضوء 
املوجهة ضد القطاع الطيب فضال عما الحظناه من قيام بعض 
واملستلزمات  اخلدمات  نفاذ  أمام  العراقيل  بوضع  األطراف 
الطبية للمحتاجني، اختذ جملس األمن يف مستهل رئاسة مصر 
للمجلس يف شهر أيار/مايو 201٦ القرار 228٦ )201٦(، 
املعنون الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة، وقد جاءت هذه 
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املبادرة اهلامة واليت أطلقتها مخس دول من األعضاء املنتخبني 
يف جملس األمن من بينها مصر، لتعاود التأكيد على االلتزامات 
الواردة يف القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق حبماية القطاع 
الطيب ولتدين وقوع انتهاكات على املنشآت الطبية والعاملني 

يف املجال الطيب. 

كما حث القرار الدول على اختاذ إجراءات عملية وفعالة 
من أجل منع وقوع مثل هذه االنتهاكات ومعاجلتها وضرورة 
حماسبة مرتكيب هذه اجلرائم وضمان عدم إفالهتم من العقاب، 
وطالبها أيضا بتوفري سبل آمنة للنفاذ إىل الرعاية الطبية دون 
عوائق. وبالرغم مما مثله مترير هذا القرار من عالمة فارقة فيما 
يتعلق بالتطور املفاهيمي لتناول موضوع محاية القطاع الطيب، 
فإن ذلك مل يغري كثريا من الواقع. فما زال استهداف العاملني 
يف القطاع الطيب يف الزناعات مستمرا، بل على العكس فقد 
شهد العام املاضي تناميا ملحوظا يف وترية استهداف القطاع 
املدنيني  الرئيسية عن محاية  املسؤولية  أن  الطيب. وبالرغم من 
تقع على عاتق الدول أطراف الزناع، مبوجب اتفاقيات جنيف 
الفترة  العامل خالل  اليت شهدها  لعام 19٤9، فإن األحداث 
األخرية أظهرت مبا ال يدع جماال للشك ضرورة تضافر اجلهود 
الدولية من أجل منع وقوع بل وجترمي وحماسبة مرتكيب مثل 

هذه االنتهاكات يف إطار االحترام التام للشرعية الدولية.

فرصة  ميثل  اليوم  اجتماعنا  أن  على  التأكيد  أود  ختاما، 
القرار  بتنفيذ  يتعلق  فيما  املحرز  التقدم  مدى  لتقييم  ساحنة 
228٦ )201٦(. ونطالب الدول بتحمل مسؤولياهتا وتنفيذ 
هذا  يف  جانبنا  من  ونؤكد،  القرار.  يف  الواردة  االلتزامات 
تضمنها  اليت  الغايات  لتحقيق  جهدا  ندخر  لن  أننا  الصدد، 
القرار حرصا منا على إعالء القيم والقواعد السامية للقانون 

الدويل اإلنساين.

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  كاردي  الايد 
رئاسة أوروغواي على عقد هذه املناقشة املفتوحة، اليت حنتفل 

 228٦ القرار  الختاذ  األوىل  السنوية  بالذكرى  خالهلا  من 
واإلنساين  الطيب  املجالني  يف  العاملني  محاية  بشأن   )201٦(

واملرافق ذات الصلة.

وأود أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية، أوال 
وقبل كل شيء، األمني العام على مشاركته يف هذه املناقشة 
نائبة  عن  فضال   ،)S/2017/414( تقريره  وعرض  املفتوحة 
رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، السيدة كريستني برييل، 
ووتش،  رايتس  هيومن  يف  للمناصرة  التنفيذي  املدير  ونائب 
السيد برونو ستانيو أوغاريت، على أفكارهم وعروضهم الثاقبة 

واملثرية لالهتمام.

عن  املراقب  هبما  سيديل  اللذين  البيانني  إيطاليا  وتؤيد 
أصدقاء  بالنيابة عن جمموعة  وممثل سويسرا  األورويب  االحتاد 

محاية املدنيني.

يف  اآلراء  بتوافق   )201٦(  228٦ القرار  اختاذ  شكل 
يف  الوفود  من  جدا  كبري  عدد  شارك  والذي  املاضي،  العام 
تقدميه، إجنازا تارخييا ملجلس األمن. فقد وجه رسالة قوية إىل 
املجتمع الدويل من خالل دعوته مجيع أطراف الزناع إىل توفري 
واملرافق  واإلنساين  الطيب  املجالني  يف  للعاملني  خاصة  محاية 
التنفيذ  ذات الصلة وضمان املساءلة عن االنتهاكات وكفالة 
امللموس ألحكام القرار، مبا يف ذلك احلاجة إىل تبادل أفضل 

املمارسات.

بوصفه   )201٦(  228٦ القرار  أحكام  إيطاليا  وتؤيد 
الدويل  للقانون  األساسية  املبادئ  احترام  وزيادة  لتنفيذ  أداة 
نتذكر  أن  وجيب   .19٤9 لعام  جنيف  واتفاقيات  اإلنساين 
االلتزام الوارد يف املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع 
االتفاقيات  الحترام  ليس   ،1977 لعام  األول  والربوتوكول 
مجيع  يف  االتفاقيات  احترام  لضمان  أيضا  وإمنا  فحسب، 
الكامل  بالتنفيذ  ملتزمون  فإننا  الصدد،  هذا  ويف  الظروف. 
املدنيني  حبماية  املتعلقة  وأحكامه   )201٦(  228٦ للقرار 
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ومرافق الرعاية الصحية والعاملني يف املجال الطيب. وسنسهم 
الغاية.  هذه  حتقيق  إىل  الرامي  اهلام  الدعوي  الدور  يف  أيضا 

وتشكل املناقشة املفتوحة اليوم جزءا من ذلك اجلهد أيضا.

شهدنا،   ،201٦ أيار/مايو   3 يف  القرار  اختاذ  منذ 
لألسف، املزيد من التدهور يف احلالة مع تزايد اهلجمات اليت 
متت فيها التضحية باملدنيني يف سبيل األطراف املتحاربة اليت 
وأمن سكاهنا  أن سالمة  املدمرة  وأهدافها  استراتيجياهتا  تبّين 
ذلك  وحيدث  هلا.  القصوى  األولوية  بوضوح  ال يشكالن 
كل يوم يف سورية ويف اليمن ويف جنوب السودان، وكذلك 
لترمجة  الوقت  حان  وقد  األخرى.  األماكن  من  العديد  يف 
األقوال إىل أفعال. وحنث على عدم استهداف مرافق الرعاية 
الصحية وموظفيها يف سياق الزناعات، وكذلك على ضمان 
ضمان  أجل  من  هلم  عوائق  دون  من  اآلمن  اإلنساين  املرور 
للسكان  فعالية  الطرق  بأسرع ما ميكن وبأكثر  اإلغاثة  تقدمي 

املحتاجني.

إن األطفال هم يف الغالب الذين يعانون من اآلثار األكثر 
تدمريا للصراعات. وهلذا السبب، تدين إيطاليا بأشد العبارات 
استخدام  أي  عن  فضال  املدارس،  تستهدف  اليت  اهلجمات 
املدارس  بإعالن  الصدد  هذا  وتذّكر يف  للمدارس،  عسكري 

اآلمنة الذي نأمل أن يوقع عليه املزيد من الدول األعضاء.

القسرية  اهلجرات  مفرغة من  إىل حلقة  الزناعات  تؤدي 
تشمل  واليت  بالبشر،  االجتار  وعمليات  الالجئني  وتدفقات 

مجيعها الكثري من األطفال.

املهاجرين  هتريب  إزاء  قلقنا  عن  اإلعراب  نكرر  إننا 
للخطر  الناس  من  اآلالف  حياة  يعرض  مما  بالبشر،  واالجتار 
ادخار  عدم  إيطاليا  وستواصل  املتوسط.  األبيض  البحر  يف 
تفكيك  بغية  والتنمية  والتضامن  األمن  بني  للجمع  أي جهد 
النموذج التجاري للمتجرين بالبشر وإنقاذ األرواح يف البحر. 

الذين هم يف  املدنيني،  أرواح  كما يشمل ذلك اجلهد محاية 
الغالب من الفارين من الزناعات.

حددها  اليت  الثالث  احلماية  أولويات  إيطاليا  وتدعم 
احترام  تعزيز  وهي   ،)S/2017/414( تقريره  يف  العام  األمني 
القانون الدويل، مع إيالء اهتمام خاص حلرب املدن؛ ومحاية 
البعثات اإلنسانية والطبية وإعطاء األولوية حلماية املدنيني يف 
عمليات األمم املتحدة للسالم ومنع التشريد القسري، والسعي 
إىل احللول الدائمة للمشردين والالجئني. كما نؤيد توصيات 
األمني العام يف ذلك الصدد، املوجهة إىل الدول األعضاء وإىل 
منهجي  مجع  إىل  احلاجة  ذلك  يف  مبا  السواء،  على  املجلس 

للبيانات وحتليلها واإلبالغ عنها.

ونود أن نشري إىل أولويتني هامتني أخريني بشأن احلماية 
املنع،  وهي  القبلية،  باملراحل  تتعلق  األوىل  للمدنيني.  الفعالة 
واألخرى تتعلق باملراحل البعدية، وهي املساءلة. فمنع نشوب 
الزناعات من خالل هنج كلي شامل يعاجل األسباب اجلذرية هو 
أفضل طريقة حلماية املدنيني. وهلذا فإننا نقدر، بوجه خاص، 
وآليات  املبكر  اإلنذار  تعزيز  ضرورة  إىل  التقرير  يف  اإلشارة 

العمل املبكر.

حد  إىل  فعالة  غري  الوقاية  ستكون  نفسه،  الوقت  ويف 
التحقيق يف  فيجب  بعدية.  مساءلة  بعملية  مل تقترن  إذا  كبري 
الدويل اإلنساين ومبادئ حقوق اإلنسان،  القانون  انتهاكات 
باالستفادة  ذلك  يف  مبا  العدالة،  إىل  مرتكبيها  تقدمي  وجيب 
اجلنائية  املحكمة  من  اإلحاالت  من  االقتضاء،  عند  الكاملة، 
الدولية. وجيب أال ننسى يف ذلك الصدد أن املسؤولية الرئيسية 
عن محاية السكان، تقع على عاتق الدول نفسها وعلى نظمها 

القضائية الوطنية.

وأخريا، كانت إيطاليا من بني أوائل املوقعني على مبادئ 
كيغايل بشأن محاية املدنيني واملسؤولية عن احلماية - اليت كان 
تقرير األمني العام حمقا يف اإلشارة إليها - واملناصرين هلا. ويف 
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القدرات من خالل  بناء  إيطاليا تسهم يف  فإن  الصدد؛  ذلك 
دورات حمددة ألفراد حفظ السالم بشأن محاية املدنيني، اليت 
التابع  االستقرار  حتقيق  لوحدات شرطة  التميز  مركز  ينفذها 
جلهاز الدرك اإليطايل يف فيتشيزنا. ونأمل يف أن تنضم املزيد 
من الدول األعضاء إىل مبادئ كيغايل البالغة األمهية، يف رأينا، 

من أجل محاية املدنيني من قبل بعثاتنا حلفظ السالم.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أذّكر مجيع املتكلمني بضرورة 
قصر بياناهتم على ما ال يتجاوز أربع دقائق، بغية متكني املجلس 
من إجناز عمله بسرعة. ويرجى من الوفود اليت لديها بيانات 
طويلة، توزيع نصوص مكتوبة واإلدالء بنسخ خمتصرة عندما 

تتكلم يف القاعة. 

أعطي الكلمة اآلن ملمثل مجهورية فزنويال البوليفارية.

)تكلم  البوليفارية(  فزنويال  )مجهورية  مولينا  الايد 
باإلسبانية(: إنه لشرف جلمهورية فزنويال البوليفارية أن تتكلم 
باسم حركة بلدان عدم االحنياز يف هذه املناقشة املفتوحة اليت 
حنتفل فيها بالذكرى السنوية األوىل العتماد قرار جملس األمن 
واملوظفني  واملرضى  اجلرحى  محاية  بشأن   )201٦(  228٦

الطبيني والعاملني يف املجال اإلنساين يف الزناعات املسلحة.

أوال، نعرب عن احترامنا للسيد رودولفو نني نوفوا وزير 
خارجية أوروغواي بالنيابة عن الدول األعضاء يف حركة عدم 
االحنياز. كما نعرب عن أفضل متنياتنا لوفد بلده بشهر ناجح 
املبذولة يف  قيادة أعمال املجلس. ونشيد كذلك باجلهود  يف 
إعداد املذكرة املفاهيمية )S/2017/365، املرفق( هلذه املناقشة 
املفتوحة، اليت ستكون مبثابة األساس لتوجيه مناقشاتنا اليوم. 
وكذلك نشكر األمني العام على بيانه، والسيدة كريستني برييل، 
والسيد برونو ستاغنو أوغاريت على إحاطتيهما اإلعالميتني. 

يواجه العامل الذي نعيش فيه اليوم عدة هتديدات وحتديات 
ناشئة معقدة وجديدة للسالم واألمن الدوليني. وهي تشمل تلك 

والزناعات  واحلروب  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  النامجة عن 
املسلحة،  الزناعات  سياق  شهدنا، يف  وقد  أمدها.  طال  اليت 
يف  املحاصرين  األبرياء  للمدنيني  اإلنسانية  املعاناة  أن  كيف 
خضم الصراع، ميكن أن تتفاقم هبجمات متعمدة وعشوائية، 
ومنهجية - يف بعض احلاالت - على اجلرحى واملرضى، وعلى 
موظفي الرعاية الصحية والعاملني يف املجال اإلنساين املكرسني 
حصرا للمهام الطبية، وعلى وسائل نقلهم ومعداهتم، وكذلك 
على املستشفيات واملؤسسات الصحية األخرى. ويشمل ذلك 
اهلجمات اليت ترتكبها جهات فاعلة من غري الدول، مما يهدد 

حرمة هذه املؤسسات مبوجب القانون الدويل. 

أعمال  بشدة  تدين  االحنياز  عدم  حركة  فإن  ولذلك، 
عدم  حركة  وتستنكر  والتهديدات.  اهلجمات  هذه  العنف 
السكان  على  اهلجمات  لتلك  املدى  بعيدة  العواقب  االحنياز 
للبلدان املتضررة. فيجب أن تتوقف  املدنيني والنظم الصحية 
تلك اهلجمات، اليت ميكن أن تشكل جرائم حرب. وجيب أن 
يواجه املسؤولون العدالة بغية كسر حلقة اإلفالت من العقاب 

وإرسال رسالة واضحة وموحدة بعدم التسامح إطالقا.

الدول واحلكومات، يف ذلك الصدد،  وقد أدان رؤساء 
بلدان  حكومات  أو  دول  لرؤساء  الـ 17  القمة  مؤمتر  أثناء 
عدم االحنياز، الذي عقد يف أيلول/سبتمرب 201٦ يف جزيرة 
مارغاريتا، يف فزنويال، اهلجمات املتزايدة على سالمة موظفي 
املساعدة اإلنسانية ودعوا حكومات الدول األعضاء يف األمم 
وفقا  اإلنسانية،  املنظمات  موظفي  محاية  ضمان  إىل  املتحدة 
ألحكام القانون الدويل ذات الصلة وأحكامه املتعلقة باجلانب 

اإلنساين.

عدم  بلدان  حركة  وحكومات  دول  رؤساء  سلم  وقد 
االحنياز، بتأكيدهم من جديد على أن محاية املدنيني يف مجيع 
أحناء أراضيهم هي مسؤولية رئيسية للبلدان املضيفة، بأن هذه 
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األمم  عمليات  إىل  األحيان  بعض  يف  كذلك  توكل  املهمة 
املتحدة حلفظ السالم، اليت أعادت تأكيد التزامها هبا.

االحنياز، يف  الدول األعضاء يف حركة عدم  أقرت  وقد 
ذلك الصدد، بأن العديد من الوكاالت اإلنسانية والعاملني يف 
املجال الصحي يعملون يف البلدان اليت تنتشر فيها بعثات األمم 
السالم، حيث تضطلع بدور هام يف مساعدة  املتحدة حلفظ 
الضروري  من  ولذلك  املسلحة.  الزناعات  سياق  يف  املدنيني 
أن متتثل مجيع األطراف امتثاال تاما اللتزاماهتا مبوجب القانون 
الدويل، حسب االقتضاء، ومبوجب القانون الدويل اإلنساين، 
 19٤9 لعام  جنيف  اتفاقيات  مبوجب  اللتزاماهتا  وال سيما 
 1999 لعامي  اإلضافية  الربوتوكوالت  مبوجب  والتزاماهتا 
 ،S/2017/365( املفاهيمية  املذكرة  يف  ذكر  كما  و 2005، 
املرفق( هلذه املناقشة املفتوحة. إن ذلك أمر ضروري لتمكني 
وتيسري املرور اآلمن وغري املعاق لإلغاثة اإلنسانية املحايدة، مبا 

يف ذلك البعثات الطبية وأفرادها ولوازمها الطبية. 

كما تدعو الدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز مجيع 
األطراف يف الزناعات املسلحة الدولية إىل مضاعفة جهودها 
لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ويشمل 
ذلك مبادئ احليطة ضد اهلجمات والتناسب والتفريق اهلادفة، 
املدنيني  السكان  ضد  اهلجمات  حظر  إىل  أمور،  مجلة  يف 
الزناعات  أثناء  اخلاصة  املمتلكات  وبعض  املدنية  واملمتلكات 

املسلحة.

الزناعات  أي من  األطراف يف  التزام  أيضا  ويشمل هذا 
ومواد  واملستشفيات  املدنية  للمنشآت  العامة  احلماية  بضمان 
هتديدات  من  املواد  تلك  وتوزيع  نقلها  ووسائل  اإلغاثة 

العمليات العسكرية .

وتؤكد حركة عدم االحنياز أيضا وجوب امتثال الوكاالت 
البلدان  الدويل اإلنساين وقوانني  للقانون  اإلنسانية وموظفيها 
للمساعدة  التوجيهية  املبادئ  إىل  باإلضافة  فيها،  تعمل  اليت 

مبا   182/٤٦ العامة  اجلمعية  قرار  مرفق  يف  املبينة  اإلنسانية 
عدم  عن  فضال  والزناهة،  واحلياد  اإلنسانية  مبادئ  ذلك  يف 
املضيفة، واحترام سيادة  للدول  الداخلية  الشؤون  التدخل يف 

تلك الدول واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية.

وتسّلم حركة عدم االحنياز بأمهية التسجيل املبكر والفعال 
ونظم التعداد بوصفها وسيلة لتحديد وتقييم احلاجة إىل توفري 
بضرورة  أيضا  احلركة  وتسّلم  وإيصاهلا.  اإلنسانية  املساعدة 
املدين  الطابع  على  واحلفاظ  لالجئني،  الدويل  القانون  احترام 
الدول  الصدد  الالجئني، وتدعو يف هذا  واإلنساين ملخيمات 
املتلقية للمساعدة إىل ضمان عدم عسكرة خميمات الالجئني.

ومما يثري الشعور بالقلق العميق لدى الدول األعضاء يف 
احلركة قدرهتا على االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية، مبا 
يف ذلك يف سياق الزناع املسلح من جراء تأثري ظواهر خمتلفة 
واملالية  االقتصادية  األزمات  املناخ وعواقب  تغري  بني  تتراوح 
لآلثار  وصوال  واملياه  والطاقة  الغذاء  جمال  يف  األمن  وانعدام 
السلبية للتدابري القسرية االنفرادية، من بني العديد من الظواهر 
األخرى. ويف هذا الصدد، جيب علينا أن نعمل معا للتصدي 
هلذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود، وال سيما يف جمال 

الوقاية والتأهب واالستجابة.

عدم  حركة  الـ120يف  األعضاء  الدول  تود  وختاما، 
العاملني  من  الكثري  به  قام  الذي  بالعمل  تشيد  أن  االحنياز 
العاملني  من  وغريهم  األطباء  فيهم  مبن  اإلنساين،  املجال  يف 
الزناعات  سياق  عملهم يف  يؤدون  الذين  الصحي  املجال  يف 
املسلحة، خاصة وأهنم يعملون يف كثري من احلاالت يف ظروف 
غري مواتية يف امليدان وخياطرون حبياهتم يوميا سعيا إىل ختفيف 
املعاناة البشرية ألولئك العالقني بني نريان الزناعات املسلحة. 
ونعرب عن خالص تقديرنا للرجال والنساء الذين يعملون يف 

خدمة اإلنسانية.
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ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الربازيل.

باإلسبانية(:  )تكلم  )الربازيل(  دواريت  سوبرال  الايد 
بداية، أود أن أهنئ أوروغواي على عقد هذه املناقشة املفتوحة 

اهلامة.

)تكلم باإلنكليزية(
 )S/2017/414( وأود أن أشكر األمني العام على تقريره
املدير  ونائب  األمحر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  ونائبة 
على  اإلنسان  حقوق  رصد  منظمة  يف  للمناصرة  التنفيذي 

عروضهم املستنرية.

وليس مقبوال أال تزال املستشفيات تتعرض بشكل منتظم 
احلرق  أو  والنهب  والغارات  للقصف  البلدان  من  الكثري  يف 
متاما. وتدين الربازيل بشدة مجيع اهلجمات والتهديدات اليت 
ويف  الطيب  املجال  يف  والعاملني  واملرضى  املصابني  تستهدف 
جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولون مهامهم الطبية. 
واملعدات  النقل  لوسائل  والتهديدات  اهلجمات  أيضا  وتدين 
املرافق  من  وغريها  املستشفيات  على  عالوة  الصلة،  ذات 
قواعدها  أن  غري  احلرب  طابع  تغّير  قد  يكون  ورمبا  الطبية. 

ما تزال كما هي.

للقانون  االنتهاكات  هذه  فإن سبب  للربازيل،  وبالنسبة 
اإلنساين الدويل ال صلة له بأوجه القصور يف اإلطار املعياري، 
الدويل  للقانون  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  احترام  بعدم  وإمنا 

اإلنساين.

وهتدف اتفاقيات جنيف األوىل والثانية لعام 19٤9 إىل 
محاية  على  وتنص  والغرقى،  واملرضى  اجلرحى  حالة  حتسني 
حترمي  على  عالوة  واملستشفيات،  الطيب  املجال  يف  العاملني 
تعرُّض أولئك العاملني ومرافقهم للهجمات يف ميدان القتال 
أيضا على  االتفاقيات ذاهتا  أنشطتهم. وتنص  وكفالة ممارسة 

أنه جيوز ألطراف الزناع أن خيطر كل منهم اآلخر عن املواقع 
الطبية، وأن عدم ذلك اإلخطار ال يعين إعطاء  الثابتة ملرافقه 

اإلذن لشن اهلجمات على تلك املواقع.

الطبية ألية أغراض عسكرية  وجيب أال ُتستخدم املرافق 
حتت أي ظرف من الظروف. وباإلضافة إىل حظر اهلجمات 
استخدامها  مينع  فإنه  املرافق وموظفيها،  تلك  املستهدفة على 

أيضا درعا حلماية املعدات واألفراد العسكريني.

املعين  جنيف  التفاقيات  الثاين  الربوتوكول  ويتضمن 
بالزناعات املسلحة غري الدولية أحكاما مماثلة فيما يتعلق حبماية 

اخلدمات الطبية والعاملني فيها من اهلجمات.

وتؤيد الربازيل بقوة القرار اهلام 228٦ )201٦( الذي 
يدعو إىل احترام القانون الدويل وإهناء اإلفالت من العقاب. 
حرب،  جرائم  اإلنساين  القانون  انتهاكات  ُتعترب  أن  وجيب 
بزناهة،  فيها  التحقيق  وجيب  فحسب.  أخطاء  جمرد  وليست 

عالوة على مساءلة مرتكبيها.

من  فإن  الواجب،  النحو  على  القرار  تنفيذ  ولضمان 
الضروري، بني مبادرات أخرى، أن تتسق التشريعات املحلية 
تدريب  عن  فضال  الدويل،  القانون  مبوجب  االلتزامات  مع 
األفراد العسكريني مبا ميّكنهم من احلد من اإلضرار خبدمات 
الرعاية الصحية وكفالة اقتران أي عملية نقل لألسلحة بضمان 

احترام القانون الدويل اإلنساين.

إىل  الرامية  الدولية  احلكومية  بالعملية  ملتزمة  والربازيل 
تعزيز احترام القانون الدويل اإلنساين وإمكانية إنشاء منتدى 
للدول معين هبذا األمر. ويؤسفنا أن املناقشات ذات الصلة قد 

اتسمت حىت اآلن باالستقطاب احلاد.

الصحيني والعاملني  النظر إىل محاية األخصائيني  وينبغي 
يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية - يف سياق عمليات حفظ 
السالم - بوصفها مهمة متعددة األبعاد وأن تسعى إليها مجيع 
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عمليات  إدارة  عن  فضال  امليدان،  يف  املنشورة  البعثة  عناصر 
املقر على حد سواء.  امليداين يف  الدعم  حفظ السالم وإدارة 
ومن الضروري أيضا أن نكفل توفر القدرات واملوارد الالزمة 
لبعثات حفظ السالم كي تتمكن من االضطالع مبسؤولياهتا 

يف جمال احلماية بأكرب قدر ممكن من الفعالية.

متعاظم  بدور  تضطلع  العاملية  الصحة  منظمة  فتئت  وما 
األمهية يف مواجهة األزمات اإلنسانية. فاألخصائيون الصحيون 
البلدان عرضة للخطر وأصبحوا  موجودون يف 50 من أشد 
أهدافا رئيسية يف حاالت الزناع. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق 
لتزايد إضفاء طابع أمين على املسائل الصحية. ومن الضروري 
أن ُتعامل حاالت الطوارئ الصحية الوطنية على هذا األساس 
أنشطة  تنفذ  وأال  املسلحة،  الزناعات  عن  نشوئها  عند  حىت 

املنظمات الدولية إال مبوافقة البلدان املتضررة.

ومن األمهية مبكان أن تذلل مجيع أطراف الزناع املسلح 
املرور اآلمن وغري املعاق للعاملني يف املجالني الطيب واإلنساين. 
تؤديه مجيع  الذي  الشجاع  العمل  الصدد على  ونثين يف هذا 
تشتد  اللتني  واحلماية  الرعاية  توفري  يف  املشاركة  الكيانات 
مجيع  يف  الزناعات  من  املتضررين  لألشخاص  إليهما  احلاجة 

أحناء العامل.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إسبانيا.

الايد كاسترو لوبيث )إسبانيا( )تكلم باإلسبانية(: أود 
أوروغواي  لرئاسة  والشكر  التهنئة  عبارات  ببعض  أبدأ  أن 

ملجلس األمن.

االحتاد  عن  املراقب  به  الذي سيدىل  البيان  إسبانيا  تؤيد 
األورويب باسم الدول الـ 28 األعضاء فيه بشأن محاية املدنيني. 

األطباء  على  للهجمات  البيان  هذا  تكريس  وأود 
البلدان  باسم  األمن  جملس  إىل  برسالة  مقترنا  واملستشفيات، 

اخلمسة اليت قدمت مشروع القرار 228٦ )201٦(. 

وهنغاريا،  ونيوزيلندا،  واليابان،  مصر،  عن  وبالنيابة 
مخسة  اجتمعت  مضى  عام  فقبل  إسبانيا،  وبلدي،  وهولندا 
بلدان من مخس مناطق خمتلفة من العامل واحتدت صفوفها على 
هدف واحد مشترك: وقف اهلجمات على الرعاية الصحية يف 

حاالت الزناع املسلح.

لعدة  فريد  قرار  بأنه   )201٦(  228٦ القرار  ويتسم 
اجلماعي  والعمل  املدين،  املجتمع  ودور  نطاقه،  أسباب هي: 
فيها  يويل  اليت  األوىل،  املرة  هي  وهذه  األنظار.  عن  بعيدا 
جملس األمن أولوية خاصة لتزايد صعوبة توفري الرعاية الصحية 

األساسية يف حاالت الزناع يف مجيع أحناء العامل. 

وكما أشار األمني العام يف تقريره )S/2017/414(، باتت 
من  بداًل  القتال  ميدان  من  كجزء  اليوم  ُتعامل  املستشفيات 

كوهنا مالذات آمنة. 

ومل يسَع القرار 228٦ )201٦( إىل إدانة اهلجمات على 
اإلنساين  الدويل  القانون  أحكام  إىل  اإلشارة  أو  املستشفيات 
بل  يعتنون هبم وحسب؛  الذين  واألشخاص  اجلرحى  حلماية 
الدول  لتتخذها  العملية  اخلطوات  من  جمموعة  أيضًا  ويضع 
األعضاء ملنع تلك اهلجمات. فالقرار يتناول مسائل من قبيل 
على  املالئم  والتدريب  اإلنسانية،  املساعدات  إيصال  إمكانية 
ومكافحة  وافية،  تقارير  وتقدمي  اإلنساين،  الدويل  القانون 
عند  التحقيقات  إجراء  إىل  واحلاجة  العقاب،  من  اإلفالت 
حدوث انتهاكات. إن القرار 228٦ )201٦( فريد من نوعه 
املراحل  من  املدين،  املجتمع  به  اضطلع  الذي  الدور  بسبب 
أولئك  قرار مستلهم من  إنه  يومنا هذا.  إىل  لصياغته  املبكرة 
الذين خياطرون حبياهتم إلنقاذ اآلخرين يف امليدان بشكل يومي.
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وما فتئنا نشعر مجيعًا ببالغ القلق واإلحباط وخيبة األمل 
الدويل  القانون  احترام  يف  مسلح  نزاع  أطراف  فشل  كلما 
اإلنساين. بيد أن اإلحباط ليس هو املشكلة بالنسبة إىل اآلالف 
من األطباء واملمرضني واملسعفني يف مجيع أحناء العامل. فقدرهتم 
على العمل - وحياهتم يف هناية املطاف - هي على املحك هنا. 
وهلذا السبب حنتاج إىل اجلهر بالقول كلما حدثت هجمات 
وحمايدة.  وفورية  كاملة  حتقيقات  وطلب  عليها،  الرد  وإىل 
هناك  أوروغواي،  من  بيندييت  ماريو  الشاعر  قول  وحبسب 

أشياء هي والعدم سواء.

وأخريًا، كان القرار 228٦ )201٦( نتاج جهد مشترك 
من جانب مخسة أعضاء منتخبني يف جملس األمن من منظور 
إنساين حمض. ومل نسَع إىل التحّزب أو توجيه أصابع االهتام. 
لقد كان هدفنا - وال يزال - توحيد املجلس وجعله يتخذ 

إجراءات يف هناية املطاف حيثما وكلما يقع هجوم. 

وهبذه الروح، تقف إسبانيا وأوروغواي ومصر ونيوزيلندا 
ليس   )201٦( القرار 228٦  أن  لتؤكد  اليوم  معًا  واليابان 
إال خطوة أوىل يف االجتاه الصحيح. وإذا أردنا أن نرى نتائج 
من مجيع  قوي  التزام  إىل  فنحن حباجة  الوقت،  مبرور  إجيابية 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وال سيما من أعضاء جملس 
القرار  وننّفذ  قدوة  نكون  أن  إىل  حباجة  مجيعًا  إننا  األمن. 
228٦ )201٦( وحناسب اآلخرين عندما ال يفعلون ذلك.

)تكلم باإلسبانية( 
وأود أن أختتم بياين باإلشارة إىل أن إسبانيا ستعمم يف 
 228٦ للقرار  امتثااًل  الوطنية  مسامهتها  عن  مذكرة  القاعة 

.)201٦(

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
املكسيك.

الايد سايدوفال منداوليا )املكسيك( )تكلم باإلسبانية(: 
نشكر أوروغواي على عقد مناقشة اليوم ونعرب عن تقديرنا 
للبيانات اليت أدىل هبا كل من األمني العام وممثلي املجتمع املدين 
اليت  اخلاصة  املشاكل  بشأن  إعالمية  إحاطة  لنا  قدموا  الذين 
الطبية  للبعثات  املخصصة  اإلنسانية  املساعدة  موظفي  تواجه 

والعاملني يف املجال الصحي.

هذه  يعاجل  أن  األمن  ملجلس  واملناسب  الضروري  من 
األمم  أعضاء  إىل  نداءه  يكرر  وبأن  منتظمة  بصورة  املسألة 
املعايري  حيترموا  أن  الزناعات  يف  األطراف  وجلميع  املتحدة 
القانون  يف  عليها  املنصوص  املدنيني  حبماية  املتعلقة  واملبادئ 
والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل 
اجلنائي الدويل. ومع ذلك، ويف كثري من األحيان، يتم جتاهل 
هذه النداءات. وهي لذلك غري كافية ملنع أو إهناء الزناعات 
املسلحة أو لكفالة محاية املدنيني أثناء الزناعات، مبا يف ذلك 
يف مراحل ما بعد الزناع. وهذا أمر مقلق بوجه خاص نظرًا 
بالعمليات  املضطلعني  ضد  اهلجمات  يف  الزيادة  الستمرار 
اإلنسانية واهلجمات اليت ُتشن على قوافل املساعدة اإلنسانية 

واملرافق الطبية. فكل هذه األعمال تشكل جرائم حرب.

وتدين املكسيك بشدة هذا العنف وتدعو مجيع أطراف 
املقاتلني  من  واملرضى  واجلرحى  املدنيني  احترام  إىل  الزناع 
والعاملني يف املجال اإلنساين ومحايتهم على حد سواء. ومن 
من  جزءًا  املرافق  وتلك  األفراد  هؤالء  ُيعترب  أن  املقبول  غري 
ساحة املعارك بداًل من كوهنا مالذات آمنة للجرحى واملرضى. 
من  حال  بأي  اإلنسانية  املساعدة  منح  يكون  أن  وال ميكن 
نزاع  يف  العسكرية  أو  السياسية  باملصاحل  مرهونًا  األحوال 

مسلح، سواء كان نزاعًا دوليًا أو حمليًا. 

املتفجرات  الستخدام  املدمرة  للعواقب  ونظرًا  باملثل، 
الكامل  التنبؤ  لصعوبة  ونظرًا  بالسكان،  املكتظة  املناطق  يف 
بآثارها والسيطرة عليها يف نقطة التفجري واملنطقة املحيطة هبا 
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- وبالتايل على األشخاص الذين يعيشون هناك - نؤيد اجلهود 
ومن  املسألة.  هذه  بشأن  سياسي  إعالن  اعتماد  إىل  الرامية 
استجابة شاملة، ألن عواقب  االتفاق على  وامللّح  الضروري 
استخدام املتفجرات يف املناطق املكتظة بالسكان يستمر تأثريها 
على املدى الطويل. وجيب أن مننع األسلحة املتفجرة من تدمري 
اهلياكل األساسية بأكملها، مبا يف ذلك املستشفيات واملراكز 

الصحية.

ويف ضوء هذا الواقع، ميثل اختاذ القرار 228٦ )201٦( 
التارخيي فرصة لتكثيف وتركيز جهود الدول األعضاء واملنظمة 
األمني  توصيات  توّفر  ذلك،  على  وبناء  املدنيني.  على محاية 
نسعى  أن  أيضًا  احليوي  استجابتنا. ومن  لتعزيز  أساسًا  العام 
إىل معاجلة أوجه القصور اهليكلية للمنظمة يف هذه احلاالت. 
وهلذا فإننا نكرر مناشدتنا لألعضاء الدائمني يف جملس األمن 
استخدام  بعدم  وااللتزام  فرنسا،  وهو  منهم،  بواحد  االقتداء 
حق النقض ضد قرارات املجلس يف احلاالت اليت تنطوي على 
الفرنسية -  املبادرة  بلد  مائة  أيد حوايل  وقد  فظائع مجاعية. 
املكسيكية يف هذا الصدد. ولذلك ندعو أعضاء جملس األمن 
اقترحها  اليت  األمن  ملجلس  السلوك  قواعد  مدونة  تنفيذ  إىل 
وأيدها فريق املساءلة واالتساق والشفافية، بغية تعزيز قدرات 
وفعالية املنظمة يف مواجهة انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل.

ونرحب باالهتمام واحلرص املتزايدين اللذين يتم إيالؤمها 
املدنيني يف واليات عمليات  أفضل حلماية  إلدماج سياسات 
ولكنها  جدًا،  هامة  األمن  جملس  إدانة  إن  السالم.  حفظ 
ينبغي أن تقترن باختاذ إجراءات حامسة ملكافحة اإلفالت من 
العقاب يف تلك احلاالت. وعلينا أيضًا أن نرّكز على معاجلة 
ال بوصفه  املستدام  السالم  وحتقيق  للزناع  اجلذرية  األسباب 
هدفًا وحسب ولكن أيضا كعملية وأداة لضمان األمن الدويل 

واألمن البشري.

إن املدنيني، وخباصة النساء والفتيان والفتيات، ال يزالون 
يشكلون معظم الضحايا يف الزناعات املسلحة. ولذلك فمن 
الضروري أن ُيترجم االلتزام السياسي ملجلس األمن يف صورة 
آليات محاية حمّدثة ومعززة، تؤدي بدورها إىل تغيري ملموس يف 
احلالة على أرض الواقع. ولذلك، فإننا نكرر توصيات األمني 
العام وندعو جملس األمن إىل كفالة أن تظل هذه املسألة يف 
صميم تعريف االستراتيجيات واحللول السياسية على جدول 

أعماله.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
كولومبيا.

باإلسبانية(:  )تكلم  )كولومبيا(  لوبيث  موراليث  الايد 
املمتازة  اإلدارة  على  الرئيسة،  أهنئكم، سيديت  أن  أوّد  أواًل، 
ونرحب  أوروغواي.  رئاسة  خالل  األمن  جملس  ألعمال 
للرئاسة  املفاهيمية  واملذكرة  اليوم  املفتوحة  املناقشة  بعقد 
السنوية األوىل الختاذ  الذكرى  املرفق( بشأن   ،S/2017/365(
القرار 228٦ )201٦( بشأن محاية املدنيني. تعاجل املذكرة 
والرعاية  الطبيني  باملوظفني  املتصلة  القضايا  خاصة  بصورة 
يف  حرجة  حلظة  يف  املسلحة  الزناعات  سياق  يف  الصحية 
الشؤون الدولية فيما يتعلق بالقضايا اإلنسانية. ونشكر األمني 
العام ونائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر ونائب املدير 
على  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  يف  للمناصرة  التنفيذي 

بياناهتم.

شهدنا على مدى السنوات القليلة املاضية التدهور املتزايد 
مثل  ضعفًا،  الفئات  ألشد  الزناعات  أمد  طول  يسببه  الذي 

األطفال والنساء واملسنني.

ومع ذلك، وكما ورد يف تقرير اللجنة الدولية للصليب 
األمحر، فقد أصبح النظام الصحي، والبعثات الطبية على وجه 
اخلصوص، من أول ضحايا احلرب بصورة متزايدة. وخالل 
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عام 2017 وحده، أُبلغ عن وقوع أكثر من 80 هجوما على 
البعثات الطبية يف مجيع أحناء العامل.

ويف هذا الصدد، يتشاطر بلدي الشعور بالقلق إزاء احلالة 
املسلح يف  الزناع  املدنيون يف حاالت  السكان  يواجهها  اليت 
بعض أحناء العامل وإزاء تكرار عدم امتثال األطراف اللتزامها 
أن يكون هناك  يتطلب  األمر  املدنيني. وهذا  باحترام ومحاية 
املزيد من املساءلة يف حالة انتهاك هذه املعايري، ألنه ذلك ليس 
للقانون الدويل اإلنساين فحسب،  التوجيهية  انتهاك للمبادئ 

ولكنه انتهاك لإلنسانية نفسها أيضا. 

وهتدف سياسات حكومة كولومبيا إىل ضمان تقيد مجيع 
بالتزاماهتا  الدول  وغري  الدول  من  املسلحة  الزناعات  أطراف 
باحترام ومحاية العاملني يف املجالني الصحي واإلنساين واملرافق 
الصدد،  الصلة، فضال عن اجلرحى واملرضى. ويف هذا  ذات 
نعتمد على ما تعلمناه من جتارب الزناع املسلح الذي عاىن منه 

بلدي ألكثر من مخسة عقود. وتشمل إجنازاتنا ما يلي:

الدويل  القانون  بقواعد  التعريف  مواصلة  يف  جنحنا  لقد 
واملجتمع  الصحي  القطاع  يف  العاملني  أوساط  يف  اإلنساين 
بشكل عام واجلهات الفاعلة املسلحة. ويف ظل الدعم املستمر 
األمحر  والصليب  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  جانب  من 
الكولوميب، أحرزنا تقدما كبريا يف هذا اجلهد يف العديد من 
ضد  لالنتهاكات  مستكمل  بسجل  وحنتفظ  البلد.  مناطق 
“البعثة الطبية” وحنرز تقدما يف إنشاء آلية رصد ملتابعة تلك 
احلاالت. وقد مكننا ذلك من اختاذ تدابري تصحيحية يف جمال 
األمن واحلماية. كما أنشأنا إطارا قانونيا مناسبا للتعامل مع 
هذه املسائل، والذي يشمل، على سبيل املثال، برناجما مستمرا 
تنفذه وزارة الصحة الكولومبية للتعريف بشعار “البعثة الطبية” 
ونشره يف أوساط العاملني يف القطاع الصحي واملجتمع بوجه 

عام.

على  قطاعات  لعدة  شاملة  بأعمال  االضطالع  وجيري 
املستوى الوطين لتعزيز الوقاية والتصدي للعدوان ضد “البعثة 
الطبية”، وذلك مبشاركة اجلامعات والشرطة الوطنية ومكتب 
األمحر  للصليب  الدولية  واللجنة  اجليش  وقوات  العام  املدعي 
ووزارة  الوطنية  احلماية  ووحدة  الكولوميب  األمحر  والصليب 

العمل، من بني جهات أخرى.

إن إجناز الواليات املتعلقة حبماية املدنيني من جانب األمم 
املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، ينبغي أن يقترن باإلرادة 
 228٦ القرار  الواليات  هذه  وتشمل  للدول.  السياسية 
)201٦(، الذي مجعنا اليوم، واملبادئ التوجيهية اليت أرساها 
القرار WHA55.13 الصادر عن مجعية الصحة العاملية اخلامسة 
واخلمسني ملنظمة الصحة العاملية، والذي حيث الدول األعضاء 
على الترويج بقوة ملعايري القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة 
املوظفني  تستهدف  اليت  اهلجمات  إدانة  وعلى  واعتمادها، 
الطبيني العاملني يف امليدانني اإلنساين أو الصحي، وعلى تنفيذ 
اإلجراءات اليت تكفل أمن العاملني يف جمال الرعاية الصحية. 
وجيب  عديدة.  سنوات  منذ  الواليات  تلك  كولومبيا  وتنفذ 
على املجتمع الدويل تشجيع قدرة الدول على االمتثال لتلك 
نزيه  حتقيق  وإجراء  هلا  انتهاك  أي  إيضاح  وينبغي  الواليات، 

بشأنه.

توليها  اليت  األمهية  على  أؤكد جمددا  أن  أود  اخلتام،  يف 
الذي  العمل  متاما  تدرك  املتحدة  األمم  أن  حلقيقة  كولومبيا 
تضطلع به احلكومات الوطنية يف جمال محاية املدنيني. ويف هذا 
الصدد، فإهنا حباجة إىل معلومات موضوعية ومتوازنة وحمايدة، 
واليت جيب أن تشمل حتديد أوجه القصور والتحديات، ولكن 

تعترف أيضا بالتقدم املحرز يف كل بلد.

ونعتقد من دون شك أن األمم املتحدة ينبغي أن تواصل 
تعزيز احترام القانون الدويل اإلنساين. ونرى أن هذه اجلهود 
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ستؤدي إىل توفري احلماية الفعالة للموظفني الطبيني وإىل إضفاء 
طابع إنساين على الزناعات، قدر اإلمكان.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
ليختنشتاين. 

باإلنكليزية(:  )تكلم  )ليختنشتاين(  فينافيار  الايد 
نرحب بتركيز مناقشة اليوم على الرعاية الصحية يف حاالت 
نواجهها:  أعمق  مشكلة  أيضا  يوضح  وذلك  املسلح.  الزناع 
تآكل احترام القانون الدويل اإلنساين. واملادة 2٤ من اتفاقية 

جنيف األوىل تقرر ما يلي: 

أفراد  ومحاية  احترام  األحوال  مجيع  يف  “جيب 
عن  البحث  يف  كلية  بصفة  املشتغلني  الطبية  اخلدمات 

اجلرحى واملرضى أو مجعهم أو نقلهم أو معاجلتهم”. 

غري أنه يف املمارسة العملية، ُتنتهك هذه القاعدة بشكل 
متزايد وبطريقة منهجية، حيث جيري استهداف املرافق الطبية 
واملوظفني الطبيني يف خمتلف الزناعات يف أحناء العامل، وكثريا 
ما تتمثل النية البادية لذلك يف زيادة معاناة السكان املدنيني. 
إن قتل عامل واحد يف جمال الرعاية الصحية ميكن أن يؤدي 

إىل حرمان مئات من األشخاص من تلك الرعاية. 

وكما هو احلال يف جماالت أخرى، فإن احلالة السورية 
مأساوية للغاية. وقد وثقت منظمة “األطباء املناصرون حلقوق 
االفتتاحية،  مالحظاته  العام يف  األمني  أشار  اإلنسان”، كما 
عام  منذ  الطبية  املرافق  على  هجوم   ٤00 من  أكثر  وقوع 
2011، فضال عن مقتل املئات من العاملني يف املجال الطيب. 
ويقدر أن أكثر من ثالثة أرباع األطباء السوريني فروا من البلد 
منذ عام 2011. ويف اليمن، جرى توثيق وقوع 1٦0 هجوما 
فتاكا على املستشفيات والعاملني يف قطاع الصحة على مدى 

السنتني املاضيتني وحدمها.

وقبل عام واحد، أدان جملس األمن بشدة اهلجمات على 
قراره  يف  الزناع  حاالت  يف  الطبيني  واملوظفني  الطبية  املرافق 
228٦ )201٦(. بيد أن هذا النص اهلام مل يكن له سوى أثر 
حمدود على أرض الواقع، ومل يتمكن املجلس من إنفاذ تطبيقه 

يف العديد من حاالت الزناع. 

 ،)S/2017/414( املدنيني  محاية  عن  األخري  تقريره  ويف 
دعا األمني العام الدول إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل معاجلة 
اجلهود  هذه  بني  ومن  القسري.  للتشريد  اجلذرية  األسباب 
ضد  األمن  جملس  بإجراءات  املتعلقة  السلوك  قواعد  مدونة 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  املرتكبة  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة 
واليت  والشفافية  واالتساق  املساءلة  فريق  قدمها  اليت  احلرب 
هي  السلوك  قواعد  ومدونة  دولة.  بتأييد 112  حاليا  حتظى 
التزام سياسي من جانب هذه الدول بأن تتخذ إجراءات حامسة 
وحسنة التوقيت هتدف إىل منع أو إهناء اجلرائم الفظيعة وبعدم 
التصويت معارضة ملشاريع القرارات ذات املصداقية املطروحة 
هاما  دورا  السلوك  قواعد  مدونة  وتتيح  الغاية.  تلك  لتحقيق 
جدا لألمني العام يف تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل املجلس، 

وبالتايل فإهنا مكملة خلطته املتعلقة بالوقاية.

ونظرا لفشل املبادرات األخرى يف تعزيز االمتثال للقانون 
رئيسية  مسؤولية  يتحمل  األمن  جملس  فإن  اإلنساين،  الدويل 
عن القيام بذلك. فلديه أدوات عديدة حتت تصرفه، بدءا من 
دعم اجلهود الوطنية املبذولة لضمان املساءلة وانتهاء بقرارات 
اإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية. ولكن سجله العام متباين، 

لألسف، يف أحسن األحوال. 

يتحمل  من  هو  أخرى  مرة  السوري  الشعب  وبات 
عواقب تقاعس املجلس عن العمل. ودفع ذلك اجلمعية العامة 
إىل االضطالع بدور أنشط يف جمال املساءلة من خالل إنشاء 
القرار  هذا  وكان  لسورية.  واملستقلة  املحايدة  الدولية  اآللية 
املرتكبة يف سورية  اجلرائم  متر  أال  لضمان  هامة جدا  خطوة 
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دون عقاب وكان قرارا تارخييا يف سياق العمل الذي تضطلع 
يسارع  أن  إىل  ونتطلع  املساءلة.  املنظمة على صعيد  به هذه 
األمني العام بتعيني رئيس لآللية وإىل أن يتم متويلها من امليزانية 

العادية لألمم املتحدة.

متناسب يف  دائما على حنو غري  يعانون  املدنيون  سيظل 
الزناعات املسلحة. ومن مث، فإن أجنع وسيلة حلمايتهم تتمثل يف 
جتنب الزناعات املسلحة متاما. ونرى أن اجلهود املبذولة لتجرمي 
شن احلرب بطرق غري قانونية متثل جزءا أساسيا من خطة منع 
الدول  من  العديد  مع  نعمل  فإننا  وبالتايل  الزناعات  نشوب 
اجلنائية  املحكمة  اختصاص  تفعيل  ضمان  أجل  من  األخرى 
الدولية بشأن جرمية العدوان يف هناية هذا العام. ونشجع مجيع 
جبرمية  املتعلقة  كمباال  تعديالت  على  التصديق  على  الدول 
العدوان ونتطلع إىل أن نشارك معا يف كتابة فصل من التاريخ 
طال انتظاره: جترمي شن احلروب بطرق غري قانونية، ومن مث 

ردعه.

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
باكستان.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )باكستان(  لودهي  الايدة 
املدنيني  محاية  بشأن  املفتوحة  املناقشة  هبذه  باكستان  ترحب 
العام  الزناعات املسلحة. ونشكر األمني  والرعاية الصحية يف 
إحاطتيهما  على  الدولية  األمحر  الصليب  جلنة  رئيس  ونائبة 

اإلعالميتني املتبصرتني.

إن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة مبدأ أساسي من 
مبادئ القانون الدويل اإلنساين. وتتضمن اتفاقيات جنيف لعام 
19٤9 وبروتوكوالهتا اإلضافية قواعد حمددة حلماية املدنيني. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود إطار معياري، فإن االمتثال 
له غري منتظم لألسف وآليات املساءلة ضعيفة أو أهنا تكون، 

يف حاالت كثرية، غري موجودة. 

وما زال غري املحاربني ُيعتربون أهدافا مشروعة من قبل 
األطراف املتحاربة اليت تسعى إىل تعزيز مصاحلها االستراتيجية. 
لكنها  مؤسفة  عرضية  نتيحة  تعترب  ال تزال  اجلانبية  واألضرار 
أصبح  املسلحة  الزناعات  نسيج  فإن  وهكذا،  للزناع.  حتمية 

متسما على حنو متزايد مبعاناة السكان املدنيني. 

وبينما تستعر نريان الزناعات املسلحة املحتدمة يف مجيع 
أحناء العامل، يواجه املجتمع الدويل الواقع املرير املتمثل يف تزايد 
اخلسائر يف صفوف املدنيني فضال عن احلاجة املتزايدة باطراد 
بسبب  املشردين  األشخاص  ومحاية  اإلنسانية  املساعدة  إىل 
النساء واألطفال، ما زالت  الزناع. وحمنة الضعفاء، مبن فيهم 
تقريره  العام يف  األمني  شديدة على حنو خاص. وكما يشري 
شخص  مليون   20 من  أكثر  هناك   ،)S/2017/414( األخري 
يف حاالت الزناع، مبن يف ذلك 1,٤ مليون طفل، على حافة 
املجاعة. وهذه املأساة تتفاقم جراء استجابة عاملية غري كافية 
الزناعات  يف  املدنيني  معاناة  معاجلة  يف  املتمثلة  للحاجة  متاما 

املسلحة.

ويف خضم الظالل املظلمة للحرب والزناع، فإن اخلدمات 
املستشفيات  يف  العاملون  ذلك  يف  مبن  األساسية،  الصحية 
دعما  تقدم  بوصفها  دورا حامسا  تؤدي  الطبيون،  واملوظفون 
حيويا ينقذ األرواح وتبقي على األمل والتفاؤل. وأي هجوم 
على املرافق الطبية واملوظفني الطبيني يعرض األرواح للخطر 
للقانون  خرقا  ليس  فهو  ولذلك  املعاناة.  تفاقم  إىل  ويؤدي 
املؤسف  ومن  ذاهتا.  للبشرية  خيانة  ولكنه  فحسب،  الدويل 
الطبية  املرافق  على  اهلجمات  من  سلسلة  مؤخرا  شهدنا  أننا 
ومن  الدول  من  فاعلة  أطراف  من جانب  الزناع  يف حاالت 
غري الدول. وجيب إهناء ثقافة اإلفالت من العقاب على هذه 

اجلرائم.

 )201٦(  228٦ األمن  ملجلس  التارخيي  القرار  وقرار 
فيها  ال لبس  إدانة  خالل  من  احلتمية  الضرورة  بتلك  يتعلق 
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والعاملني يف  الطبيني  املوظفني  التهديدات ضد  أو  للهجمات 
املجال اإلنساين الذين يؤدون واجباهتم الطبية بشكل حصري. 
ومهمتنا اآلن هي ترمجة تلك اإلرادة السياسية إىل إجراءات 
الزناع  يف  األطراف  جلميع  ينبغي  أوىل،  وكخطوة  ملموسة. 
الرعاية  محاية  وجوب  على  قاطعة  بصورة  تؤكد  أن  املسلح 
الدويل، وال سيما  القانون  امتثاال اللتزاماهتا مبوجب  الصحية 
األخرى  واألشكال  اجلنائية  واملحاكمات  اإلنساين.  القانون 
الصحية  اخلدمات  مقدمي  على  اهلجمات  مرتكيب  ملساءلة 
تكتسي نفس القدر من األمهية. كما ينبغي لألطراف يف الزناع 
املجال  يف  للعاملني  عوائق  ودون  اآلمن  املرور  كفالة  املسلح 
املستدام. والبؤس اإلنساين ال ميكن رهنه  اإلنساين ووصوهلم 

أو التضحية هبا على مذبح األهداف سياسية.

ومحاية املدنيني جيب أن تعطى األولوية أيضا يف عمليات 
األمم املتحدة حلفظ السالم. وباعتبار بلدي أحد أهم املسامهني 
وأمانة  باعتزاز  أدى  فقد  املتحدة،  األمم  عمليات  يف  بقوات 
يف  ذلك  يف  مبا  العامل،  أحناء  خمتلف  يف  املدنيني  محاية  مهمة 
الدميقراطية ودارفور ومجهورية  الكونغو  البعثات يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى وليربيا. وانطالقا من جتربتنا الغنية واملتنوعة، 
نشدد على األمهية احلامسة ملشاركة البلدان املسامهة بقوات يف 
العملية، ليس فقط يف تصميم الواليات ولكن أيضا يف تنفيذها 
اليت  احلاالت  تغيريها، ال سيما يف  أو  واستعراضها وجتديدها 
تكون فيها احلالة يف امليدان قد تدهورت بسرعة. وعلى الرغم 
أمام  عائقا  ليست  السالم  حلفظ  األساسية  املبادئ  أن  من 
الرئيسية عن  املدنيني، فإن املسؤولية  املتعلقة حبماية  الواليات 
محاية مجيع املدنيني تقع على عاتق البلدان املضيفة. وبالتايل، 
الراسخة  القاعدة  بني  واضحة  بصورة  التمييز  مواصلة  جيب 

حلماية املدنيني وتطور مفهوم املسؤولية عن احلماية.

وقبل كل شيء، بإن أفضل سبيل لتحقيق هدف محاية 
املدنيني هو منع نشوب الزناعات املسلحة يف املقام األول. وهذا 

ينطوي على معاجلة األسباب اجلذرية للزناعات، وإجياد احللول 
السلمية.  التسوية  إىل  والسعي  للمنازعات  الشاملة  السياسية 
من  بالدبلوماسية  النهوض  إىل  العام  األمني  دعوة  أن  ونعتقد 
أجل السالم متثل تعزيزا لذلك النهج وتقوية له. وثقافة الوقاية، 
عليه  حنصل  أن  ميكن  ضمان  أفضل  هي  املطاف،  هناية  يف 

الستدامة وإدامة السالم واألمن.

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
هنغاريا.

الايدة بوغياي )هنغاريا( )تكلمت باإلنكليزية(: أود أن 
املفتوحة،  اليوم  مناقشة  تنظيم  على  أوروغواي  رئاسة  أشكر 
وعلى اإلحاطتني اإلعالميتني اللتني قدمهما ممثال اللجنة الدولية 

للصليب األمحر ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

االحتاد  باسم  به  سيدىل  الذي  البيان  هنغاريا  وتؤيد 
األورويب، وأود أن أضيف بضع كلمات بصفيت الوطنية.

إننا نتشاطر الرأي القائل بأن مسألة الرعاية الصحية يف 
الزناعات املسلحة ينبغي أن تعاجل يف السياق األوسع نطاقا حلماية 
املدنيني، وعمليات حفظ السالم وإمكانية إيصال املساعدات 
كما  الدويل.  اإلنساين  للقانون  االمتثال  وتعزيز  اإلنسانية، 
نعتقد اعتقادا راسخا بأن محاية املدنيني ينبغي أن تكون جزءا 
ال يتجزأ من كل عملية سالم تابعة لألمم املتحدة لديها هذه 
الوالية. ومن املهم مواصلة املشاورات وتعزيز االتصاالت بني 
جملس األمن واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد 

الشرطة بشأن الثغرات املحتملة يف واليات البعثات.

القانون  احترام  مبكان  األمهية  من  أنه  هنغاريا  وترى 
أن  ومبا  املسلحة.  الزناعات  ضحايا  ومحاية  الدويل  اإلنساين 
الزناعات  آثار  من  فحسب  ال يعانون  اليوم  املدنيني  آالف 
العسكرية  لالستراتيجيات  أهدافا  أيضا  أصبحوا  بل  املسلحة 
لألطراف يف تلك الزناعات، فيجب على املجتمع الدويل أن 
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الدويل.  اإلنساين  القانون  احترام  لتعزيز  يكثف مجيع جهوده 
أن  مفادها  قوية  رسالة   )201٦(  228٦ القرار  وجه  وقد 
الطبية يف حاالت  واملرافق  الطبيني  املوظفني  على  أي هجوم 
نوجه  بينما  لألسف،  ولكن  إطالقا.  مقبول  غري  أمر  الزناع 
الفظائع  املدنيني وإىل  الدويل إىل محاية  املجتمع  انتباه  بانتظام 
فإننا  الطيب،  املجال  يف  والعاملني  األبرياء  ضد  ترتكب  اليت 
مجيعا ندرك أن الوقائع اليومية ال تكشف عن أي تغيريات حنو 

األفضل.

املعونة  وتقدمي  الزناع  حاالت  يف  الطبية  الرعاية  ومحاية 
اإلنسانية إىل أشد فئات السكان ضعفا جيب أن تظال أولوية. 
ويف حاالت فشل اجلهود الدولية وارتكاب اجلرائم الفظيعة، 
مبا يف ذلك اهلجمات على مؤسسات الرعاية الصحية والعاملني 
ملتزمة  وهنغاريا  بالغة.  أمهية  تكتسي  املساءلة  فإن  الطبيني، 
بدعم املؤسسات املكرسة لكفالة املساءلة وهتيئة بيئة الحترام 
واآلليات  الدولية  املحاكم  مثل  الدويل،  اإلنساين  القانون 
األخرى. وهبذه الروح، تربعت هنغاريا مببلغ 000 50 يورو 
إنشاء اآللية الدولية املحايدة واملستقلة للمساعدة يف التحقيق 
األشد  اجلرائم  عن  املسؤولني  لألشخاص  القضائية  واملالحقة 
اجلمهورية  يف  املرتكبة  الدويل  القانون  تصنيف  وفق  خطورة 
العربية السورية منذ مارس آذار/2011. وبصفة هنغاريا عضوا 
اجلرائم  ملنع  األولوية  ستويل  فإهنا  اإلنسان،  يف جملس حقوق 
الفظيعة والنهوض باألدوات املتاحة فعال للمجتمع الدويل اليت 
ميكن أن يساعد يف حتقيق استجابة فعالة ويف الوقت املناسب.

مفهوم  بشأن  اليوم  مناقشة  أمهية  نؤكد  أن  أيضا  ونود 
االستجابات  من  املزيد  ضمان  وبغية  احلماية.  عن  املسؤولية 
املناسب وبطريقة حامسة من جانب جملس األمن،  الوقت  يف 
شاركت هنغاريا بنشاط يف وضع مدونة قواعد السلوك املتعلقة 
بإجراءات جملس األمن ضد اإلبادة اجلماعية، واجلرائم املرتكبة 
املساءلة  فريق  وضعها  اليت  احلرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد 

من   112 بالفعل  عليها  وقعت  اليت  والشفافية،  واالتساق 
الدول األعضاء.

وترى هنغاريا أن أفضل طريقة حلماية املدنيني هي منع 
استخدام  املتحدة  لألمم  وينبغي  املسلحة.  الزناعات  نشوب 
إنذارات مبكرة  املتاحة هلا لتحقيق ما يلزم من  كل األدوات 
ووساطة سياسية ملنع اندالع األعمال القتالية ولزنع فتيلها عند 
توصية  صادقا  دعما  ندعم  فإننا  الصدد،  هذا  ويف  حدوثها. 
السالم  أجل  من  الدبلوماسية  استخدام  بزيادة  العام  األمني 
تتفق  وهنغاريا  املشتركة.  جهودنا  صميم  يف  الوقاية  ووضع 
متاما مع هذه الرؤية، ولذلك قدمت حكومة بلدي تربعات يف 
عامي 201٦ و2017 دعما لعمل إدارة الشؤون السياسية يف 

جمال الدبلوماسية الوقائية والوساطة.

إىل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بعثة  يف  اإلنسانية  الشؤون  قسم  ورئيس  القانوين  املستشار 

االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة.

أن  أود  باإلسبانية(:  )تكلم  ثينكه   - فريايداث  الايد 
أشكر املجلس على تنظيم مناقشة اليوم احلسنة التوقيت.

)تكلم باإلنكليزية(
يشرفين أن أتكلم باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء. 
تؤيد هذا البيان الدول املرشحة لالنضمام، مجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية سابقا واجلبل األسود وصربيا وألبانيا؛ وبلد عملية 
لعضوية  ترشحه  املحتمل  والبلد  واالنتساب  االستقرار  حتقيق 
ومجهورية  أوكرانيا  عن  فضال  واهلرسك؛  االحتاد،البوسنة 

مولدوفا.

ونائبة  غوترييش،  أنطونيو  العام  األمني  أشكر  أن  أود 
رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر كريستني برييل، ونائب 
ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  يف  للمناصرة  التنفيذي  املدير 

برونو ستانيو أوغاريت، على إسهاماهتم يف هذه املناقشة.
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النـزاعات  يف  الصحية  الرعاية  وقطاع  املدنيني  محاية 
املسلحة ال يزاالن مصدر قلق عميق. ونرحب بتركيز مناقشة 
 228٦ القرار  تنفيذ  تقييم  وبفرصة  املوضوع  على  اليوم 
)201٦( بعد مرور سنة على اختاذه. واالحتاد األورويب أيد 
ونرحب  التارخيي.  القرار  هذا  وال يزال،  البداية،  منذ  بقوة 
بالرسالة القوية اليت يبعث هبا ومفادها أن أي انتهاك للقانون 
الدويل اإلنساين يرتكب ضد املوظفني الطبيني واملرافق الطبية 

يف حاالت الزناع أمر غري مقبول متاما.

ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء التطورات املقلقة على 
أرض الواقع. إذ تتواصل اهلجمات على املرافق الطبية والعاملني 
يف املجال الطيب يف الزناعات، كما هو احلال يف سورية واليمن 
وأفغانستان وجنوب السودان. ويف بعض احلاالت، تنفذ تلك 
اهلجمات مع املعرفة التامة بالطابع احلصري الطبية أو اإلنساين 
للمرافق اليت تدري مهامجتها، ويف معظم احلاالت دون اختاذ 
أي إجراء للتحقيق يف هذه اهلجمات والتصدي هلا. وال يزال 
عراقيل  وبدون  اآلمن  املرور  انعدام  إزاء  مماثل  قلق  يساورنا 
لألفراد واألصول واإلمدادات الطبية يف العديد من احلاالت، 
األمر الذي ضاعف من عواقبه املدمرة على صحة املدنيني، مبن 

فيهم األطفال.

اليت  االلتزامات  تنفيذ  على  تصميمنا  نعزز  أن  وجيب 
الطبيني،  واملوظفني  الطبية  املرافق  استهداف  ووقف  قطعناها 
إنه تعمد مهامجة  للقانون الدويل اإلنساين.  انتهاك واضح  يف 
املستشفيات واألماكن اليت جيمع فيها املرضى واجلرحى جرميُة 

حرب.

للقرار  الكامل  التنفيذ  ملتزم بضمان  األورويب   واالحتاد 
228٦ )201٦(. ويف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف 
العام املاضي، تعهد االحتاد األورويب بتشجيع وتعزيز اجلهود 
النقل  ووسائل  الطبيني  املوظفني  ومحاية  احترام  إىل  الرامية 
اإلنسانية  اإلغاثة  الطبية، فضال عن موظفي وأصول  واملرافق 

ضد اهلجمات أو التهديدات أو أعمال العنف األخرى؛. ويقر 
ُقدمت يف  اليت  العام  األمني  بتوصيات  أيضا  األورويب  االحتاد 
عام 201٦ عمال بالقرار 228٦ )201٦( وتوافق على تقرير 
الصدد،  هذا  يف  مؤخرا  الصادر   )S/2017/414( العام  األمني 
املمارسات  أفضل  تبادل  إىل  باحلاجة  املتعلقة  تلك  فيها  مبا 
والدروس املستفادة وضمان سرعة وصول كامل املساعدات 

اإلنسانية بصورة آمنة وبدون عوائق.

إن الرفض والتجاهل الصارخني يف كثري من احلاالت من 
جانب أطراف الزناع املسلح االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ال يزال أحد 
أهم التحديات اليت تواجه محاية الرعاية الطبية يف الزناعات، 
املدنيني. وهذه  العاملي من أجل محاية  الصعيد  وكذلك على 
املشكلة تزداد تفاقما جراء تصاعد حلرب املدن يف السنوات 
األخرية، واستخدام األسلحة ذات اآلثار الواسعة يدمر اهلياكل 
األساسية احليوية ويقتل املدنيني، مبن فيهم املوظفون الطبيون 
والعاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، يف مجيع الزناعات 
وهو  االنتهاكات  هذه  بقوة  األورويب  االحتاد  ويدين  تقريبا. 
واالمتثال  العاملي  لالحترام  داعيا  املجاهرة  باستمرار  ملتزم 
املساعدات  كامل  وصول  وكفالة  اإلنساين،  الدويل  للقانون 
اإلنسانية بصورة آمنة وسريعة وبدون عوائق إىل من هم يف 

أمس احلاجة إىل املساعدة.

للقانون  الرئيسيني  املناصرين  واالحتاد األورويب هو أحد 
الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان، ويواصل 
تنفيذ املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب بشأن القانون الدويل 
واالمتثال  العاملي  االحترام  األورويب  االحتاد  ويعزز  اإلنساين. 
للقانون الدويل اإلنساين من خالل وسائل متنوعة، مبا يف ذلك 
نزاعات  بشأن  العامة  البيانات  أو  واملساعي  السياسي  احلوار 
معينة والتدابري التقييدية، واجلزاءات والتعاون مع األمم املتحدة 

واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة.
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بيد أن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
حلقوق اإلنسان حباجة إىل مزيد من التعزيز والتحسني. وال يزال 
االحتاد األورويب ودوله األعضاء ملتزمني باملبادرة السويسرية/

جلنة الصليب األمحر الدولية يف تعزيز االمتثال للقانون الدويل 
اإلنساين، ويدعو مجيع الدول األعضاء إىل املشاركة البناءة يف 
تلك العملية. إن مشاركة االحتاد األورويب منذ أمد طويل يف 
إهناء اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة تشمل دعم االحتاد 
األورويب للمحكمة اجلنائية الدولية. وتلزم االستراتيجية العاملية 
اجلديدة لالحتاد األورويب صراحة االحتاد بتعزيز القانون اجلنائي 

الدويل والطابع العاملي لنظام روما األساسي.

أيضا  ملتزمون  األعضاء  ودوله  األورويب  االحتاد  إن 
مبواصلة جهودهم الرامية إىل تعزيز النشر والتدريب يف جمال 
حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، سواء داخل االحتاد 
األورويب أو خارجه، فضال عن دعم الدول املعنية واجلهات 
الفاعلة من غري الدول يف سياق تنفيذ أو تعزيز التدابري الرامية 
إىل تعزيز السالمة البدنية للموظفني الطبيني واهلياكل األساسية 

الطبية.

املدنيني يف  األورويب وضع محاية  االحتاد  كما سيواصل 
الدويل يف  اإلنساين  النظام  اإلنسانية ودعم  االستجابة  صميم 
ندرك  وإذ  اإلنساين.  العمل  جمال  يف  احلماية  مركزية  كفالة 
أن عددا غري متناسب من املشردين داخليا ويف مناطق الزناع 
هم من النساء، سوف نطبق منظورا جنسانيا لضمان مراعاة 
احتياجات كل من النساء والرجال من أجل متكني استجابة 

إنسانية املستهدفة.

احلماية  توفري  عن  الرئيسية  املسؤولية  الدول  وتتحمل 
الرئيسية  املهمة  أيضا  هي  املدنيني  محاية  أن  إال  ملواطنيها. 
ما تكون  كثريا  وهي  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  لعمليات 
بعثات حلفظ  واليوم، هناك 10  لنجاحها وشرعيتها.  حامسة 
السالم من أصل 1٦ بعثة تشمل والياهتا على محاية املدنيني.

ويف اخلتام، فإن االحتاد األورويب ودوله األعضاء ملتزمون 
بالتنفيذ الكامل للقرار 228٦ )201٦(. وبوسع مجيع الدول 
أن تعول على دعمنا لتعزيز محاية اجلرحى واملرضى، وكذلك 
العاملني يف املجال الطيب واملرافق واملعدات الطبية. وسنواصل 
اإلنساين  الدويل  للقانون  االمتثال  لتعزيز  العاملي  الدعم  أيضا 
ومحاية املدنيني. وندعو مجيع الدول إىل االنضمام إلينا يف ذلك 

اجلهد.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
النمسا.

يف  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )النمسا(  كيكرت  الايد 
البداية أن أشكر رئاسة أوروغواي على الدعوة إىل عقد هذه 

املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني. 

املراقب  به  الذي أدىل  البيان  تأييدا كامال  النمسا  وتؤيد 
عن االحتاد األورويب، والبيانني اللذين سيتم اإلدالء هبما باسم 
جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني وشبكة األمن البشري. 
اليت  اإلضافية  النقاط  بعض  نربز  أن  نود  الوطنية،  وبصفتنا 

نعتربها ذات أمهية بالغة.

القانون  وال سيما  الدويل،  القانون  احترام  تعزيز  إن 
الدويل اإلنساين، أمر بالغ األمهية، كما أبرز األمني العام وممثلة 
اللجنة الدولية للصليب األمحر يف بداية املناقشة. ولذلك فإن 
تقريره  يف  العام  األمني  يوليه  الذي  باالهتمام  ترحب  النمسا 
)S/2017/414( للضرر اهلائل والدمار والعواقب السلبية طويلة 
عند  النطاق  الواسعة  اآلثار  ذات  املتفجرة  لألسلحة  األجل 
استخدامها يف املناطق املأهولة بالسكان. وتبني البيانات املتاحة 
أن عام 201٦ كان األسوأ الذي مت تسجيله خالل السنوات 
الست املاضية لوفيات املدنيني النامجة عن األسلحة املتفجرة. 
ولذلك، فإننا نؤيد بقوة الدعوة الواضحة واليت ال لبس فيها من 
األمني العام، واملوجهة جلميع الدول واألطراف من غري الدول 
األطراف يف الزناع إىل جتنب استخدام األسلحة املتفجرة ذات 
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ونقدر  بالسكان،  املأهولة  املناطق  يف  النطاق  الواسعة  اآلثار 
تشجيعه فيما يتعلق باجلهود اليت تقودها النمسا بشأن وضع 

إعالن سياسي بشأن تلك املسألة.

وحنن أيضا نشاطر األمني العام قلقه إزاء األثر الضار للزناع 
على التعليم والرعاية الطبية. ويف العديد من حاالت الزناع، 
واملدرسني  املدارس  على  اهلجمات  شن  الشائع  من  أصبح 
والطالب أو استخدام املدارس واجلامعات ألغراض عسكرية. 
املباشرة  اهلجمات  حاالت  من  العديد  نالحظ  فإننا  وباملثل، 

والعشوائية ضد األفراد واملمتلكات اإلنسانية والطبية. 

ولذلك حنن نؤيد بقوة الدعوة إىل تأييد إعالن املدارس 
اآلمنة والتوصيات اليت قدمها األمني العام بشأن تنفيذ القرار 
228٦ )201٦( حلماية قطاع الرعاية الصحية يف الزناعات 

املسلحة.

محاية  تفعيل  زيادة  إىل  حباجة  فإننا  آخر،  صعيد  وعلى 
ويف ضوء  السالم.  املتحدة حلفظ  األمم  عمليات  املدنيني يف 
تأييد  إىل  األعضاء  الدول  دعوة  نواصل  فإننا  اخللفية،  هذه 
العام،  هذا  من  واعتبارا  املدنيني.  بشأن محاية  مبادئ كيغايل 
املستوى  على  تدريبيتني  دورتني  سنويا  النمسا  تنظم  سوف 
التنفيذي، معتمدتني من األمم املتحدة، بشأن محاية املدنيني. 
ومرة أخرى هذا العام، سوف نستضيف وندعم دورة تدريب 
املدربني على مواد التدريب املتعلقة حبماية املدنيني واملجاالت 
مع  باالشتراك  املتكامل  التدريب  دائرة  أعدهتا  الصلة،  ذات 
الدول املهتمة، ومنها النمسا. إن حفظة السالم املدربني تدربيا 
كافيا وحدهم هم القادرون على تنفيذ والياهتم ومحاية املدنيني 

على حنو فعال.

أود أن أختتم بشكر األمني العام غوترييش ال على ربط 
وعلى  بل  فحسب،  القسري  التشريد  مبسألة  املدنيني  محاية 
نتشاطر  حنن  داخليا.  املشردين  األشخاص  حمنة  إغفال  عدم 
اهتماما  مل يتلقوا  داخليا  املشردين  بأن  القائل  الرأي  متاما 

كافيا من احلكومات وقادة العامل، كما ورد يف التقرير )انظر 
S/2017/414، الفقرة ٦1(، وحنن نتفق بالتأكيد على أننا حباجة 

إىل االستفادة من الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية 
هبذه  النهوض  أجل  من   ،2018 الداخلي،  بالتشرد  املتعلقة 

املسألة اهلامة.

العام  األمني  النمسا تشاطر  أن  أكرر  أن  أود  اخلتام،  يف 
املتحدة ككل. كما  األمم  مسؤولية  احلماية هي  بأن  تقييمه 
ندعو مجيع الدول إىل أن تواصل حبسن نية املناقشات اجلارية 
يف جنيف بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تنفيذ القانون 

الدويل اإلنساين.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل بريو.

الايد براتو )بريو( )تكلم باإلسبانية(: باديء ذي بدء، 
أود أن أشكر رئاسة أوروغواي ملجلس األمن على عقد هذه 
املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني وقطاع الرعاية الصحية 
العام،  األمني  أشكر  أن  كذلك  وأود  املسلحة.  الزناعات  يف 
السيد أنطونيو غوتريبش؛ ونائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األمحر، السيدة كريستني برييل، ونائب املدير التنفيذي ملنظمة 
على  أوغاريت،  ستاغنو  برونو  السيد  اإلنسان،  حقوق  رصد 

حضورهم هنا اليوم. 

إن جملس األمن، من خالل القرار 228٦ )201٦( - 
الذي يتناول حتديدا موضوع هذه املناقشة املفتوحة - “يدين 
ضد  املوجهة  والتهديدات  واهلجمات  العنف  أعمال  بشدة 
اجلرحى واملرضى والعاملني يف املجال الطيب والعاملني يف جمال 
تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولون حصريا مهام طبية”، 
و “ويعرب عن استيائه من العواقب الطويلة األجل اليت تطال 
املعنية من  البلدان  الصحية يف  الرعاية  املدنيني ونظم  السكان 
الوثيقة جمددا األطر  جراء هذه اهلجمات”. كما تؤكد هذه 
إىل  املسلح  الزناع  أطراف  الصلة وتدعو مجيع  القانونية ذات 
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االمتثال الكامل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك 
احترام قواعد القانون الدويل اإلنساين.

اتفاقيات جنيف،  بريو طرف يف  فإن  الصدد،  هذا  ويف 
الذين  العاملني  أو  املستشفيات  على  هجمات  أي  تعلن  اليت 
املساعدة  تقدمي  قوافل  تشمل  اليت  الطبية،  املساعدة  يقدمون 
شارات  حيملون  الذين  األشخاص  مجيع  وكذلك  اإلنسانية 
إنفاذ احلظر  مميزة، غري مشروعة. وندعو املجتمع الدويل إىل 
على حنو فعال. وترى بريو أن أعمال احلماية املحفوفة باملخاطر 
والتضحيات اليت تقوم هبا الوكاالت اإلنسانية والعاملني فيها 

ينبغي أن تكون موضع أعلى تقدير من املجتمع الدويل.

الدول  من  أيضا   )201٦(  228٦ القرار  ويقتضي 
األعضاء اختاذ تدابري فيما يتعلق حبماية املدنيني وقطاع الرعاية 
الصحية يف الزناعات املسلحة، مثل تيسري املرور اآلمن لألفراد 
واإلمدادات إىل من هم يف حاجة إليها؛ ومنع اهلجمات على 
عملية  تدابري  وتنفيذ  املسلحة؛  الزناعات  يف  الطبية  اخلدمات 
للحماية عند التخطيط لعملياهتا وتنفيذها. ويف هذا السياق، 
ومتشيا مع التوصيات اليت قدمها األمني العام يف تقريره يف الوثيقة 
S/2016/447، تقوم بريو منذ أكثر من 20 سنة بتدريب أفراد 

قواهتا املسلحة وفقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين املنطبقة. 
إن إدراج القواعد املعترف هبا يف مذاهب األفراد مسح باإلعداد 
اجليد يف جماالت القانون اإلنساين الدويل حلفظة السالم الذين 
تساهم هبم بريو يف عمليات حفظ السالم، األمر الذي يترجم 

إىل أداء متألق يف امليدان.

محاية  يف  الفعالة  األمن  جملس  مشاركة  بريو  وتشجع 
الصدد،  هذا  ويف  املسلحة.  الزناعات  من  املتضررين  املدنيني 
فإن اإلجراءات القوية من جملس األمن وحدها هي املناسبة. 
اهلجمات على املرافق الطبية والعاملني يف املجال اإلنساين تعترب 
اإلفالت  العدالة، ألن  إىل  اجلناة  تقدمي  جرائم حرب. وجيب 
من العقاب يشجع على الصراع. ويف ضوء ذلك، تسلم بريو 

باختصاص املحكمة اجلنائية الدولية وتأمل يف حتقيق عامليتها. 
التصديق على تعديالت كمباال. وندعو  وباملثل، حنن بصدد 
القانون  مبوجب  الصلة  ذات  لاللتزامات  االمتثال  إىل  الدول 
املسؤولني  وحماسبة  العقاب  من  لإلفالت  حد  بوضع  الدويل 
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين عن أفعاهلم.

وبريو ملتزمة بالعمل مع الدول األخرى ملعاجلة املسائل 
املعلقة يف هذا املجال، بغية ضمان املساءلة، ومعاقبة املسؤولني 
وحتسني محاية اجلرحى واملرضى والعاملني يف املجالني اإلنساين 
النقل واملستشفيات وغريها من  والصحي واملعدات ووسائل 

املرافق الصحية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
مجهورية إيران اإلسالمية.

)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  خوشرو  الايد 
باإلنكليزية(: أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لرئاسة أورغواي على 
امتناين  عن  اإلعراب  أود  كما  املفتوحة.  املناقشة  هذه  عقد 
يف  القيمتني  مسامهتيهما  على  اإلعالميتني  اإلحاطتني  ملقدمي 

هذه املناقشة.

به ممثل فزنويال يف وقت سابق  أدىل  الذي  البيان  وأؤيد 
بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.

الطبية  واملرافق  الطيب  املجال  العاملني يف  اهلجمات ضد 
قد  الطبية  اإلمدادات  بإيصال  تقوم  اليت  اإلنسانية  والقوافل 
زادت منذ اعتماد القرار 228٦ )201٦(. يف عام 201٦ 
وحده، زادت اهلجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملني 
يف املجال الصحي وسيارات اإلسعاف واملرضى يف 23 بلدا 
يعاين هذه الظروف. وحتدث هذه االعتداءات يف أماكن خمتلفة 
التواتر والضراوة، فهي  العامل؛ لكن من حيث  يف مجيع أحناء 

أكثر شيوعا يف الشرق األوسط.
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يف  العاملني  ضد  وقعت  اليت  اهلجمات  مجيع  ندين  حنن 
نقلهم يف مجيع  ووسائل  ومرافقهم  واإلنساين  الطيب  املجالني 
أحناء العامل، وال سيما يف فلسطني وأفغانستان واليمن وسورية.

ومن الصعب فهم كيف ميكن، يف عصر التكنولوجيا العالية 
باألخطاء  ما يسمى  حدوث  الدقة،  العالية  احلديثة  والقنابل 
الطبيني  واملوظفني  الطبية  املرافق  استهداف  مع  التواتر،  هبذا 
مواقعها  عامة.  مرافق  املستشفيات  املسلح.  الزناع  مناطق  يف 
معروفة جيدا من جانب مجيع أطراف الزناع، والربوتوكوالت 
الالزمة لتجنب قصفها موجودة. ولألسف، فإن هذه احلوادث 
أخطاء.  ببساطة  بأهنا  االدعاء  يواصلون  واجلناة  تقع  ال تربح 
ومآسي مثل قصف املستشفى يف قندز، أفغانستان، يف تشرين 
األول/أكتوبر 2015 يعلن أنه خطأ ومتر دون إدانة أي من 

األفراد العسكريني املشاركني.

األمحر  اهلالل  مجعية  أفادت  وحده،   201٦ عام  يف 
الفلسطيين حبدوث ٤1٦ حالة عنف أو اعتراض مع سيارات 
اإلسعاف من قبل القوات اإلسرائيلية أو املستوطنني، مما أدى 
إىل إصابة 1٦2 من عمال الطوارئ وإحلاق أضرار بـ 108 
سيارات إسعاف وحرمان 1٤٦ حالة من احلصول على الرعاية 
منذ  املستمر  القانوين  غري  احلصار  إىل  إضافة  هذا  الصحية. 
الفلسطيين، وحرمانه من حقوقه  الشعب  أكثر من عقد ضد 
اإلنسانية األساسية، مبا يف ذلك احلصول على الرعاية الصحية، 

من قبل النظام اإلسرائيلي، وتواصل كل هذا بال هوادة.

ومنذ آذار/مارس 2015، أّدى العدوان على اليمن بقيادة 
السعودية إىل ارتكاب العديد من جرائم احلرب املوثقة جيدا. 
األساسية  اهلياكل  من  الكبري  اجلزء  تدمري  على  تنطوي  وهي 
املدنية، مبا يف ذلك املرافق الطبية، وهذا العدوان ال يزال جاريا 
حتت نظر جملس األمن. واألسوأ من ذلك أن هذا الشقاء حيظى 
على حنو متزايد بالدعم العسكري واللوجسيت وبالتدريب من 

جانب الواليات املتحدة وقواهتا اجلوية.

إن املطلوب بذل جهود أكرب لتوثيق وحتليل كل حادث 
يؤثر على أمن ورفاه العاملني يف جمال الرعاية الصحية وعلى 
وسريعة،  ومستقلة  نزيهة  حتقيقات  إجراء  وكفالة  مرافقها، 
وتقدمي من ُيشتبه يف ارتكاهبم تلك األفعال إىل العدالة. وجيب 
القصف  جتاه  بكيالني  الكيل  عن  يتخلى  أن  املجلس  على 
والعاملني  الصحية  واملرافق  اإلنسانية  املرافق  على  بالقنابل 
فيها. ومن خالل إبراز بعض اهلجمات والتزام الصمت حيال 
القرار  وال سيما  قراراته،  املجلس  يقّوض  أخرى،  هجمات 

.)201٦( 228٦

أخريا، أود أن أختم بتوجيه التحية إىل العمل القّيم الذي 
يؤدون  الذين  الصحية  الرعاية  عاملي  من  العديد  به  يضطلع 

عملهم يف سياق الزناعات املسلحة.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إندونيسيا.

تتوجه  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إندونيسيا(  دجاين  الايد 
إندونيسيا بالشكر إىل رئاسة أوروغواي على عقد هذه املناقشة 
املفتوحة بشأن موضوع هام للغاية. كما نشكر األمني العام؛ 
والسيدة كريستني برييل، نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األمحر؛ والسيد برونو ستاغنو أوغاريت، نائب املدير التنفيذي 

للمناصرة يف منظمة هيومن رايتس ووتش، على تعليقاهتم.

وحنن نؤيد البيان الذي أدىل به ممثل فزنويال باسم حركة 
عدم االحنياز.

للقانون  وفقا  بالتزامنا  مجيعا  بتذكرينا  أبدأ  أن  أوال  أود 
املدنيني  السكان  بني  بالتمييز  يقضي  الذي  الدويل  اإلنساين 
ممكن  ما هو  كل  ببذل  يقضي  الذي  وبااللتزام  واملقاتلني، 
لتجنب اهلجمات على املدنيني، واملمتلكات املدنية، واألفراد 
الطبيني ومرافقهم يف حاالت الزناع املسلح. والقرار 228٦ 
)201٦( وغريه من القرارات اليت سبقته تدعو إىل اختاذ تدابري 
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واملعدات  واإلنساين  الطيب  املجالني  يف  العاملني  حلماية  فعالة 
املوجهة ضدهم  اهلجمات  أن  للغاية  املقلق  لكن  هلم.  التابعة 
احلاالت  من  عدد  عاجزة يف  احلكومية  والسلطات  تزايدت، 
عن منعها ومكافحتها والتحقيق فيها على حنو سليم، بسبب 

نقص القدرة لديها.

بعض  وإياكم  أتشاطر  أن  أود  اهلام،  املنعطف  هذا  ويف 
النقاط اهلامة املتعلقة مبوضوعنا اليوم.

النقطة األوىل هي أن املسؤولية الرئيسية عن توفري احلماية 
أن محاية  إندونيسيا  وتعتقد  الدول.  عاتق  على  تقع  للسكان 
البلد  عاتق  على  تقع  اليت  الرئيسية  املسؤولية  هي  املدنيني 
الزناع  أطراف  مجيع  على  جيب  الصدد،  هذا  ويف  املضيف. 
لاللتزامات  بالكامل  متتثل  وأن  املبدأ  هذا  تدعم  أن  املسلح 
املنطبقة عليها مبوجب القانون اإلنساين الدويل املتعلقة حبماية 

املدنيني والعاملني الطبيني يف الزناعات املسلحة.

وأنشطة  املدنيني  محاية  بني  العالقة  هي  الثانية  والنقطة 
مكافحة اإلرهاب. ويف سياق حفظ السالم، أصبحت البيئات 
خطورة  أكثر  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  لبعثات  التشغيلية 
ويشكلها  املسلحة  اجلماعات  تشكلها  اليت  التهديدات  مع 
املتطرفون العنيفون. ويتعني التركيز بشكل أفضل على زيادة 
حفظة  لدى  االستجابة  وقدرات  السائدة  باألوضاع  الوعي 
السالم، من خالل إجراء تدريب أفضل قبل االنتشار، وتوفري 
أثناء  الكافية، مبا يف ذلك اإلسعافات األولية  معدات احلماية 
القتال، واإلجالء الطيب، وإجالء املصابني. وكل هذا مشمول 

يف التدريب على حفظ السالم يف إندونيسيا.

ويتعني على جملس األمن أيضا االخنراط يف العمل على حنو 
أفضل مع الكيانات احلكومية وغري احلكومية لردع املتطرفني 
واإلرهابيني العنيفني. غري أن هذه احلالة ينبغي أاّل تكون مربرا 
لكي يشارك حفظة السالم يف مكافحة اإلرهاب، األمر الذي 
ميكن أن تكون له أبعاد خمتلفة جدا. ومن الضروري ألصحاب 

عند  ثقة  وموضع  حمايدون  أهنم  إليهم  ُينظر  أن  الزرق  اخلوذ 
االضطالع مبهامهم. وحنن نتفق متاما مع تقييم األمني العام يف 
تقريره عن أعمال املنظمة )A/71/1( على أن عمليات حفظ 
السالم ينبغي أاّل تنخرط يف أنشطة مكافحة اإلرهاب، األمر 
الذي مت تأكيده أيضا يف تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى 

.)S/2015/446( املعين بعمليات السالم

املدنيني  محاية  بني  الوثيقة  العالقة  هي  الثالثة  والنقطة 
والرعاية الصحية. إن املطلوب تزويد عمليات األمم املتحدة 
حلفظ السالم فضال عن اجلنود املقاتلني باملرافق الطبية والصحية 
الكافية وذات اجلودة العالية. ويصب ذلك يف مصلحة اجلميع، 
وليس يف مصلحة األفراد وأطراف الصراع فحسب، بل أيضا 
يف مصلحة األشخاص املحاصرين يف الزناعات املسلحة. وهذا 
سبب كاف لكي تعمد األمم املتحدة إىل وضع املعايري وحتسني 

القدرات واملرافق الطبية يف الزناعات املسلحة.

االستجابة  الطبية يف  الرعاية  الرابعة هي حتسني  والنقطة 
تواجه  املسلح،  الزناع  ففي بعض حاالت  الطوارئ.  حلاالت 
بعثات حفظ السالم حتديات يف االستجابة باستمرار للطوارئ 
إىل  احلاجة  على  إندونيسيا  وتؤكد  الضحايا.  وإجالء  الطبية 
كفالة سرعة املرور اآلمن للجرحى واملرضى من مصايب حفظة 
السالم واألفراد الطبيني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية 

الذين يؤدون حصرا مهمات طبية.

ونقطتنا اخلامسة هي الدور اهلام واالجيايب املتزايد للنساء 
الرعاية  وتوفري  املحلية  املجتمعات  بناء  يف  السالم  من حفظة 
الصحية األولية والوقائية، فضال عن الرعاية الصحية الثانوية، 
مثل توفري الرعاية يف فترة ما بعد الصدمات وحاالت انتشار 
السالم  وتدريبنا حلفظة  إن خربتنا  الصراع.  مناطق  الوباء يف 
حفظة  من  اإلندونيسية  املرأة  أن  على  يدالن  إندونيسيا  يف 
السالم هي أكثر فعالية بكثري يف كسب ثقة املجتمع املحلي، 
وال سيما النساء واألطفال. وهذا واضح أيضا بشكل خاص 



55/105 1714996

S/PV.7951 25/05/2017 ااة املديي  ي الماا املالح

من  خطرية  حاالت  تشمل  اليت  الصحية  املسائل  معاجلة  يف 
املتحدة  األمم  أن  ندرك  وحنن  اجلنسيني.  واالستغالل  العنف 
ودوهلا األعضاء معا جيب أن يفعال املزيد من أجل زيادة تعزيز 
دور املرأة يف حفظ السالم، على النحو الوارد بوضوح يف بيان 

لندن لعام 201٦.

بذل جهودها  تواصل  أن  املتحدة  األمم  ملنظومة  وينبغي 
الرامية إىل حتسني تدابري املساعدة على محاية املدنيني واألفراد 
هلم.  التابعة  واملرافق  واالنساين  الصحي  املجال  يف  العاملني 
وحتسني الرعاية الصحية يف حاالت الزناع عنصر هام لبناء الثقة 

واألمل يف مستقبل أفضل. إن حياة املدنيني معرضة للخطر.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
سلوفينيا.

الايد لوغار )سلوفينيا( )تكلم باإلنكليزية(: يشرفين أن 
البشري، وهي شبكة  بالنيابة عن أعضاء شبكة األمن  أتكلم 
أقاليمية تضم األردن وأيرلندا وبنما وتايلند وسويسرا وشيلي 
وجنوب  واليونان  والنمسا  والنرويج  ومايل  وكوستاريكا 

أفريقيا ذات مركز املراقب، وبلدي سلوفينيا.

املناقشة  هذه  عقد  على  أوروغواي  بشكر  أبدأ  أن  أود 
العام  لألمني  تقديرنا  عن  أعرب  أن  أيضا  وأود  اليوم.  اهلامة 
على  أوغاريت  والسيد  برييل،  والسيدة  غوترييش،  أنطونيو 

إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.

إن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ذات أمهية قصوى 
 ،)201٦(  228٦ فالقرار  البشري.  األمن  شبكة  ألعضاء 
بالتحديات  التحديد  اعترف على وجه  قبل عام،  اختذ  الذي 
اخلاصة اليت يواجهها العاملون يف املجال اإلنساين الذين يؤدون 
مهمات طبية، وبالتحديات اليت يواجهها األفراد الطبيون. ومن 
املشجع أن نرى الدعم الواسع هلذا القرار، الذي يؤكد جمددا، 
يف مجلة أمور، على حاجة مجيع أطراف الزناعات املسلحة إىل 

احترام وكفالة احترام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل 
املنظمات  أنشطة  االقتضاء، وتيسري  اإلنسان، حسب  حلقوق 
والزناهة  واحلياد  اإلنسانية  الزنعة  مببادئ  تتقيد  اليت  اإلنسانية 
ذلك  مبا يف  اإلنسانية،  للمساعدة  توفريها  لدى  واالستقاللية 

املساعدة الطبية.

وما زلنا نالحظ مع بالغ القلق أنه، وفقا ألحدث تقرير 
األفراد  على  اهلجمات  فإن   ،)S/2017/414( العام  لألمني 
الطبيني والعاملني يف املجال اإلنساين الذين يشاركون يف أداء 
املهام الطبية، فضال عن املرافق الطبية واملرضى، ال تزال ذات 
تدين بشدة  البشري  باخلطر. إن شبكة األمن  تنذر  معدالت 
ضد  املوجهة  والتهديدات  واهلجمات  العنف  أعمال  مجيع 
اجلرحى واملرضى العاملني يف املجال اإلنساين الذين يقومون 
مبهمات طبية، وكذلك ضد أفراد اخلدمات الطبية والصحية 
األمد  الطويلة  العواقب  تشجب  وهي  هلم،  التابعة  واملرافق 
النامجة عن تلك اهلجمات على السكان ونظم الرعاية الصحية 
على  والوسطاء  األطراف  نشجع  لذلك،  املعنية.  البلدان  يف 
واملرافق  الطبيني  األفراد  محاية  بشأن  أحكام  إدراج  يف  النظر 
الطبية يف اتفاقات السالم اليت يعملون على صياغتها، وكذلك 
يف تعريف وقف إطالق النار أو مبادئه ويف األحكام املتعلقة 

باألمن والرصد، حيثما كان ذلك مناسبا.

على  أخرى  موضوعية  شهادة  العام  األمني  تقرير  يقدم 
حاالت خطرية يواجهها املدنيون يف عدد من البلدان املتضررة 
احلاالت  تلك  كل  معاجلة  الضروري  ومن  الصراعات.  من 
بسرعة وبفعالية، وفقا لشبكة األمن البشري. وجيب التركيز 
املسلحة  الزناعات  أن  ونرى  امليدان.  يف  احلماية  تعزيز  على 
أن  جيب  ولذلك  احلضرية.  املناطق  يف  متزايد  بشكل  ُتشن 
من  العديد  أن  بيد  املدنيني.  للسكان  الكافية  احلماية  نضمن 
التمييز  مببدأي  صارخا  استخفافا  فقط  مل تظهر  األطراف 
والتناسب والضرورة عند القيام باألعمال القتالية، بل تعمدت 
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استهداف اهلياكل األساسية املدنية. لذلك، نشاطر األمني العام 
قلقه بشأن الضرر الناجم عن استخدام األسلحة املتفجرة ذات 
ونؤيد  بالسكان،  املأهولة  املناطق  يف  النطاق  الواسعة  اآلثار 

دعوته إىل اختاذ املزيد من التدابري ملعاجلة هذه املسألة.

تدعو شبكة األمن البشري إىل اتباع هنج كلي لألمن حموره 
البشر. وهذا يشمل التركيز ليس فقط على محاية املدنيني عند 
وقوع حالة من حاالت الصراع، بل أيضا وعلى حنو أوسع 
التركيز على منع نشوب الصراعات. ومن هنا نشاطر األمني 
املدنيني يف األجل  القائل بأن أفضل طريقة حلماية  العام رأيه 
نشوب  وراء  الكامنة  اجلذرية  األسباب  معاجلة  هي  الطويل 
وتوطيد  القانون،  وسيادة  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  الزناعات، 
اإلدارة احلكومية واملؤسسات، واالستثمار يف التنمية املستدامة 

الشاملة للجميع.

إن ضمان احترام مجيع أطراف الصراع للقانون اإلنساين 
الدويل وحقوق اإلنسان ميثل أول خطوة ضرورية لتعزيز محاية 
املدنيني. وجيب أن متتثل الدول اللتزاماهتا بالعمل على متكني 
املحتاجني  املدنيني  إىل  عوائق  وبال  السريع  الوصول  وتيسري 
املجال  يف  العاملني  حركة  حرية  وتيسري  اإلنسانية  لإلغاثة 
مسلح  صراع  كل  يف  األطراف  مجيع  وتتحمل  اإلنساين. 

املسؤولية عن إتاحة وتيسري إمكانية تقدمي هذه املساعدة.

وتعزيز  الدويل  للقانون  االمتثال  تعزيز  إىل  باإلضافة 
القدرات الوطنية للحماية، نسلم بالدور الرئيسي لألمم املتحدة 
مهام  على  تنطوي  الواليات  تلك  ومعظم  السالم،  يف حفظ 
متصلة باحلماية، أي محاية املدنيني، مبا يف ذلك جمال الوقاية. 
ويف ذلك الصدد، تشدد شبكة األمن البشري على أمهية إسناد 
واليات واضحة وميكن حتقيقها مع توفري ما يكفي من املوارد 

والقدرات للوفاء بوالية احلماية.

إن املساءلة أمر أساسي لتحسني محاية املدنيني. وجيب أن 
متتثل الدول اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل ملحاسبة مرتكيب 

اجلرائم ضد املدنيني. وتشدد شبكة األمن البشري على جدوى 
وإثبات  التحقيق  يف  احلقائق  تقصي  وبعثات  التحقيق  جلان 
االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل، وخباصة القانون اإلنساين 
الدور  على  أيضا  ونشدد  اإلنسان.  حقوق  وقانون  الدويل، 
احلاسم للمحاكم الدولية يف ضمان املساءلة عن االنتهاكات. 
وحينما تكون الدول غري راغبة أو غري قادرة على تقدمي اجلناة 
إىل العدالة، تصبح اإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية وسيلة 
الكرامة واألمل  العقاب، واستعادة  تكميلية ملنع اإلفالت من 
أمهية  ونكرر  وجمتمعاهتم.  وألسرهم  الفظائع،  من  للناجني 

تعاون الدول يف هذا الصدد.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بلجيكا.

الايد بوفن )بلجيكا( )تكلم بالفرنسية(: تعرب بلجيكا 
االحتاد  عن  املراقب  به  أدىل  الذي  للبيان  التام  تأييدها  عن 
األورويب، وتؤيد أيضا البيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة 

عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني. 

 )201٦(  228٦ القرار  تنفيذ  حتديدا  أتناول  أن  أود 
بشأن محاية اخلدمات الصحية يف الزناعات املسلحة. 

أوال، بالنيابة عن بلدي، أود أن أعرب عن استيائنا إزاء 
عدد وكثافة اهلجمات على اخلدمات الصحية يف مجيع أحناء 
العامل. وحنن مجيعا نعرف عن احلالة يف سورية، ذلك أنه وفقا 
غري  واملنظمات  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  التقارير  ملختلف 
الطبية  املرافق  ضد  وهادفة  مستمرة  محلة  توجد  احلكومية، 
واملوظفني الطبيني. ولكن هذه املمارسة املقيتة تستهدف الذين 
وهي  الضحايا،  مساعدة  أجل  من  للخطر  أنفسهم  يعرضون 
ممارسة ال تقتصر على ذلك البلد؛ بل على العكس من ذلك، 

هذه الظاهرة أكثر انتشارا. 
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واهلالل  األمحر  الصليب  الدولية  اللجنة  نرحب مبشروع 
الصحية يف خطر” ملكافحة مشكلة  املعنون “الرعاية  األمحر 
واملرافق  الصحي  املجال  يف  والعاملني  املرضى،  ضد  العنف 
واملركبات الطبية، وجعل الوصول إىل الرعاية الصحية، وتوفري 
حاالت  من  وغريها  املسلحة  الزناعات  يف  الصحية  الرعاية 
الطوارئ على حنو أكثر آمانا. قام فريق املحافظة على الصحة 
السالم والصراع، وهو فريق يضم أكثر من 30  ائتالف  يف 
تقدميه  ومت  املوضوع،  عن  تقرير  بنشر  غري حكومية،  منظمة 
مؤخرا إىل البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة يف شكل 
قائمة  التحالف  وقد مجع  واليمن.  سورية  عن  دراسية  حلقة 
ما ال يقل  ومرافقها يف  الصحية  الرعاية  على  اهلجمات  تضم 
احليوي  اجلهد  هذا  دعم  مجيعا  علينا  وجيب  بلدا.   23 عن 

الدراج وتوثيق هذه احلوادث.

مسألة  ليست  الصحية  اخلدمات  على  اهلجمات  إن 
ذلك  من  أوسع  نطاقها  إن  بل  فحسب؛  معنوية  أو  أخالقية 
أثر  على  تنطوي  اهلجمات  هذه  أن  ننسى  أال  بكثري. وجيب 
وميتد  بالفعل،  اهلشة  الصحية  النظم  على  مضاعف  مدمر 
السن،  كبار  مثل  الناس  من  الضعيفة  الفئات  ليشمل  تأثريها 
على  يعتمدون  الذين  واألطفال  احلوامل،  والنساء  واملرضى، 
هذه النظم. وهناك أيضا أثر ضار على القانون الدويل الذي 
تعهدنا مجيعا بدعمه. إن القانون اإلنساين الدويل يتآكل ببطء 
بسبب االنتهاكات اخلطرية واملتكررة اللتزامات يفرضها ذلك 
القانون على مجيع أطراف الزناع املسلح، وكثريا ما متر تلك 
االنتهاكات من دون عقاب. ومن مسؤوليتنا املشتركة عكس 
مسار ذلك االجتاه، بتقدمي التزامات ملموسة من خالل اختاذ 

تدابري حمددة. 

وأود أن أديل بالنقاط الثالث التالية بشأن القرار 228٦ 
 .)201٦(

أوال، على الرغم من أن اختاذ القرار 228٦ )201٦( 
األشكال  من  شكل  بأي  ليس  فإنه  جيدة،  بداية  نقطة  ميثل 
النتيجة النهائية. وجيب القيام باملزيد، بدءا بتنفيذ القرار ذاته. 
الفردي  العمل  إىل  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  وندعو 

واجلماعي لتنفيذ توصيات األمني العام بطريقة توافقية.

األدوات  من  أفضل  حنو  على  نستفيد  أن  جيب  ثانيا، 
املوجودة لرصد وتوثيق االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين 
الدويل والتحقيق فيها. ويف ذلك الصدد، تؤيد بلجيكا تأييدا 
الدولية املحايدة املستقلة من أجل سورية،  تاما مبادرة اآللية 
من الناحيتني السياسية واملالية. ونشجع الدول األعضاء على 
على  واملعاقبة  واملقاضاة  التحقيق  إن  نفسه.  الشيء  تفعل  أن 
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، أي باختصار، 
ومنع  لردع  أمر حيوي  وهو  العقاب،  من  اإلفالت  مكافحة 
ارتكاب جرائم جديدة، وأساسي للحفاظ على السالم. وتقوم 

الدول بدور حاسم يف ذلك الصدد.

ثالثا، أود أن أذكر مبحنة األطفال والشباب جراء األثر 
مليون   2٤٦ أن  املقدر  ومن  تعليمهم.  على  للصراع  املدمر 
طفل يعيشون يف مناطق الصراع. إن اهلجمات على اخلدمات 
الصحية واملوظفني القائمني على تقدمي تلك اخلدمات، وعلى 
املدارس تتزايد يف العديد من حاالت الصراع. ولكن اهلجمات 
بل  األبرياء،  والشباب  األطفال  حبياة  ال تودي  املدارس  على 
أيضا تقوض تعليم ومستقبل من هم على قيد احلياة. لذلك، 
أيدت بلجيكا إعالن املدارس اآلمنة، وتدعو الدول األعضاء 
األخرى إىل أن حتذو حذوها. ويف ذلك الصدد، نود أن ندعو 
أعضاء جملس األمن إىل النظر يف إمكانية صياغة واعتماد قرار، 
على  حمدد  تركيز  مع   )201٦(  228٦ القرار  غرار  على 

اهلجمات على قطاع التعليم.

يف اخلتام، أود أن أثين على منظمة رصد حقوق اإلنسان، 
وكذلك اللجنة الدولية للصليب األمحر، ملا يتحلى به موظفوها 
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من مهنية، وشجاعة وما يبذلونه من جهود دؤوبة، وأثين على 
مجيع املوظفني املحليني العاملني يف جمال الرعاية الصحية الذين 
يقومون بعمل ممتاز، رغم املخاطر والتحديات اليت يواجهوهنا. 
ومن اجلوهري جلميع أطراف الزناع أن حتترم يف مجيع األوقات 

نزاهة وحياد هذه اجلهات.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة ملمثل أملانيا.

الايد شولتز )أملانيا( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشكر 
اهلامة  املفتوحة  املناقشة  هذه  عقد  على  أوروغواي  رئاسة 

ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية على عرض رؤاهم القيمة.

بالنيابة  به  ُأديل  الذي  البيان  كامال  تأييدا  أملانيا  تؤيد   
باسم  به سويسرا  ستديل  الذي  والبيان  األورويب  االحتاد  عن 
جمموعة األصدقاء. كما تؤيد أملانيا الرؤية اليت حددها األمني 
العام يف تقريره عن تعزيز محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة 

.)S/2017/414(

 وأود أن أديل ببعض املالحظات املوجزة بصفيت الوطنية. 

ينتهك  للغاية، حيث  أوال، أود أن أشري إىل اجتاه مقلق 
العديد من اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة بشكل صارخ 
وصول  وعرقلة  املدنيني  محاية  بعدم  اإلنساين  الدويل  القانون 
القلق هو أن  القدر من  يثري نفس  املساعدات اإلنسانية. وما 
بعض الدول تفعل الشيء نفسه. ومجيع الدول ملزمة حبماية 
املدنيني مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ولذلك، فإننا حنث 
الدول كافة ومجيع األطراف يف الزناعات املسلحة على جعل 
محاية املدنيني أولوية. وندعو هذا املجلس إىل إجياد سبل لتعزيز 
للقانون الدويل اإلنساين وضمان مساءلة اجلناة عما  االمتثال 

يرتكبونه من انتهاكات.

يف  ثانويا  شاغال  املدنيني  محاية  تكون  أال  جيب  ثانيا، 
عمليات حفظ السالم. وجيب أن تكون احلماية دائما اعتبارا 
رئيسيا وعنصرا حموريا يف والية العملية. وبالطبع، تتمثل أكثر 

إجياد  الزناع من خالل  إهناء  املدنيني يف  فعالية حلماية  الطرق 
أنشطتنا  بتكثيف  قمنا  السبب،  وهلذا  مستدام.  سياسي  حل 
محاية  وبغية  األخرية.  السنوات  يف  الوساطة  ودعم  للوساطة 
املدنيني، جيب أن تكون البعثة جمهزة بالقدرات واملوارد الالزمة 
للحفاظ على سالمة املدنيني، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لتقدمي 
املساعدة الطبية. ويف هناية املطاف، فإن تلك ليست مسؤولية 
املجلس واألمم املتحدة فحسب، ولكنها أيضا مسؤولية مجيع 

البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة.

ثالثا، جيب أن حنمي البعثات اإلنسانية والطبية. وملساعدة 
من  نتمكن  أن  الضروري  من  العنيفة،  الزناعات  من  الناجني 
ومستدام  وسريع  كامل  بشكل  اإلنسانية  املساعدات  إيصال 
 ،)201٦( القرار 228٦  اختاذ  رغم  أنه  بيد  عوائق.  ودون 
فقد شهدنا زيادة يف اهلجمات على العاملني يف جمال املساعدة 
اإلنسانية والطبية خالل عام 201٦. وهذا االجتاه غري مقبول. 
وجيب على املجتمع الدويل أن يبذل كل ما يف وسعه لضمان 
سالمة وأمن هؤالء املوظفني. وجيب أن تلتزم أطراف الزناع 
واملرافق  الطيب  القطاع  يف  العاملني  حلماية  االشتباك  بقواعد 

الطبية.

وأملانيا تؤيد محاية املدنيني خالل مجيع مراحل األزمة. 

أوال، فقد كثفنا جهودنا وقدراتنا بشكل كبري ملنع نشوب 
األزمات، مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر والوساطة. 

الدويل حلقوق اإلنسان  بالقانون  التقيد  ثانيا، من خالل 
الدويل  القانون  احترام  نعزز  فإننا  اإلنساين،  الدويل  والقانون 
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، 
املساءلة. ويف  العقاب وندعم  اإلفالت من  بقوة  نكافح  فإننا 
حالة سورية، على سبيل املثال، ندعم اآللية الدولية املحايدة 
التحقيق بشأن  اليت أنشئت مؤخرا، للمساعدة يف  واملستقلة، 
مبوجب  خطورة  األشد  اجلرائم  عن  املسؤولني  األشخاص 
منذ  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  املرتكبة  الدويل  القانون 
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آذار/مارس 2011 ومالحقتهم قضائيا، فضال عن عمل جلنة 
التحقيق التابعة ملجلس حقوق اإلنسان.

الزناع  مناطق  يف  الواقع  أرض  على  مشاريعنا  إن  ثالثا، 
يف  نستثمر  املثال،  سبيل  فعلى  املدنيني.  محاية  حنو  موجهة 
العديد  يف  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  مشاريع 
باأللغام  املتعلقة  اإلنسانية  األعمال  وندعم  الزناع  مناطق  من 
وغريها من املبادرات الرامية إىل احلد من آثار األسلحة الصغرية 

واألسلحة اخلفيفة واألجهزة املتفجرة املرجتلة.

رابعا، يف سياق مسامهتنا العسكرية يف بعثة األمم املتحدة 
جعلنا  مايل،  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 

محاية املدنيني عنصرا هاما يف التدريب السابق للنشر.

إن محاية املدنيني يف حاالت الزناع جيب أن تكون أولويتنا 
القصوى. وإن تقاعس املجتمع الدويل عن القيام بذلك، فإننا 
سنكون قد فشلنا يف حتقيق الغرض الذي أنشأت من أجله هذه 

املؤسسة.

ملمثلة  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلمت  الرئياة 
إستونيا.

الايدة ليند )إستونيا( )تكلمت باإلنكليزية(: إن اهلجمات 
املتعمدة على املدنيني تشكل جرائم حرب، وهي غري مقبولة. 
جتعل  اليت  احلوادث  أعداد  تزايد  نرى  األمل،  يعتصره  وبقلب 
واإلنساين،  الطيب  املجالني  يف  العاملون  ذلك  يف  مبا  املدنيني، 
وضع  ونشهد  املسلحة.  الزناعات  يف  املباشر  للهجوم  عرضة 
عقبات لعرقلة إيصال املعدات الطبية إىل األشخاص املحتاجني 

الذين ال يتلقون العالج الطيب الالزم. 

املاضية، شهدنا عددا متزايدا من  السنوات  وعلى مدى 
القانون الدويل اإلنساين. ويف هذا السياق، أشكر  انتهاكات 
رئاسة أوروغواي على عقد مناقشة اليوم املفتوحة ملعاجلة هذه 

املسألة. 

 كما تؤيد إستونيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد 
األورويب.

جملس  اختذه  الذي   )201٦(  228٦ القرار  كان  لقد 
األمن باإلمجاع قرارا تارخييا ملعاجلة احلالة اخلطرية اليت يواجهها 
اليوم العاملون يف القطاعني الطيب واإلنساين. ومن األمهية مبكان 
التأكيد على متتعهم حبماية القانون الدويل اإلنساين وأن الدول 
ُملزمة باحترام ذلك. ويف ذلك الصدد، ستواصل إستونيا دعم 

تنفيذ القرار 228٦ )201٦(.

وال شك يف أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن كفالة 
الزناعات.  محاية شعوهبا. ولذلك، علينا أن نبدأ مبنع نشوب 
الرعاية  وقطاع  املدنيني  السكان  احترام  يكون  أن  وجيب 
الصحية يف الزناعات املسلحة موجودا يف مجيع األوقات. وبغية 
الرئيسية  الصكوك  على  إستونيا  عمليا، صدقت  ذلك  حتقيق 
وأصدرت  املدنيني،  حبماية  املتعلقة  اإلنساين  الدويل  للقانون 
القواعد التنظيمية املحلية الضرورية إلنفاذها. وحنن هنتم كثريا 
بضمان أال ينتهك أفرادنا القانون الدويل عند القيام بواجباهتم 
تزويد  وجيري  بعثة.  أي  يف  مشاركتهم  لدى  أو  إستونيا  يف 
املتعلقة  االلتزامات  بشأن  بالتدريب  اإلستونية  الدفاع  قوات 
حبماية املدنيني مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ويشمل ذلك 
بقواعد  تتعلق  وإحاطات  امليدان  بشأن  أساسية  استعراضات 
االشتباك قبل كل عملية نشر وتوفري تدريب متقدم يف جمال 

القانون الدويل اإلنساين.

الدول  تكفل  أن  للعدالة. وجيب  اجلناة  تقدمي  بد من  ال 
عدم إفالت املسؤولني عن تلك االنتهاكات من العقاب. ويف 
ذلك الصدد، أود أن أشدد على أمهية املساءلة ودور املحكمة 
اجلنائية الدولية يف القضايا اليت ال ميكن فيها إجراء حتقيقات أو 
مالحقات قضائية على الصعيد الوطين. ونشجع الدول على 
إحالة  األمن يف  الدولية وجملس  اجلنائية  املحكمة  مع  التعاون 

القضايا إىل املحكمة.
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الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
إسرائيل.

الايد روات )إسرائيل( )تكلم باإلنكليزية(: يشهد العامل 
منذ فترة طويلة جدا تتابع فصول الزناعات الدموية، اليت أدت 
إىل بعض أسوأ األزمات اإلنسانية يف التاريخ. فمن اليمن إىل 
ليبيا، ومن الصومال إىل جنوب السودان، ُتدمر البنية التحتية 
وُيحاصر املدنيون - حيث جيدون أنفسهم بيادق بأيدي أنظمة 
غري شرعية وأهدافا لإلرهابيني التواقني إىل القتل. ومؤخرا، وقع 
أبرياء يف مانشستر ضحايا هلذه اهلجمات الوحشية.  مدنيون 
العظمى. ويف مواجهة  بريطانيا  تتضامن مع شعب  وإسرائيل 
املتحدة  األمم  تظل  أن  ال ميكن  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
صامتة. وجيب أن تكون محاية املدنيني وإمكانية احلصول على 

الرعاية الصحية يف مناطق الزناع أولويتنا القصوى.

ومل تتسبب اهلجمات على املدنيني والبنية التحتية احليوية 
يف أضرار أكثر مما فعلت يف سورية، حيث تسببت يف دمار 
قاد  املاضية،  الست  السنوات  مدى  وعلى  بأسره.  العامل  هز 
األسد  نشر  وقد  شعبه.  ضد  وحشية  محلة  السوري  النظام 
األسلحة الكيميائية، مبا يف ذلك اهلجوم األخري بغاز السارين 
للحرب  باستخدام احلصار كوسيلة  يف خان شيخون. وأذن 
وشنق آالف السجناء، فيما ترد تقارير مفزعة تفيد بأنه خبطط 
للتخلص من جثثهم يف حمرقة كبرية سعيا إلخفاء الفظائع اليت 

ارتكبها.

بل أن النظام السوري جلأ إىل تدمري املستشفيات وإزالة 
اإلنسانية،  املساعدات  قوافل  من  األساسية  الطبية  املعونات 
تاركا 13 مليون شخص تقريبا دون احلصول على العالج. 
وكما مسعنا من األمني العام يف هذا الصباح، فقد تعرض أكثر 
العام  يف  للهجوم  الطبية  واملرافق  املستشفيات  من   ٤00 من 
إغالق  املستشفيات يف سورية على  مما أجرب نصف  املاضي، 
أجنحة العالج أو إغالق املستشفيات متاما. وُقتل 800 من 

عام 201٦،  مأساوي يف  بشكل  الطيب  القطاع  يف  العاملني 
واضطر معظم الباقني إىل الفرار. ويف مضايا، بعد شهور من 
البلدة  سكان  بتجويع  وحلفاؤه  األسد  مل يكتف  احلصار، 
مجيع  هدم  يف  شرعوا  بل  شخص،   ٤2000 عددهم  البالغ 

املستشفيات عدا واحدة.

إن إيران، وهي احلليف الرئيسي لألسد وأكرب املستفيدين 
اإلرهاب  فميليشيات  اجلرائم.  تلك  يف  شريكة  بقائه،  من 
تعمل يف  اهلل،  إيران، وال سيما حزب  من  واملمولة  املدعومة 
ال توصف،  فظائع  وترتكب  الوحشي  نظامها  وتعزز  سورية 

جتعل األبرياء جيدون أنفسهم حماصرين يف مرمى النريان.

تقدمي  حارة  مناشدة  العامل  السوري  الشعب  ناشد  لقد 
مع  دبلوماسية  عالقات  وجود  عدم  من  وبالرغم  املساعدة. 

سورية، استجابت إسرائيل لذلك النداء.

وعاجل فريقنا الطيب واملنجدون األوائل عددا ال حيصى من 
السوريني، بدون طرح أي أسئلة. ونقوم بذلك ألننا نؤمن إميانا 
راسخا بأن ذلك هو الصواب. ويف وقت سابق من هذا العام، 
أصاب قناص رجال يسمى راجي يف وجهه، وهو شخص يبلغ 
من العمر 23 عاما. وبعد فقدان راجي فكه العلوي، وعظام 
وجنته، وعينه اليمىن، فقد علم بأن عليه السعي إىل العالج يف 
إسرائيل. وقام األطباء من خالل استخدام تكنولوجيا الطباعة 
الثالثية األبعاد، بإعادة بناء وجه راجي، منجزين بذلك أول 
عالج من نوعه. وحتت رعاية إسرائيل، يقترب راجي اآلن من 

الشفاء الكامل.

وقد قام املستشفى يف اجلليل الغريب يف هناريا بعالج ٦00 
واملمرضون  واألطباء  سنوات.  أربع  مدى  على  سوري   1
شعور  يكفل  مبا  والعقلية،  البدنية  الصحة  بتحسني  ملتزمون 
شعورهم  استعادة  من  وميكنهم  وطنهم  يف  بأهنم  املرضى 
باإلنسانية. وعندما يتعلق األمر بإنقاذ األرواح، فإن إسرائيل 

ال تعرف احلدود. 
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نفسها  الشمالية  إسرائيل  مستشفيات  ما جتد  وكثريا 
ظل  يف  للحياة  منقذة  طبية  بتدخالت  القيام  إىل  مضطرة 
عام  يف  اإلرهابية  املنظمة  تلك  وقامت  اهلل.  حزب  هتديدات 
هناريا  مدينة  على  تقريبا  صاروخ   ٦00 بإطالق   200٦
لوحدها. إن حزب اهلل منظمة مصنفة بأهنا منظمة إرهابية على 
الصعيد الدويل، معروفة بتدمري البنية التحتية األساسية، واتباع 
أساليب جديدة إلحلاق الضرر باملدنيني. وقد مجع ما يزيد عن 
انتهاك  000 100 قذيفة، يوجهها مباشرة إىل إسرائيل، يف 
واضح للقرارين 1710 )200٦( و 1559 )200٤(. وكما 
حذرنا مرارا وتكرارا يف هذه القاعة، حّول حزب اهلل القرى 
الشيعية يف جنوب لبنان إىل بؤر إرهابية، تعتزم إحلاق األذى 
بإسرائيل. وتوجد قاذفات صواريخ يف املدارس واملستشفيات، 
جّند حزب  واليوم،  املعيشة.  القذائف يف غرف  ختزين  ويتم 
اهلل ثلث املدنيني يف تلك القرى، معززا بذلك إطاره اإلرهايب. 
املراكز  انطالقا من  إسرائيل  اهلل هجمات على  وبشن حزب 

السكانية، فإنه يرتكب بذلك جرمية حرب مزدوجة.

يتحمل  أن  منه  املجلس  طلب  جتاهل  لبنان  ويواصل 
مسؤوليته، ويستعيد النظام “وميارس سيادته، ويبسط سلطته 
بشكل كامل على أراضيه”. وقد وصف الرئيس اللبناين عون 
مؤخرا حزب اهلل كركن أساسي يف دفاع لبنان عن نفسه. ويف 
هذا األسبوع فقط، نأى وزير خارجية لبنان بنفسه عن إعالن 
الرياض يف مؤمتر القمة العربية اإلسالمية األمريكية اليت انتقدت 

اجلماعة اإلرهابية.

دوليا  هبا  معترف  أخرى  إرهابية  منظمة  وحركة محاس 
مزدوجة.  حرب  جرمية  بارتكاب  مذنبة  إرهابية  كمنظمة 
املعونة  غزة،  شعب  حساب  على  محاس  حركة  وتستغل 
بل  اإلرهابية،  واألنفاق  الصواريخ  لبناء  الدولية  اإلنسانية 
خالل  اندلع  الذي  الزناع  وأثناء  املدنيني.  بني  مقرها  وتقيم 
املميتة،  ترسانتها  بتخزين  حركة محاس  قامت  عام 201٤، 

وأطلقت هجمات تسببت يف وقوع ضحايا، وأدت إىل حيلة 
إقامة مركز القيادة العسكرية يف مستشفى الوفاء يف غزة. بل 
الوفاء  مستشفى  داخل  مدخال  شيدوا  اإلرهابيني  هؤالء  إن 

لشبكة األنفاق اإلرهابية التابعة حلركة محاس.

املدنيني،  على  العبثية  اهلجمات  تتوقف  أن  وجيب 
الصحية.  الرعاية  مرافق  وتدمري  البشرية  الدروع  واستخدام 
وجيب على جملس األمن أن يتصدى لتلك االنتهاكات. وبينما 
تؤيد إسرائيل القرار 228٦ )201٦(، وشاركت يف تقدميه، 

كان ينبغي عدم إغفال النص ملسألة الدروع البشرية.

ويتطلع املاليني يف سورية ويف مجيع أحناء الشرق األوسط 
ويف مجيع أحناء العامل، إىل األمم املتحدة إلهناء املذابح. ويتمثل 
ذلك  حىت  ولكن  احلروب.  مجيع  إهناء  يف  وواجبنا  هدفنا، 
للنداء، وضمان  الدويل االستجابة  احلني، جيب على املجتمع 

محاية املدنيني يف مجيع أحناء العامل.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة ملمثل سويسرا.

أن  يسرين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )سويسرا(  لوبري  الايد 
أتكلم اليوم بالنيابة عن أعضاء جمموعة أصدقاء محاية املدنيني 
يف الزناع املسلح، وهم: أستراليا وأملانيا وأوروغواي وإيطاليا 
واململكة  وليختنشتاين  وكندا  وفرنسا  وبلجيكا  والربتغال 
املتحدة والنرويج والنمسا واليابان وبلدي، سويسرا. وتشكر 
جمموعة األصدقاء أوروغواي على تنظيم مناقشة اليوم املفتوحة 

ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم.

على  املدنيني  على  والعشوائية  املتعمدة  اهلجمات  تنتشر 
عدد  ويتزايد  املسلحة.  الزناعات  من  العديد  يف  واسع  نطاق 
القواعد  علنا  تتجاهل  اليت  املسلحة  الصراعات  يف  األطراف 
الراسخة للقانون اإلنساين الدويل، وال سيما فيما يتعلق بسري 
االجتاه  وترية  املدنيني. وجيب عكس  القتالية ومحاية  األعمال 
البشع الستهداف أفراد املرافق الطبية، ووسائل النقل واجلرحى 
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من  بعنف  املدنيني  السكان  حيرم  حبيث  عمدا،  واملرضى 
العاملني  على  واالعتداءات  القيود  وتعوق  احليوية.  اخلدمات 
توجد  اليت  املساعدات  إيصال  والطيب،  اإلنساين  املجالني  يف 
حاجة ماسة إليها. وجيب أن يفزعنا عدد الوفيات يف صفوف 
التاريخ  هذا  غاية  إىل  والطيب،  اإلنساين  املجالني  يف  العاملني 
الذي شهد وقوع أكرب  العام، وهو أحد األعوام  خالل هذا 
عدد من الضحايا. ولذلك، جيب علينا تعزيز احترام القانون 
وكما  لذلك.  امللح  بالطابع  اإلحساس  مع  الدويل،  اإلنساين 
أبرز تقرير األمني العام )S/2017/414( يقع على مجيع الدول 
التزام باحترام وكفالة احترام القانون اإلنساين الدويل يف مجيع 

الظروف.

وشكل اعتماد املجلس يف شهر أيار/مايو 201٦ للقرار 
على  اهلجمات  يدين  الذي  باإلمجاع،   )201٦(  228٦
كبري  بعدد  املسلحة،  الزناعات  يف  واألفراد  الطبية  الوحدات 
العديد  الرغم من  أنه على  املقدمني، إشارة هامة مفادها  من 
القانون  فإن  السنوات األخرية،  امللحوظة يف  االنتهاكات  من 
الدويل واضح. وجيب احترام وتوفري احلماية للجرحى واملرضى 
واملوظفني الطبيني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية الذين 
ومعداهتم،  نقلهم  ووسائل  طبية،  مبهام  حصرا  يضطلعون 
وكذلك املستشفيات وغريها من املرافق الطبية. وهذه مسألة 

تثري اهتمام املجتمع الدويل بأسره بشكل مشترك.

بشأن  العام،  األمني  توصيات  األصدقاء  جمموعة  وتقر 
تنفيذها،  على  الدول  وحتث   )201٦(  228٦ القرار  تنفيذ 
األعضاء  الدول  وتتحمل  الوطين.  القانوين  إلطارها  وفقا 
املسؤولية الرئيسية عن كفالة توفر األطر القانونية والسياساتية 
للقانون  الكامل  التنفيذ  ضمان  أجل  من  املناسبة،  والتشغيلية 
الدويل. وندعو مجيع الدول األعضاء إىل اختاذ إجراءات بشأن 
توصيات األمني العام اليت تتيح التنفيذ الكامل للقرار 228٦ 

.)201٦(

اليت  املدارس،  على  اهلجمات  األصدقاء  جمموعة  وتدين 
تتمتع كأهداف مدنية، باحلماية من اهلجمات املباشرة واآلثار 
املترتبة عن تلك اهلجمات مبوجب اتفاقيات جنيف والقانون 
واألطفال،  املدارس  استهداف  يتم  وعندما  الدويل.  اإلنساين 
تتم مهامجة املستقبل. ويف هذا الصدد، حتيط جمموعة األصدقاء 
علما بإعالن املدارس اآلمنة، اليت أيدها حاليا ٦٤ بلدا، وهتدف 

إىل محاية واستمرار التعليم يف الزناعات املسلحة.

وتؤكد جمموعة األصدقاء أمهية ردع االنتهاكات للقانون 
اإلنساين الدويل وتعزيز املساءلة. وجيب على الدول أن تبذل 
واإلبالغ  وحتليلها  البيانات  جلمع  املنهجية  اجلهود  من  املزيد 
املدنية؛ وإجراء حتقيقات  عن احلوادث، مبا يف ذلك اخلسائر 
كاملة وفورية وحمايدة ومستقلة وفعالة يف ادعاءات ارتكاب 
انتهاكات جسيمة مبوجب القانون الدويل؛ ومقاضاة مرتكيب 
االنتهاكات اجلسيمة املزعومة؛ وتقدمي املساعدة إىل الضحايا. 

القرار  العامة  اجلمعية  باعتماد  نرحب  الصدد،  هذا  ويف 
يف  للمساعدة  ومستقلة  حمايدة  آلية  يرسي  الذي   ،2٤8/71
التحقيق ومقاضاة املسؤولني عن أخطر اجلرائم مبوجب القانون 
الدويل اليت ارتكبت يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/

مارس 2011. إن اآللية املكلفة جبمع وتوحيد وحتليل األدلة 
على انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات وجتاوزات 
حقوق اإلنسان وإعداد امللفات بغية تيسري وتعجيل إجراءات 
أو  اإلقليمية  أو  الوطنية  املحاكم  يف  ومستقلة  عادلة  جنائية 
الظروف  يف  معلومات  اآللية  تنشر  أال  املتوقع  ومن  الدولية. 
اليت قد جترى فيها املحاكمة غيابيًا على أساس الوالية القضائية 

العاملية.

ومتشيا مع مبدأ التكامل، ندعو مجيع الدول إىل التصديق 
ملعاقبة  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  على 
ومتكني  ككل  الدويل  املجتمع  قلق  تثري  اليت  اجلرائم  أخطر 
املحكمة اجلنائية الدولية من التحقيق يف هذه اجلرائم، يف حال 
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كانت الُنظم القضائية الوطنية غري قادرة أو راغبة حقا يف القيام 
بذلك. ومن خالل هذه التدابري، ميكننا ردع ارتكاب اجلرائم 

يف املستقبل من خالل سد فجوة اإلفالت من العقاب.

املدنيني  محاية  عن  العام  األمني  تقرير  ويصيب 
)S/2017/414( يف تركيزه على املنع. فمنع نشوب الزناعات 
املسلحة يف املقام األول هو أفضل طريقة حلماية املدنيني. غري 
أن املنع ينطبق كذلك يف سياق الزناع املسلح. وينبغي تطوير 
من  املدنيني  متنع  اليت  اجليدة  املمارسات  ومشاركة  وتنفيذ 
التعرض لألذى، على النحو الذي حدده تقرير األمني العام. 
ويؤكد التقرير أمهية إجياد استراتيجيات شاملة ملعاجلة التشريد 
مشردون  هم  قسرا  املشردين  ثلثي  أن  إىل  ونشري  القسري. 
داخل بلداهنم. إن كفالة املساعدة واحلماية، بل وكذلك إجياد 
الفرص للمشردين أمر حاسم، ال سيما عند النظر يف العديد 

من احلاالت اليت طال أمدها.

الرئيسية  العناصر  أحد  كذلك  اجلنساين  املنظور  وميثل 
التشريد  منع  يصبح  الوقت،  نفس  ويف  الفعالة.  للحماية 
القسري يف املقام األول أكثر أمهية، مبا يف ذلك مبعاجلة ضرورة 
جتنب إيذاء املدنيني أثناء أعمال القتال يف البيئة احلضرية ومنع 
اليت  املناطق  يف  وال سيما  لألسلحة،  العشوائي  االستخدام 

يتركز فيها املدنيون.

وتظل إمكانية الوصول تشكل إحدى التحديات الرئيسية 
سبيل  على  املدنيني،  من  فاملاليني  العامل.  حول  الزناعات  يف 
وجنوب  والصومال  نيجرييا  يف  املجاعة  حافة  على  املثال، 
السودان واليمن، وقد اضطلعت القيود املفروضة على وصول 
املساعدات اإلنسانية من قبل أطراف الزناع بدور رئيسي يف 

هذه األزمات.

اإلنساين  الدويل  القانون  احترام  زيادة  توحي  وقد 
االتصال  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  ألغراض  والتفاوض 
اجلماعات  فيها  مبا  املسلحة،  الزناعات  يف  األطراف  جبميع 

املسلحة. وحتيط جمموعة األصدقاء علما مببادئ كيغايل بشأن 
محاية املدنيني اليت يقرها حاليا ٤0 بلدا، وهتدف إىل تعزيز محاية 
املسامهة  والبلدان  بقوات  املسامهة  البلدان  املدنيني من جانب 
بأفراد شرطة يف إطار عمليات حفظ السالم. وتدعو جمموعة 
احلاليني واملستقبليني إىل  األصدقاء مجيع أعضاء جملس األمن 
اختاذ إجراءات حامسة ويف الوقت املناسب ملنع أو إهناء اإلبادة 

اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.

وتشجع جمموعة األصدقاء الدول اليت مل تنضم بعد إىل 
لعام 19٤9 على  الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف 
السنوية  الذكرى  سنة  السنة،  هذه  وال سيما  بذلك،  القيام 
وعلى  والثاين،  األول  اإلضافيني  للربوتوكولني  األربعني 
املشاركة البناءة يف املناقشات اجلارية يف جنيف بشأن السبل 

والوسائل الكفيلة بتعزيز احترام القانون الدويل اإلنساين.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
رومانيا.

الايد جينغا )رومانيا( )تكلم بالفرنسية(: أشكر رئاسة 
املناقشة  هذه  بعقد  املبادرة  على  األمن  ملجلس  أوروغواي 
الذي  القرار 228٦ )2017(،  اختاذ  من  بعد سنة  املفتوحة 
ومحاية  املسلحة  الزناعات  أثناء  املدنيني  محاية  على  يركز 
الزناع. كما  مناطق  الطيب واإلنساين يف  املجالني  العاملني يف 
إحاطته  على  غوترييش،  أنطونيو  السيد  العام،  األمني  أشكر 

اإلعالمية املفصلة عن احلالة الراهنة.

االحتاد  عن  املراقب  به  أدىل  الذي  البيان  رومانيا  تؤيد 
األورويب تأييدا كامال. وأود أن أضيف اآلن بعض املالحظات 

بصفتنا الوطنية.

القوات  أفراد  من  واملصابني  اجلرحى  حالة  حتسني  إن 
وقد  لعام 18٦٤.  األوىل،  اتفاقية جنيف  مدون يف  املسلحة 
أعقاب  اإلضافية، يف  وبروتوكوالهتا  جنيف  اتفاقيات  وفرت 
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احلرب العاملية الثانية، اإلطار احلديث للقانون الدويل اإلنساين، 
وجيب أن تظل يف صميم عملنا يف معاجلة مجيع الزناعات.

احلالة  فإن  االلتزام،  هذا  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
على األرض تعكس واقعا قاسيا: فهناك تزايد يف انعدام األمن 
اإلنساين،  املجال  يف  والعاملني  واألطباء  واملرضى  للجرحى 
هناك  وليس  الطيب.  املجال  يف  عملهم  طبيعة  تنحصر  الذين 
نزاع يعكس أهوال احلرب وأثرها على حياة املدنيني األبرياء 
بشكل أكثر حدة من العنف الذي طال أمده يف سورية، حيث 

حيتاج أكثر من 13 مليون شخص إىل احلماية أو املساعدة.

وعلى الرغم من وضع احلماية الذي تتمتع فيه املنشآت 
تدمر  اهلياكل  هذه  ال تزال  الدويل،  القانون  مبوجب  الطبية 
بعد  القتال، حىت  أو  الزناعات  أعقاب  بأضرار يف  تصاب  أو 
األول/ كانون  يف  إليه  التوصل  مت  الذي  النار  إطالق  وقف 

ديسمرب 201٦. وقد مت اإلبالغ، وفقا ملكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، عن سبع هجمات على مرافق طبية يف سورية يف 
شباط/فرباير وعن 19 أخرى يف آذار/مارس. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن لالفتقار إىل املهنيني املتخصصني العاملني يف املجال 
الطيب تأثريا كبريا على معظم اخلدمات الطبية املشتركة، مثل 
يف  املدنيني  على  احلرب  هذه  تداعيات  وستظل  التحصني. 

التردد لسنوات عديدة بعد استعادة السالم يف سورية.

ويثري الزناع يف اليمن نفس القدر من القلق. ففي الوقت 
الراهن تعمل أقل من نصف املرافق الطبية. وهناك ندرة كبرية 
مليون شخص   15 فحوايل  واألدوية.  واملعدات  العاملني  يف 
من   13 قتل  وقد  األساسية.  الطبية  اخلدمات  إىل  يفتقرون 
مقدمي الرعاية الصحية وأصيب 31 منهم جبراح منذ اندالع 

القتال، وفقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

الطبية  اخلدمات  حصول  إمكانية  وقف  أو  ختفيض  إن 
األساسية يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدويل اإلنساين. إن 
ومحاية  باحترام  الصارم  بااللتزام  ملزمة  الزناع  أطراف  مجيع 

العاملني يف القطاع الطيب واملرافق واملركبات الطبية، فضال عن 
اجلرحى واملرضى. وميثل قرار جملس األمن 228٦ )201٦( 
الذي شاركت رومانيا يف تقدميه نقطة مرجعية هامة يف جهود 
املجتمع الدويل السترعاء االنتباه إىل محاية العاملني يف املجالني 
حان  قد  الوقت  أن  بيد  الزناع.  مناطق  يف  واإلنساين  الطيب 
هناية  القرار  ال يشكل  أن  وجيب  الغضب.  بعد  من  للعمل، 

لعملية سياسية بل بداية جلهد عملي.

كهياكل  كذلك  الطبية  األساسية  اهلياكل  إىل  ويشار 
األمن 23٤1 )2017(  قرار جملس  أساسية حيوية. ويدعم 
بشأن محاية اهلياكل األساسية احليوية من التهديدات اإلرهابية 
اهلجمات  إن  املدنيني.  محاية  جمال  يف  وال سيما  النهج،  هذا 
املتعمدة واملباشرة على املستشفيات هي جرائم حرب، ومن 
مث فإن هناك ضرورة إىل ضمان مساءلة اجلناة وتقدميهم إىل 

العدالة.

وتظل محاية املدنيني أثناء الزناعات املسلحة، مبا يف ذلك 
احلاجة إىل محاية الرعاية الصحية، وهو موضوع مناقشة اليوم، 
هدفا رئيسيا. وعلى الرغم من أنه يتعني على الدول، يف املقام 
األول، محاية شعوهبا، فإن محاية املدنيني هي جانب أساسي 
من عمليات حفظ السالم، بتأثري كبري على مسعة األمم املتحدة 
ومصداقيتها. وتؤيد رومانيا، يف هذا الصدد، مبادئ كيغايل، 
إىل  الرامية  العاملية  باجلهود  بلدي  التزام  يعكس  الذي  األمر 
حتقيق السالم واألمن للبلدان املتضررة من الزناعات. فاحترام 
مجيع  يف  ينعكس  أن  وجيب  األمهية  بالغ  أمر  كيغايل  مبادئ 

واليات عمليات حفظ السالم. 

اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلمت  الرئياة 
للمراقب الدائم عن الكرسي الرسويل لدى األمم املتحدة.

)تكلم  الرسويل(  )الكرسي  أوزا  األساقفة  رئيس 
باإلنكليزية(: يرى وفد الكرسي الرسويل أن أسوأ حدث يف 
تطور الزناع املسلح هو أن املدنيني ليسوا فقط أقل محاية ومل 
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جينبوا الزناعات املسلحة، بل إهنم كذلك أصبحوا أهدافا. وميثل 
استخدام املدنيني كأسلحة حرب أكثر أنواع السلوك البشري 
مقتا. وينبغي للمجتمع الدويل أن يظهر نفسه يف أحسن صوره 
وبالسمو  للمساءلة  البشعة  اجلرائم  هذه  مرتكيب  بإخضاع 
املدنيني  لتجنيب  الضيقة  واجليوسياسية  الوطنية  املصاحل  فوق 
ويالت احلرب. فالعنف الذي يفوق حد الوصف الذي ميارس 
عمدا على السكان املدنيني واالنتهاك الصارخ للقانون الدويل 

اإلنساين أصبحا أمرا عاديا يف العديد من الزناعات.

للتركيز  إليها  احلاجة  تشتد  فرصة  اليوم  مناقشة  وتتيح 
على  احلديثة  والتكنولوجيا  األسلحة  حتدثها  اليت  اآلثار  على 
التحديث  ويعمل  املسلحة.  الزناعات  يف  املحاصرين  املدنيني 
الدمار  التمييز بني أسلحة  التكنولوجي لألسلحة على طمس 
التقليدية  باألسلحة  تسمى  فما  التقليدية.  واألسلحة  الشامل 
املحدثة تتزايد شبها بأسلحة الدمار الشامل من حيث استهدافها 
العشوائي للمدنيني وتدمري مناطق واسعة عالوة على سكاهنا. 
إن أي سالح مبثل هذه اآلثار املدمرة على املدنيني خيالف مجيع 

أحكام القانون الدويل اإلنساين ومجيع أفكار احلضارة.

احليوية  األساسية  للهياكل  املتعمد  التدمري  أصبح  وقد 
املياه،  وإمدادات  املستشفيات  مثل  املدنيني،  السكان  لبقاء 
االستراتيجية املفضلة يف الزناعات األخرية واجلارية يف العديد 

من مناطق الشرق األوسط. 

وإن من واجب املجتمع الدويل أن يكفل محاية املدنيني 
وفقا  واهلمجية  الوحشية  هذه  من  احليوية  األساسية  وبنياهتم 
مليثاق األمم املتحدة. ويف هذا اإلطار، الحظ البابا فرانسيس 

أنه:

“وبالرغم من أننا ال ننفك نردد القول ‘ال للحرب 
ألولئك  وبيعها  األسلحة  إنتاج  نواصل  أننا  إال  أبدا’ 

الذين يشنون احلرب على بعضهم بعضا.” 

بشأن  املستفيضة  الدولية  املناقشات  هذه  تكون  وتكاد 
يف  يستمر  ما دام  طائل  ذات  ليست  والزناعات  العنف  إهناء 
الوقت ذاته إنتاج كميات ال توصف من األسلحة وبيعها أو 
أو  اإلرهابية  واجلماعات  الديكتاتورية  لألنظمة  جمانا  منحها 
عصابات اجلرمية املنظمة. وجيب أن يعلم منتجو تلك األسلحة 
الفظائع  جرائم  ارتكاب  يف  متورطون  أهنم  هبا  واملتجرون 
خالف  أم  مباشر  حنو  على  ذلك  كان  سواء  هذه  اجلماعية 
ويسمح  األساسية  اإلنسان  حقوق  منتهكي  ما ميّكن  ذلك، 
بإعاقة تنمية الشعوب والسكان قاطبة. ويقينا أن تعزيز القوانني 
والثنائية  الوطنية  املستويات  على  الصلة  ذات  واالتفاقيات 
الصحيح  االجتاه  يف  ضرورية  خطوة  ُيعدُّ  األطراف  واملتعددة 

حنو محاية املدنيني العالقني بني نريان الزناعات املسلحة. 

ويرى وفد بلدي أنه ينبغي النظر يف مهمة جملس األمن فيما 
يتعلقذات الصلة حبماية املدنيني األبرياء املحاصرين بالزناعات 
املسلحة يف إطار املسؤولية عن احلماية. وهناك مسؤولية أكرب، 
مث  اجلرائم،  تلك  فيها  ُترتكب  اليت  الدول  على  أوالها  تقع 
إىل  يتعرضون  الذين  أولئك  إزاء محاية  الدويل،  املجتمع  على 
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية 
اخلتامية  الوثيقة  تنص  ذلك،  على  وعالوة  العرقي.  والتطهري 
ملؤمتر القمة العاملي لعام 2005 على أنه يف حال تبّين فشل أي 
من الدول يف محاية سكاهنا بصورة واضحة، فإن من واجب 
املجتمع الدويل أن يكون على أهبة االستعداد الختاذ اإلجراءات 
اجلماعية املناسبة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة وفقا مليثاق 

األمم املتحدة.

ويف تقريره لعام 201٦ املعنون “حشد العمل اجلماعي: 
العقد القادم من املسؤولية عن احلماية” يؤكد األمني العام أنه:

األعضاء  الدول  تبدي  لكي  الوقت  حان  “لقد 
عزما أقوى يف الدفاع عن القواعد اليت تصون اإلنسانية، 
واليت تقوم عليها املسؤولية عن احلماية، ويف التقيد بتلك 
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تتآكل اإلجنازات  القواعد. وإذا مل نفعل ذلك، سوف 
اليت حتققت يف العقد األول لبحث مبدأ املسؤولية عن 

احلماية” )S/2016/620، الفقرة ٦2(.

وبسبب اخلسائر البشرية املرفوضة الستمرار التقاعس عن 
العمل، يهيب الكرسي الرسويل باألمم املتحدة مرة أخرى أن 
حتدد معايري واضحة وفعالة لتطبيق مبدأ املسؤولية عن احلماية 

وإدماجها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
األردن.

يف  الرئيسة،  السيدة  )األردن(:  سكر  الصغري  الايدة 
رئاسة  على  بالدكم  وفد  إىل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  البداية، 
هذا املجلس املوقر خالل الشهر احلايل، وعلى جهود مجهورية 
األوروغواي الشرقية احلثيثة لتنظيم هذا النقاش املفتوح اهلام، 
التوفيق والنجاح ووضع هذا املوضوع اهلام  متمنية لكم كل 

على أجندة جملس األمن هلذا الشهر. 

ويود  بالدي  وفد  وتقدير  امتنان  عن  أعّبر  أن  أود  كما 
العام، السيد أنطونيو غوترييس، على  وفد بالدي إىل األمني 
للصليب األمحر،  الدولية  اللجنة  ولنائبة رئيس  القيِّمة  إحاطته 
للمناصرة  التنفيذي  املدير  ونائب  برييل،  كريستني  السيدة 
فمنظمة هيومن رايتس ووتش، السيد برونو ستاجنو أوغاريت، 
وفد  إىل  التعازي  بأحر  أتقدم  أن  أود  كما  كلمتهما.  على 
اململكة املتحدة على ضحايا اهلجوم البشع الذي وقع يف مدينة 
مانشستر قبل عدة أيام، والذي راح ضحيته عدد من األطفال 

واملدنيني األبرياء.

اعتمد جملس األمن القرار رقم 228٦ )201٦( باإلمجاع 
اليت  والتهديدات  واهلجمات  العنف  وردعا ألعمال  استجابة 
تواجه العاملني يف املجال الطيب خالل الزناعات املسلحة، حيث 
ال تنحصر هذه التهديدات واهلجمات على العاملني يف املجال 

اليت  النقل  إمنا تستهدف أيضا وسائل  الطيب واإلنساين فقط، 
يستخدموهنا، ومعداهتم، واملستشفيات واملرافق الطبية. ويأيت 
اجتماعنا اليوم ملناقشة اإلجراءات اليت اختذهتا الدول إزاء تطبيق 
تبنيهاعتماده،  على  عام  مرور  بعد   )201٦(  228٦ القرار 

وعليه أرجو أن أبّين ما يلي:

أوال، يرحب األردن بتقرير األمني العام الصادر بتاريخ 10 
أيار/مايو S/2017/414( 10/05/2017( حول محاية املدنيني 
يف الزناعات املسلحة وتوصياته، وكذلك التوصيات اليت قدمها 
األمني العام السابق يف مضمون رسالته إىل رئيس جملس األمن 
 ،S/2016/722 بتاريخ 18 آب/أغسطس 18/08/201٦(، 
املرفق( ومن خالل إحاطته اإلعالمية ملجلس األمن بتاريخ 28 

.)S/PV.7779( 28/09/201أيلول/سبتمرب ٦

ثانيا، يويل األردن بالغ األمهية للقانون الدويل، والقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين وميتثل كليا 
بلتطبيق مجيع البنود ذات الصلة اليت قام بالتصديق عليها ويف 
شىت املجاالت املعنية بذلك.، وأكرب دليل على ذلك هو فهم 
يف  إليها  مل ُيعهد  اليت  القوانني  لتلك  األمنية  أجهزتنا  وإدراك 
السابق أي خرق هلا، كما هو احلال ضمن مشاركة األجهزة 
األردنية يف بعثات عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. 

اهلادفة  التدابري  تطبيق  ضرورة  على  التأكيد  نود  ثالثا، 
املجال  والعاملني يف  الطبية واألطباء  املرافق  إىل حتسني محاية 
الطيب واإلنساين، والعمل على تفعيل إجراءات الوقاية واحلماية 

واملساءلة.

السياسية  وتداعياهتا  السورية  األزمة  استمرار  ضوء  ويف 
بأعبائها  تلقي  زالت  وما  أثرت  اليت  واالجتماعية  واألمنية 
لالجئني  املستضيفة  الدول  من  وغريها  املجاورة  الدول  على 
ذات  الدولية  للقوانني  احترامه  األردن  أثبت  فقد  السوريني، 
الصلة من خالل تعاطيه مع أزمة الالجئني السوريني وكيفية 
التعامل معها والذي ختطى بذلك كل احلدود اإلنسانية املعهودة 
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خمتلف  مع  بالتنسيق  األردن  يعمل  كما  الدولية.  واألعراف 
قوافل  إدخال  تيسري  املتخصصة على  املتحدة  األمم  وكاالت 
اإلغاثة اإلنسانية جلنوب سورية تطبيقا لقرار جملس األمن رقم 
21٦5 )201٤( حيث تشمل هذه املساعدات املواد الطبية 

املدرجة حتت بند السلع غري الغذائية. 

التاسع  يومه  الفلسطينيني  األسرى  إضراب  يدخل  اليوم 
والثالثني، حيث يواصل مئات األسرى الفلسطينيني إضراهبم 
بتحسني  اإلسرائيلية  السجون  مطالبني  الطعام  عن  املفتوح 
االعتقال  وسياسة  العزل،  سياسة  وإهناء  احلياتية،  ظروفهم 
إىل  اإلسرائيلية  السلطات  ندعو  الصدد،  هذا  ويف  اإلداري. 
اإلنساين،  الدويل  والقانون  الدويل  للقانون  امتثاهلا  ضرورة 
الدول  جلامعة  العام  األمني  رسالة  يف  ما ورد  على  ونؤكد 
العام  األمني  إىل  املوجهة  الغيط،  أبو  أمحد  السيد  العربية، 
 2٤/0٤/2017 نيسان/أبريل   2٤ بتاريخ  املتحدة  لألمم 
حول انتهاك حقوق األسرى الفلسطينيني وتدهور أوضاعهم 
الصحية واإلنسانية، وضرورة إهناء هذه املمارسات اليت تنتهك 

أبسط حقوقهم اإلنسانية واملعيشية.

وباخلتام، إن مسؤولية محاية املدنيني والرعاية الصحية يف 
الزناعات املسلحة تعكس التزاما صادقا من قبل الدول األعضاء 
وأطراف الزناع للعمل اجلاد والفعال إذا ما أردنا إنقاذ أنفسنا 
واألجيال القادمة من آفة الزناعات وتداعياهتا، خاصة يف ظل 
التطرف  تنامي  من  اليوم  نواجهها  اليت  املتعددة  التهديدات 
بقاع األرض ويشكالن  يهددان كافة  باتا  اللذين  واإلرهاب 
انتهاكا ملبادئ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق 

اإلنسان وكافة األعراف اإلنسانية األخرى. 

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
بولندا.

الايد وانيد )بولندا( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أشكر 
اهلامة  املناقشة  هذه  عقد  على  للمجلس  أوروغواي  رئاسة 

اليوم. وأشكر أيضا على وجه اخلصوص، مقدمي اإلحاطات 
اإلعالمية على عروضهم الشاملة وتفانيهم وعملهم يف امليدان.

االحتاد  عن  املراقب  به  أدىل  الذي  البيان  بولندا  تؤيد 
بصفيت  املالحظات  بعض  أضيف  أن  أود  ولكين  األورويب، 

الوطنية.

حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  عن  تترتب  تزال  ما 
على  وخيمة  سلبية  آثار  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان 
أن  ويقينا  العامل.  أحناء  خمتلف  يف  الزناع  مناطق  يف  املدنيني 
احلالة.  هذه  إلهناء  حاسم  أمر  هلا  الدويل  املجتمع  استجابة 
السماح  بعدم  بالتزامنا  للوفاء  مجيعا  معا  العمل  علينا  وجيب 
بتخلُّف أحد عن الركب. ويف غضون ذلك، ينبغي أن نأخذ 
بعني االعتبار ثالث مراحل منفصلة للزناع، وهي على وجه 

التحديد: ما قبل نشوب الزناع، وخالله، وما بعد انتهائه.

وقد كان ممكنا تفادي معظم الوفيات واملعاناة بني املدنيني 
حلقوق  الدويل  للقانون  األساسية  بالقواعد  االلتزام  حال  يف 
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. وبالتايل، فإننا نقترح اختاذ 

التدابري التالية. 

أوال، فيما يتعلق بالتدابري الوقائية، ينبغي للدول األعضاء 
القانون  باحترام  لألطراف  امللزمة  الدولية  باملعاهدات  التقيد 
ال سيما  املسلح،  الزناع  حاالت  يف  املدنيني  ومحاية  الدويل 
اإلضافيني  والربوتوكولني   19٤9 لعام  جنيف  اتفاقيات 

امللحقني هبا لعامي 1977 و 2005.

املتعلقة حبماية  الوطنية  تشريعاهتا  تعزيز  أيضًا  هلا  وينبغي 
ضمانات  وتقدمي  املسلحة  الزناعات  يف  الطبية  الرعاية  قطاع 

للموظفني الطبيني للسماح هلم بالعمل حبرية.

تدابري  تنفيذ  للغاية  املهم  من  الزناع،  دورة  ثانيًا، خالل 
الطيب  املجال  يف  العاملني  مبواقع  خرائط  إعداد  مثل  للسالمة 
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واملرافق واملعدات الطبية وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية 
إىل املدنيني لتلقي املساعدة واحلماية املنقذتني للحياة.

وقد كانت بولندا من بني مقدمي القرار 228٦ )201٦( 
املسلحة.  الزناعات  يف  الطبية  اخلدمات  أفراد  محاية  بشأن 
القرار:  من  التمهيدية   17 الفقرة  يف  ما جاء  نكرر  أن  ونود 
“اهلجمات املوجهة عمدًا ضد ... املباين واملواد والوحدات 
الطبية ووسائل النقل واألفراد تشّكل جرائم حرب”. وال بد 

من حماسبة مرتكيب تلك اجلرائم.

توصية  لتأييد  أيضًا  اليوم  مناقشة  فرصة  نغتنم  أن  ونود 
األمني العام واللجنة الدولية للصليب األمحر للدول وأطراف 
اآلثار  ذات  املتفجرة  األسلحة  استخدام  بتجنب  الزناعات 
سبيل  فعلى  بالسكان.  املأهولة  املناطق  يف  النطاق  الواسعة 
املثال، كما أظهر حبث مستقل غري حكومي، أضّر القصف يف 
شرق أوكرانيا مباشرة باملستشفيات ودّمر سيارات اإلسعاف 
الذين  واملرضى  الصحي  املجال  يف  العاملني  جرح  أو  وقتل 
يعاجلوهنم. كما أنه أضّر باهلياكل األساسية وتسبب يف خماطر 
على السفر. ونتيجة لذلك، تراجع بشكل كبري توافر خدمات 

الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها.

تدابري  الدول  تطبق  أن  ينبغي  الزناع،  انتهاء  بعد  ثالثًا، 
أطراف  امتثال  لتعزيز  آليات  بوصفها  وجزاءات  للمساءلة 
الزناع مبا يتماشى مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون 
املساعدة  بتوفري  يتعلق  فيما  جتربة  ولبولندا  اإلنساين.  الدويل 
املثال،  سبيل  فعلى  الزناع.  مناطق  يف  املحتاجني  إىل  الطبية 
يف  ميدانيًا  مستشفى  السنوات 2015-2007  أقمنا خالل 
العاجلة، مت  الطبية  الرعاية  األفغانية. وإىل جانب  والية غزين 
توفري األدوية األساسية للمرضى. كما قّدم فريق طيب بولندي 
الرعاية الطبية إىل أوساط األطفال والشباب. ويف إطار برنامج 
بولندي للمساعدة، قّدمنا أيضًا بعض املعدات واللوازم الطبية 
املاضيني،  العامني  وخالل  غزين.  يف  املدن  إحدى  ملستشفى 

اليت  املستشفيات  ودعم  بناء  إلعادة  أمواال  بولندا  خصصت 
تقّدم املساعدات اإلنسانية إىل ضحايا احلرب يف سورية.

التأكيد  يف اخلتام، أوّد أن أنضم إىل الوفود األخرى يف 
جمددًا على دعمنا القوي جلميع املسائل املتعلقة حبماية املدنيني. 
املوضوع  هذا  تناول  على  الشكر  جزيل  أوروغواي  ونشكر 

خالل رئاستها ملجلس األمن.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
نيوزيلندا.

الايدة شواجلر )نيوزيلندا( )تكلمت باإلنكليزية(: أشكر 
على  بأوروغواي  وأشيد  اإلعالمية  اإلحاطات  مقدمي  مجيع 

تنظيم مناقشة اليوم.

تؤيد نيوزيلندا البيان الذي أدىل به وزير الدولة اإلسباين 
للشؤون اخلارجية.

الذين  املدنيني  ماليني  يواجه  اليوم،  بالفعل  مسعنا  كما 
يعيشون يف مناطق الزناع املسلح يف مجيع أحناء العامل أخطارًا 
األحيان  املسلح يف كثري من  الزناع  أطراف  وتعمد  جسيمة. 
اإلنساين.  الدويل  القانون  على  العسكرية  الفائدة  تقدمي  إىل 
وأدت هذه احلقيقة، مقترنة بتزايد األعمال العدائية يف املناطق 
وتفاقمت  لألهوال.  املدنيني  السكان  معاناة  إىل  احلضرية، 
لوصول  املتعمدة  العرقلة  بسبب  احلاالت  بعض  يف  معاناهتم 

املعونة اإلنسانية واهلجمات العنيفة على املرافق الطبية.

املناطق  يف  املتفجرة  لألسلحة  العشوائي  واالستخدام 
احترام  توضيحي مؤمل على عدم  مثال  بالسكان هو  املأهولة 
اإلنساين.  الدويل  للقانون  املسلحة  الزناعات  أطراف  بعض 
فقد دّمرت األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة املستشفيات 
وُشّرد  احليوية.  األساسية  واهلياكل  العبادة  وأماكن  واملدارس 
املاليني من املدنيني ويكافح الذين بقوا من أجل احلصول على 
أن  وميكن  الطبية.  الرعاية  ذلك  يف  مبا  األساسية،  اخلدمات 
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تكون العواقب كارثية وسيظل أثرها حمسوسًا لفترة طويلة يف 
املستقبل.

وبالنظر إىل هذه االجتاهات السلبية، نرحب بقيادة األمني 
العام بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة وبالسبيل الذي 
خّطه حنو احلماية. ويسرنا أنه يركز على هذه املسألة احلامسة. 
املزيد مما ميكن، بل وينبغي، لألمم  بأن هناك  وحنن مقتنعون 
املتحدة القيام به ملنع نشوب الزناعات. ونشيد بتصميم األمني 
اهلدف  هذا  لتحقيق  املتحدة  األمم  منظومة  تعبئة  على  العام 
البعثات  أننا نرحب بتركيزه على محاية  بطريقة شاملة. كما 
بالتشريد  املرتبطة  للتحديات  والتصدي  واإلنسانية  الطبية 

اجلماعي للسكان املدنيني املتضررين من الزناع.

إننا جنلس يف هذه القاعة بعد سنة من اختاذ جملس األمن 
تقدمي  يف  شارك  والذي  باإلمجاع،   )201٦( للقرار 228٦ 
مشروعه عدد تارخيي من الوفود. وبوصفنا من واضعي مشروع 
نيوزيلندا  سرور  دواعي  من  كان   ،)201٦(  228٦ القرار 
هذه  لبلورة  األمن  جملس  آخرين يف  أعضاء  أربعة  مع  العمل 
الصحية  الرعاية  العاملني يف جمال  على  للهجمات  االستجابة 
مشاهدة  نواصل  القرار،  ذلك  اختاذ  منذ  أنه  بيد  ومرافقها. 
الرعاية  تقدمي  من  وبداًل  اجلماعي.  ضمرينا  هتز  اليت  الفظائع 
واملمرضون  األطباء  ال يزال  الزناع،  حاالت  يف  للجرحى 
ُيحسبون يف عداد اخلسائر البشرية وبأعداد كبرية. وقد سّويت 
املستشفيات باألرض. وُتنتهك املبادئ الرئيسية للقانون الدويل 
اإلنساين بصورة متكررة من دون عقاب يف بعض أحناء العامل.

األطراف  تلك  وليس  األعضاء،  الدول  مجيع  وتتحمل 
إجراءات.  اختاذ  عن  مسؤولية  فحسب،  املسلحة  الزناعات 
اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  إدانة  تستمر  أن  وجيب 
األعضاء  الدول  ونشّجع مجيع  العدالة.  إىل  املنتهكني  وإحالة 
بالقرار  عماًل  العام  األمني  قدمها  اليت  التوصيات  تنفيذ  على 

يف  والعاملني  اجلرحى  محاية  حتسني  بغية   )201٦(  228٦
املجال الطيب واملرافق الطبية يف الزناعات املسلحة.

وبالنسبة لنيوزيلندا، نواصل بناء فهم قوي للقانون الدويل 
وحنن  الدفاعية.  قوتنا  ضمن  املستويات  مجيع  على  اإلنساين 
نستخدم أدوات عملية ومبتكرة، تكفل سهولة وصول مجيع 
أفراد قوة الدفاع النيوزيلندية إىل مدونة سلوك موجزة، سواء 
وتشمل  الفعلية.  اخلدمة  قيد  امليدان  يف  أو  املكتب  يف  كانوا 
هذه املدونة األحكام األساسية للقانون الدويل املتصلة حبماية 
املدنيني والطواقم الطبية. ولكن علينا أن نسري خطوة أخرى 
إىل األمام. فقواتنا، يف نيوزيلندا، ُمطالبة أيضًا مبنع االنتهاكات 

واإلبالغ عنها عند وقوعها.

وقد أنشأ القرار 228٦ )201٦( هيكل إبالغ، سيكفل 
أن تستمّر مسألة اهلجمات على الطواقم طبية يف تلقي االهتمام 
املنتظم من جانب املجلس. وينبغي أن يواصل املجلس املطالبة 
باالمتثال للقانون الدويل واختاذ القرارات لبذل كل جهد ممكن 

حلماية املدنيني العالقني يف خضم الزناعات املسلحة.

وعمل  احلماية  حنو  العام  األمني  اجتاه  مع  وبالترافق 
تقدمي  نأمل  فإننا  املسألة،  هذه  بشأن  األعضاء  الدول  مجيع 
يعانون  الذين  األبرياء  املدنيني  من  املاليني  إىل  الغوث  بعض 
نيوزيلندا  وتشيد  العامل.  أحناء  املسّلحة يف مجيع  الزناعات  يف 
باللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة هيومن رايتس ووتش 
الدولية  اإلنسانية  املنظمات  ومجيع  بال حدود  أطباء  ومنظمة 
]مالحظة: مل تذكر املتكلمة “اإلنسانية”[ على العمل الذي 
تقوم به يف دعم املدنيني واألوساط الطبية اليت ختدمها. ونعلم 
أهنا معركة شاقة لكفالة استمرارية املشاركة النشطة من جانب 
الدول األعضاء بشأن هذه املسألة، مبا فيها تلك املمثلة حول 
هذه الطاولة، ولكنها مهمة جيب أن تقوم هبا وسنظل ندعمها 

دائمًا.
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الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثلة 
هولندا. 

)تكلمت  )هولندا(  هارن   - فان   - غراغوار  الايدة 
باإلنكليزية(: أشكر أوروغواي على عقد هذه املناقشة بشأن 
املسلحة.  الزناعات  الصحية يف  الرعاية  املدنيني وقطاع  محاية 
ونرحب مبناقشة هذه املسألة اليت تتطلب اهتمامنا العاجل على 

أعلى مستوى. 

تؤيد مملكة هولندا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد 
األورويب والبيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة عن جمموعة 

األصدقاء املعنية حبماية املدنيني. 

وباإلضافة إىل ذلك، أود أن أديل باملالحظات التالية. 

لقد أكد األمني العام يف تقريره األخري عن محاية املدنيني 
يف الزناعات املسلحة )S/2017/414( على ثالثة جماالت ذات 
أولوية للتحسني، تؤيدها هولندا تأييدا تاما. وأود أن أركز على 
اثنتني من األولويات الثالث للحماية. األوىل هي محاية البعثة 
اإلنسانية والعاملني يف املجال الطيب، ووضع محاية املدنيني يف 
املقام األول. فعلى الرغم من اختاذ جملس األمن باإلمجاع قراره 
حدوث  نرى   ،)201٦(  228٦ املاضي  العام  يف  التارخيي 
القليل من التغيري على أرض الواقع. وال يسعنا أن نتغاضى عن 
الصحية،  األساسية  واهلياكل  الطبيني  األفراد  على  اهلجمات 
العمل  صميم  يف  تكمن  الطبية  البعثات  سالمة  ألن  ليس 
اإلنساين فحسب، وإمنا ألن هذه اهلجمات أيضا سوف تقوض 
بصورة أعم االحترام للقانون اإلنساين الدويل. وال ميكننا أن 
تصبح  أن  الصحية  اخلدمات  مرافق  على  للهجمات  نسمح 
جزءا مقبوال من األعمال القتالية. وحنن، بوصفنا دوال أعضاء، 
جيب أن نعمل على تنفيذ توصيات األمني العام لتنفيذ القرار 
228٦ )201٦(. وينبغي لنا أن نفعل املزيد. وحتسني مجع 
البيانات وتنسيقها سيوفران قاعدة حقيقية آلليات من قبيل آلية 

رصد االنتهاكات اجلسيمة املرَتكبة ضد األطفال يف الزناعات 
املسلحة واإلبالغ عنها، املنشأة بتكليف من جملس األمن.

املباشرة  وغري  املباشرة  اآلثار  إزاء  جدا  قلقون  وحنن 
للهجمات على املرافق الطبية يف اليمن وما تعنيه بالنسبة إىل 
احلصول على الرعاية الصحية ألطفال اليمن الذين يواجهون 
حاليا وباء الكولريا إضافة لسوء التغذية احلاد. والبيئة اليت تكفل 
الزناعات  يف  الطبية  الرعاية  على  عائق  وبال  اآلمن  احلصول 
نسمة  مليون  العشرون  أّما  حيوية.  أمهية  ذات  هي  املسلحة 
الذين يواجهون حاليا خطر املجاعة فهم يف أمّس احلاجة إىل 
احلصول بسرعة وبال عائق وباستمرار على املعونة اإلنسانية، 
اليت ينبغي أن تتوفر وفقا لالحترام الكامل للمبادئ اإلنسانية 

والقانون اإلنساين الدويل.

وهذا يقودين إىل نقطيت الثانية، وهي أمهية كفالة أن تعزز 
أطراف الزناعات احترامها للقانون الدويل. ففي سورية واليمن 
وغريمها من حاالت الزناع، بات املدنيون ضحايا العنف املروع 
أكثر من أي وقت مضى. وبغية توفري احلماية هلم، حنن حباجة 
ماسة إىل حتسني احترام القانون اإلنساين الدويل، وينبغي للدول 
أن تستخدم تأثريها على األطراف املتورطة يف الزناعات املسلحة 
حلماية املدنيني. وينبغي للدول أيضا أن تشارك مشاركة بناءة 
يف العملية الرامية إىل تعزيز االمتثال للقانون اإلنساين الدويل 
وكفالة  وسويسرا.  الدولية  األمحر  الصليب  جلنة  تقودها  اليت 
املساءلة عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل أمر 
حيوي، واإلفالت من العقاب شأن غري مقبول، ألنه يساعد 
يف هناية املطاف على تقويض سيادة القانون. وحيثما تواصل 
أطراف الزناع ارتكاب االنتهاكات اخلطرية، ينبغي للمجلس 
من  ذلك  يف  مبا  املساءلة،  لكفالة  حامسة  إجراءات  يتخذ  أن 

خالل اإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية.

وترحب  األخرى.  الفاعلة  للجهات  دور  أيضا  وهناك 
املحايدة  الدولية  لآللية  األمن  جملس  بإنشاء  هولندا  مملكة 
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واملستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص 
الدويل  للقانون  وفقا  خطورة  األشد  اجلرائم  عن  املسؤولني 
دعم  على  األعضاء  الدول  مجيع  وحنث  سورية.  يف  املرتكبة 
ماليا وسياسيا، ألن بوسعها أن تؤدي دورا هاما  اآللية  هذه 
يف منع اإلفالت من العقاب على اجلرائم الدولية املرتكبة يف 
مبادئ  تأييد  إىل  بقوات  املسامهة  البلدان  ندعو  سورية. كما 

كيغايل بشأن محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم.

احترامها  على  تؤكد  أن  هولندا  مملكة  تود  اخلتام،  ويف 
املجال  العاملون يف  به  يقوم  الذي  للعمل  العميقني  وتقديرها 
الصعوبة  بالغة  ظروف  ظل  يف  الطبيون  واألفراد  اإلنساين 
وفرادى  األمن،  وجملس  الدويل،  املجتمع  وندعو  واخلطورة. 
البلدان إىل تنفيذ توصيات األمني العام الواردة يف تقريره عن 
هولندا،  مملكة  تواصل  وسوف  الزناعات.  يف  املدنيني  محاية 
بوصفها شريكا يف حتقيق السالم والعدالة والتنمية، اإلسهام يف 
تنفيذها، بالتعاون الوثيق مع إيطاليا وغريها من الدول األعضاء 

واجلهات الفاعلة املعنية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اجلمهورية العربية السورية.

الايد منذر )اجلمهورية العربية السورية(: السيد الرئيس، 
يعرب وفد بالدي عن تقديره ملبادرتكم إىل عقد هذه اجللسة 

اهلامة.

لقد أخذنا علما بالورقة املفاهيمية اليت مت توزيعها بشأن 
وتنفيذ  املسلحة،  الزناعات  يف  الطبية  والرعاية  املدنيني  محاية 
هذا  نستذكر يف  وإننا  األمن 228٦ )201٦(.  قرار جملس 
املتحدة  األمم  فيها شعوب  آلت  اليت  امليثاق  افتتاحية  السياق 
على نفسها أن تنقذ األجيال املقبلة من ويالت احلروب، وأن 
أن  غري  وبكرامته.  لإلنسان  األساسية  باحلقوق  إمياهنا  تؤكد 
عاملنا بقي حىت اليوم عاجزا عن ترمجة هذه األهداف واملبادئ 
النبيلة إىل واقع يسوده األمن والسالم واالزدهار، وذلك بسبب 

استغالهلا من حكومات بعض الدول لشرعنة سياسات اهليمنة 
والتدخل يف شؤون الدول األخرى.

وامسحوا يل أن أديل باملالحظات التالية كبلد يعاين للسنة 
السابعة من ويالت إرهاب دويل تدعمه دول أعضاء يف هذا 

املجلس وخارجه. 

عن  واحلصرية  األساسية  باملسؤولية  تضطلع  الدول  إن 
محاية املدنيني. وال ميكن التعامل مع مسألة محاية املدنيني بكامل 
أوجهها إاّل يف ظل االلتزام التام بالقانون الدويل ومبادئ ميثاق 
واملساواة وعدم  السيادة  مبادئ  مقدمتها  املتحدة، ويف  األمم 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول. وهناك ضرورة لالبتعاد 
مسألة محاية  مع  التعامل  يف  املعايري  وازدواجية  االنتقائية  عن 
القانون  املسألة خلرق  استخدام هذه  واحليلولة دون  املدنيني، 
الدويل وخدمة أجندات ومصاحل أنانية لدول بعينها. وال تزال 
االثار التدمريية للتدخالت الكارثية اليت جرت يف بعض الدول 
بذريعة محاية املدنيني ماثلة أمام أعيننا. ومحاية املدنيني تقتضي 
الزناعات  لنشوب  واجلذرية  احلقيقية  األسباب  معاجلة  أوال 

وتنامي التهديد الذي ميثله االرهاب.

إاّل أن هناك أطرافا دولية ما زالت إىل اليوم تفتقد االرادة 
السياسية لتحقيق ذلك، بل تستخدم قوهتا االقتصادية ونفوذها 
السياسي والعسكري الدويل إلشعال بؤر توتر جديدة يف أحناء 
العامل، بدال من الوفاء بتعهداهتا حبفظ السلم واألمن الدوليني، 
أن  لالستهجان  املثري  ومن  االرهاب.  على  للقضاء  والسعي 
هذه األطراف الدولية تصّر على أن تبيح لنفسها اهتام اآلخرين 
بانتهاك قواعد القانون الدويل والقانون االنساين الدويل، بينما 

تتناسى جرائمها يف أحناء كثرية من العامل. 

تّدعي  أن  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  للواليات  فكيف 
احترام القانون وهي اليت هتاجم الدول وتقتل شعوهبا من خالل 
أحالف غري مشروعة، وتنتهك سيادة الدول وتدمر منشآهتا 
الصحية دون أي احترام ألحكام ميثاق األمم املتحدة وقرارات 
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هذا املجلس؟ إن ذلك ينفي عنها أي مصداقية يف احلديث عن 
القانون وحقوق االنسان، ويثبت أن بيانات مندوبيها ال حتمل 

سوى الكذب والتضليل.

يف  عضوا  تكون  أن  السعودية  العربية  للملكة  وكيف 
الدوالرات  من  املليارات  ترسل  االنسان وهي  جملس حقوق 
مقرات  وجعلها  الصحية  منشآهتم  وتدمري  السوريني  لقتل 
وتقصف  اليمن،  أحناء  الكولريا يف  مرض  وتنشر  لإلرهابيني، 

املشايف وقاعات العزاء والبىن التحتية بدون رمحة؟

وكيف لقطر أن تترأس مبادرة حوار احلضارات يف حني 
النصرة  جبهة  لتنظيم  دعمهم  عن  صراحة  مسؤولوها  يعلن 
االرهايب الذي مل يترك جرما وعمال وحشيا إاّل واقترفه، مبا يف 

ذلك تدمري املشايف واملراكز الصحية يف سورية؟ 

بواجبها  السورية تضطلع  العربية  إن حكومة اجلمهورية 
األساسية  اخلدمات  وتوفري  مواطنيها  محاية  يف  الدستوري 
الصحية  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  هلم،  املعيشية  واملستلزمات 
والتعليم والرعاية االجتماعية. وال تألو احلكومة السورية جهدا 
تواجهها.  اليت  اجلّمة  التحديات  من  بالرغم  بالتزاماهتا  للوفاء 

كما أن احلكومة السورية... 

كما أن احلكومة السورية تواصل أيضا الوفاء بالتزاماهتا 
مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك التزامها بالتعريف ونشر 
القانون الدويل اإلنساين من خالل إعادة تفعيل اللجنة الوطنية 
السورية للقانون اإلنساين الدويل، وتنظيم العديد من الفعاليات 

الوطنية والدورات التأهيلية حول هذا القانون. 

املشايف  أهم  املسلحة  اإلرهابية  املجموعات  احتلت  لقد 
واملراكز الطبية يف كل منطقة دخلت إليها يف سورية وحولتها 
دمرت  كما  للسالح،  ومستودعات  عسكرية  مقار  إىل 
املستشفيات بكل ما حتتويه من أجهزة طبية متقدمة، وأذكر 
منها مشفى الكندي ومشفى العيون اجلراحي يف مدينة حلب 

اللذين كانا من أكرب واهم املراكز الطبية يف الشرق األوسط، 
صارت  حينما  مسبوق  غري  حدا  والتزوير  الكذب  وبلغ  بل 
على  املسلحني  اإلرهابيني  من  ملجموعة  تروج  الدول  بعض 
أهنم أعضاء منظمة مزعومة ُتعىن بالشؤون الصحية واإلغاثية 
البيضاء  بالقبعات  ما يسمى  إرهابيي  هنا  وأقصد  سورية.  يف 
بعض  قبل  من  السياسية  واحلماية  بالغطاء  متتع  اليت  وغريها 
أعضاء هذا املجلس الذين دأبوا على استغالل الوضع اإلنساين 
يف سورية بطريقة غري أخالقية إىل أن اثبت الكثري من الوقائع 
على  هنا  وأذكر  ادعاءاهتم،  كذب  األرض  على  واألحداث 
سبيل املثال العثور على كميات كبرية من األدوية واملواد الطبية 
املجموعات  متتلكها  كانت  اليت  املستودعات  يف  واجلراحية 
حترم  كانت  واليت  حلب  شرق  أحياء  يف  املسلحة  اإلرهابية 

املدنيني واملحتاجني منها.

احلماية  توفري  ضرورة  على  التأكيد  بالدي  وفد  جيدد 
اجلوالن  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  حتت  الرازحني  للمدنيني 
وإقامة  األخرى،  املحتلة  العربية  واألراضي  املحتل  السوري 
سلطات  ترفض  حيث  املواطنني،  هلؤالء  الطبية  املنشآت 
االحتالل اإلسرائيلي إقامة مشفى ألهلنا يف اجلوالن السوري 
نقص  بسبب  معاناهتم  زيادة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  املحتل، 

العناية الطبية.

ماذا ميكن أن نسمي قوة االحتالل اليت يزور رئيس وزرائها 
جرحى جبهة النصرة يف مشايف االحتالل. طبعا نسميها قوة 
أزمة  اليوم  تعيش  املتحدة  باتت األمم  لقد  إرهاب واحتالل. 
أخالقية فيما يضطر ممثلو الدول إىل االستماع إىل أكاذيب ممثل 
أسوأ احتالل عرفته البشرية، أي االحتالل اإلسرائيلي، الذي 
قلت،  اللحظة طلب سكان اجلوالن، كما  يرفض حىت هذه 
إنشاء مشفى خاص هبم، أو السماح للمرضى من أبناء اجلوالن 
السوري املحتل بتلقي العالج يف مشايف وطنهم األم سوري. 
يف  عالجهم  وعن  إسرائيل  مندوب  عنهم  حتدث  الذين  إن 
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املشايف اإلسرائيلي هم إرهابيو جبهة النصر وبقية املجموعات 
اإلرهابية املسلحة. وقد أعلمنا املجلس مرارا وتكرارات بقيام 
إن  بعالج هؤالء يف مشافيها.  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
دور إسرائيل يف األزمة السورية واضح وال غبار عليه، فهي 
تقدم الدعم اللوجسيت لإلرهابيني يف منطقة الفصل، وهو أمر 
مثبت يف تقارير وفد قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك. 
اإلرهابيني،  أي على  عليهم،  العسكرية  الضغط  يزداد  وحني 
تأيت النجدة من إسرائيل عرب عمليات القصف اجلوي واملدفعي 

للقوات السورية اليت حتارب اإلرهاب.

أما فيما خيص إصرار مندوب ليختنشتاين املستمر على 
يف  مستقلة  دولية  التحقيق  بآلية  يسمى  ملا  املشبوه  الترويج 
سورية، أدعو مجيع الدول األعضاء إىل االطالع على الرسالة 
اليت وجهتها اجلمهورية العربية السورية إىل السيد األمني العام 
تكشف  واليت   )A/71/799( الرمسية  الوثيقة  يف  صدرت  اليت 
االنتهاكات القانونية اجلسيمة يف عملية إنشاء هذه اآللية. وهنا 
ال املك إال أن أهنئ مندوب ليختنشتاين على شراكة بالده 
املخزية يف إنشاء هذه اآللية املشبوهة مع دولة قطر اليت تدعم 
قوائم  على  واملصنف  سورية  يف  النصر  جبهة  تنظيم  إرهاب 
وال برملانا  دستورا  ال متلك  اليت  املشيخة  وهي  األمن.  جملس 

وال انتخابا.

توفري  يشمل  مبا  املدنيني،  محاية  أن  على  نشدد  ختاما، 
الرعاية الطبية هلم، تتطلب حلوال جذرية للمسائل اليت تتسبب 
واإلرهاب  األجنيب  االحتالل  وال سيما  املدنيني،  مبعاناة 
واإلجراءات االقتصادية القسرية األحادية اجلانب اليت تفرضها 
الواليات املتحدة واالحتاد األورويب ودول أخرى على العديد 

من شعوب الدول األعضاء، ومنها الشعب السوري.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
باراغواي.

باإلسبانية(:  )تكلم  )باراغواي(  رامرياز  أراوال  الايد 
بالنيابة عن مجهورية باراغواي، يشيد وفدي باملوظفني الطبيني 
والعاملني يف املجال اإلنساين الذين سقطوا يف مناطق الزناع، 
على  هلم  تقديرنا  عن  تعرب  كلماتنا  لعل  بأسرهم.  ونشيد 

ما يقدمونه من تضحيات ودعمنا لعملهم املتفاين.

نشكر األمني العام وممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر 
اإلعالمية عن  إحاطاهتم  على  اإلنسان  ومنظمة رصد حقوق 
املسلحة.  الزناعات  يف  الطبية  الرعاية  وتوفري  املدنيني  محاية 
األوروغواية  الرئاسة  زمامها  أخذت  اليت  باملبادرة  ونرحب 
الذكرى  مبناسبة  املفتوحة  املناقشة  هذه  بعقد  األمن  ملجلس 
حصرا  املكرسة   )201٦(  228٦ للقرار  األوىل،  السنوية 

حلماية خدمات الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة.

أما فيما يتعلق حبماية املدنيني عموما، فتؤكد باراغواي 
جمددا أن وجود نظام فّعال حلماية املدنيني يف الزناعات املسلحة 
من مسؤولية جملس األمن، كما ذكر مجيع الدول األعضاء، 
يعود  لذلك،  الزناع.  أطراف يف  أم غري  أطرافا  أكانت  سواء 
األمر إىل املجلس من حيث االستمرار يف العمل على تضمني 
واليات  يف  وصريح  واضح  حنو  على  املدنيني  محاية  مسألة 
عمليات حفظ السالم، على سبيل األولوية، يف البعثات اليت 

يتعرض فيها املدنيون خلطر العنف.

حقوق  جمال  يف  والتدريب  التثقيف  أن  وفدي  يعتقد 
أعمال  ومنع  لوقف  أساسي  أمر  اإلنساين  والقانون  اإلنسان 
يف  املدنيني  تستهدف  اليت  والتهديدات  واهلجمات  العنف 
أن  على  أشدد  أن  أود  الصدد،  هذا  املسلحة. ويف  الزناعات 
ست  يف  عسكريني  بأفراد  حاليا  تساهم  باراغواي  مجهورية 
يوفر  السالم  حفظ  قوات  نشر  وقبل  السالم.  حلفظ  بعثات 
املركز األوروغوايي للتدريب اخلاص بعمليات حفظ السالم، 
املعروف مبركز باراغواي، تدريبا حمددا يف جمال محاية املدنيني 
يف الزناعات املسلحة، وفق مبادئ كيغايل بشأن محاية املدنيني. 
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أما فيما يتعلق حبماية خدمات الرعاية الطبية يف الزناعات 
املسلحة، فتشدد باراغواي على أمهية القرار 228٦ )201٦( 
الذي يوجه االنتباه إىل احلاجة إىل املعلومات والتحليالت عن 
املخاطر اليت تتعرض هلا خدمات الرعاية الصحية يف حاالت 
العام  التزامنا مببادرة األمني  الزناع املسلح. ونعرب أيضا عن 
املستقاة يف  والعرب  الطيبة  املمارسات  ونشر  استحداث  بشأن 
املسلحة، وعلى  الزناعات  الصحية يف  الرعاية  محاية خدمات 
واملمارسات  السياسات  يف  شامل  بشكل  الالحق  تضمينها 
حفظ  بعثات  ووالية  األعضاء،  الدول  يف  الوطنية  العسكرية 

السالم اليت يوفرها جملس األمن.

ازدراء  أخرى  مرة  باراغواي  مجهورية  تشجب  أخريا، 
اإلنسان  وحقوق  الدويل  اإلنساين  للقانون  األساسية  املعايري 
استخدام  ممارسة  وال سيما  الزناع،  أطراف  أظهرته  الذي 
التجويع لشن حرب ضد السكان وفرض القيود على وصول 
املساعدة اإلنسانية ومحاية املدنيني وتقويض نظام اللجوء ومبدأ 

عدم اإلعادة القسرية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بيالروس.

إن  بالروسية(:  )تكلم  )بيالروس(  دابكيوياس  الايد 
املوظفني  ومحاية  املسلحة  الزناعات  يف  املدنيني  محاية  مسألة 
جيازفون  بينما  اآلخرين  أرواح  إلنقاذ  يعملون  الذين  الطبيني 
بأرواحهم مسألة على جانب كبري وخاص من األمهية. تويل 
فئات  جلميع  احلماية  ضمانات  لتعزيز  كبرية  أمهية  بيالروس 

املدنيني غري املشاركني مباشرة يف األعمال القتالية. 

املجلس  انتباه أعضاء  اليوم أن أسترعي  أود  ومع ذلك، 
إىل جمموعة مهنية ضعيفة أخرى موجودة يف البؤر الساخنة، 
أي املترمجني التحريريني واملترمجني الشفويني. اختذت اجلمعية 
املهنية يف  الترمجة  دور  بشأن  القرار 288/71،  أمس  العامة 
والتنمية.  والتفاهم  السالم  وتعزيز  األمم  بني  الروابط  إقامة 

اللغويني يف صون  للمهنيني  العملية  باملسامهة  القرار  ويعترف 
السلم واألمن الدوليني وحفظ السالم.

أما يف البيئات اليت تنطوي على خماطر عالية يف الزناعات 
املسلحة ويف بناء السالم بعد انتهاء الزناع، فيواجه املترمجون 
االضطالع  عند  جسيما  خطرا  والشفويون  التحريريون 
بني  حوار  إقامة  يف  للمساعدة  سعيهم  يف  املهنية  بواجباهتم 

أطراف الزناع ومع املدنيني. 

لالختطاف  ويتعرضون  للتهديدات.  يتعرضون  إهنم 
والقتل. ويتعرضون للتعذيب واملعاملة املهينة.

ليس هناك قاعدة بيانات واحدة تعكس النطاق احلقيقي 
للخسائر يف صفوف املترمجني التحريريني واملترمجني الشفويني 
الرابطتان  قامت  وقد  املسلح.  الزناع  حاالت  يف  العاملني 
بعض  بتجميع  والشفويني  التحريريني  للمترمجيني  الدوليتان 

اإلحصاءات من مصادر مفتوحة، وهي مروعة. 

قتل   ،2008 عام  إىل   2003 عام  من  الفترة  ففي 
ما ال يقل عن 3٦0 مترمجا حتريريا وشفويا؛ وجرح 1200 
اهليئات  حلساب  األمريكية  القوات  جانب  إىل  العمل  أثناء 
التقارير،  لبعض  ووفقا  العراق.  يف  الباطن  من  معها  املتعاقد 
الشفويني  واملترمجني  التحريريني  املترمجني  وفاة  احتمال  فإن 
يوما   21 وخالل  النظامية.  للقوات  أضعافه   10 العراق  يف 
يف أواخر عام 200٦، فقدت القوات املسلحة الربيطانية يف 
العراق 21 مترمجا شفويا قتل منهم 17 عمدا بسبب نشاطهم 

املهين. وقائمة هذه األمثلة طويلة. 

الدويل  القانون  يف  أساسي  مبدأ  حاليا  هناك  الواقع،  يف 
املشاركني  واألفراد  املدنيني  بني  التمييز  يف  يتمثل  اإلنساين 
بصورة مباشرة يف الزناعات املسلحة. وعدم االمتثال هلذا املبدأ 
يعترب جرمية حرب. ونود أن نوضح أننا ال نعين تطبيق مصطلح 
من  جزءا  يشكلون  الذين  الشفويني  املترمجني  على  “مدين” 
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املترمجني  من  الفئات  تلك  إىل  نشري  إمنا  النظامية.  القوات 
بإقامة  فقط  ويقومون  السالح  ال حيملون  الذين  الشفويني 
احلوار بني أطراف الصراع. ويشمل هؤالء املترمجني الشفويني 
الذين ال يتصرفون باسم طرف يف الزناع واملترمجني الشفويني 
الذين يساعدون الوكاالت أو األفراد الذين ال يشاركون يف 
وسائط  يف  والعاملني  الدولية  املنظمات  ذلك  يف  مبا  الزناع، 

اإلعالم واملنظمات غري احلكومية. 

مدنيني  ليسوا  والتحريريني  الشفويني  املترمجني  أن  بيد 
عاديني عندما ميثلون طرفا يف الزناع، وال هم، يف تلك احلاالت، 
ال يشاركون  ما داموا  األقل،  على   - النظاميني  املقاتلني  من 
مباشرة يف األعمال القتالية. ومن مث فهم فئة خاصة من األفراد 

حباجة إىل محاية خاصة. 

لوضع صك دويل - سواء  قد حان  الوقت  أن  ونعتقد 
املركز  تؤكد  وثيقة   - األمن  ملجلس  قرار  أو  دولية  معاهدة 
املعرضني  الشفويني  واملترمجني  التحريريني  للمترمجني  اخلاص 
قانون  مبوجب  محايتهم  مستوى  رفع  بغية  خطرة  لظروف 
ملاذا ال تكون  املستقبل.  قانون يف  منشود - سعيا إىل وضع 
أو  املدنيني  الشفويني عن  املترمجني  لتمييز  هناك شارة خاصة 

أطراف الصراع، كما فعلنا بالنسبة للموظفني الطبيني. 

عدد  وهناك  الوثائق،  هذه  تناوهلا يف  يلزم  مسائل  هناك 
إيالء  ال جيري  بأنه  نسلم  أن  وجيب  القضايا.  هذه  من  كبري 
االهتمام الواجب ملسألة محاية املترمجني التحريريني واملترمجني 
الشفويني املعرضني لظروف خطرية. وجيب أن ننظر يف أفضل 

السبل وأكثرها سرعة لسد هذه الفجوة. 

النحو  على  اليوم  أثريت  اليت  املسألة  مراعاة  جرت  إن 
الواجب من جانب الوفود وداخل املجلس وخارجه، فسنكون 
حلول  إجياد  أجل  من  مشترك  بشكل  للعمل  استعداد  على 
ملسألة توفري احلماية القانونية للمترمجني التحريريني واملترمجني 

الشفويني يف السياقات عالية املخاطر. 

الكلمة ملمثل جنوب  الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي 
أفريقيا.

باإلنكليزية(:  )تكلم  أفريقيا(  )جنوب  مينيلي  الايد 
اليت  املقتدرة  الطريقة  الرئيس، ووفدكم على  هننئكم، سيدي 
تديرون هبا أعمال جملس األمن. ونشكركم على تنظيم هذه 

املناقشة املفتوحة بشأن هذه املسألة اهلامة.

كما نشكر األمني العام على بيانه، وممثلة اللجنة الدولية 
للصليب األمحر، السيدة كريستني برييل، والسيد برونو ستاغنو 

أوغاريت على إحاطتيهما اإلعالميتني. 

ونؤيد البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فزنويال البوليفارية 
باسم حركة بلدان عدم االحنياز.

محاية  أن  حيث  ضرورية،  القبيل  هذا  من  املناقشات 
املدنيني من ويالت احلرب تقع يف صميم والية جملس األمن 
لصون السلم واألمن الدوليني. وإذا كان املجلس ال يستطيع 
بالتايل قد أخفق يف حتمل  القيام بدوره يف هذا الصدد، فهو 

مسؤولياته جتاه املجتمع الدويل الذي هو مناط خبدمته.

اإلنساين  املجال  يف  العاملني  على  بالثناء  أبدأ  أن  أود 
واملوظفني الطبيني الذين يضطلعون بواجباهتم ببسالة، غالبا يف 
ظل أصعب الظروف. وقد شاركت جنوب أفريقيا يف عدد 
من املبادرات اليت تربز الظروف اليت يعمل يف ظلها العاملون 
الرعاية  الصحي واإلنساين، مبا يف ذلك مشروع  املجالني  يف 
الصحية يف خطر التابع للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل 

األمحر.

ونود أن نشدد على أنه بينما تقع على الدول املسؤولية 
املساعدة  موظفو  فيهم  مبن  املدنيني،  محاية  عن  الرئيسية 
فإن  املجال الصحي داخل حدودها،  اإلنسانية والعاملون يف 
كل األطراف، مبا فيها اجلماعات املعارضة املسلحة، جيب أن 
تتحمل أيضا املسؤولية عن ضمان محاية املدنيني والعاملني يف 



S/PV.7951

1714996 76/105

25/05/2017 ااة املديي  ي الماا املالح

املجال الصحي. وينبغي جلميع أطراف الزناع االمتثال بالكامل 
اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، كما جاء يف القرار 228٦ 
)201٦(. وعالوة على ذلك، نعتقد أن الدول األعضاء ملزمة 
مبوجب القانون الدويل اإلنساين بإتاحة وتيسري سالمة عمليات 
البعثات  اإلغاثة اإلنسانية ومرورها دون عوائق، مبا يف ذلك 

الطبية واألفراد واإلمدادات.

ويود وفد بلدي أن يشدد على النقاط التالية.

أوال، نؤيد دعوة األمني العام إىل زيادة اجلهود املبذولة يف 
جمال الوساطة والدبلوماسية الوقائية يف سعينا حلماية املدنيني. 
ولذلك ينبغي ملجلس األمن أن يكفل أن تظل محاية املدنيني 
جانبا أساسيا من مجيع االستراتيجيات السياسية ملنع نشوب 
األمم  ندعو  اهلدف،  لتحقيق هذا  الصراعات وحلها. وسعيا 
اإلقليمية، مبا يف ذلك  الشراكات  تعزيز وتبسيط  املتحدة إىل 
بواليتها  الوفاء  يف  املتحدة،  واألمم  األفريقي  االحتاد  شراكة 

حلماية املدنيني والعاملني يف املجال الصحي.

عمال  تدابري  وتنفيذ  اعتماد  أفريقيا  جنوب  تؤيد  ثانيا، 
اجلرحى  على محاية  يشدد  الذي   ،)201٦( بالقرار 228٦ 
واملرضى واملوظفني الطبيني واملرافق الطبية واملعدات، وتبادل 
أن  جمددا  ونؤكد  املستفادة.  والدروس  املمارسات  أفضل 
التطبيق االنتقائي لوالية محاية املدنيني يقوض مصداقية املجتمع 

الدويل يف السعي إىل حتقيق هذا اهلدف.

إدانة مجيع  ينبغي ملجلس األمن يف مجيع األوقات  ثالثا، 
اإلغاثة  عمليات  على  للموافقة  التعسفي  الرفض  حاالت 
اإلنسانية املحايدة أو أي إجراءات حلرمان املدنيني من الوسائل 
الوصول  عرقلة  تعمد  ذلك  مبا يف  لبقائهم،  عنها  اليت ال غىن 
الدويل  للقانون  انتهاكات  تشكل  األعمال  هذه  اإلغاثة.  إىل 

اإلنساين، وهي بالتايل غري مقبولة.

التقيد  إىل  الصراع  أطراف  مجيع  ندعو  فإننا  وأخريا، 
والطبية،  اإلنسانية  واملرافق  األفراد  ومحاية  باحترام  بالتزاماهتا 
فضال عن إدانة اهلجمات املباشرة والعشوائية يف هذا الصدد. 
النوع  هذا  من  األنشطة  إخضاع  املجلس  يكفل  أن  وينبغي 
هذه  عن  املساءلة  كفالة  إن  عقاب.  دون  متر  وأال  للتحقيق 
اجلرائم أمر بالغ األمهية يف ضمان مصداقية األمم املتحدة، وهو 

أمر رئيسي لتحقيق العدالة العاملية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
نيجرييا.

الايد بايدي )نيجرييا( )تكلم باإلنكليزية(: يشيد الوفد 
اهلامة  املناقشة  هذه  تنظيم  على  أوروغواي  برئاسة  النيجريي 
بشأن محاية املدنيني وتوفري الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة، 
لتوجيه  املرفق(   ،S/2017/365( املفصلة  املفاهيمية  والورقة 

مناقشتنا. 

ونؤيد دعوة األمني العام الدول األعضاء وأطراف الزناع 
العملية  والتدابري  التنفيذية  السياسات  وتبادل  وتنفيذ  لوضع 
والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  احترام  تعزيز  إىل  الرامية 
الدويل حلقوق اإلنسان وتفادي إحلاق الضرر باملدنيني. كما 

نشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم.

من املسلم به على نطاق واسع أن وجود املرافق الصحية 
إلنقاذ  األمهية  حيوية  مسألة  الصحيني  األخصائيني  وأنشطة 
حاالت  يف  واملرضى  اجلرحى  إىل  املساعدة  وتقدمي  األرواح 
من  وغريهم  الصحيون  العاملون  ويضطلع  املسلح.  الصراع 
املوظفني املدنيني بواجباهتم معرضني حياهتم خلطر شديد. وقد 
واجباهتم  أدائهم  أثناء  والقتل  والتعذيب  لالختطاف  تعرضوا 

املنقذة للحياة.

اليوم يف وقت أزمة كبرية يف بعض أحناء  جتري مناقشة 
املجال  يف  العاملني  على  اهلجمات  فيه  أعاقت  وقت  العامل، 
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اإلنساين تقدمي املساعدة الطبية واإلمدادات اليت تشتد احلاجة 
الصراع.  ساحات  من  العديد  يف  الناس  ماليني  إىل  إليها 
محاية  يف  حموريا  دورا  تؤدي  املتحدة  األمم  أن  يف  وال شك 
اإلبادة  حاالت  ظهور  ومنع  املسلحة  الصراعات  يف  املدنيني 
ضد  واجلرائم  العرقي  والتطهري  احلرب  وجرائم  اجلماعية 
اإلنسانية. وتعتقد نيجرييا أن العنصر احلاسم يف منع انتهاكات 
احترام  هو  املسلحة  الصراعات  يف  اإلنساين  الدويل  القانون 

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

املجال  يف  العاملني  ضد  اهلجمات  تنفيذ  حقيقة  وتربز 
الذين يضطلعون  الطيب والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية 
مستوى  ومعداهتم،  نقلهم  وسائل  وضد  طبية،  مبهام  حصرا 
إىل  االفتقار  إىل  التهديدات  هذه  وجود  وال يعزى  ضعفهم. 
اآلليات الدولية، وإمنا إىل انعدام اإلرادة السياسية لتنفيذ املعايري 

القائمة. 

ونذّكر على وجه اخلصوص باتفاقية جنيف الرابعة لعام 
19٤9، اليت حددت معايري القانون الدويل للمعاملة اإلنسانية 
اجلرحى  محاية  على  فحسب  وال تنص  الزناع.  حاالت  يف 
املجال  يف  والعاملني  اإلنسانية  املساعدة  وموظفي  واملرضى 
التزامات  تفرض  بل  طبية،  مهاما  يؤدون حصرا  الذين  الطيب 
على أطراف الزناعات املسلحة باحترام وكفالة احترام القانون 

الدويل اإلنساين يف مجيع الظروف.

هامة  خطوة  اليوم،  مناقشة  بلدي  وفد  يعترب  وبالتايل، 
صوب حتقيق ذلك االلتزام. ويشكل ذلك مهمة عاجلة وذات 
من  العديد  مواجهة  يف  معها،  التعامل  املجلس  على  أولوية، 
حاالت الزناع يف مجيع أحناء العامل. ونقدر العمل الذي أجنز 
يف هذا الصدد، ونشري إىل اعتماد القرار 228٦ )201٦(، 
الزناعات  الطبية يف  الرعاية  األوىل من نوعها املكرسة حلماية 
املسلحة. وجيب أن نواصل العمل معا للبناء على تلك املبادرة 

اجلديرة بالثناء.

وكخطوة أوىل، جيب أن يكون هناك إمجاع على إدانة 
اجلرحى  املوجهة ضد  والتهديدات  واهلجمات  العنف  أعمال 
وكذلك  اإلنساين،  املجال  يف  والعاملني  واألطباء  واملرضى 
الطبية، حيثما تقع هذه  املرافق  ضد املستشفيات وغريها من 
األعمال. وسيؤدي عدم القيام بذلك، إىل عواقب طويلة األمد 
على السكان املدنيني يف حاالت الزناع، والُنظم الصحية للبلدان 
العاملني  املعنية. وجيب اختاذ خطوات ملموسة لضمان محاية 
يف جمال الرعاية الصحية ومرافقها. وجيب على مجيع أطراف 
الزناعات املسلحة االمتثال، امتثاال تاما اللتزاماهتا املترتبة عليها 
حلقوق  الدويل  القانون  ذلك  يف  مبا  الدويل،  القانون  مبوجب 
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما التزاماهتا مبوجب 

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 19٤9.

قد  فإهنا  بالتزاماهتا،  النيجريية  احلكومة  وفاء  إطار  ويف 
أطلقت مبادرة اللجنة الرئاسية املعنية بالشمال واجلنوب، وهي 
إىل  أمور،  مجلة  يف  تسعى  اليت  الرئيسية،  الوطنية  اهليئة  مبثابة 
البلد،  من  الشرقي  الشمايل  اجلزء  يف  األمنية  الظروف  تعزيز 
وتسهيل عمل موظفي الصحة وتسهيل حركة املعدات واللوازم 
الطبية. وننوه ونشيد باملساعدة اليت يقدمها الشركاء الدوليون 
فضال  ومتنقلة،  دائمة  عيادات  إلنشاء  اإلنسانية  والوكاالت 
املجتمعات  يف  األساسية  اهلياكل  إلصالح  الدعم  تقدمي  عن 

املتضررة.

يف  مطلوب  هو  كما  االستعداد،  أهبة  على  نيجرييا  إن 
مجيع  مع  اجلهود،  إىل  لالنضمام   )201٦(  228٦ القرار 
اجلهات املعنية حبماية املدنيني يف الزناعات املسلحة، وال سيما 
منع أعمال العنف واهلجمات والتهديدات املوجهة ضد أفراد 
اخلدمات الطبية واإلنسانية الذين يضطلعون حصرا مبهام طبية، 

وضد وسائل نقلهم ومعداهتم.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
تركيا.
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نشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )تركيا(  سينراغلو  الايد 
أوروغواي على عقد أول مناقشة مفتوحة بشأن محاية املدنيني 
وتوفري الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة منذ اعتماد القرار 
228٦ )201٦( األول بشأن هذا املوضوع، قبل سنة تقريبا. 
على  اإلعالمية  اإلحاطات  ومقدمي  العام  األمني  نشكر  كما 

مالحظاهتم الثاقبة.

وفود  عنها  أعربت  اليت  الشواغل  نفس  تركيا  وتساور 
عديدة فيما يتعلق باستمرار منط دمار الرعاية الطبية يف الكثري 
مباشرا  خطرا  االجتاهات  هذه  وتشكل  اليوم.  الزناعات  من 
على املاليني من الناس املتضررين من األزمات اليت من صنع 
اإلنسان، وكذلك الُنظم الصحية لدعم الرفاه واحلياة. ومن هذا 
القرار 228٦ )201٦(،  تقدمي  تركيا يف  املنطلق، شاركت 
الذي أظهر تصميم الدول األعضاء على تعزيز محاية الرعاية 

الطبية يف الزناعات املسلحة. 

وبالنظر إىل استمرار عدم احترام القانون اإلنساين الدويل، 
مبا يف ذلك من خالل إجراءات الشبكات اإلجرامية واإلرهابية 
يف اإلقليم، تقدر تركيا االهتمام املتواصل ملجلس األمن هبذه 
املسألة، بغية تعزيز اإلطار املعياري. وعالوة على ذلك، حنيط 

علما بالتوصيات اليت قدمها األمني العام.

العاملي  القمة  مؤمتر  عن  صدر  األمن،  جملس  وخارج 
للعمل اإلنساين، الذي احتفلنا بذكراه السنوية للتو، ما يزيد 
عن 000 3 التزام، من جانب الدول األعضاء وباقي أصحاب 
املصلحة. وألقت بعض هذه االلتزامات الضوء على إجراءات 
وتعزيز  واألطفال،  النساء  فيهم  مبن  املدنيني،  محاية  لتعزيز 
األمهية املحورية للحماية. وأبرزت االلتزامات األخرى، رغبة 
مجاعية يف معاجلة األسباب اجلذرية للزناع، وزيادة قدرات منع 
نشوب الزناعات وحلها والتعلم من املمارسات الناجحة ملنع 
نشوب الزناعات. وميكن هلذه االلتزامات إجراء تغيري حقيقي 
يف حياة 130 مليون شخص متضرر يف حال تنفيذها. وكما 

أكد الرئيس أردوغان يف رسالته مبناسبة الذكرى السنوية ملؤمتر 
قمة اسطنبول، من املهم احلفاظ على الزخم الذي أوجده مؤمتر 
القمة العاملي للعمل اإلنساين، وندعو مجيع األطراف املعنية إىل 

احترام التزاماهتا.

واضطلعت تركيا بأنشطة لتعزيز احترام ومحاية اجلرحى 
واملرضى، لضمان احلصول على املساعدة، وإذكاء الوعي فيما 
الرامية إىل زيادة  الرعاية الصحية ودعم اجلهود  يتعلق حبماية 
وأفغانستان  فلسطني  يف  التركية  املساعدة  وسعت  املساءلة. 
ويف  الوطنية.  الصحية  الُنظم  تعزيز  إىل  والصومال،  والعراق 
اليمن، دأبنا على تقدمي املساعدة الطبية يف املستشفيات التركية 
وكاالت  سلمت  ليبيا،  ويف  اجلاري.  الزناع  من  للمتضررين 
املعونة التركية أمس فقط، إىل حكومة الوفاق الوطين أكثر من 
22 طن أدوية وجمموعات خاصة بالصحة بغية دعم خمتلف 

املستشفيات واملرافق الطبية.

ومع ذلك، ركزت اجلهود اليت تبذهلا تركيا يف املجالني 
الطيب واإلنساين، على سورية. ومنذ بداية األزمة، ظلت تركيا 
تتبع سياسة الباب املفتوح، مبا يف ذلك عمليات اإلجالء الطيب 
العاجل. واليوم، توفر تركيا الرعاية الصحية املجانية ألكثر من 
3 ماليني سوري يف تركيا. وقمنا بتيسري عمل وكاالت األمم 
واملنظمات  السوريني  لألطفال  التطعيم  محالت  يف  املتحدة 
املدنيني  يتعاملون مع  الذين  الطبية عرب احلدود  غري احلكومية 
املستهدفني بالرباميل املتفجرة والقصف واألسلحة الكيميائية. 
وظلت تركيا تدعم داخل سورية، الشحنات العابرة للحدود 
اليت صدرت بشأهنا واليات، وسلمت 500 11 محولة شاحنة، 
من املساعدات اإلنسانية، منذ شهر متوز/يوليه 201٤. وقد 
ساعدت هذه اجلهود األمم املتحدة وشركاءها على الوصول 
مليون سوري وسلمت هلم مساعدات  أكثر من 13,5  إىل 

طبية.
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ويف جتاهل صارخ للقانون الدويل اإلنساين، فإن اهلجمات 
يف  وحشية  كانت  واملرافق  واملعدات  الطبيني  املوظفني  على 
سورية أكثر من أي مكان آخر. وقد ارتكب النظام السوري 
النظام  يواصل  ذلك،  على  وعالوة  االعتداءات.  هذه  معظم 
الطبية  األدوية واملعدات  بإزالة  املتعلقة  املشينة،  اتباع سياسته 

من قوافل املساعدات اإلنسانية.

وإذا أردنا حتويل التقدم املحرز مؤخرا يف اإلطار املعياري 
مبوجب جدول أعمال اليوم إىل إجراءات ملموسة على أرض 
الواقع، يتعني تنفيذ االلتزامات والتعهدات القائمة، يف سورية 
لدعم  استعداد  على  وتركيا  اجلارية.  الزناعات  من  وغريها 
ذلك  لتحقيق  املتحدة  األمم  تقودها  اليت  الصلة  ذات  اجلهود 

اهلدف.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
غواتيماال.

باإلسبانية(:  )تكلم  )غواتيماال(  كلي   - سكينر  الايد 
هننئكم، سيديت الرئيسة، ووفد بلدكم على عقد هذه املناقشة 
كان  خارجيتكم  وزير  بكون  ونشيد  املدنيني،  محاية  بشأن 
رئيسا هلا. كما نعرب عن تقديرنا ملقدمي اإلحاطات اإلعالمية 

على إسهاماهتم.

ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به سابقا ممثل بوليفيا 
بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.

ميوت  املسلحة،  الزناعات  يف  أنه  القلق  مع  ونالحظ 
لو  مقتلهم،  يف  لتتسبب  مل تكن  جبروح  واملدنيون  املقاتلون 
توفرت هلم املساعدة الطبية، اليت هلم احلق يف تلقيها. وملعاجلة 
الذي   )201٦(  228٦ القرار  األمن  جملس  اختذ  ذلك، 
أكد من جديد مسؤولية األطراف يف الزناعات املسلحة عن 
االمتثال امتثاال كامال اللتزاماهتا املترتبة عليها مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين بغية كفالة االحترام واحلماية الكاملني جلميع 

العاملني يف املجال اإلنساين املشاركني يف بعثات الطبية حصرا، 
مرافق  من  وغريها  واملستشفيات  واملعدات  النقل  ووسائل 

الرعاية الصحية.

الزناع  أطراف  مواصلة  املقلق  من  أنه  جند  ذلك،  ومع 
ممارسة أعمال العنف ضد هؤالء املوظفني واملرافق، وال سيما 
ضد  عشوائية  هجمات  تنفذ  اليت  اإلرهابية  اجلماعات 
املستشفيات والقوافل اإلنسانية واهلياكل األساسية املستخدمة 
للرعاية الطبية. وجيب كذلك التنديد باهلجمات على إمدادات 
التنمية املستدامة  املياه كأداة للحرب، على حنو ينتهك خطة 

لعام 2030.

ومن غري املقبول أن تتزايد الزناعات املسلحة يف املناطق 
احلضرية، حيث تكتظ الكثافة السكانية، مما تسبب يف زيادة 
والقصف  للمدفعية  العشوائي  االستخدام  جراء  الوفيات 
الكبرية  املرجتلة  املتفجرة  األجهزة  استخدام  وكذلك  اجلوي، 

لزيادة نطاق دائرهتا الفتاكة.

واألسلحة  الصغرية  األسلحة  انتشار  ندين  إننا  كما 
وكثريا  الناس،  من  العديد  وجرح  قتل  تواصل  اليت  اخلفيفة، 
ما تعرقل عمليات املعونة اإلنسانية. ولذلك، فإننا نكرر دعوة 
األمني العام إىل مضاعفة جهودنا الرامية إىل االمتثال للقانون 
وحنث  اإلنسان.  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل 
املتعلقة  الرئيسية  الدولية  الصكوك  التصديق على  الدول على 

باألسلحة والذخائر، مثل معاهدة جتارة األسلحة.

ونشدد على أمهية منع تشريد الناس وعلى محاية البعثات 
اإلنسانية والطبية، فضال عن السكان املدنيني. إننا نعتقد أن من 
األمهية مبكان كفالة استخدام مجيع الصكوك واألدوات الدولية 
اليت حتت تصرف جملس األمن، ملكافحة اجلرائم يف املجاالت 
اليت حنن بصدد مناقشتها، وأن حتتوي على عناصر ملموسة يف 
جماالت الردع واملساءلة والعدالة. ويرى وفد بلدي أن محاية 
املدنيني التزام قانوين. وبالتايل، فإن علينا أن نطالب بأن خيضع 
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أفراد قوات األمن وامليليشيات املحلية أو املجموعات املسلحة 
اإلنساين  الدويل  للقانون  انتهاكات  ارتكبوا  الذين  األخرى 

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان للمساءلة. 

املسامهة  للبلدان  الرئيسية  املسؤولية  على  جمددا  ونؤكد 
بقوات وبأفراد شرطة يف التحقيق، من دون إبطاء، يف ادعاءات 
على  الصدد،  ذلك  يف  ونشدد،  املدنيني.  العنف ضد  أعمال 
الدول  تكفل  أن  إىل  وندعو  الدولية.  اجلنائية  املحكمة  أمهية 
أن تعمل قواهتا املسلحة وقوات أمنها، وفقا لوالياهتا، العتماد 
اخلدمات  وكذلك  واملرضى،  اجلرحى  حلماية  عملية  تدابري 
ذلك  يف  ونرحب،  عملياهتا.  وتنفذ  ختطط  عندما  الطبية، 
الصدد، بتوصيات األمني العام بكفالة قيام الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة وأطراف الزناع بوضع وتنفيذ وتقاسم ممارسات 
القانون  واحترام  قياس  حتسني  أجل  من  تنفيذية  وسياسات 

الدويل، بغية منع الضرر على السكان املدنيني.

اإلنذار  إىل  العام  األمني  تقرير  بدعوة  غواتيماال  وتشيد 
املبكر وإىل العمل وتشدد على الصلة الوثيقة بني السالم الدائم 
مواجهة  يف  رئيسي  تغيري  عامل  هو  املفهوم  فذلك  والوقاية. 

حتديات السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
بنغالديش.

الايد بن مؤمن )بنغالديش( )تكلم باإلنكليزية(: نشكر 
اليوم  املفتوحة  املناقشة  هذه  تنظيم  على  أوروغواي  رئاسة 
 228٦ القرار  العتماد  األوىل  السنوية  الذكرى  مع  لتتزامن 
)201٦(. كما نشكر أيضا األمني العام على تقريره الزاخر 
حتت  املوجزة  توصياته  وعلى   )S/2017/414( باملعلومات 

جماالت أولوياته الثالث املتعلقة حبماية املدنيني. 

املدنية  اخلسائر  حبتمية  يتعلق  فيما  آرائه  مع  نتفق  إننا 
بوصفها  بنغالديش،  وتتبع  املسلحة.  والزناعات  احلروب  يف 

أحد البلدان الرئيسية املسامهة بقوات، هنجا عمليا جتاه والية 
التقيد  مع  السواء،  على  والتأهب  املمارسة  يف  املدنيني  محاية 
مببادئ عمليات حفظ السالم. وقد شهدنا، بوصفنا جزءا من 
بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم األكثر حتديا، أمهية والية 
محاية املدنيني بشكل مباشر يف امليدان، وقد ظللنا نتصدى هلا 
ال تكون  عندما  حىت  اإلبداع،  من  قدر  مع  مبهنية  العادة  يف 
ويسترشد  وحمددة.  واضحة  بأحكام  عليها  منصوص  الوالية 
تأييدنا ملبادئ كيغايل بشأن محاية املدنيني، إىل حد كبري، هبذه 
االعتبارات. إننا نظل ملتزمني - وكما أعلنت رئيسة وزراء 
بلدنا، الشيخة حسينة، يف مؤمتر قمة حفظ السالم يف نيويورك 
عمليات  تدريب  برامج  يف  املدنيني  محاية  تعميم  مبواصلة   -

حفظ السالم املصممة للعسكريني وألفراد الشرطة.

بشأن  التفاصيل  من  املزيد  إلضافة  الفرصة  هذه  ونغتنم 
مخس نقاط، متاشيا مع بياناتنا السابقة يف جملس األمن. أوال، 
االستراتيجي  التقييم  على  التركيز  زيادة  إىل  حاجة  هناك 
لألخطار اليت هتدد املدنيني، حبيث ميكن ملجلس األمن أن حيدد 
السالم  حفظ  واليات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  التوقعات  بوضوح 
يكون  أن  الضروري  من  الغرض،  ولذلك  املدنيني.  حبماية 
هناك تنسيق هادف وتشاور بني جملس األمن والبلدان املسامهة 
لألمم  القطرية  واألفرقة  العامة  واألمانة  وأفراد شرطة  بقوات 
متسق  وتعزيز هنج  للبعثات  التوجيهات  بغية حتسني  املتحدة، 

على نطاق البعثة حلماية املدنيني.

فإهنا  فعالة،  املدنيني  محاية  واليات  تكون  لكي  ثانيا، 
تتطلب دعما سياسيا متواصال من جملس األمن وأطراف الزناع 
وينبغي  خاص.  بوجه  املضيفة  احلكومات  والتزام  الرئيسية 
وموارد  استراتيجيات جمدية  املدنيني  تدعم واليات محاية  أن 
كافية، حىت ال ختفق عندما تواجه بعدوان من أطراف الزناع 
أو انعدام إرادة أو قدرة احلكومات املضيفة على التعاون. ومثة 
حاجة إىل االستثمار املناسب يف بناء قدرات البعثات، يف مجلة 
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املخاطر  وتقييم  االستراتيجي  والتخطيط  باحلالة  اإلملام  أمور، 
لبعثات حفظ  هناك جمال  يكون  والتخفيف من حدهتا. وقد 
السالم لإلسهام يف بناء قدرات السلطات الوطنية وغريها من 
هذه  رسم  ويلزم  املدنيني.  محاية  يف  املحلية  الفاعلة  اجلهات 
السيناريوهات ودراستها بعناية أثناء تصميم الوالية وتنفيذها.

ثالثا، متثل تدابري ضمان املرور اآلمن للعاملني يف املجال 
املحتاجني  املدنيني  إىل  املهمة  اإلنسانية  واإلمدادات  اإلنساين 
والتصدي ألعمال العنف واهلجمات والتهديدات اليت تتعرض 
حلماية  حامسا  عامال  املسلحة  الزناعات  يف  الطبية  الرعاية  هلا 
املدنيني. إننا نؤيد فكرة أنه ينبغي تعزيز احترام الرعاية الطبية 
السواء.  على  والزناع  السالم  زمن  يف  املسلحة  الزناعات  يف 
املسلح،  الزناع  أطراف  مع  العمل  مواصلة  إىل  وهناك حاجة 
وذلك لضمان أن تتمكن التدابري الوقائية من التقليل من إحلاق 
وتنفيذ  الطبية يف ختطيط  الرعاية  تشمل  وأن  باملدنيني  الضرر 
املساءلة، يف حالة  السعي إىل حتقيق  القتالية. وجيب  األعمال 
تدابري  أجنع  باعتبارها  باألدلة،  واملدعومة  املحددة  احلوادث 

الردع.

إهناء  إىل  الرامية  اجلارية  اجلهود  تدرج  أن  جيب  رابعا، 
العنف ضد النساء واألطفال يف الزناعات املسلحة دعم مجيع 
األسباب  معاجلة  وجيب  الدول.  غري  من  واجلهات  الدول 
الكامنة وراء التشريد القسري خالل الزناع املسلح من خالل 
هنج شامل متعدد األبعاد وواسع. وجيب أن تظل املرافق الطبية 
العبادة  ودور  املتخصصة  واملدارس  التعليمية  واملؤسسات 
املتخصصة بعيدة عن التعرض لألذى يف ختطيط وتنفيذ األعمال 
القتالية. ويتعني جتنب استخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار 
لتأثريها  نظرا  بالسكان،  املأهولة  املناطق  يف  النطاق  الواسعة 
اإلنساين. ويف بعض السياقات، ميكن أن يعمل حفظة السالم 
والعاملون يف املجال اإلنساين بالتتابع جلمع املعلومات والتوعية 

واالستجابة الحتياجات املتضررين. 

اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املساءلة  ضمان  فإن  وأخريا، 
للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان عنصر حاسم 
التسامح  عدم  رسالة  بنشر  القانون،  لذلك  االمتثال  لتعزيز 
الزناعات  يف  الطبية  والرعاية  املدنيني  محاية  وتعزيز  إطالقا 
املسلحة بشكل عام. وينبغي ملجلس األمن أن يواصل استخدام 
طريق  عن  ذلك  يف  مبا  الصدد،  ذلك  يف  له  املتاحة  األدوات 
من  لتمكينها  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إىل  متسق  دعم  تقدمي 

الوفاء بواليتها.

يتزايد النظر إىل أمن ومحاية املدنيني يف بيئة نزاعات اليوم 
غري املتناظرة على أهنا مرتبطة بشرعية ومصداقية عمليات األمم 
املدنيني  فحماية  اإلنسانية.  واملساعدة  السالم  حلفظ  املتحدة 
دائما  قاصرة  ستكون  وحدها  العسكرية  الوسائل  من خالل 
ما مل تدعم بقوة بعمليات سياسية هادفة ملنع نشوب الزناعات 

وتوطيد السالم.

الرئياة )تكلمت باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن ملمثل 
قطر.

السيدة  البداية،  أمسحوا يل يف  )قطر(:  ثاين  آل  الايدة 
جملس  رئاسة  تويل  على  الصديق  بلدكم  أهنئ  أن  الرئيسة، 
األمن هلذا الشهر، وأشكركم على عقد هذه املناقشة اهلامة. 
كما نعرب عن ترحيبنا بترؤس معايل وزير خارجية أوروغواي 
هلذه اجللسة صباح اليوم، ونتقدم بالشكر كذلك ملعايل األمني 

العام لألمم املتحدة.

يكتسب قرار جملس األمن 228٦ )201٦( أمهية خاصة 
مناطق  خمتلف  يف  والزناعات  احلروب  وترية  ارتفاع  ظل  يف 
العامل، مبا فيها الزناعات يف منطقتنا، وإهنا - لألسف - تنطوي 
بشكل متزايد على استهتار تام حبرمة القطاع الطيب والعاملني 
فيه واجلرحى واملرضى. وأود أن أشيد باجلهود اليت تبذل لتوفري 
احلماية للجرحى واملرضى والعاملني يف املجال الطيب والعاملني 
يزاولون مهاما طبية  الذين  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي  يف جمال 
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املزيد  وكفالة  الطبية،  املرافق  وسائر  للمستشفيات  وكذلك 
الوسائل  أهم  من  باعتبارها  أنتهاكات،  أية  عن  املساءلة  من 
العملي للحماية املكفولة مبوجب  التطبيق  اليت ميكن أن تعزز 

القانون الدويل اإلنساين.

إن العمل على تنفيذ قرار جملس األمن 228٦ )201٦( 
املرافق  استهداف  ألن  ليس  تراخ،  أو  تأخري  أي  ال حيتمل 
اإلنساين  الدويل  للقانون  سافر  انتهاك  هو  الطبية  والطواقم 
فحسب، بل وملا يف ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، 
من حيث تفاقم األزمة اإلنسانية يف مناطق الزناع املسلح، واليت 

عادة يدفع مثنها املدنيون األبرياء. 

السياق، أود أن أشري إىل ما شهدناه وما زلنا  ويف هذا 
للمستشفيات  تدمري  األممية من  التقارير  ووّثقته  يوميا  نشهده 
السوري  النظام  قوات  يد  على  سورية  يف  الصحية  واملرافق 
اليت  والتهديدات  واهلجمات  العنف  أعمال  من  ذلك  وغري 
ترتكبها ضد العاملني يف املجال الطيب والعاملني يف جمال تقدمي 
املساعدة اإلنسانية، وضد وسائل نقلهم ومعّداهتم، مما جنم عنه 
عدد  ومقتل  امليدانية  واملستشفيات  املستشفيات  ملعظم  دمار 
كبري من األطباء والعاملني يف املجال الطيب، وكذلك املرضى 
انتهاكا صارخا  واجلرحى. وعالوة على كون هذه األعمال 
للقانون الدويل اإلنساين، فإن ما جنم عنها من خروج العديد 
من املرافق الصحية عن اخلدمة يشّكل خطرا دامها على آالف 
كمجتمع  اإلسراع  منا  يتطلب  وبالتايل  سورية،  يف  املدنيني 
دويل يف اختاذ تدابري وقائية وإجراءات عملية حامسة لوضع حد 
هلذه االنتهاكات الصارخة للقانون الدويل اإلنساين، باإلضافة 
ضد  اجلرائم  مرتكيب  ملساءلة  الكفيلة  اإلجراءات  اختاذ  إىل 
املدنيني يف سورية وتقدميهم إىل العدالة اجلنائية، وعدم السماح 

هلم باإلفالت من العقاب. 

الوطين  املستويني  على  القانون  سيادة  بأمهية  منا  إميانا 
والدويل، وبأمهية الدور الذي تضطلع به املساءلة عن الفظائع 

السالم وحتقيق  بناء  اإلنسان يف  وانتهاكات حقوق  اجلماعية 
يف  عملنا  فقد  الزناعات،  من  تعاين  اليت  الدول  يف  االستقرار 
دولة قطر، مع الشركاء يف املجموعة الدولية ملكافحة اإلفالت 
من العقاب، على اعتماد قرار اجلميعة العامة 2٤8/5٦ الذي 
أنشأ آلية دولية حمايدة ومستقلة للمساعدة يف التحقيق بشأن 
مبوجب  خطورة  األشد  اجلرائم  عن  املسؤولني  األشخاص 
القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/

مارس 2011 ومالحقتهم قضائيا. ويعترب اعتماد هذا القرار 
اهلام خطوة مهمة لتنفيذ قرار جملس األمن 228٦ )201٦( 

يف إطار الزناع الدائر يف سورية. 

اإلنسانية،  املساعدات  بتقدمي  التزام دولة قطر  إطار  ويف 
فإن جزءا هاما من تلك املساعدات يهدف إىل ختفيف معاناة 
دعم  خالل  من  املسلحة،  الزناعات  من  املتضررين  املدنيني 
املثال،  سبيل  فعلى  واإلسعافية.  والصحية  الطبية  اخلدمات 
قدمت دولة قطر ما يقارب 1,٦ بليون دوالر من أجل ختفيف 
معاناة الشعب السوري داخل سورية وخارجها، وذلك عرب 
املنظمات اإلنسانية الدولية ومؤمترات املاحنني الرئيسيني. كما 
تضمنت املساعدات اإلغاثية القطرية يف املناطق اليت تعاين من 
الزناعات جزءا خمصصا للمجال الصحي والطيب، هذا باإلضافة 
إىل العمل اإلنساين الذي تقوم به املؤسسات القطرية اخلريية 

واإلنسانية، كاهلالل األمحر القطري. 

وختاما، أود أن أؤكد على أن جناح املجتمع الدويل يف 
محاية املدنيني و “محاية الرعاية الصحية يف الزناعات املسلحة” 
احللول  إلجياد  الدولية  اجلهود  تضافر  وأخريا  أوال  يستوجب 
بالدي  فإن  الصدد،  هذا  ويف  واألزمات.  للزناعات  العادلة 
األمن يف  دعمها ألي مسعى ملجلس  مواصلة  تتواىن عن  لن 
هذا اخلصوص، ومبا حيقق السلم واألمن الدوليني يف منطقتنا 

والعامل. 
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ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أستراليا.

ترحب  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )أستراليا(  بريد  الايدة 
ملسألة  العام  األمني  يوليه  الذي  امللحوظ  باالهتمام  أستراليا 
الوقاية. فهي بال ريب أفضل استراتيجية طويلة املدى حلماية 
املدنيني. ومع ذلك، جيب أن تظل محاية املدنيني أولوية قصوى 
بالنسبة لنا حني تفشل مثل تلك اجلهود. والسبب وراء ذلك 
واضح. فقد شهدنا سلفا يف عام 2017 شن هجمات متواترة 
مباشرة وعشوائية على املدنيني، وشهدنا أيضا رفضا تعسفيا 
إليصال املساعدات اإلنسانية، وشهدنا ضمن ذلك ازدراء تاما 
حلقوق اإلنسان، وشهدنا سلوكا كهذا يف الزناعات الدائرة يف 
خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك يف جنوب السودان واليمن، بل 

يف سورية على وجه اخلصوص.

أستراليا عن  تعرب  اليوم،  اآلخرون  ما قاله  مع  واتساقا 
شعورها ببالغ القلق إزاء تواتر وشدة الطابع املتعمد للهجمات 
على الرعاية الصحية. وقد رسم مقدمو اإلحاطات اإلعالمية 
احلقائق  عن  مأساوية  صورة  سابقيهم،  منوال  على  اليوم، 
امليدانية وحذروا بشدة من املخاطر املحتملة لعدم التنفيذ التام 
بأداء دورنا  ملتزمون  فإننا  للقرار 228٦ )201٦(. وعليه، 
لتحويل القرار 228٦ )201٦( من جمرد خطابة إىل إجراءات 

ملموسة.

تيسري  اعتزامه  عن  العام  األمني  بيان  يف  ورد  مبا  ونشيد 
اجلهود العاملية الرامية إىل حشد جهود الدول األعضاء واملجتمع 
املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين ألجل تعزيز احترام القانون 
الدويل اإلنساين. وحنن متفقون متاما على أنه جيب أن يشمل 
ذلك، على سبيل األولوية، التصدي لالنتهاكات اخلطرية، مبا 

يف ذلك مساءلة اجلناة.

وألسباب منطقية معلومة، فإن سجل األمم املتحدة يف جمال 
محاية املدنيني ميّثل أحد االختبارات احلامسة لفعالية املنظمة، بل 

ملصداقيتها أيضا إن شئنا الصراحة. وبالتايل، تتوقع أستراليا من 
أعضاء هذا املجلس أن يقدموا الدعم الالزم للجهود احلامسة 
واحلسنة التوقيت الرامية إىل منع ارتكاب الفظائع اجلماعية أو 
املساءلة واالتساق  فريق  اتساق مع مدونة سلوك  إهنائها، يف 
والشفافية، فضال عن املبادرة الفرنسية واملكسيكية اهلادفة إىل 

تقييد استخدام حق النقض.

املنوطة  السالم  املتحدة حلفظ  األمم  بعثات  على  وجيب 
من  وبالرغم  تنفيذها.  أولويات  حتدد  أن  احلماية  والية  هبا 
النمو امللحوظ ملبدأ محاية املدنيني وتوجيهاهتا، فال يزال األداء 
الفريق  شدد  وقد  السالم.  حفظ  عمليات  مجيع  يف  متفاوتا 
أن  جيب  أنه  على  السالم  بعمليات  املعين  املستوى  الرفيع 
تكون واليات احلماية مهمة على نطاق البعثة بأسرها وجيب 
ذلك  يف  مبا  للبعثة،  املتاحة  األدوات  مجيع  فيها  ُتستخدم  أن 
االستراتيجيات غري التقليدية، مثل محاية املدنيني الُعّزل. وقد 
شددت جلنة التحقيق اخلاصة املستقلة يف جنوب السودان على 
التنقل، مبا  أمهية وجود ملموس تطلعي ذي قدرة عالية على 
يف ذلك تنظيم دوريات فعالة ليال وهنارا هناك. وجيب متكني 
مجيع حفظة السالم ودعمهم من جانب األمم املتحدة والبلدان 
وفقا  العمل  من  يتمكنوا  كي  شرطة  وأفراد  بقوات  املسامهة 

ملسؤولياهتم يف جمال احلماية.

الدعم إىل  أستراليا  اجلهود، قدمت  وللمساعدة يف هذه 
إدارة عمليات حفظ السالم لنشر املبادئ التوجيهية والسياسات 
املتعلقة حبماية املدنيني. وأيدنا أيضا مبادئ كيغايل بشأن محاية 

املدنيني، اليت نرى أهنا توفر توجيها مفيدا حلفظة السالم.

وختاما، أود أن أشيد بأولئك املوجودين يف امليدان سعيا 
لتوفري احلماية للمدنيني، ويعّرضون أنفسهم للمخاطر اجلسيمة 
يف كثري من األحيان. وجنبا إىل جنب أولئك الذين حياولون 
االحترام  الشجعان  والنساء  الرجال  أولئك  محايتهم، يستحق 

واحلماية من جانبنا على األقل.
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ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أرمينيا.

الايد مناتااكاييان )أرمينيا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر 
رئاسة أوروغواي على اختيار موضوع هذه املناقشة املفتوحة، 
فضال عن ورقتها املفاهيمية )S/2017/365، املرفق(. ونتوجه 
العام ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية  بالشكر أيضا إىل األمني 

اآلخرين على حتليالهتم.

ويبعث آخر تقرير لألمني العام )S/2017/414( قدمه يف 
10 أيار/مايو الشعور بالقلق الشديد، حيث بلغ العدد اإلمجايل 
لألشخاص املشردين على نطاق العامل ٦5 مليون شخص يف 
عام 201٦. وعادة ما يتعرض املدنيون للقتل. وارتفع أيضا 
عدد األطفال املتضررين من الزناعات. وال يزال يزداد نطاق 
اهلجمات على املستشفيات والعاملني يف املجال الطيب. وازداد 
مؤخرا عدد القتلى واملصابني من بني العاملني يف املجال الطيب. 
وباملثل تعرضت أعداد أكرب من الصحفيني للهجمات والقتل. 
وبالقدر ذاته تثري الشعور بالقلق أيضا املالحظات املتعلقة بتزايد 
الفتور إزاء التصدي ملعاناة املدنيني يف حاالت الزناع، عالوة 
على االعتقاد حبتمية وقوع اخلسائر املدنية يف حاالت الزناع 
املسلح. وينبغي أن تكون هذه احلقائق املثرية للقلق، أوال وقبل 
كل شيء، مبثابة دعوة إىل جتديد العزم على اختاذ اإلجراءات 

احلامسة.

تقرير  الواردة يف  املتعمقة والتوصيات  التحليالت  ونؤيد 
األمني العام بشأن اختاذ تدابري حمددة فيما يتعلق بركائز احلماية 
الثالث ذات األولوية. وعالوة على ذلك، فإن من األمهية مبكان 
حلماية املدنيني والعاملني يف املجالني الطيب واإلنساين االمتثال 
الدويل  القانون  مبوجب  عليها  املنصوص  لاللتزامات  الكامل 
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وخصوصا اتفاقيات 
جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني لعامي 1977 و 2005. بيد 
مل يتحقق  اإلضافيني  الربوتوكولني  على  العاملي  التصديق  أن 

بعد. وجتب كفالة وصول املساعدة اإلنسانية والطبية دون دون 
عوائق متاما، يف حني ينبغي مواجهة الرفض التعسفي إليصال 
املساعدة اإلنسانية والطبية بطريقة حمايدة باحلزم الالزم. وجيب 
االحترام الكامل ملبادئ اإلنسانية والزناهة واحلياد واالستقاللية 

يف جمال العمل اإلنساين.

وما يزال جملس األمن يضطلع بدور رئيسي يف التصدي 
التباع  مماثلة  أمهية  ونويل  املدنيني.  ومحاية  األزمات  حلاالت 
هنج شامل وموحد من قبل منظومة األمم املتحدة برمتها يف 

التصدي لتحديات احلماية. 

ويف ذلك الصدد، فإن خطتنا العاملية ألجل التنمية وتعزيز 
باختاذ  مباشرة  صلة  هلا  بأن  تتسم  ومحايتها  اإلنسان  حقوق 
تدابري فعالة هتدف إىل جتنب نشوب الزناعات يف املقام األول. 
ونسّلم جبدوى اتباع هنج شامل كهذا على النحو املبّين مثال 
يف إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة، تقرير األمني العام ملؤمتر 

 .)A/70/709( القمة العاملي للعمل اإلنساين

على  املتخذة  لإلجراءات  كبرية  أمهية  نويل  برحنا  وما 
الصعيد اإلقليمي. ويعدُّ تقسيم العمل والتنسيق وعدم ازدواجية 
لقدرات  الفعال  لالستخدام  أساسية  لبنات  واألنشطة  اجلهود 

املنظمات اإلقليمية يف جمال منع نشوب الزناعات وتسويتها.

ما فتئت أرمينيا تناصر باستمرار وتساهم يف هيكل الوقاية 
احلايل القوي واملوثوق. وحنن مقتنعون بأنه لكي نكون فعالني 
وجادين بشأن تصميمنا على احلماية ينبغي إسناد الدور الرئيسي 
الختاذ إجراء مبكر بشأن النذر اليت ُتنبئ بتدهور احلاالت اليت 
إن  إنسانية.  ومعاناة  وفظائع  نزاعات  إىل  تتطور  أن  حيتمل 
األزمات والفظائع وجرائم اإلبادة اجلماعية ال حتدث بني عشية 
وضحاها، فهي قابلة لالكتشاف وميكن التنبؤ هبا. وينبغي أن 
يكون لإلنذار املبكر والعمل املبكر والوقاية وتسوية الزناعات 

األسبقية على إدارة األزمات.
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ويهدف إعالن املدارس اآلمنة، الذي بادرت به األرجنتني 
والنرويج، إىل محاية املرافق التعليمية من اهلجمات واالستخدام 
وبذلك  اإلعالن،  مؤخرًا  أرمينيا  أيدت  وقد  العسكري. 
أصبحت البلد الستني الذي يتحمل االلتزام السياسي للنهوض 

بتلك املبادئ.

ولطاملا كان السكان املدنيون يف ناغورنو كاراباخ ويف 
اخلطرية.  اإلنسانية  للمخاطر  عرضة  احلدودية  أرمينيا  مناطق 
إن العدوان ضد ناغورين كاراباخ يف نيسان/أبريل 201٦ قد 
والقانون  اإلنساين  الدويل  للقانون  جسيمة  بانتهاكات  اقترن 
اليت  الوحشية  األعمال  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حلقوق  الدويل 
اإلنسانية. وأوقع  تصل إىل حد جرائم احلرب واجلرائم ضد 
األطفال  فيهم  املدنيني، مبن  السكان  العدوان خسائر يف  هذا 
واملسنون. وما زالت انتهاكات وقف إطالق النار مستمرة حىت 
اآلن. وكان آخر بيان للرئيسني املشاركني ملجموعة مينسك 
التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والصادر يف 18 أيار/

مايو صرحيًا يف حتديد الطرف الذي بادر باالنتهاكات. وجيب 
علينا تفادي خماطر تصعيد الزناع. وحتث أرمينيا على التنفيذ 
الفوري لالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف اجتماع فيينا بشأن 
ناغورنو كاراباخ والقمة الثالثية بشأن ناغورنو كاراباخ اليت 
وحزيران/يونيه  أيار/مايو  يف  بطرسربغ  سانت  يف  عقدت 
201٦، على التوايل، بغية هتيئة الظروف املفضية إىل النهوض 

بعملية السالم.

وتعرب أرمينيا يف اخلتام، مرة أخرى، عن تقديرها العميق 
للمجتمع الدويل واملجلس واألمني العام غوترييش على الدعم 
املشاركان  الرئيسان  يبذهلا  اليت  للجهود  والثابت  املتواصل 
أوروبا،  يف  والتعاون  األمن  ملنظمة  التابعة  مينسك  ملجموعة 
وهي الصيغة الوحيدة املتفق عليها دوليًا للمفاوضات املتعلقة 
أن  أمل  على  ناغورنو كاراباخ،  للزناع يف  السلمية  بالتسوية 

ميكن التوصل إىل تسوية دائمة يف أقرب وقت ممكن.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الكويت

الايد العتييب )الكويت(: أود يف البداية أن أتقدم لكم، 
لشهر  املجلس  رئاسة  توليكم  على  بالتهنئة  الرئيس،  سيدي 
أيار/مايو، متمنيًا لكم التوفيق يف إدارة ما تبقى من أعماله هلذا 
الشهر. وأود كذلك أن أشكركم على إعداد الورقة املفاهيمية 
 228٦ القرار  بشأن  اليوم  لنقاشنا  املرفق(   ،S/2017/365(
)201٦( بشأن محاية املدنيني والرعاية الطبية يف الزناع املسّلح 
ألتقدم  املناسبة  هذه  أغتنم  كما  اختاذه.  على  عام  مرور  بعد 
بالشكر لألمني العام لألمم املتحدة، السيد أنطونيو غوترييش، 
وممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة هيومن رايتس 

ووتش على إحاطاهتم صباح اليوم.

واحلروب  الزناعات  ضحايا  حول  املفزعة  األرقام  إن 
اليوم،  اليت نعيشها يف عاملنا  املآسي  بتبيان  املدنيني كفيلة  من 
املدنيني  محاية  عن   )S/2017/414( العام  األمني  تقرير  ويشري 
املحتاجني  من  قياسية  أعداد  بوجود  املسلحة  الزناعات  يف 
من  أكثر  تعرض  فضاًل عن  واحلماية،  اإلنسانية  للمساعدات 
٦5 مليون شخص للتشريد بسبب الزناعات أو أعمال العنف 

أو االضطهاد.

املاضي  العام  أحداث  ملراجعة  فرصة  اليوم  جلسة  ُتعترب 
املأساوية ومدى التقيد وااللتزام بتطبيق القرارات اليت يتم اختاذها 
من قبل جملس األمن على أرض الواقع. ونرى أن انتهاكات 
أطراف  كافة  قبل  من  تناٍم  )201٦( يف  القرار 228٦  هذا 
العامل، وخصوصًا يف  املنتشرة يف مناطق خمتلفة من  الزناعات 
الشرق األوسط وأفريقيا، مبا يف ذلك امليليشيات واجلماعات 
اإلرهابية. فالقيام باستهداف املناطق املأهولة بالسكان واملرافق 
املرافق  ال سيما  للمدنيني،  واحليوية  األساسية  واخلدمات 
وعرقلة  اإلنساين،  املجال  يف  العاملني  واستهداف  الطبية، 
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إيصال املساعدات اإلنسانية، أصبحت من الوسائل واألدوات 
اليت ُتستخدم كسالح هلزمية الطرف اآلخر.

النطاق  الواسعة  االنتهاكات  استمرار  التقارير  وتؤّكد 
واالستخفاف بالقانون الدويل يف خمتلف الزناعات. 

ويف العراق، ُترتكب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 
والقانون الدويل اإلنساين ضد املدنيني العراقيني، وال سيما على 
يد تنظيم داعش، وقد مشلت هذه االنتهاكات شن اهلجمات 
واستخدام  املدنية  األساسية  واهلياكل  املدنيني  تستهدف  اليت 
القسري  والزواج  اجلنسي  العنف  وأعمال  البشرية  الدروع 

واالختطاف.

اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  تواصل  فلسطني،  ويف 
االنتهاكات ضد الشعب الفلسطيين وأعمال العنف والتحريض، 
وال سيما استمرارها يف سياسة املستوطنات. ويف هذا الصدد، 
جندد التأكيد على واجبات هذا املجلس ومسؤولياته مبوجب 
ميثاق األمم املتحدة والعديد من قراراته اليت حتّتم عليه العمل 
جبدية وعلى حنو عاجل للتصدي هلذه االنتهاكات املستمرة. 
ونذّكر أن جملسكم املوّقر اختذ القرار 233٤ )201٦( الذي 
يؤكد أن تلك املمارسات االستيطانية اإلسرائيلية غري قانونية 
وغري شرعية، ويطالب بأن توقف إسرائيل فورًا مجيع األنشطة 
القدس  فيها  مبا  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  االستيطانية 

الشرقية.

أما يف سورية، وعلى الرغم من اجلهود اإلنسانية الدولية 
لتخفيف معاناة الشعب السوري، والذي كان لدولة الكويت 
شرف استضافة ثالثة مؤمترات دولية للماحنني، ومشاركتها يف 
رئاسة املؤمترين لدعم سورية، يف لندن العام املاضي وبروكسل 
خالل هذا العام، إال أن تلك اجلهود اإلنسانية خالل األعوام 
الطارئة  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  كافية  ليست  املاضية 
ملاليني النازحني والالجئني وأثبتت أهنا ال ميكن أن تكون بدياًل 

للحل السياسي.

النار  إطالق  وقف  لتثبيت  ُتبذل  اليت  باجلهود  ونرحب 
وإنشاء مناطق خفض التوتر والتصعيد، كما نرّحب باستمرار 
مفاوضات جنيف، ونؤكد يف هذا الشأن دعمنا لتنفيذ قرارات 
جملس األمن ذات الصلة وعلى وجه اخلصوص القرار 225٤ 
على  حتافظ  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  أجل  من   )2015(

وحدة وسيادة واستقالل سورية وسالمة أراضيها.

ويف اليمن، نشيد بدور التحالف إلعادة الشرعية يف اليمن 
وما قام به يف املناطق اليت مت حتريرها من إعادة إعمار املنشآت 

الطبية وتوزيع املساعدات اإلنسانية.

وتؤكد دولة الكويت على دعمها إلعادة األمن واالستقرار 
لليمن مبا يصون سيادته ووحدة أراضيه، وهو أمر لن يتحقق 
إال عرب التوصل إىل حل سياسي وفق املرجعيات الثالث وهي: 
القرار 221٦ )2015(، واملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 
وخمرجات احلوار الوطين. هذا وقد بذلت دولة الكويت جهودًا 
من أجل تسوية الزناع سلميًا يف اليمن، حيث استضافت على 
مدى ثالثة أشهر العام املاضي املشاورات السياسية لألطراف 
اليمنية برعاية أممية، ولكن لألسف مل ُيكتب هلا النجاح. ورغم 
ذلك، وانطالقًا من حرص دولة الكويت على استقرار اليمن، 
من جديد  اليمنيني  األشقاء  االستعداد الستضافة  على  تؤكد 
للتوقيع على اتفاق هنائي مىت ما مت التوصل إليه بني األطراف 

اليمنية.

صرحية  انتهاكات  هناك  ال زالت  سلفًا،  ذكرت  وكما 
إىل  يدعونا  مما  اختاذه،  بعد  حىت   ،)201٦(  228٦ للقرار 
تعزيز  علينا  فيجب  األمر،  هذا  ملعاجلة  تدابري  باختاذ  املطالبة 
حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  احترام 
اإلنسانية  للبعثات  الالزمة  احلماية  توفري  اإلنسان، كما جيب 
األمم  عمليات  يف  املدنيني  حلماية  األولوية  وإيالء  والطبية، 
القسري،  التشريد  منع  على  والعمل  السالم،  حلفظ  املتحدة 
داخليًا.  املشردين  واألشخاص  لالجئني  دائمة  حلول  وإجياد 
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هم  الذين   - املدنيني  أمهية ضمان حصول  على  نشدد  كما 
 - مستدام  وبشكل  عراقيل  ودون  للمساعدة  احلاجة  بأمس 

على املساعدات اإلنسانية.

يف اخلتام، نود أن نؤكد دعمنا لرؤية وتوصيات األمني 
العام، السيد أنطونيو غوترييش، الواردة يف تقريره عن محاية 
ضرورة  إىل  فيه  أشار  والذي  املسلحة،  الزناعات  يف  املدنيني 
ومنع  الزناعات  ملعاجلة  الدبلوماسية  اجلهود  يف  طفرة  وجود 
اجلهود  وتشجيع  املبكر،  اإلنذار  آليات  وحتسني  نشوهبا، 
اجلماعية الرامية إىل إصالح نظم األمم املتحدة املتعلقة بالسالم 
مع  والتعاون  الشراكات  تعزيز  عن  فضاًل  والتنمية،  واألمن 

املنظمات اإلقليمية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كوستاريكا.

الايد مندوثا - غارسيا )كوستاريكا( )تكلم باإلسبانية(: 
يف البداية، أوّد أن أعرب عن تعازينا لوفد اململكة املتحدة على 

األحداث الرهيبة اليت وقعت هذا األسبوع. 

وحنن ممتنون لتنظيم هذه املناقشة املفتوحة وعلى الوثيقتني 
املقدمتني هذا الصباح. 

 ،)201٦(  228٦ القرار  األمن  جملس  اختذ  سنة،  قبل 
حبماية  بالتزاماهتم  املسّلح  الزناع  يف  األطراف  يذّكر  الذي 
السكان املدنيني ومجيع العاملني يف املجال الصحي واإلنساين 
نقلهم  وسائل  ومحاية  الطبية،  للمهمات  حصرًا  املكرسني 
تنبع  الصحية.  املرافق  من  وغريها  واملستشفيات  ومعداهتم، 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون  من  مباشرة  االلتزامات  تلك 
قرارات  وخمتلف  اإلنسان  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين 

املجلس.

واإلحاطة   )S/2017/414( العام  األم   تقرار  أن  بيد 
اإلعالمية اليت تلقيناها هذا الصباح من السيد ستانيو أوغاريت 

يبّينان بوضوح حقيقة قامتة، وهي األهوال اليت يعاين منها ماليني 
الناس نتيجة للزناعات املسلحة، وكذلك املحن واالضطرابات 
الالمباالة  ومواجهة  احلرب  من  هروهبم  أثناء  هبا  ميّرون  اليت 

والقسوة اليت تعامل هبا احلياة والكرامة البشرية.

ويقع على عاتق مجيع أطراف الزناعات املسلحة االلتزام 
الدويل باحترام قواعد القانون الدويل اإلنساين، أي كفالة تلقي 
اجلرحى واملرضى الرعاية الطبية اليت حيتاجوهنا حلماية حياهتم، 
وفقًا للمبادئ األخالقية األساسية، وأيضًا محايةاألفراد الذين 
طريق  يف  توضع  اليت  احلواجز  إن  طبية.  مبهمات  يضطلعون 
تقدمي املساعدة اإلنسانية والطبية للسكان املدنيني متثل انتهاكًا 
على  املتعمدة  واهلجمات  اإلنساين،  الدويل  للقانون  صارخًا 
وجود  وأماكن  الطبية  واملرافق  الصحي  القطاع  يف  العاملني 
اجلرحى واملرضى هي جرائم حرب مبوجب القانون الدويل. 

وتوافر  املدنيني  السكان  على  مباشرا  تأثريا  هلا  أن  كما 
اخلدمات الصحية األساسية يف مناطق الزناع، مما يؤدي أيضا 
إىل تفاقم ظروفهم املعيشية املروعة. ومن غري املقبول أن تقوم 
األطراف يف نزاع مسلح بقطع إمدادات مياه الشرب والكهرباء 
والغاز واألغذية واألدوية، أو املساعدات اإلنسانية عن السكان 
املدنيني. وجيب عليها أن تتوقف عن استخدام املدنيني كذخرية 
للمدافع بغية حتقيق أهدافها السياسية والعسكرية. وجيب على 
األطراف أن تتوقف عن استقصاد أهداف عسكرية يف مرافق 
طبية، واالبتعاد عن املراكز احلضرية الرئيسية، واالمتناع عن 
استخدام األسلحة املتفجرة يف املدن واملناطق األخرى املأهولة 

بالسكان.

والنداءات  العام  األمني  توصيات  كوستاريكا  وتؤيد 
الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر بتجنب استخدام 
املتفجرات يف املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها، و/أو 
األسلحة املتفجرة ذات النطاق الواسع. ونكرر دعمنا للجهود 
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الدولية الرامية إىل وضع حد الستخدام األسلحة املتفجرة يف 
املناطق املكتظة بالسكان. وهذا التزام أساسي بالنسبة إلينا. 

وجيب على املجتمع الدويل أن يساعد املشردين والضحايا 
اإلفالت من  ننهي  أن  أيضا  علينا  ذلك، جيب  ومع  املدنيني. 
مبكان،  األمهية  من  الروح،  وهبذه  عموما.  السائد  العقاب 
العامة  اجلمعية  دعم جهود  اخلصوص،  وجه  على  يف سورية 
التحقيق  يف  للمساعدة  وحمايدة  مستقلة  دولية  آلية  إنشاء  يف 
وحماكمة املسؤولني عن أخطر اجلرائم املرتكبة يف اجلمهورية 
السورية منذ آذار/مارس 2011. ومن احليوي أيضا  العربية 
القضايا  أكثر  الدولية  اجلنائية  املحكمة  إىل  املجلس  حييل  أن 
وتقدمي  الصلة  ذات  التحقيقات  إجناز  أجل  من  استعجاال، 
أيضا  املنظمة  العدالة. وجيب على  إىل  اجلرائم  أخطر  مرتكيب 
أن توفر للمحكمة املوارد االقتصادية الالزمة بغية االضطالع 

بواليتها على النحو الكامل.

وحنن نتفق مع األمني العام على أن أفضل طريقة حلماية 
هي  الطويل  األجل  يف  الصحيني  والعاملني  املدنيني  السكان 
الوقاية وتعزيز املؤسسات. وتعزيز سيادة القانون واملؤسسات 
على  الدول  نساعد  أن  إىل  حباجة  مجيعا  وحنن  رئيسي.  أمر 
كفالة سيادة القانون يف إطار احترام حقوق اإلنسان وقواعد 

القانون الدويل.

األسلحة  أنه طاملا جتارة  الرئاسة على  مع  نتفق  وأخريا، 
أن  وطاملا  الزناعات،  تؤجج  ما زالت  الدويل  الصعيد  على 
القوات اجلوية للدول املعنية تواصل تلّقي األسلحة والطائرات 
محاية  عن  عاجزين  نظل  فسوف  التجارة،  هذه  طريق  عن 
الفظيعة  احلرب  عواقب  تواصل  وسوف  املدنيني.  السكان 

تدمري السكان املدنيني حىت يتم التصدي ألسباهبا.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
قربص.

الايد كورييليو )قربص( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
أود أن أشيد بكم، سيدي الرئيس، على تنظيمكم هذه املناقشة 

املفتوحة.

وتؤيد قربص البيان الذي أدىل به االحتاد األورويب، وتود 
إضافة ما يلي بصفتها الوطنية.

إن ميثاق األمم املتحدة يضع الشعوب يف طليعة غرض 
الرئيسي  املعيار  السلمي واآلمن هو  والعامل  املنظمة ورؤيتها. 
الضحايا  هم  واملدنيون  مجاعي.  بشكل  جناحنا  أو  لفشلنا 
يتعرضون  فهم  اليوم.  املسلحة  الزناعات  ملعظم  الرئيسيون 
عشوائيا للقتل أو االصابة جبروح، وهم املستهدفون عمدا يف 
أغلب األحيان. وتشري البيانات إىل أن أكثر من 90 يف املائة 
بالسكان هم  املأهولة  املناطق  ُأصيبوا جبروح يف  أو  ُقتلوا  ممن 

مدنيون.

انفصال  البشرية،  اخلسائر  جانب  إىل  ذلك،  ويسبب 
األسر، وتدمري املجتمعات املحلية والتراث الثقايف، واحلرمان 
من  الناس  وهجرة  والتشرد  الصحية،  والرعاية  التعليم  من 
أراضي أجدادهم، واستمرار تدفق املهاجرين حبثا عن املأوى 
واملستقبل اآلمن. واملقلق للغاية أن ما يزيد على 2500 من 
اهلجمات املحددة األهداف جرى تنفيذها يف السنوات األربع 

األخرية ضد املرضى والعاملني يف جمال الرعاية الصحية.

عاجلة،  إجراءات  اختاذ  إىل  احلاجة  قربص  تكرر  وإذ 
فهي شاركت يف تقدمي القرار 228٦ )201٦(، الذي دان 
يف  الطبيني  العاملني  على  اهلجمات  بشدة  األمن  جملس  فيه 
حاالت الزناع اليوم. وهو شجب العواقب البعيدة األمد لتلك 
البلدان  يف  الصحية  والنظم  املدنيني  السكان  على  اهلجمات 
ألولئك  العقاب  من  لإلفالت  حد  بوضع  وطالب  املعنية، 
مجيع  جانب  من  الدويل  القانون  وباحترام  عنها،  املسؤولني 

األطراف املتحاربة.
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إن محاية املدنيني جيب أن تكون يف صميم جدول أعمال 
جملس األمن، ليس يف ما يتعلق ببعثات حفظ السالم املكّلفة 
جزءا  ذلك  بوصف  ولكن  فحسب،  املدنيني  حبماية  صراحة 
ال يتجزأ من هنج جامع يشمل مجيع اجلوانب املتصلة بالوقاية، 
وحفظ السالم وبناء السالم، وتعزيز السالم واألمن الدوليني. 
وتؤيد قربص مفهوم الطيف الشامل ألنشطة بناء السالم، من 
االسهام يف العودة إىل األحوال الطبيعية وبالتايل توفري بيئات 
آمنة، إىل رصد حقوق االنسان وتيسري تنفيذ اتفاقات السالم.

جمرد  اعتبارها  عدم  ينبغي  الزناعات  يف  املدنيني  ومحاية 
وإمنا  السالم،  حلفظ  واضحة  واليات  من  مستمد  واجب 
السالم  حفظ  عمليات  نطاق  كامل  تشمل  للبعثات  كمهمة 

يف سياق حمدد.

حلفظ  بعثة  من  واحدا  مثاال  أعطي  أن  يل  وامسحوا 
السالم. إن قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص - اليت 
مكّلفة  ليست   - عاما  ومخسني  ثالثة  منذ  بلدي  يستضيفها 
هذا  يف  هامة  أعماال  تؤدي  ولكنها  املدنيني،  حبماية  صراحة 
امليدان. ووفقا التفاق مت التوصل إليه بني القبارصة اليونانيني 
والقبارصة األتراك يف عام 1975، تعهد اجلانب التركي بأن 
يوفر للسكان القبارصة اليونانيني املحصورين يف أماكنهم كل 
أشكال املساعدة لتمكينهم من العيش حياة طبيعية، مبا يف ذلك 
على  الطبية  الرعاية  وكذلك  دينهم،  وممارسة  التعليم،  مرافق 

أيدي أطبائهم، وحرية التنقل يف الشمال.

تعّرضوا عمليا  أماكنهم  املحصورين يف  القبارصة  ولكن 
منذ عام 197٤،  باستمرار. فظروف معيشتهم  للمضايقات 
وعلى الرغم من االتفاق املذكور، ميكن الداللة عليها من جمرد 
من  أكثر  ُأجرب  أن  وبعد  متوز/يوليه 197٤،  ففي  أعدادهم. 
000 100 قربصي على الفرار من ديارهم، ظل عدد كبري 
يصل إىل 000 20 قربصي حمصورين يف اجلزء املحتل. ويف 
غضون ٤3 سنة، تناقص هذا العدد إىل جمرد ٤03 أشخاص.

وعلى الرغم من أن اجلانب التركي مسح، ومبساعدة من 
قوة األمم املتحدة، بإجراء بعض التحسينات الطفيفة يف حياة 
املحاصرين، فإن ظروف معيشتهم ما فتئت بائسة ودون تغيري. 
وهذا االستنتاج يتوافق متاما مع استنتاجات اللجنة األوروبية 
حلقوق اإلنسان التابعة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 
اليت تفحصت حمنة املحصورين كجزء من العريضة الرابعة اليت 

تقدمت هبا قربص ضد تركيا.

بعمليات  املعين  املستوى  الرفيع  املستقل  الفريق  وتقرير 
السالم )انظر S/2015/446(، الصادر يف عام 2015، الحظ 
وجود فجوة متزايدة بني ما هو متوقع من عمليات السالم وما 
حتققه، وال سيما يف جمال محاية املدنيني. وهذا القصور هو إىل 
حد كبري نتيجة وجود فجوة يف العديد من البعثات بني املوارد 
ضوء  يف  صلة  ذات  أخرى  مسألة  يشكل  وهو  والواليات، 

املناقشات اجلارية بشأن متويل عمليات حفظ السالم. 

ويف اخلتام، امسحوا يل أن أؤكد على أن تعزيز قدرة األمم 
املتحدة على االستجابة لألشخاص الذين يواجهون الصعاب 

يبقى حتديا أساسيا لنا.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة ملمثل ماليزيا.

الايد اعقوب )ماليزيا( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
أود أن أعرب عن عميق سخط وفدنا إزاء اهلجوم الطائش الذي 
وقع يف مانشستر وتسبب بقتل ما ال يقل عن 22 شخصا من 
األبرياء، مبن فيهم طفل يف الثامنة من عمره. كما ندين بقوة 
اهلجمات األخرية اليت تسببت خبسائر يف جاكرتا ومراوي. إن 
قلوبنا ودعواتنا مع الضحايا واأُلسر وشعوب اململكة املتحدة 

وإندونيسيا والفلبني خالل هذه األوقات العصيبة.

تقديرنا  املتكلمني اآلخرين يف اإلعراب عن  إننا نشارك 
األمحر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  ونائبة  العام،  لألمني 
ونائب املدير التنفيذي للمناصرة يف هيومن رايتس ووتش على 
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اليت  املخاطر  بشأن  القّيمة  أفكارهم  إن  اإلعالمية.  إحاطاهتم 
الطيب  املجال  يف  العاملون  يواجهها  واليت  هبا  التنبؤ  ال ميكن 

ومحاية املدنيني يف الزناعات املسلحة هي يف الواقع مفيدة.

وقوع  عن  متكررة  إعالمية  تقارير  نقرأ  ال نزال  حنن 
هجمات شديدة وفظيعة على أفراد ومرافق الرعاية الصحية. 
ومع ذلك، ما فتئنا نأمل أن القرار 228٦ )201٦(، املتخذ 
األعمال  هذه  ضد  رادعا  سيشكل  املاضي،  أيار/مايو  يف 
ضد  املتعمدة،  غري  أو  املتعمدة  اهلجمات،  وهذه  العنيفة. 
اجلرحى واملرضى واألفراد الطبيني ومرافق الرعاية الصحية يف 
واالزدراء  الراهنة  القامتة  احلقائق  ُتظهر  الزناعات،  من  العديد 

التام بالقانون اإلنساين الدويل.

اهلجمات  هذه  بأن  القول  اخليال  من  ضربا  يكون  لن 
ُتستخدم كأسلوب من أساليب احلرب. 

هذا االجتاه، الذي نشهده يف خمتلف الصراعات والذي 
أكرب  استجابة  يستحق  حدود،  دون  من  أو  هناية  بال  يبدو 
ومناسبة على حنو أكثر، مبا يف ذلك اإلجراءات امللموسة اليت 
لذلك،  الشنيعة.  األعمال  هذه  إدانة  جمرد  تتجاوز  أن  جيب 
نكرر دعوتنا للمجلس لالضطالع بواجبه يف تعزيز جهوده ملنع 
وقوع أعمال العنف هذه، مبا يف ذلك تنفيذ توصية األمني العام 
أي  يف  وفّعال  ومستقل  وحمايد  وفوري  كامل  حتقيق  بإجراء 
هجوم على نظام الرعاية الصحية. كذلك يؤيد وفدي الرأي 
الزناع  أطراف  على  نفوذ  لديهم  من  على  ينبغي  بأنه  القائل 
تسخري كل األدوات املتاحة لديهم، سواء من خالل الوسائل 
الدبلوماسية أو االقتصادية أو السياسية، لتحسني توفري احلماية 

للموظفني الطبيني. 

املتحاربة  األطراف  معظم  أن  حقيقة  عن  بغافلني  لسنا 
تواصل جتاهل القانون اإلنساين الدويل بشكل صارخ، والحتترم 
احلياد الطيب. وبالنظر إىل ما يساور املدنيني من توقعات قامتة، 
وال سيما األطفال، نتيجة االستهداف املنهجي للمرافق الطبية 

يف حاالت الصراع، فإن املساءلة قضية رئيسية تتطلب من مجيع 
املجلس  من  وال سيما  العاجل،  االهتمام  املصلحة  أصحاب 
واملجتمع الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن إنشاء بعثات دولية 
لتقصي احلقائق، يف مجلة أمور، ينبغي أن تنفذ واليات تلك 
البعثات وفقا التفاقيات جنيف للتحقيق يف أي ادعاءات تتعلق 
العدالة،  إىل  اجلناة  وتقدمي  خطرية،  انتهاكات  أي  بارتكاب 

وتعزيز املساءلة، والتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب.

فقدوا  الذين  الطيب  املجال  يف  العاملني  على  نترحم 
عن  نعرب  كما  لآلخرين.  احلماية  توفري  أجل  من  أرواحهم 
خالص امتناننا جلميع األطراف على أرض الواقع، وال سيما 
مناطق  يف  الصحية  الرعاية  جمال  يف  والعاملني  السالم  حفظة 
الذين  أنفسهم  األشخاص  محاية  إىل  نسعى  وفيما  الزناع. 
يوفرون احلماية للمدنيني بشكل عام، ينبغي أن تكون محاية 
أعمال  جدول  صدارة  يف  الصحية  واملرافق  الطبيني  املوظفني 
املجلس. وجيب على جملس األمن أن يتخذ إجراءات عاجلة 
يف الدفاع عن مجيع األرواح البشرية يف حاالت الزناع املسلح 
إىل  بالسعي  التزاما كامال  ماليزيا  تلتزم  تعهد  ومحايتها، وهو 

حتقيقة.

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اإلمارات العربية املتحدة.

)تكلمت  املتحدة(  العربية  )اإلمارات  يايبة  الايدة 
أهنئ  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  باسم  باإلنكليزية(: 
أوروغواي على توليها رئاسة جملس األمن هلذا الشهر، ونكرر 

أمهية املوضوع قيد املناقشة اليوم. 

إن اإلمارات العربية املتحدة ملتزمة التزاما شديدا حبماية 
املدنيني وخدمات الرعاية الطبية يف حاالت الزناع، وانطالقا 
العامل،  أحناء  مجيع  يف  الصحية  الرعاية  تقدمي  فإن  ذلك  من 
وال سيما للنساء واألطفال، عنصر حاسم يف املعونة األجنبية، 
ولذلك شاركنا يف تقدمي القرار 228٦ )201٦(. حنن بطبيعة 
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يف  نواجهها  اليت  التحديات  إزاء  الشديد  بالقلق  نشعر  احلال 
منطقتنا، وهي حتديات ذات آثار خطرية على الرعاية الصحية 

يف املجتمعات املحلية املحتاجة. 

خدمات  استهداف  املتحدة  العربية  اإلمارات  تدين 
الرعاية الطبية يف سورية خالل الصراع. وحنض على إيصال 
املساعدات اإلنسانية من دون عوائق، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية 
الصحية إىل مجيع السوريني، وكذلك املساءلة عن اجلرائم اليت 

يرتكبها النظام السوري مبساعدة إيران.

أما يف اليمن، فما برحت اإلمارات العربية املتحدة تدين 
احلوثيني  املتمردين  من  بدعم  للمستشفيات  إيران  استخدام 
وامليليشيات إلخفاء اإلمدادات العسكرية. إن ضمان وصول 
أن  اليمن جيب  املدنيني يف  السكان  إىل  اإلنسانية  املساعدات 
يكون أولوية جلميع األطراف، وال بد للحوثيني من وقف هذه 

املمارسة فورا. 

كذلك تتعرض الرعاية الطبية للخطر يف صراعات أخرى 
يف منطقتنا، مبا يف ذلك أفغانستان والصومال. إن استهداف 
اجلماعات اإلرهابية للعاملني يف املجال الطيب واملرافق الطبية 
االستقرار  أيضا  يهدد  ولكنه  املدنيني فحسب،  رفاه  ال يهدد 
يف  بلدي  سفري  ضحى  لقد  البلدان.  هلذه  األجل  الطويل 
يف  إنسانية  مهمة  يف  كان  بينما  حبياته،  مؤخرا  أفغانستان 

قندهار، وحنن نتشرف خبدمته لبلده.

إن احلالة يف األراضي الفلسطينية املحتلة تظهر أيضا األثر 
املدمر لعرقلة الوصول إىل الرعاية الصحية. وندعو إسرائيل إىل 
إهناء حصار غزة الذي أدى إىل تفاقم األضرار الصحية النامجة 
عن اهلجمات املتتالية على اهلياكل األساسية، مما يعرض للخطر 

رفاه الفلسطينيني.

من اجلدير بالذكر أن العنصر احلاسم يف القرار 228٦ 
)201٦( متثل يف تأكيده ركائز القانون اإلنساين الدويل. تؤكد 

وامتثاهلا  والتزامها  احترامها  املتحدة  العربية  اإلمارات  جمددا 
والقانون  الدويل  القانون  ومبادئ  قواعد  مبوجب  لتعهداهتا 
أيضا  املتحدة  العربية  اإلمارات  وتستذكر  الدويل.  اإلنساين 
بقوة  اليت حتث   )201٦(  228٦ القرار  من  التاسعة  الفقرة 
القانون اإلنساين  انتهاكات  التحقيق يف  الدول األعضاء على 

الدويل وضمان املساءلة عنها. 

القانونية اليت جيب أن تدعم  بيد أهنا ليست جمرد األطر 
تقدمي الرعاية الصحية. وتشدد اإلمارات العربية املتحدة على 
حصول  لكفالة  املسلحة  الصراعات  يف  الطبية  الرعاية  أمهية 
الصحية.  اخلدمات  على  املساواة  قدم  على  والرجال  النساء 
الدول  املتحدة  العربية  اإلمارات  حتض  الغاية،  هلذه  وحتقيقا 
احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة  األمم  ووكاالت  األعضاء 
على االلتزام بإشراك املرأة يف تصميم وتقدمي الرعاية الصحية 

واإلغاثة اإلنسانية.

إيالء  بأنه جيب  منها  أميانا  املتحدة  العربية  اإلمارات  إن 
خميم  أنشأت  الالجئني،  واألطفال  للنساء  خاص  اهتمام 
هذا  ويقتصر  األردن،  السوريني يف  لالجئني  الفهود  مرجييب 
املخيم حصرا على األسر والنساء اليت تصل وحدها، وتقدم 
هلن جمموعة كاملة من اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية.

الدول  على  جيب  بأنه  املتحدة  العربية  اإلمارات  تسلم 
وهلذا  املسلحة.  الزناعات  يف  الطبية  اخلدمات  على  احلفاظ 
الستعادة  التحالف  يف  عضوا  بوصفه  بلدي  فإن  السبب، 
الشرعية يف اليمن، ملتزم بالعمل مع وكاالت املعونة الصحية 
املدنيني  السكان  احتياجات  تلبية  أجل  من  البلد  يف  العاملة 

بصورة آمنة. 

رحبت اإلمارات العربية املتحدة بالتوصية 13 الواردة يف 
تقرير األمني العام )S/2016/722، املرفق( املقدم عمال بالقرار 
بلدي  هبا  يضطلع  اليت  اإلغاثة  إن جهود   .)201٦( 228٦
يف اليمن تركز على استعادة وحتسني املرافق الطبية واهلياكل 
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األساسية، فقد قامت اإلمارات العربية املتحدة حىت اآلن ببناء 
أو إعادة بناء ٤0 مستشفى وعيادة يف ذلك البلد، وتزويدها 
بغرف عمليات جديدة وإمدادات وأدوية ومركبات طوارئ. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  ميين   1  500 أيضا  واستقبلنا 
للعالج الطيب، كما فعل ذلك أعضاء آخرون يف التحالف - 
هذا باإلضافة إىل إيصال بلدي لإلمدادات األساسية واملرافق 

الالزمة لضمان صحة ورفاه املدنيني.

 228٦ القرار  لتنفيذ  به  القيام  ينبغي  مما  الكثري  هناك 
املتحدة  العربية  اإلمارات  فإن  الغاية  هلذه  )201٦(، وحتقيقا 
بثالث  املسلحة  الزناعات  يف  الصحية  الرعاية  حبماية  ملتزمة 

طرق. 

أوال، حنن ملتزمون ببناء قدرة اإلمارات العربية املتحدة 
إلعالء شأن القانون اإلنساين الدويل، وبوصفنا جزءا من هذه 
الدويل  اإلنساين  للقانون  وطنية  جلنة  مؤخرا  أنشئنا  اجلهود، 

لنشر أسس القانون اإلنساين الدويل وكفالة تنفيذه. 

بالنهوض  ملتزمة  املتحدة  العربية  اإلمارات  إن  ثانيا، 
بشراكات بلدي مع األمم املتحدة ودعم املنظمات اإلنسانية 
أمر حاسم  فالتعاون  أماكن أخرى.  اليمن ويف  امليدان يف  يف 
أثناء تفشي األمراض، كما شوهد يف اندالع الكولريا مؤخرا 

يف اليمن. 

ثالثا، حنن ملتزمون مبواصلة عملنا يف النهوض بدور املرأة 
يف تصميم وتقدمي الرعاية الصحية واإلغاثة اإلنسانية. وتشيد 
للجنة  التابع  املرجعي  الفريق  بعمل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
اجلنسانية  باملسائل  واملعين  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة 
االعتبارات  يراعي  الذي  بالنهج  والنهوض  اإلنساين  والعمل 
العربية  اإلمارات  أن  بيد  الطبية.  الرعاية  تقدمي  يف  اجلنسانية 
املتحدة توصي بأن تنظر اللجنة الدائمة يف إدراج هيئة األمم 
الدول  تعمل  أن  وجيب  أعضائها.  بني  من  للمرأة  املتحدة 

األعضاء على معاجلة األثر غري املتناسب للصراع على النساء 
واألطفال، وال جيري القيام مبا فيه الكفاية لتنسيق هذا اهلدف. 

السيد الرئيس، أشكر أوروغواي على قيادهتا وأمتىن لكم 
استمرار النجاح يف الفترة املتبقية من رئاستكم.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
شيلي.

الايد باروس ميليت )شيلي( )تكلم باإلسبانية(: تشكر 
الدعوة إىل عقد  شيلي وزير خارجية أوروغواي وبلده على 
مناقشة اليوم وترؤسها بشأن الرعاية الطبية يف حاالت الزناع 

املسلح.

يؤيد وفد بلدي البيان الذي وزعته املمثلة الدائم لألردن 
بالنيابة عن شبكة األمن اإلنساين اليت حنن عضو فيها.

إن املدارس واملستشفيات مناطق سالم جيب على مجيع 
على  اهلجمات  أضحت  لقد  احترامها.  الصراع  أطراف 
املستشفيات أكثر قسوة من أي وقت مضى ألهنا بينما تؤذي 
حيوي  مورد  وهي  طبية،  رعاية  دون  من  تتركهم  السكان 
اإلنساين  للعمل  العاملي  القمة  مؤمتر  جمددا  أكد  جمتمع.  ألي 
املدنيني  السكان  محاية  أن  اإلنسانية  أجل  من  العمل  وخطة 
للقرار  وفقا  أولوية،  تكون  أن  ينبغي  املسلحة  الصراعات  يف 
عاتق  على  تقع  اليت  املسؤولية  ونكرر   ،)201٦(  228٦

األطراف وكذلك أمهية القيام بعمل ما يف هذا الصدد.

املدارس  على  واهلجمات  والتهديدات  اهلجمات  وندين 
وإغالق  هبا،  املرتبطني  املحميني  واألشخاص  واملستشفيات 
املدارس واملستشفيات يف حاالت الزناع املسلح نتيجة لذلك، 
لألغراض  واستخدامها  املرافق  هذه  يف  األسلحة  وختزين 
العسكرية، وتعريض السكان املدنيني واألفراد الذين يعملون 
يف هذا املرافق للخطر. وحنض مجيع أطراف الصراع، بدون 
متييز، على وقف هذه اهلجمات واالمتناع عن القيام بأعمال 
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والتعليمية،  الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  عرقلة  شأهنا  من 
عمال بالقرار 21٤3 )201٤(.

واملساءلة  واحلماية  الوقاية  تدابري  نؤيد  السبب،  وهلذا 
املقترحة يف تقارير األمني العام.

محاية  إدراج  على  نصر  الفورية،  بالتدابري  ما يتعلق  ويف 
املرافق الصحية والطبية يف اتفاقات وقف إطالق النار وجداول 
أعمال ما بعد انتهاء الزناع، وجيب أن ندرب خمتلف اجلهات 
الفاعلة يف هذا الصدد. ومن الضروري أيضا املضي قدما يف 
جمال الوقاية عن طريق مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون 
الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكوالها 
تنطبق  الذين  أولئك  مجيع  ندرب  أن  وجيب  االختياريان، 

القوانني واملعايري عليهم. 

بالسياسة  املتعلقة  القرارات  احترام  نضمن  أن  وجيب 
اخلارجية، مبا فيها تلك املتصلة ببيع األسلحة ونقلها، لعملية 
تتخذ  أن  وال بد  الزناع.  حاالت  يف  الطبية  الرعاية  تقدمي 
املرافق  حلماية  احتياطات  الزناع  وأطراف  األعضاء  الدول 
العمليات  وتنفيذ  ختطيط  سياق  يف  الطبيني  واملوظفني  الطبية 
العسكرية، مبا يف ذلك من خالل اإلنذارات املسبقة وعمليات 
ينبغي  الغاية،  هلذه  وحتقيقا  أخرى.  أمور  بني  من  اإلجالء، 
تنسيق عمل اهليئات األمنية واإلمنائية يف امليدان مع السلطات 
الوطنية، مبا يف ذلك السلطات الصحية. وميثل إعداد سجالت 
للمرافق الصحية وإحصاءات أمرا حامسا يف تنفيذ هذه التدابري. 
العاملية أن تؤدي دورا هاما يف توجيه  الصحة  وميكن ملنظمة 

هذه األعمال.

من  اإلفالت  ملكافحة  اجلهود  بذل  نواصل  أن  بد  وال 
العقاب وأن حنث مجيع األطراف، فضال عن اجلهات الفاعلة 
تسليط  أجل  من  معا  العمل  على  اإلنساين،  العمل  جمال  يف 
 ،)2011(  1998 للقرار  ووفقا  اجلرائم.  هذه  على  الضوء 
أن  العام  األمني  إىل  نطلب  تقدميه،  يف  بلدي  شارك  الذي 

يدرج دون أي متييز، يف مرفقات تقاريره عن األطفال والزناع 
القانون  تنتهك  اليت  املسلحة  الزناعات  أطراف  املسلح، مجيع 
الدويل بشن هجمات على املدارس أو املستشفيات. ونأمل أن 
حتظى املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والزناع املسلح، السيدة 

فرجينيا غامبا، بالدعم الالزم للقيام هبذه املهمة.

ونؤكد جمددا ضرورة تعزيز التعاون مع املجتمع املدين يف 
هذا السياق، كما أكد املجلس يف بيانه الرئاسي بشأن التنمية 
الشاملة للجميع )S/PRST/2015/3( الصادر يف عام 2015، 
وهيئاته  للمجلس  وينبغي  املقترحات.  تلك  باهتمام  وننتظر 
 )201٦(  228٦ القرار  لتنفيذ  خاص  اهتمام  إيالء  الفرعية 

وأخذه بعني االعتبار يف مداوالهتما ونتائجهما.

يف اخلتام، نعرب عن تضامننا مع الضحايا ومع املدنيني 
املتضررين من هذه اهلجمات، ونعرب عن امتناننا جلميع اجلهات 
الفاعلة اليت تتفاىن يف محايتهم، مبا يف ذلك املجتمع املدين، على 

جهودها يف هذا املجال.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
األرجنتني. 

الايد غارسيا موراتان )األرجنتني( )تكلم باإلسبانية(: 
يف البداية، أود أن أشكر وزير خارجية أوروغواي نني نوبوا 
على تنظيم هذه املناقشة. وأود أن أشكر األمني العام ونائبة 
التنفيذي  املدير  ونائب  للصليب األمحر  الدولية  اللجنة  رئيس 

ملنظمة هيومن رايتس ووتش على إحاطاهتم اإلعالمية.

ونشكر األمني العام على تقريره األول عن هذا املوضوع 
الثالث  لألولويات  ووصفه  توصياته  ونقدر   )S/2017/414(
املتعلقة باحلماية. مرة أخرى، ال بد لنا أن نأسف حلقيقة أن 
املدنيني ال يزالون، وفقا هلذا التقرير، يشكلون أغلبية ضحايا 
إىل  يؤدي  واملدنيني  املقاتلني  بني  التمييز  عدم  إن  الزناعات. 
قتل املدنيني وإصابتهم وتشريدهم وإىل حاالت تشهد وجود 
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القائمني على إيصال املساعدة اإلنسانية،  عوائق خطرية أمام 
بل وحىت هجمات عليهم.

ولذلك، من الضروري أن يظل جملس األمن ملتزما حبماية 
االحترام  تشجيع  طريق  عن  املسلحة  الزناعات  يف  املدنيني 
الدويل  القانون  احترام  وال سيما  الدويل،  للقانون  الكامل 
الالجئني،  وقانون  اإلنسان  الدويل حلقوق  والقانون  اإلنساين 
وكذلك مكافحة اإلفالت من العقاب. ويف هذا السياق، من 
جنيف  اتفاقيات  عن  الناشئة  بااللتزامات  التذكري  الضروري 
 1977 لعام  اإلضافيني  وبروتوكوليها   19٤9 لعام  األربع 
اإلنسان  وحبقوق  و1907   1899 لعامي  الهاي  وباتفاقييت 

وقانون الالجئني والقانون الدويل العريف.

ومن الضروري أيضا مواصلة إدراج وتعزيز أنشطة محاية 
هذا  ويف  امليدانية.  املتحدة  األمم  بعثات  واليات  يف  املدنيني 
املستقل  الفريق  تقرير  الواردة يف  التوصية  الصدد، ومتشيا مع 
الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم )S/2015/446(، واليت 
جرى التنويه هبا أيضا يف تقارير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات 
حفظ السالم، فإننا نفهم أن محاية املدنيني يف عمليات حفظ 
التعاون  يتطلب  البعثة  نطاق  على  متكامل  هي جهد  السالم 
الوثيق بني العناصر العسكرية والشرطية واملدنية، بالتنسيق مع 
احلكومات املحلية واملجتمعات املحلية واملنظمات اإلنسانية يف 

امليدان، وذلك كتدبري أساسي أوىل.

وفيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية، جيب على أطراف أي 
نزاع بذل كل ما يف وسعها لكفالة إيصال املساعدة اإلنسانية، 
مبا يف ذلك البضائع واملواد، بصورة فعالة ويف الوقت املناسب. 
الدويل  القانون  املساعدة حتظى حبماية خاصة مبوجب  وهذه 
اإلنساين، ولذلك فإن من دواعي القلق أنه توجد يف العديد من 
احلاالت عقبات أمام الوصول إىل املساعدة اإلنسانية أو حىت 

منع هذا الوصول يف بعض احلاالت.

جملس  وقرارات  اإلنساين  الدويل  القانون  ومبوجب 
األمن، يشكل أي نوع من اهلجمات على املدنيني واملدارس 
إيصال  عرقلة  عن  فضال  العبادة،  ودور  الثقافية  واملمتلكات 
أنه  ويؤسفنا  الدويل.  للقانون  انتهاكا  اإلنسانية،  املساعدات 
بعد مرور سنة على اختاذ القرار 228٦ )201٦(، جيب علينا 
أن نؤكد جمددا أنه ال ميكن استهداف العاملني يف املجال الطيب 
وموظفي املستشفيات، وحنن ندين احلاالت العديدة اليت حدث 
فيها ذلك. كما نعرب عن امتناننا وتأييدنا لتوصية األمني العام 
الداعية إىل االنضمام إىل إعالن املدارس اآلمنة، والذي حظي 
بلدي بشرف تنظيم املؤمتر الدويل الثاين لدعمه يف آذار/مارس 

يف بوينس آيرس.

يف  املدنيني  حبماية  ملتزما  األمن  جملس  يظل  أن  وجيب 
النظر يف حاالت  من خالل  ذلك  يف  مبا  املسلحة،  الزناعات 
الصحفيني؛  أو  النساء  أو  لألطفال  بالنسبة  فعل  مثلما  معينة، 
حدا  يضع  وأن  الدويل؛  القانون  احترام  تعزيز  يواصل  وأن 
إلفالت مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة ضد املدنيني من العقاب. 
ويف هذا الصدد، تعتقد األرجنتني أن مثة دورا وقائيا آلليات 
يف  للتحقيق  حمايدة  آليات  إنشاء  الضروري  ومن  املساءلة. 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان. ويف هذا 
الصدد، أود أن أسلط الضوء على عمل اللجنة الدولية لتقصي 
احلقائق يف املسائل اإلنسانية املنصوص عليها يف الربوتوكول 

اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام 19٤9.

ويف ما يتعلق باحلاجة إىل تعزيز مساءلة مرتكيب اجلرائم 
اجلنائية  املحكمة  دور  على  التأكيد  األرجنتني  تود  البشعة، 
الدولية. وعلى وجه اخلصوص، نشري إىل أن املحكمة خمتصة، 
املوظفني  على  اهلجمات  يف  بالنظر  األساسي،  لنظامها  وفقا 
املرضى  فيها جتميع  يتم  اليت  واألماكن  واملستشفيات  الطبيني 
واجلرحى، واهلجمات على املباين واملعدات والوحدات الطبية 
الدول األطراف يف  الصلة. ويتعني على  النقل ذات  ووسائل 
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نظام روما األساسي اعتماد معايري مناسبة لتحقيق تلك الغاية، 
وتعاون مجيع الدول مع املحكمة أمر أساسي.

إىل  املدنيني  القائم حلماية  القانوين  اإلطار  ترمجة  وينبغي 
يعزز  أن  للمجلس  وينبغي  الواقع.  نتائج ملموسة على أرض 

جهوده الرامية إىل استكشاف أفضل السبل للقيام بذلك.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كوت ديفوار 

الايد غون )كوت ديفوار( )تكلم بالفرنسية(: أود أن 
أهنئ رئاسة أوروغواي ملجلس األمن على تنظيم هذه املناقشة 
وقطاع  املدنيني  محاية  مسألة  بشأن  املستوى  الرفيعة  العلنية 
العام،  األمني  أهنئ  كما  الزناع.  حاالت  يف  الطبية  الرعاية 
السيد أنطونيو غوترييش، ونائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب 
ووتش  رايتس  هيومن  ملنظمة  التنفيذي  املدير  ونائب  األمحر 
على إحاطاهتم اإلعالمية. إن خمتلف تقاريرهم، الشاملة جدا 
واليت تستند إىل مالحظات واردة من امليدان، تنري لنا الطريق 
دون حتفظ وتتحدى ضمرينا اجلماعي بشأن ضرورة توحيد 
جهودنا لتعزيز محاية الفئات الضعيفة وأولئك الذين يستحقون 

محاية خاصة.

كما يود وفد بلدي أن يغتنم الفرصة اليت تتيحها مناقشة 
اليوم ليشيد بالتزام اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين، 

ال سيما أولئك الذين جادوا بأرواحهم أثناء أداء واجباهتم.

بني  بالتمييز  يلزمنا  الدويل  اإلنساين  القانون  أن  ورغم 
الطيب  املجال  العاملني يف  وباحترام ومحاية  واملقاتلني  املدنيني 
ويف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومعداهتم ومرافقهم، فمن 
الواضح أن اجلهود الرامية إىل عرقلة العمل اإلنساين واهلجوم 
املستشفيات،  وتدمري  بدنيا  الطيب  املجال  يف  العاملني  على 
بفظائع  ما تقترن  وغالبا  متواصلة  هي  بل  متاما،  ال تنخفض 
فإن هذه  قبلي،  املتكلمني  العديد من  قال  ال توصف. وكما 

للقانون اإلنساين، تذكرنا  انتهاكات خطرية  األعمال تشكل 
بأنه من امللح أكثر من أي وقت مضى أن نقوم بتعبئة املجتمع 

الدويل وأن نتخذ إجراء، مبا يف ذلك عن طريق اإلكراه.

وباختاذ جملس األمن قبل عام للقرار 228٦ )201٦(، 
املتحدة  األمم  استعداد  يف  هامة  مرحلة  دشن  قد  يطون 
املوظفني  املتمثل يف محاية  التحدي  ملواجهة  الدويل  واملجتمع 
من  املتضررة  املناطق  ي  فالطبية  األساسية  واهلياكل  الطبيني 
أحاط  أنه  كما  التقدم،  بذلك  بلدي  وفد  ويرحب  الزناع. 
علما باهتمام بتوصيات األمني العام املتعلقة بالتدابري اليت ينبغي 
اتفاقيات  فإن  فصاعدا،  اآلن  ومن  الصدد.  هذا  يف  اختاذها 
جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية، والقرارين 189٤ )2009( 
228٦ )201٦(، إىل جانب القرارات السابقة والعديد من 
الصكوك املتعددة األطراف اليت اعتمدت حىت اآلن، ستوفر لنا 
معايري متينة لنمنع وننهي على حنو فعال أي انتهاكات للقانون 

اإلنساين أوقانون حقوق اإلنسان أو قانون الالجئني.

ويرى وفد بلدي أن التحدي الرئيسي ال يزال هو ضمان 
أن تراعي الدول هذه الوثائق املختلفة وتنفذها بشكل فعال. 
ويف هذا السياق، يود وفد بلدي أن يقدم بعض التوصيات. 
القانون  بتعزيز  ننهض  أن  لنا  ينبغي  أنه  هي  األوىل  التوصية 
من  العديد  تقع  األحيان،  أغلب  ففي  الدويل.  اإلنساين 
االنتهاكات املرتكبة يف حاالت الزناع بسبب جهل األطراف 
القانون  بتعزيز  النهوض  أن  ونعتقد  بالتزاماهتا.  متاما  املعنية 
اإلنساين ميكن أن يقلل إىل حد كبري من وترية ونطاق هذه 
االنتهاكات. ويشمل ذلك تدريب قوات الدفاع واألمن على 
املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل، مع التركيز بوجه 
خاص على محاية املدنيني والعاملني يف املجال الطيب يف املناطق 
املتضررة من الزناع. وقد كان ذلك من بني أهداف إصالح 
أزمة  هناية  منذ  ديفوار  كوت  به  تقوم  الذي  األمين  القطاع 
األمم  قيم من منظومة  بدعم  انتخابات عام 2011،  ما بعد 
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املتحدة والشركاء الثنائيني. ويتمثل التحدي يف حتويل اجليش 
إىل هيئة تراعي املبادئ األساسية للقانون اإلنساين وتركز على 
خدمة التنمية ومحاية املدنيني. واهلدف نفسه يوجه السلطات 

اإليفوارية يف تدريب وحدات األمم املتحدة حلفظ السالم.

التشريعات  مواءمة  هو  نواجهه  الذي  الثاين  والتحدي 
الوطنية مع املعايري القانونية الدولية املتصلة مبنع وإهناء انتهاكات 
القانون اإلنساين. ومن املستحيل توفري احلماية الفعالة للمدنيني 
بدون  الطبية  األساسية  واهلياكل  الطيب  املجال  يف  والعاملني 
ولذلك جيب  الدولية.  املعايري  مع  الوطنية  التشريعات  مواءمة 
على الدول أن تكتسب القدرات الالزمة لتمكينها من مواجهة 
مجيع حاالت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وفقا للمعايري 

القانونية املقبولة واملعترف هبا دوليا. 

وال يزال اإلقرار بالصكوك الرئيسية اليت تنظم هذا املجال، 
األساسية  اخلطوات  إحدى  القانون،  حبكم  أو  الواقع  حبكم 
لتحقيق ذلك. وحتقيقا لتلك الغاية، فإن بلدي، الذي يويل بالغ 
األمهية للقانون الدويل، طرف يف الصكوك الدولية الرئيسية يف 
جمايل القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 
املتعلقة  واالتفاقية  والثاين،  األول  اإلضافيني  والربوتوكولني 
ومساعدة  حلماية  األفريقي  االحتاد  واتفاقية  الالجئني،  مبركز 

املشردين داخليا يف أفريقيا، ونظام روما األساسي.

ويتمثل التحدي الثالث واألخري يف مكافحة اإلفالت من 
العقاب. لقد ركز العديد من املتكلمني يف مناقشة اليوم على أن 
االنتهاكات واجلرائم املرتكبة ضد العاملني يف املجال اإلنساين 
مبكان  األمهية  من  ولذلك،  عقاب.  بدون  معظمها  يف  متت 
تفي  املتنازعة،  األطراف  الدول، وخاصة  أن مجيع  نكفل  أن 
عندما  ال سيما  الدويل،  اإلنساين  القانون  مبوجب  بالتزاماهتا 
يتعلق األمر بتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم غري املقبولة إىل السلطة 

القضائية املختصة.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة ملمثل كندا.

اليوم  أننا  مبا  بالفرنسية(:  )تكلم  )كندا(  غرايت  الايد 
ننظر يف معاناة املدنيني الذين تعرضوا لألذى أو التشريد بسبب 
امللحة  الضرورة  على  للتشديد  الفرصة  هذه  نغتنم  الزناع، 
ملساعدة أكثر من 20 مليون شخص يواجهون املجاعة حاليا، 
بدون  باستمرارها  مسُِح  اليت  الزناعات  بسبب  كبري  حد  إىل 
عواقب، والقيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية. 
وتثين كندا على املجلس الختاذه يف العام املاضي القرار 228٦ 
الزناعات  يف  األطراف  مجيع  من  يطلب  الذي  )201٦(ن 
املسلحة أن متتثل امتثاال تاما اللتزامها بضمان احترام ومحاية 
عراقيل  ودون  اآلمن  املرور  وتيسري  الطبيني،  املوظفني  مجيع 
تلقى  أمر حيوي، وقد  املبادرة هاته  هلم وإلمداداهتم. وروح 
املجلس دعما واسعا من املجتمع الدويل. فقد شاركت أكثر 
من 80 دول، مبا يف ذلك كندا، يف تقدمي القرار، مما يدل على 

أن هذه املسألة حتظى بدعم كبري.

واليوم، إننا نتعامل مع الواقع املر املتمثل يف أن اهلجمات 
املروعة على املرافق الطبية يف بعض مناطق الزناع قد أصبحت 
شائعة للغاية لدرجة اضطرارنا لتحصني املستشفيات حلمايتها 
نقل  فعال  علينا  تعني  بينما  املدفعية،  والقذائف  القنابل  من 
البعض منها إىل حتت األرض، بل إىل الكهوف، بغية محايتها 
من القصف املستمر. وعالوة على ذلك، عندما ُيحرم املدنيون 
وبقاء  لبقائهم  احليوية  الصحية  الرعاية  من  وعمدا  بعنف 
الفئات  حلماية  جهودنا  مجيع  يقوض  ذلك  فإن  جمتمعاهتم، 

املهددة.

)تكلم باإلنكليزية(
ونسلم أيضا بأن هذا العنف املستمر يشكل هتديدا عامليا 
إضافيا - وهو التهديد املتمثل يف التهاون. وحنن عرضة خلطر 
ذلك  عواقب  فعال  شهدنا  الواقع،  ويف  األمل؛  الناس  فقدان 
األمر يف أزمة الالجئني العاملية. وتعزيز قواعدنا الراسخة جيدا 
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يتطلب قيادة حازمة، وكندا بصدد اختاذ اخلطوات التالية يف 
هذا الصدد. 

أوال، وإىل جانب سويسرا، حنن فخورون بأن نشارك يف 
رئاسة جمموعة غري رمسية من الدول، مقرها يف جنيف، لتعزيز 
للدول  فرصة  توفري  وبالتايل   ،)201٦( القرار 228٦  تنفيذ 

لتتعاون بشأن الدعوة والترويج ألفضل املمارسات.

ثانيا، لقد واصلنا إدانة اهلجمات اليت تستهدف املدنيني 
الرعاية الصحية. وعملت  الطيب ومرافق  والعاملني يف املجال 
كندا يف اجلمعية العامة يف العام املاضي على تركيز االهتمام 
على احلالة اخلطرية يف سورية، مبا يف ذلك من خالل اختاذ زمام 
املبادرة فيما يتعلق بقرار اجلمعية العامة 130/71، املعتمد يف 
9 كانون األول/ديسمرب، الذي أدان اهلجمات على املدنيني 
والعاملني يف املجال الطيب واإلنساين. وحنث املجلس على إدانة 
مطالبة  ومواصلة  واضحة  إدانة  والعشوائية  املباشرة  اهلجمات 

األطراف يف الزناعات بأن متتثل اللتزاماهتا. 

مساءلة  بضمان  كامال  التزاما  ملتزمة  كندا  إن  ثالثا، 
مرتكيب هذه اجلرائم، والذين ال حيترمون القانون الدويل. فعلى 
سبيل املثال، يف سياق سورية، فإن كندا تدعم ومتول جهود 

مجع األدلة والوثائق.

رابعا، إن التزامات كندا مبوجب القانون اإلنساين الدويل 
تقوم على أساس مبادىء القوات املسلحة الكندية والتدريب 
قبل النشر، الذي نعتقد أنه خطوة بالغة األمهية يتعني على الدول 
التشريعية  األطر  دراسة  على  البلدان  وحنث  به.  االضطالع 
الوطنية لديها والنظر يف التوقيع على املعاهدات الدولية ذات 
املدنيني.  محاية  حتسني  أجل  من  التوجيهية  واملبادئ  الصلة 
األسلحة،  جتارة  معاهدة  واملبادىء  املعاهدات  تلك  وتشمل 

وكندا حاليا بصدد عملية االنضمام إليها.

 كما أيدت كندا مؤخرا إعالن املدارس اآلمنة، مكررة 
بالزناعات  املتأثرين  األطفال  حبماية  التزامنا  على  التأكيد 

املسلحة.

وجيب على الدول األعضاء واملجلس معاجلة االنتهاكات 
املستمرة للقانون الدويل اإلنساين وإهناء املناخ السائد لإلفالت 
من العقاب. ولدى املجلس أدوات هامة لكفالة املساءلة وجيب 
استخدامها بصورة أكثر اتساقا. ونشجع مجيع الدول األعضاء 
على النظر يف توصيات األمني العام اإلجيابية. وستواصل كندا 

قيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية املدنيني.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أيرلندا.

أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أيرلندا(  ماو  الايد 
تؤيد  املناقشة.  هذه  عقد  إىل  الدعوة  على  الرئيس،  سيدي 
االحتاد  عن  املمثل  من  كل  هبما  ُأدىل  اللذين  البيانني  أيرلندا 

األورويب، وممثل سلوفينيا بالنيابة عن شبكة األمن البشري.

يف  املوجزة  مالحظايت  أضع  أن  أود  الوطنية،  وبصفيت 
ويف  األمن،  جملس  إن  السالم.  على  للحفاظ  األعم  السياق 
الواقع، كامل منظومة األمم املتحدة أنشئت ليس للتخفيف من 
آثار الزناع، بل للتعامل مع التهديدات واملخاطر اليت يتعرض 
كاملة  نزاعات  شكل  على  االندالع  من  ملنعها  السالم  هلا 
النطاق. ونشيد باألمني العام غوترييش لتشديده على أسبقية 
السالم وإدراج منع نشوب الزناعات يف صميم واليته. كما 
يسعدنا أن نرى مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة جتتمع 
استدامة  مبتكر بشأن  قرار  املجلس، العتماد  بدعم من  معا، 
السالم يف نيسان/أبريل من العام املاضي )قرار اجلمعية العامة 
2٦2/70(. وال بد أن يأيت منع نشوب الزناعات وإهنائها يف 

صدارة جدول أعمالنا باعتباره أجنع وسيلة حلماية املدنيني.
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من  العديد  على  للتركيز  مضطرون  حنن  ولألسف، 
الزناعات الدائرة حاليا. واليوم، هناك عدد أكرب من الناس الذين 
لديهم احتياجات إنسانية مرتبطة بالزناع مما شهدناه منذ هناية 
احلرب العاملية الثانية. وال يعزى الكثري من ذلك ملجرد وجود 
الزناعات  أطراف  ترتكبها  اليت  لالنتهاكات  الزناعات، ولكن 
ومعظمها   - اللتزاماهتا  امتثاهلا  وعدم  بواجباهتا  قيامها  بعدم 
تنشأ من القانون العريف الدويل. وليست تلك حبوادث عرضية، 

إمنا قرارات اختذهتا أطراف الزناعات.

الرعاية  مرافق  على  اهلجمات  قاطع  بشكل  ندين  وحنن 
استثناء.  أو  حتفظ  دون  ذلك  نفعل  وحنن  والصحية.  الطبية 
التزاماهتا  الزناعات عن  أطراف  تراجع  األمر على  وال يقتصر 
عند  املدنية  املنشآت  من  وغريها  املستشفيات  محاية  بكفالة 
ختطيط العمليات العسكرية وتنفيذها، بل أهنا تشن اهلجمات 
املتعمدة واملتكررة. حنن نشيد مبجلس األمن على الرد على هذا 
االجتاه الشنيع باختاذه القرار 228٦ )201٦( يف أيار/مايو من 
الزناعات  يف  األطراف  التزامات  يؤكد  الذي  املاضي،  العام 
الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل  للقانون  باالمتثال  املسلحة 
األساسية  اهلياكل  محاية  على  ينصان  اللذين  اإلنسان  حلقوق 

للرعاية الصحية وموظفيها. 

كما أن االجتاه املتزايد للهجمات على العاملني يف جمال 
األنشطة اإلنسانية هو أيضا مدعاة للقلق الشديد. مسعنا أمس 
يف هذه القاعة )انظر S/PV.7950( أن 17 من عمال املعونة 
قتلوا يف جنوب السودان هذا العام وحده، وحنن لسنا بعد يف 
شهر حزيران/يونيه. وعالوة على ذلك، فإن تسييس املساعدة 
ألطراف  وال يصح  مقبول.  غري  أمر  وعسكرهتا  اإلنسانية 
الزناع أن حَتِرم من احلصول على الغذاء واملاء والرعاية الطبية 
نرفض  فإننا  وباملثل،  ميزة عسكرية.  لكسب  منها  حماولة  يف 
استخدام إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية كورقة مساومة 
االتفاق  يف  حماولته  ما متت  وكذلك  السالم،  مفاوضات  يف 

اإلجالء  بشأن  شهدناه  الذي  بالعني  العني  مبدأ  على  القائم 
الطيب يف سورية. 

الدولية  اللجنة  تؤديه  الذي  احلاسم  الدور  نؤيد  حنن 
يف  هم  من  ومحاية  تنسيق  على  تعمل  اليت  األمحر،  للصليب 
أجل  من  للخطر  حياهتم  ما يعرضون  كثريا  الذين  امليدان 
الوصول إىل ضحايا الزناع ومساعدهتم. ونشكر جلنة الصليب 
األمحر الدولية الستخدام صوهتا لتذكري الدول وسائر األطراف 
يف الزناعات املسلحة بالتزاماهتا القانونية مبوجب القانون الدويل 
اإلنساين، مثلما قامت به اليوم نائبة رئيس جلنة الصليب األمحر 

الدولية، السيدة برييل.

انتباه املجلس أيضا إىل مسألة  وتود أيرلندا أن تسترعي 
املناطق  يف  القتالية  األعمال  من  باملدنيني  تلحق  اليت  األضرار 
احلضرية، ال سيما من خالل استخدام الذخائر العنقودية. ويف 
العام املاضي، عندما اسُتخدمت األسلحة املتفجرة يف املناطق 
املأهولة بالسكان، كان 92 يف املائة من القتلى واجلرحى من 
املدنيني. واآلثار املباشرة واضحة؛ لقد استمعنا يف هذه القاعة 
لتقارير عن اآلثار املدمرة يف املدن يف اليمن وسورية والعديد 
األثر  هو  غالبا  بشأنه  ال نسمعه  وما  األخرى.  األماكن  من 
األطول أجال - ركود التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
أو األضرار واإلصابات اليت تسببها املخلفات املتفجرة بعد فترة 

طويلة من توقف الزناع األويل. 

ولذلك نؤيد توصية األمني العام للدول باملشاركة البناءة 
العواقب  ملعاجلة  سياسي  إعالن  وضع  إىل  الرامية  اجلهود  يف 
املناطق  املتفجرة يف  األسلحة  استخدام  املترتبة على  اإلنسانية 
االنضمام  على  الدول  مجيع  حنث  كما  بالسكان؛  املأهولة 
استعمال  حظر  واتفاقية  العنقودية؛  الذخائر  بشأن  لالتفاقية 
تلك  وتدمري  لألفراد  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وختزين 
األلغام ومعاهدة جتارة األسلحة. وال بد من إيقاف عمليات 

نقل األسلحة غري املشروعة إىل مناطق الزناع.
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وأخريا، عند مناقشة مسألة محاية املدنيني جيب أن نسلط 
النساء  تواجهها  اليت  اخلاصة  التحديات  على  أيضا  الضوء 
واألطفال. وتدعم أيرلندا الدراسة اليت يقودها املجتمع املدين 
والفتيات  النساء  تواجهها  اليت  املحددة  املخاطر  الستكشاف 
يف أعقاب التشريد القسري الناجم عن األسلحة املتفجرة يف 

املناطق املأهولة بالسكان. 

األدىن  املشترك  القاسم  إىل  ندعو  إننا  واضحني.  فلنكن 
اليوم. وحنن نطلب أن تتقيد الدول واجلهات من غري الدول 
على السواء بالقواعد واملعايري اليت تلزمها حبماية املدنيني الذين 
اليوم  رأينا  وكما  حوهلم.  يدور  الذي  بالزناع  هلم  ال عالقة 
يف تقرير األمني العام، فإن هذا ببساطة ال حيدث. وجيب أن 
أن  واملجلس  للمنظمة  أريد  وإذا  للمساءلة.  مرتكبوها  خيضع 
الالزمة  التدابري  اختاذ  عليهما  فيجب  وهامني،  فعالني  يظال 

لضمان أن يتقيد اجلميع بأبسط املتطلبات اإلنسانية. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
النرويج.

يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )النرويج(  بيدرس   الايد 
أن أديل هبذا البيان بالنيابة عن بلدان الشمال األورويب: أيسلندا 
البيان  أقرأ  لن  النرويج.  وفنلندا، وبلدي،  والسويد  والدامنرك 

الكامل.

وكما أبرز األمني العام يف تقريره )S/2017/414(، فقد 
الدول واجلماعات  املسلحة األخرية حتدي  الزناعات  شهدت 
املسلحة من غري الدول القانون الدويل من خالل االستهداف 
أعمال  إىل  ذلك  وأدى  املدنية.  واملمتلكات  للمدنيني  املباشر 
العنف واألعمال الوحشية اليت يتعذر وصفها وتسبب املعاناة 

اإلنسانية واملذابح على نطاق مل يسبق له مثيل.

خلفية مناقشتنا احلالية هي الذكرى السنوية األوىل الختاذ 
قرار جملس األمن 228٦ )201٦( بشأن الرعاية الصحية يف 

حاالت الزناع املسلح. لقد بعث القرار برسالة مدوية. وجتب 
الطيب  املجال  يف  والعاملني  واملرضى  اجلرحى  واحترام  محاية 
واألنشطة اإلنسانية، وكذلك املستشفيات وغريها من املرافق 
الطبية. والدول مسؤولة عن تنفيذ القرار 228٦ )201٦(. 
الالزمة.  والتنفيذية  القانونية  التدابري  وضع  ذلك  ويتطلب 
وبلدان الشمال األورويب ملتزمة بتوصيات األمني العام بشأن 
تنفيذ القرار 228٦ )201٦(. وندعو مجيع الدول األعضاء 

إىل أن حتذو حذونا.

وجيب أن ُتفهم اهلجمات ضد العاملني يف املجال الطيب 
باعتبارها جزءا من اجتاه أوسع نطاقا حيث يتعرض املدنيون 
أصبحت  وأهنا  املسلحة  الزناعات  متزايد هلجمات يف  بشكل 
املشترك  أسلوبا من أساليب احلرب. وجيب أن يكون عزمنا 
حلول  هناك  وليست  قاطعا.  األعمال  تلك  مواجهة  على 
بسيطة. وجيب أن تكون استجابتنا ُمعدة بعناية وفعالة. أود أن 

أذكر أربع نقاط تكتسي أمهية بالغة بالنسبة لنا. 

للقانون  الكامل  االحترام  نكفل  أن  علينا  جيب  أوال، 
الدويل، وخصوصا القانون الدويل اإلنساين، والقانون الدويل 
القانون  وحيمي  لالجئني.  الدويل  والقانون  اإلنسان،  حلقوق 
الدويل إيصال املعونة اإلنسانية؛ وتوفري الرعاية الطبية، ويأذن 
من  املدنيني  وحيمي  واملهاجرين  واملشردين  الالجئني  حبماية 
األذى. لذلك، فإن االمتثال للقانون الدويل ذو أمهية قصوى. 
وحنن ملتزمون باملبادرة املشتركة اليت أطلقتها سويسرا واللجنة 
للقانون  الدولية بشأن تعزيز االمتثال  الدولية للصليب األمحر 

الدويل اإلنساين.

أطراف  من جانب  الدويل  القانون  احترام  تعزيز  وجيب 
للزناع.  املتغري  الطابع  ندرك  أن  يتطلب  املسلح. وهذا  الزناع 
وتتزايد الزناعات املسلحة اليت تدور يف املناطق احلضرية، مع 
ما لذلك من عواقب مدمرة على املدنيني. وحنن نتشاطر قلق 
األمني العام، وندعو الدول واجلهات من غري الدول األطراف 
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عن  النامجة  باملدنيني  األضرار  منع  إىل  املسلحة  الزناعات  يف 
االستخدام واسع النطاق لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة 

بالسكان.

القانون  ينتهكون  الذين  نضمن خضوع  أن  ثانيا، جيب 
الدويل للمساءلة. وإذا كانت الدول غري راغبة أو غري قادرة 
على حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم، فيجب أن حتال إىل املحكمة 

اجلنائية الدولية.

جيب على األطراف يف أي نزاع مسلح السماح باملرور 
ذلك.  وتيسري  اإلنسانية  للمساعدة  عوائق  وبدون  السريع 
وجيب على املجتمع الدويل أن يدين بصورة قاطعة اهلجمات 
على موظفي الرعاية الصحية ومرافقها، وأن يتخذ تدابري فعالة 
األمحر  للصليب  الدولية  احلركة  حتصل  أن  وينبغي  ضدها. 
واهلالل األمحر ومبادرة الرعاية الصحية يف خطر، على الدعم 

عامليا.

رابعا، جيب علينا مواجهة التحديات اإلنسانية اليت يطرحها 
والالجئني  الشرعيني  غري  للمهاجرين  تارخييا  املرتفع  العدد 
واملشردين داخليا. وجيب أن تكون استجابتنا اإلنسانية فعالة 
وكفؤة وقادرة متاما على تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة 

وتعزيز احللول املستدامة.

عن  مبسؤوليتها  تفي  أن  الدول  على  جيب  خامسا، 
للتصدي  إجراءات  واختاذ  املسلح  الزناع  من  األطفال  محاية 
لالنتهاكات والتجاوزات. ويشمل ذلك محاية احلق يف التعليم 

واملدارس من اهلجمات. 

يستحق أطفالنا التمتع باحلق يف التماس مستقبل أفضل من 
خالل التعليم، حىت حينما ال يستطيع البالغون حتقيق السالم. 
وحنث مجيع الدول على االنضمام إىل إعالن املدارس اآلمنة، 

الذي أيدته حىت اآلن ٦5 دولة عضوا.

اجلنسني  بني  املساواة  بأن  نعترف  أن  علينا  سادسا، 
العمل  علينا  السلمية.  للمجتمعات  حيوية  املرأة  ومشاركة 
السياسي واالقتصادي.  القرار  املرأة يف صنع  بنشاط إلشراك 
وجيب االستماع إىل آراء املرأة والرجل واحترامها على قدم 

املساواة.

سابعا وأخريا، جيب أن نعاجل األسباب اجلذرية للصراع 
ضمان  على  ذلك  وينطوي  واإلرهاب.  العنيف  والتطرف 
احترام حقوق اإلنسان والتمسك بسيادة القانون والسعي من 
أجل حتقيق التنمية املستدامة والفرص االجتماعية واالقتصادية 

دون متييز ضد أي فئات.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
املغرب.

أود أوال أن  بالفرنسية(:  الايد لعال )املغرب( )تكلم 
إحياء  املناقشة،  هذه  تنظيم  على  الرئيس،  سيدي  أشكركم، 
 ،)201٦(  228٦ القرار  العتماد  األوىل  السنوية  للذكرى 
الذي شارك املغرب يف تقدميه. كما نثين على الدول األخرى 
القرار هذا إىل جملس  املبادرة اليت قدمت مشروع  وراء تلك 
األمن إىل جانب أوروغواي، وهي إسبانيا ومصر ونيوزيلندا 
الدولية  اللجنة  ممثلي  إىل  بالشكر  أيضًا  ونتوجه  واليابان. 
للصليب األمحر ومنظمة هيومن رايتس ووتش على عرضيهما 

هذا الصباح.

نداء  اليوم  ملناقشة  اختياره  جرى  الذي  املوضوع  إن 
مقلقة  زيادة  األخرية، حدثت  السنوات  يف  لنا مجيعا.  موجه 
يف اهلجمات على العاملني يف املجال اإلنساين واملرافق الطبية 
أثناء فترات الزناع املسلح. ومن املهم أن يتمكن جملس األمن، 
اليت  القوية  الرسالة  تكرار  من  املتحدة،  األمم  أعضاء  ومجيع 
وجهها يف العام املاضي بشأن األمهية البالغة الحترام القانون 
الدولياإلنساين ومحاية املدنيني. ويف هذا الصدد، أود أن أشري 
اهلجمات  بشدة  يدين  الذي   ،)201٦(  228٦ القرار  إىل 
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الشعارات  حتمل  معدات  أي  أو  الطبية  املرافق  على  املتعمدة 
املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف، وهو ما جيعلها جرائم حرب.

اليت  احلوادث  أو  للهجمات  تقارير  عدة  تطرقت  وقد 
تشمل اهلياكل األساسية الطبية أو األفراد العاملني يف املجال 
الطيب يف 23 بلدا يف عام 201٦. وعالوة على عدم احترام 
املبادئ األساسية للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وال سيما اتفاقيات 
جنيف لعام 19٤9 والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا لعام 
1977، فللهجمات على اهلياكل األساسية الطبية والعاملني 

الطبيني عواقب مباشرة خطرية. وفيما يلي بعض األمثلة.

من  كثري  ويف  الصحية.  الربامج  عمل  تعليق  هو  األول 
احلاالت، أدت اهلجمات إىل انسحاب املنظمات اإلنسانية اليت 
هذه  تؤثر  وأفرادها.  ممتلكاهتا  أمن  على ضمان  قادرة  مل تعد 
احلالة أساسا على السكان املدنيني الذين هم بالفعل يف حاالت 
ضعف بسبب الزناع ويف حاجة ماسة إىل اخلدمات الصحية. 
فعلى سبيل املثال، يف مجهورية أفريقيا الوسطى - حيث يعتمد 
أكثر من نصف السكان على املساعدة اإلنسانية - اضطرت 
العديد من املنظمات غري احلكومية إىل وقف أنشطتها بسبب 
العنف الذي تعرضوا له، مما حرم الناس من املساعدة يف وقت 
هم يف أمس احلاجة إليها. ميكن رؤية هذا املثال بشكل متزايد 

يف العديد من املناطق املتضررة من الزناع.

واملثال الثاين هو تدهور اهلياكل األساسية القائمة. فبعض 
البلدان اليت متر حاليا بأزمة كان لديها ذات يوم هياكل أساسية 
القتال  أو ألن  للهجمات  تتعرض  ولكن ألهنا  عاملة،  صحية 
يدور يف حميطها، مل تعد تلك املرافق قادرة على العمل بكامل 
طاقتها، رغم زيادة االحتياجات. وهذا يؤدي إىل ظاهرة مقلقة 
- هروب العاملني الطبيني املهرة. تبني األرقام أن ثلثي العاملني 
عن حجم  فكرة  يعطي  وهذا  سورية.  من  فروا  األخصائيني 

املشكلة.

ويف بلدان أخرى حيث تنعدم اهلياكل األساسية، تتسبب 
االشتباكات يف تأخري أو تبديد اجلهود الرامية إىل بناء أو إعادة 
تعهد  الذي  املغرب،  على  تعني  وقد  الصحية.  املرافق  تأهيل 
بإعادة تأهيل املستشفى اجلامعي يف بانغي يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى، االنتظار عدة سنوات قبل أن يتمكن من إجناز أعمال 
العمل يف  إمتام  املستحيل  الواقع، كان من  التأهيل. يف  إعادة 
ذروة األزمة، يف الفترة بني عامي 2012 و 201٤، أساسا 

بسبب أعمال النهب املتكررة يف البلد.

من الواضح أنه على الرغم من الترسانة القانونية الضخمة 
املجتمع  فإن  الصراع،  حاالت  يف  املدنيني  حلماية  املوضوعة 
ومعاجلة  الظاهرة  هذه  على  القضاء  يف  أخفق  قد  الدويل 
الصعوبات اخلطرية املتصلة باهلجمات على اهلياكل األساسية 
واألفراد يف املجال الطيب، سواء كانوا يكفلون وصول العاملني 
يف املجال اإلنساين إىل السكان املدنيني، أو يقدمون املسؤولني 
بيانات  جيمعون  أهنم  جمرد  أو  املحاكمة  إىل  اهلجمات  عن 
يف  الزيادة  بسبب  الصعوبات  هذه  تتزايد  واليوم،  موثوقة. 
اهلجمات من جانب اجلماعات اإلرهابية. يف سورية والعراق 
يستهدف  األخرى،  البلدان  من  والعديد  ومايل  ونيجرييا 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ومجاعة بوكو حرام 
وغريمها من اجلماعات اإلرهابية اآلن عمدا اهلياكل األساسية 

الطبية واألفراد.

ينبغي اختاذ تدابري صارمة يف هذا الصدد. وكخطوة أوىل، 
ينبغي تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت قدمها األمني العام يف 
تقريره )S/2016/722( عقب اختاذ القرار 228٦ )201٦(. 
وينبغي أن يكون أول تدبري وقائي هو كفالة احترام القانون 
على  وال سيما  الزناعات،  أثر  من  احلد  لنا  سيتسىن  الدويل. 
خالل  من  املدنيني،  السكان  على  وبالتايل  الطبيني،  األفراد 
االستثمار يف الوقاية وتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون، فضال 

عن التنمية.
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منذ فترة طويلة، أدرجت اململكة املغربية تدريس القانون 
امللكية.  املسلحة  القوات  تدريب  مناهج  يف  اإلنساين  الدويل 
وأحكامه جزء ال يتجزأ من قواعد االشتباك لقواتنا املسلحة. 
وتستفيد الوحدات املغربية أيضا من هذا التدريب قبل النشر.

يف  الريفية  املستشفيات  لنشر  العريق  تقليده  ظل  ويف 
للهياكل  التهديدات  جبدية  املغرب  يأخذ  األزمات،  مسارح 
الزناع  أوقات  يف  الصحي  املجال  يف  واملوظفني  األساسية 
امليدانية يف جوبا،  املسلح. لقدنشر بلدي أحدث مستشفياته 
جنوب السودان. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ املغرب مستشفى 
منذ  اآلالف  مئات  عالج  جرى  حيث  الزعتري،  خميم  يف 
امللكية  املسلحة  القوات  نشرت  املاضي،  ويف   .2012 عام 
املعدات  فإن  وعموما،  والصومال.  مستشفيات يف كوسوفو 
املستخدمة تقدم كهدية لدى هناية البعثة. ويف الوقت الراهن، 
فإن املغرب ينشر مستشفى من املستوى الثاين حتت راية األمم 
يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  منظمة  بعثة  يف  املتحدة 

مجهورية الكونغو الدميقراطية.

ويف اخلتام، فإن اململكة املغربية تشاطر األمني العام اقتناعه 
الراسخ بأن محاية السكان املدنيني تتطلب تنفيذ أحكام القانون 
الدويل والقانون الدويل اإلنساين. وتغتنم اململكة املغربية هذه 
الفرصة اليت تتيحها هذه املناقشة لتكرمي أولئك الناشطون يف 
محاية املدنيني يف مناطق الصراع وتعرب عن تعاطفها مع مجيع 
اجلهات الفاعلة اإلنسانية وأصحاب اخلوذ الزرق الذين جادوا 
التشغيلي  النشر  مناطق  يف  بالعمل  التزامهم  على  بأرواحهم 

لألمم املتحدة.

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الربتغال.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )الربتغال(  بوكارانهو  الايدة 
تنظيم  الرئيس، وأوروغواي، على  أود أن أشكركم، سيدي 

هذه املناقشة اهلامة بشأن محاية املدنيني يف الزناع املسلح، مع 
التركيز بشكل خاص على الرعاية الطبية.

تؤيد الربتغال البيان الذي أدىل به يف وقت سابق املراقب 
جمموعة  عن  بالنيابة  سويسرا  وممثل  األورويب  االحتاد  عن 
بعض  أضيف  أن  وأود  املدنيني.  حبماية  املعنية  األصدقاء 

املالحظات بصفيت الوطنية.

 ،)S/2017/414( العام  األمني  بتقرير  الربتغال  ترحب 
الذي يتضمن معلومات ذات صلة بتنفيذ القرارات اليت اختذها 
 228٦ القرار  وال سيما  املدنيني،  محاية  بشأن  املجلس  هذا 
)201٦(. ومنذ اختاذ ذلك القرار قبل سنة، تدهورت حالة 
املدنيني يف عدد من البلدان املتضررة من الزناع، وبعضها مدرج 
على جدول أعمال املجلس. وما زال املدنيون يشكلون الغالبية 
العظمى من الضحايا يف حاالت الصراع املسلح، وهم عرضة 
باستمرار للعنف، وهم أول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين.

واملستشفيات  املدارس  باعتبار  الدويل  القانون  يقضي 
مالذات، لكن هذه املرافق غالبا من بني أكثر األماكن خطورة 
يف البلدان املتضررة من الصراعات. وال تزال املرافق تستخدم 
بانتظام ألغراض عسكرية أمام أعيننا. وهي تستهدف عمدا، 
والشباب،  األطفال  وال سيما  املدنيني،  تعرض  من  يزيد  مما 

للعنف. 

املدارس  به  تضطلع  اليت  الكيفية  مجيعًا  لنا  الواضح  من 
واملستشفيات بدور حاسم يف مناطق الزناع، ألهنا تشكل جزءًا 
أي  آثار  من  للتخفيف  األمهية  البالغة  األساسية  اهلياكل  من 
نزاع مسلح، وال سيما تلك اليت تنطوي على إصابات مجاعية. 
وال ميكننا التأكيد مبا فيه الكفاية على احلاجة إىل محاية وتعزيز 
احلق اإلنساين يف الرعاية الصحية يف حاالت الزناع، وسنواصل 
توجيه انتباه املجلس إىل تلك املسألة اهلامة. وأود أيضًا أن أشري 
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لألشخاص  الكافية  الصحية  الرعاية  حتديد  ضمان  أمهية  إىل 
األكثر ضعفًا، مبا يف ذلك يف جمال الصحة العقلية.

العاملون  هؤالء   - الصحية  الرعاية  ملقدمي  وبالنسبة 
شهدناهم  فقد   - الزناع  حاالت  يف  املهمون  اإلنسانيون 
عند  ُتعرقل  اإلسعاف  سيارات  وشهدنا  للهجوم.  يتعرضون 
ُتنهب  الطبية  واللوازم  تقصف  واملستشفيات  التفتيش  نقاط 
العنف  وجمتمعات بأكملها حمرومة من اخلدمات احليوية. إن 
ومركباهتم  ومرافقهم  الصحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  ضد 

مسألة إنسانية واسعة النطاق وهلا أثر مضاعف طويل األمد.

اليت  التحديات  من  عددًا  اإلنساين  العمل  بيئة  وتواجه 
املدنيني  محاية  وتعريض  اإلنساين  احليز  تقلص  يف  تسهم 
للخطر، ومها أمران مطلوبان مبوجب القانون الدويل اإلنساين 
وااللتزامات حبقوق اإلنسان. ولألسف، تتم يف بعض احلاالت 
بسبب  وغالبًا  عمدًا،  اإلنسانية  املساعدات  وصول  عرقلة 
االعتبارات السياسية أو الشواغل األمنية املزعومة. إن واجب 
هلا  تتعرض  اليت  والتهديدات  واهلجمات  العنف  أعمال  منع 
الرعاية الطبية يف الزناعات املسلحة ومواجهتها أمر ال بد من 
الذين  أن  لضمان  مجاعيًا  العمل  وعلينا  واحترامه.  به  الوفاء 
ينبغي  الصدد،  يتلقوهنا. ويف هذا  الطبية  الرعاية  حيتاجون إىل 
أيضًا ذكر منظمات املجتمع املدين ألهنا تؤدي دورًا أساسيًا 
يف توفري الرعاية الطبية لألشخاص املتضررين من الزناعات يف 
مجيع أحناء العامل. لذلك كثريًا ما يصبح العمل بالتعاون الوثيق 
إىل من هم يف حاجة  املساعدة  إيصال  لتعزيز  معها ضروريًا 

إليها.

اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  وقف  الفشل يف  إن 
ضد  جرائم  تشكل  قد  اليت  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات 
اإلنسانية وجرائم حرب، يسلط الضوء أيضًا على أمهية إعطاء 
األولوية ملنع اإلفالت من العقاب ومكافحته. وال ميكن حتقيق 
ذلك إال بكفالة املساءلة وإجراء حتقيقات منهجية وحمايدة عن 

انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، مبا 
يف ذلك اهلجمات على القوافل الطبية واألفراد. وتقع مسؤولية 
كفالة محاية حقوق اإلنسان واحترام القانون اإلنساين الدويل 
يف املقام األول على عاتق الدول األعضاء. ويف احلاالت اليت 
لضمان  الالزمة  اخلطوات  الوطنية  السلطات  فيها  ال تتخذ 
االضطالع  االقتضاء،  حسب  األمن،  ملجلس  ميكن  املساءلة 
بدور أكثر استباقية. ويف هذا الصدد، تظل املحكمة اجلنائية 
الدولية، يف رأينا، مكانًا رئيسيًا ملكافحة اإلفالت من العقاب 
على أخطر االنتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، وهي تضطلع 

بدور تكميلي للمحاكم على املستويني الوطين والدويل.

ويف العقود األخرية، أحرز تقدم ال ميكن إنكاره يف إدماج 
املتحدة حلفظ  األمم  بعثات  املدنيني يف واليات  عنصر محاية 
متزايد  بشكل  تكافح  املتحدة  األمم  بعثات  أن  بيد  السالم. 
األبرياء  واملدنيني  أفرادها  ومحاية  بوالياهتا  الوفاء  أجل  من 
على أرض الواقع. وال بّد من عكس هذا االجتاه، لذلك فمن 
الضروري تزويد بعثات األمم املتحدة بقدرات حديثة ومرنة 
من بني أدوات أخرى، مبا يف ذلك عنصر حقوق اإلنسان، مما 

يسهم يف تعزيز أداء عمليات حفظ السالم.

األخرية  التجربة  بإجياز  أذكر  أن  أود  الصدد،  هذا  ويف 
للرد  قوة  بوصفها  دورها  الربتغالية يف  الوطنية  القوة  ألعضاء 
السريع يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
من  تتصرف  وإذ  الوسطى.  أفريقيا  مجهورية  يف  االستقرار 
حبماية  مؤخرًا  املشتركة  القوة  تلك  اضطلعت  حماذير،  دون 
جهود  عززت  حيث  ببانغاسو،  املحيطة  املنطقة  يف  املدنيني 
الذين حيتمون من خطر  املدنيني  لتأمني ومحاية  احلامسة  البعثة 
اجلماعات املسلحة يف أحد املستشفيات املحلية ومسجد ويف 
كاتدرائية سانت بيتر كالفيل. وتكرر الربتغال تعهدها مبواصلة 
تنظيم برامج تدريبية للموظفني الوطنيني وأعضاء قوات األمن 

املسلحة املعينني يف بعثات حفظ السالم الدولية.
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ويف اخلتام، نعتقد أن هنجًا متسقًا وطويل األجل يستند 
السياسية  الدبلوماسية  وزيادة  اجلذرية  األسباب  معاجلة  إىل 
ومجع  اإلنسانية  التنمية  وحتقيق  وحلها  الزناعات  نشوب  ملنع 
جهود بناء السالم معًا وحده القادر بشكل فعال على تعزيز 
اجلناة،  مساءلة  وتعزيز  اإلنساين،  الدويل  للقانون  االمتثال 
حاجة  يف  هم  من  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  وحتسني 
إليها، وتعزيز االستجابة الدولية للتشريد اجلماعي العاملي وبناء 
اإلنسان يف صميم  تكون كرامة  أن  املستدام. وجيب  السالم 

التحول من رد الفعل الدائم إىل العمل املبكر.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أذربيجان.

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أذربيجان(  موساايف  الايد 
أواًل وقبل كل شيء أن أشيد بوفدكم، سيدي الرئيس، على 
محاية  بشأن  املفتوحة  املناقشة  هذه  بعقد  املبادرة  زمام  أخذ 
تقدمي  وعلى  املسلحة،  الزناعات  يف  الطبية  والرعاية  املدنيني 

مذكرة مفاهيمية )S/2017/365، املرفق( بشأن املوضوع.

 )S/2017/414( العام  األمني  بتقرير  أيضًا  علمًا  وحنيط 
بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة والتوصيات الواردة 

فيه.

وعلى الرغم من أمهية جهود الوقاية واحلماية اليت بذلت 
على الصعيدين الوطين والدويل، ال تزال هناك حتديات عديدة 
وتدين  املسلح.  الزناع  حاالت  يف  يعانون  املدنيون  زال  وما 
ذلك  يف  مبا  املدنيني،  ضد  اهلجمات  مجيع  بشدة  أذربيجان 
اهلجمات ضد اجلرحى واملرضى، والعاملني يف املجالني الطيب 
وقوافل  األخرى  الطبية  واملرافق  واملستشفيات  واإلنساين 
املساعدة اإلنسانية. إن اجلهود املبذولة ملنع نشوب الزناعات 
وحلها وتعزيز احترام القانون الدويل قد اكتسبت أمهية اليوم. 
وينبغي على سبيل األولوية إيالء اهتمام خاص لتنفيذ القرارات 
اليت اعتمدهتا اهليئات الرئيسية لألمم املتحدة، وال سيما تلك 

نشوب  ومنع  السلمية  بالوسائل  املنازعات  بتسوية  املتعلقة 
الزناعات وحلها.

الزناعات  يف  الوحشية  تزايد  أدى  ذلك،  على  وعالوة 
املتغرية للحرب إىل بروز احلاجة إىل زيادة  املسلحة والطبيعة 
تدابري احلماية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالبعثات اإلنسانية والطبية. 
ومثة عنصر حاسم يف هذا السياق هو املساءلة من أجل تعزيز 
اإلنسان.  حقوق  وقانون  اإلنساين  الدويل  للقانون  االمتثال 
وجيب  الغاية.  تلك  لبلوغ  وهادفة  حازمة  تدابري  اختاذ  ويلزم 
أن تكون اجلهود املبذولة يف هذا السياق خالية من االنتقائية 
والُنهج ذوات الدوافع السياسية، مهما كانت درجة الصعوبة 
إن  عليها.  تنطوي  أهنا  يبدو  قد  اليت  الواقعية  عدم  حىت  أو 
اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم اليت تثري قلق املجتمع 
حلول  وضع  دون  وحيول  االستقرار  عدم  يف  يسهم  الدويل 

دائمة وحتقيق السالم املستدام.

اخلطوات  اختاذ  عن  الوطنية  السلطات  تعجز  وحينما 
وال سيما  الدويل،  للمجتمع  ينبغي  املساءلة،  لضمان  الالزمة 
جملس األمن، أن يضطلع بدور استباقي أكرب من أجل كفالة 
املحاكمات  دعم  خالل  من  ذلك  يف  مبا  مناسبة،  استجابة 
الوطنية وإنشاء حماكم خمصصة وجلان دولية للتحقيق وبعثات 
لتقصي احلقائق. ومن األمهية مبكان أال تشّجع جهود السالم 
القانوين  النامجة عن االستخدام غري  أبدًا على قبول احلاالت 
الدويل، مثل  للقانون  االنتهاكات اجلسيمة  للقوة وغريها من 
اجلماعية  واإلبادة  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم 

والتطهري العرقي. 

الذين  املدنيني  محاية  إىل  خاصة  عناية  إيالء  جيب  كما 
اضطروا إىل ترك ديارهم بسبب الزناع املسّلح. وتؤيد أذربيجان 
اجلهود املتواصلة لزيادة الوعي مبشكلة التشرد الداخلي واحلق 

يف العودة على الصعيدين الوطين والدويل.
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يف هذا الصدد، نرحب بدعوة األمني العام الدول األعضاء 
للتشريد  اجلذرية  األسباب  ملعاجلة  الرامية  اجلهود  تكثيف  إىل 
القسري من خالل منع نشوب الزناعات وحلها وتعزيز احترام 

القانون الدويل، مبا يف ذلك الزناعات اليت طال أمدها.

إن معرفة بلدي مبعاناة املدنيني يف الزناع املسلح ال تستند 
إىل اإلشاعات. فقد أّدى عدوان أرمينيا املستمر على أذربيجان 
إىل االحتالل املؤقت جلزء كبري من أراضي أذربيجان، مبا يف 
ذلك إقليم ناغورنو - كاراباخ واملقاطعات السبع املجاورة له 
وبعض املناطق املفصولة عنه. لقد أودت احلرب حبياة عشرات 
اآلالف من األشخاص ودمرت املدن ووسائل كسب العيش 
يف بلدي. وارتكب اجلانب األرميين انتهاكات جسيمة للقانون 
الدويل اإلنساين تصل إىل مستوى جرائم احلرب واجلرائم ضد 
الذي  العدوان  سياق  يف  اجلماعية  اإلبادة  وأعمال  اإلنسانية 
يشّنه. وتشمل هذه االنتهاكات، يف مجلة أمور، اهلجمات ضد 
املمتلكات  من  وغريها  العبادة  ودور  واملدارس  املستشفيات 
وإساءة  واحتجازهم،  الرهائن  وأخذ  املدنيني،  وقتل  املدنية، 
معاملة أسرى احلرب والرهائن وإعدامهم بإجراءات موجزة، 

املأهولة  للمناطق  النطاق  الواسع  والتدمري  اجلنسي،  والعنف 
واملمتلكات العامة واخلاصة، والنهب والتشريد القسري.

به مرتكبو  يتمتع  الذي ما زال  العقاب  إن اإلفالت من 
اجلرائم اليت اقُترفت أثناء عدوان أرمينيا ال يعيق إحراز التقدم 
البلدين  بني  واملصاحلة  انتظاره  طال  الذي  السالم  حتقيق  يف 
فحسب، وإمنا يفاقم أيضًا حالة عملية السالم الصعبة أصاًل. 
وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من الوقف الرمسي إلطالق 
واملمتلكات  املدنيني  ضد  املتعمدة  اهلجمات  أصبحت  النار، 
املدنية األذربيجانية أكثر تواترًا وأكثر عنفًا يف اآلونة األخرية. 
ولن تدخر أذربيجان جهدًا من أجل إهناء احتالل أراضيها، 
وحتقيق التسوية السياسية للزناع، وضمان السالم والعدالة يف 

املنطقة. 

جملس  يواصل  أن  الضروري  من  أن  نعتقد  اخلتام،  ويف 
األمن تركيزه على محاية املدنيني وتكرار مطالبته بانتظام مجيع 
األطراف يف الزناعات املسلحة أن متتثل امتثااًل تامًا اللتزاماهتا 

مبوجب القانون الدويل.

رفعت اجللسة الساعة 17/25.


