
A/RES/63/125األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
15 January 2009

 الثالثة والستونالدورة
 من جدول األعمال٧٦البند

08-47827

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/440( على تقرير اللجنة السادسةبناء[
 

حالـة الربوتوكـولني اإلضـافيني التفاقيـات جنيـف املعقـودة يف عـام - ٦٣/١٢٥
  بشأن محاية ضحايا املنازعات املسلحة١٩٤٩

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٣٤/٥١  و١٩٧٧ربديــسم/ كــانون األول٨ املــؤرخ٣٢/٤٤ إىل قراراــاإذ تــشري 

ديــسمرب/ كــانون األول١٦ املــؤرخ٣٧/١١٦  و١٩٧٩نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٣املــؤرخ
ــؤرخ٣٩/٧٧  و١٩٨٢ ــسمرب/ كــانون األول١٣ امل ــؤرخ٤١/٧٢  و١٩٨٤دي  كــانون٣ امل
ــانون األول٩ املــــؤرخ٤٣/١٦١  و١٩٨٦ديــــسمرب/األول  ٤٥/٣٨  و١٩٨٨ديــــسمرب/ كــ
 ١٩٩٢نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٢٥ املؤرخ٤٧/٣٠  و١٩٩٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨املؤرخ

كـــــانون ١٦ املـــــؤرخ٥١/١٥٥  و١٩٩٤ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٩ املـــــؤرخ٤٩/٤٨ و
ــانون األول٨ املــــؤرخ٥٣/٩٦  و١٩٩٦ديــــسمرب/األول  ٥٥/١٤٨  و١٩٩٨ديــــسمرب/ كــ

ــؤرخ ــانون األول١٢املـ ــسمرب/ كـ ــؤرخ٥٧/١٤  و٢٠٠٠ديـ ــاين١٩ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ نـ
ــانون األول٢ املـــؤرخ٥٩/٣٦ و٢٠٠٢ ــانون٤ املـــؤرخ٦١/٣٠ و٢٠٠٤ديـــسمرب/ كـ  كـ
 ،٢٠٠٦ديسمرب/األول

 ،)١( يف تقرير األمني العاموقد نظرت 
إىل الـــدول األعـــضاء وإىل جلنــة الـــصليب األمحـــر الدوليـــة علـــى الـــشكروجــهوإذ ت 

  يف تقرير األمني العام،إسهامها
واعـد اإلنـسانية الثابتـة املتـصلة باملنازعـات املـسلحة، استمرار قيمة القوإذ تعيد تأكيد 

وضرورة احترام تلك القواعد وضمان التقيد ا يف مجيع األحوال يف نطـاق الـصكوك الدوليـة
 ذات الصلة، حلني إاء تلك املنازعات يف أقرب وقت ممكن،

_______________

)١( A/63/118و  Corr .1و  Add.1. 
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لدولية لتقـصيباللجنة افيما يتعلق باملنازعات املسلحة، ، إمكانية االستعانةوإذ تؤكد 
 التفاقيـات)٢( مـن الربوتوكـول األول٩٠، عمال باملادة يف انتهاكات القواعد اإلنسانيةاحلقائق

 ،)٣(١٩٤٩جنيف لعام
 يف انتهاكات القواعـداللجنة الدولية لتقصي احلقائقتعمل إمكان أنوإذ تؤكد أيضا 

 األول، من خـالل مـساعيهااتفاقيات جنيف والربوتوكولعلى إعادة احترام أحكام اإلنسانية
 احلميدة،

لقـانون اإلنـساين الـدويل مـن خـاللاملنت احلايل لاحلاجة إىل تدعيموإذ تؤكد كذلك 
الكامـل علـىبقبوله على نطاق عاملي واحلاجة إىل نشر هذا القانون على نطاق واسع وتطبيقه

 التفاقيـات جنيـفانتـهاكاتمـا يرتكـب مـنالصعيد الوطين، وإذ تعرب عن القلق إزاء مجيع
 ،)٤(وللربوتوكولني اإلضافيني

 عدد اللجان الوطنية وغريهـا مـن اهليئـات الـيت تـسديتزايد وإذ تالحظ مع االرتياح 
ــساين الــدويل ونــشره ــشأن تطبيــق القــانون اإلن ــى الــصعيد الــوطين ب املــشورة إىل الــسلطات عل

 وتطويره،
 الـيت نظمتـها جلنـة الـصليب اجتماعـات ممثلـي تلـك اهليئـاتوإذ تالحظ مـع التقـدير 

األمحــر الدوليـــة لتـــسهيل تقاســم اخلـــربات العمليـــة وتبـــادل وجهــات النظـــر بـــشأن أدوارهـــا
 والتحديات اليت تواجهها،

 الـدور الــذي تقـوم بــه جلنـة الــصليب األمحـر الدوليــة يف تــوفريوإذ تـضع يف اعتبارهــا 
 احلماية لضحايا املنازعات املسلحة،

 اجلهــود املتواصــلة الــيت تبــذهلا جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــةوإذ تالحــظ مــع التقــدير 
 اتفاقيــات جنيــفخباصــة، و والتعريــف بــه علــى نطــاق واســعتعزيــز القــانون اإلنــساين الــدويلل

 والربوتوكوالن اإلضافيان،
 يف املؤمتر الدويل الـثالثني للـصليب األمحـر واهلـاللاليت صدرت بالتعهداتوإذ تذكر 

، الـذي أكـد٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠ إىل٢٦يف جينيف يف الفترة مناألمحر، املعقود
 من جديد ضرورة تعزيز تطبيق القانون اإلنساين الدويل واحترامه،

_______________

 .١٧٥١٢، الرقم١١٢٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥املرجع نفسه، الد )٣(
)٤( ١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان١١٢٥لداملرجع نفسه، ا. 
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ــالغ الــذي أعربــت عنــه الــدول فيمــا يتعلــق بــاألثرإذ تالحــظو  الناشــئ مــنالقلــق الب
يف اتفاقيـة الـذخائر العنقوديـةتماد العنقودية؛ وإذ حتيط علما باعذخائرعن الالوجهة اإلنسانية

اقتراح يتعلق ـذا املوضـوعوضع واملفاوضات اجلارية بشأن)٥(٢٠٠٨مايو/أيار ٣٠دبلن يف
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر ضمن سياق

  األثر، عشوائية أو
الربوتوكـــولنفــاذ ٢٠٠٧ينــاير/الثــاين كـــانون١٤يفأنــه بــدأوإذ تالحــظ أيــضا 

ــز، املتعلــق باعتمــاد شــعار١٩٤٩أغــسطس/آب ١٢اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة ممي
 ،٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول٨ املؤرخو)الربوتوكول الثالث(إضايف

باملناقشة املهمة اليت تولدت عن الدراسة اليت نشرا جلنة الصليب األمحـروإذ ترحب 
 وباملبـادرات احلاليـة الـيت اختـذا اللجنـة مـن، القانون الدويل العريف عن٢٠٠٥ة يف عامالدولي

 عـدد عمليـاتوكـذلك بتزايـدأجل اسـتكمال الـد الثـاين مـن الدراسـة واملتعلـق باملمارسـة،
ترمجــة أجــزاء مــن الدراســة إىل اللغــات األخــرى، وإذ تتطلــع إىل إجــراء املزيــد مــن املناقــشات

 أن هذا املوضوع،البناءة بش
  القــانون اإلنــساين الــدويل علــى أوســع نطــاقالتعريــف بالــدول األعــضاءب يــبوإذ

 يب جبميع أطراف املنازعات املسلحة تطبيق القانون اإلنساين الدويل،إذممكن، و
جهــاتبــصفتها ،الوطنيــة مجعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــرأن ظحــالوإذ ت 

منـوط ـا مـسؤؤليات خاصـة ، كـل منـهادولةللسلطات العامة يفنساينيف اال اإلمساعدة
بلــداا ومــساعدا يف تعزيــز القــانون اإلنــساين الــدويلتوجــب عليهــا التعــاون مــع حكومــات

 وتطبيقه، ونشره
، الـذي بـدأ سـريانه)٦( بأن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةوإذ تعترف 

ــشمل أخطــر اجلــرائم الــيت حتظــى باهتمــام دويل مبوجــب القــانون٢٠٠٢يوليــه/ متــوز١يف ، ي
أن من واجـب كـل دولـة أن متـارسريه بذكمع تأن هذا النظام األساسي،باإلنساين الدويل، و

اتمـعتـصميمب إمنا يـشهدواليتها القضائية اجلنائية على املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم،
الدويل على وضع حد إلفـالت مـرتكيب هـذه اجلـرائم مـن العقـاب، ومـن مث علـى اإلسـهام يف

 منعها،

_______________

 .، الضميمة، اجلزء الثاينA/C.1/63/5انظر )٥(
 .٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧، الداملعاهدات جمموعةاألمم املتحدة، )٦(
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يف اجلمعيـة العامـة مناقـشة حالـة صـكوك القـانونأن جتريجبدوىوإذ تعترف أيضا 
 اإلنساين الدويل ذات الصلة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة،

ــه اتفاقيــات جن مبــاترحــب - ١  مــن قبــول عــاملي، )٣(١٩٤٩يــف لعــامحظيــت ب
 بقبـــول مماثـــل)٤(١٩٧٧وتالحــظ االجتـــاه صـــوب أن حيظـــى الربوتوكــوالن اإلضـــافيان لعـــام

 النطاق؛ واسع
جبميــع الــدول األطــراف يف اتفاقيــات جنيــف الــيت مل تنظــر بعــد يف أنيــب - ٢ 

 ن؛تصبح أطرافا يف الربوتوكولني اإلضافيني، أن تفعل ذلك يف أقرب موعد ممك
ــول األوليـــب - ٣  ــراف يف الربوتوكـ ــل أطـ ــي بالفعـ ــيت هـ ــدول الـ ــع الـ  )٢( جبميـ

 أن تـصدر اإلعـالن،إىل الربوتوكـول األول حـال انـضمامهاالدول اليت ليست أطرافـا فيـه، أو
االقتـضاء،عنـد مـن ذلـك الربوتوكـول، وأن تنظـر يف االسـتعانة،٩٠املنصوص عليه يف املـادة
 وفقـا ألحكـام املـادةانتـهاكات القواعـد اإلنـسانية،تقصي احلقـائق يفخبدمات اللجنة الدولية ل

  من الربوتوكول األول؛٩٠
 جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف اتفاقيـة محايـة امللكيـة الثقافيـةيب - ٤ 

املعاهــدات األخــرى املتعلقــة بالقــانونيف وبروتوكوليهــا و)٧(يف حالــة نــشوب نــزاع مــسلح
 دويل املتصلة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة، أن تنظر يف القيام بذلك؛اإلنساين ال

 جبميـع الـدول األطـراف يف الربوتوكـولني اإلضـافيني التفاقيـات جنيـفيب - ٥ 
 ؛بشكل كاملأن تكفل نشرمها على نطاق واسع وتطبيقهما

 واهلـالل اعتمـاد املـؤمتر الـدويل الـثالثني للـصليب األمحـرتالحظ مـع التقـدير - ٦ 
احلفـاظ علـى”إعادة تأكيد وتطبيق القانون اإلنساين الـدويل واملعنـونب املتعلق ٣األمحر القرار

 أمــور، تأكيــد التــزاميف مجلــة، الــذي يكــرر،“حيـاة اإلنــسان وكرامتــه يف املنازعــات املــسلحة
ــا يف ذلــك تــدريب ا ــة لتطبيــق القــانون اإلنــساين الــدويل، مب ــدابري وطني لقــواتالــدول باختــاذ ت

املسلحة وتعريف عامة اجلمهور ذا القانون، وكذلك اعتماد تشريعات للمعاقبة علـى جـرائم
 احلرب وفقا اللتزاماا الدولية؛

  ضرورة جعل تطبيق القانون اإلنساين الدويل أكثر فعالية؛تؤكد - ٧ 
 بأنشطة اخلدمات االستـشارية الـيت تـضطلع ـا جلنـة الـصليب األمحـرترحب - ٨ 

دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعـضاء الختـاذ إجـراءات تـشريعية وإداريـةب ما يتعلقولية فيالد
_______________

 .٣٥١١، الرقم٢٤٩املرجع نفسه، الد )٧(
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ــشأنبلتطبيــق القــانون اإلنــساين الــدويل و ــات ب ــكتعزيــز تبــادل املعلوم ــنيتل  اجلهــود فيمــا ب
 احلكومات؛

 عـدد اهليئـات أو اللجـان الوطنيـة املعنيـة بتطبيـق القـانونتزايـد بترحب أيـضا - ٩ 
ين الــدويل وبتــشجيع إدمــاج املعاهــدات املتعلقــة بالقــانون اإلنــساين الــدويل يف القــواننياإلنــسا

 الوطنية ونشر قواعد القانون اإلنساين الدويل؛
 بالدول أن تنظر يف أن تصبح أطرافا يف الربوتوكول االختياري التفاقيةيب - ١٠ 

 ؛)٨( املسلحرتاعحقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف ال
 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، يف دورــا اخلامــسةتطلــب - ١١ 

ماية ضحايا املنازعـات املـسلحة،املتعلقني حب تقريرا عن حالة الربوتوكولني اإلضافيني،والستني
ملـةجبيتعلـقانون اإلنـساين الـدويل، فيمـااملـنت احلـايل للقـوكذلك عن التـدابري املتخـذة لتعزيـز

الكامل على الصعيد الـوطين، اسـتنادا إىل املعلومـات الـواردة مـنبنشرها وتطبيقهاهامنأمور،
 الدول األعضاء وجلنة الصليب األمحر الدولية؛

 أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا اخلامـسة والـستني البنــدتقـرر - ١٢ 
 بـشأن محايـة١٩٤٩ عـامحالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقودة يف”املعنون

 .“املسلحةضحايا املنازعات
 ٦٧اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١
 

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣املرجع نفسه، الد )٨(


