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  الدورة السابعة والستون
        من جدول األعمال٨٠البند 

 ١٩٤٩ حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقـودة يف عـام             
  املتعلقني حبماية ضحايا املنازعات املسلحة

    
  تقرير اللجنة السادسة    

  
  )فييت نام( كوانغ هيو فامالسيد : املقرر

  
  مقدمة  -أوال   

ــد   - ١ ــون أُدرج البن ــودة يف    ”املعن ــات جنيــف املعق ــة الربوتوكــولني اإلضــافيني التفاقي حال
 يف جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة          “ املتعلقني حبماية ضحايا املنازعـات املـسلحة       ١٩٤٩ عام

 /األول كـانون  ٦ املـؤرخ    ٦٥/٢٩السابعة والستني للجمعية العامة عمال بقرار اجلمعية العامـة          
  .٢٠١٠ ديسمرب

ــّررت اجل  - ٢ ــودة يف    وقــ ــة املعقــ ــة الثانيــ ــستها العامــ ــة، يف جلــ ــة العامــ ــول ٢١معيــ  /أيلــ
، بناء على توصية املكتب، أن تدرج هذا البند يف جدول أعماهلا وأن حتيلـه إىل                ٢٠١٢ سبتمرب
  .السادسة اللجنة

ــســاهتا     - ٣ ــد يف جلـــ ــسادسة يف البنـــ ــة الـــ ــرت اللجنـــ ــودة ٢٥  و٢٤  و١٥ونظـــ  املعقـــ
ــشرين األول ٢٢ يف ــوبر و/تــ ــاين ١٦  و٩يف أكتــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــرد آراء . ٢٠١٢نــ وتــ

ــثلني ــصلة      املمــ ــوجزة ذات الــ ــر املــ ــد يف احملاضــ ــة يف البنــ ــر اللجنــ ــاء نظــ ــوا أثنــ ــذين تكلمــ الــ
)A/C.6/67/SR.15 25 و 24 و.(  
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وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند تقرير األمني العـام عـن حالـة                     - ٤
 املــتعلقني حبمايــة ضــحايا ١٩٤٩تفاقيــات جنيــف املعقــودة يف عــام الربوتوكــولني اإلضــافيني ال

  ).A/67/182/Add.1  وA/67/182(املنازعات املسـلحة 
  

 A/C.6/67/L.14نظر اللجنة يف مشروع القرار   -ثانيا   
، قّدم ممثل السويد مـشروع      ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املعقودة يف    ٢٤يف اجللسة     - ٥

 ١٩٤٩ وتوكـــولني اإلضـــافيني التفاقيـــات جنيـــف املعقـــودة يف عـــامحالـــة الرب”قـــرار معنـــون 
ــة ضــحايا املنازعــات املــسلحة   ــتعلقني حبماي ــتني، باســم )A/C.6/67/L.14(“ امل  وإســبانيا األرجن

 وبلغاريـا  وبلجيكـا  والربتغـال  وإيطاليا يسلنداأو يرلنداأو وأوروغواي وأملانيا وإستونيا وأستراليا
ومجهوريـة   واجلمهوريـة التـشيكية    واجلبـل األسـود    رينيداد وتوبـاغو  وت وبيالروس وبريو وبولندا

 وســلوفينيا والــدامنرك وجنــوب أفريقيــا  ومجهوريــة مولــدوفا مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة   
وفرتويــــال  وفرنــــسا وغواتيمــــاال وغانــــا وصــــربيا وشــــيلي وسويــــسرا والــــسويد وســــوازيلند

 ولكـسمربغ  والتفيـا  وكوسـتاريكا  وكنـدا  اوكرواتيـ  وقـربص  وفنلنـدا  )البوليفارية - مجهورية(
ومونـاكو   يرلنـدا الـشمالية   أملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و       وامل ومالطة وليختنشتاين وليتوانيا
ويف وقـت الحـق، انـضم إىل        . واليونان واليابان وهولندا وهنغاريا ونيوزيلندا والنمسا والنرويج

 .مقدمي مشروع القرار كل من نيجرييا وأوكرانيا

 دون تـــصويت A/C.6/67/L.14، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار ٢٥ويف اجللـــسة   - ٦
 ).٨ الفقرة انظر(

وأدىل ممثــل كــل مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومــصر ببيــان تعلــيال للموقــف بعــد      - ٧
  .اعتماد مشروع القرار
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  توصية اللجنة السادسة  -ثالثا   
  :عتماد مشروع القرار التايلتوصي اللجنة السادسة اجلمعية العامة با  - ٨
  

ــام         ــودة يف عـ ــات جنيـــف املعقـ ــافيني التفاقيـ ــولني اإلضـ ــة الربوتوكـ  ١٩٤٩ حالـ
 املتعلقني حبماية ضحايا املنازعات املسلحة

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 إىل قراراهتــا الــيت تــصدر كــل ســنتني عــن حالــة الربوتوكــولني اإلضــافيني         إذ تــشري  

 املـــتعلقني حبمايـــة ضـــحايا املنازعـــات املـــسلحة، ١٩٤٩ام التفاقيـــات جنيـــف املعقـــودة يف عـــ
  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦٥/٢٩ذلك قرارها  يف مبا

  ،)١( يف تقرير األمني العاموقد نظرت  
تـزال هلـا      أن القواعد اإلنـسانية الثابتـة املتـصلة باملنازعـات املـسلحة ال             وإذ تعيد تأكيد    

القواعد وضمان التقيد هبـا يف مجيـع األحـوال يف نطـاق الـصكوك          قيمتها وأنه يلزم احترام تلك      
  الدولية ذات الصلة باملوضوع، حلني إهناء تلك املنازعات يف أقرب وقت ممكن،

 ضرورة تدعيم املنت احلايل للقانون اإلنـساين الـدويل مـن خـالل قبولـه علـى        وإذ تؤكد   
وتطبيقـه بالكامـل علـى الـصعيد        الصعيد العاملي وضرورة نشر هـذا القـانون علـى نطـاق واسـع               

 )٢(١٩٤٩الـــوطين، وإذ تعـــرب عـــن القلـــق إزاء مجيـــع االنتـــهاكات التفاقيـــات جنيـــف لعـــام 
  ،)٣(وللربوتوكولني اإلضافيني

 بالــدول األعــضاء التعريــف بالقــانون اإلنــساين الــدويل علــى أوســع نطــاق    وإذ هتيــب  
  ون اإلنساين الدويل،ممكن، وإذ هتيب جبميع أطراف الرتاع املسلح أن تطبق القان

 زيادة عدد اللجان الوطنية وغريها مـن اهليئـات الـيت تـشارك              وإذ تالحظ مع االرتياح     
يف إسداء املـشورة إىل الـسلطات علـى الـصعيد الـوطين بـشأن تطبيـق القـانون اإلنـساين الـدويل                       

  ونشره وتطويره،
نــة الــصليب  اجتماعــات ممثلــي تلـك اهليئــات الــيت تنظمهــا جل وإذ تالحـظ مــع التقــدير   

األمحر الدولية، بالتعاون مع الشركاء املعنيني من قبيل مجعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر               
_________________ 

  )١(  A/67/182 و Add.1.  
  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٤٣٤٢٥، الرقم ٢٤٠٤ واجمللد ١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
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ــديات      ــا والتحـ ــشأن أدوارهـ ــر بـ ــات النظـ ــة ووجهـ ــربات العمليـ ــادل اخلـ ــسهيل تبـ ــة، لتـ الوطنيـ
  تواجهها، اليت

 اإلنــسانية  إمكانيــة االســتعانة باللجنــة الدوليــة لتقــصي احلقــائق يف املــسائل  وإذ تؤكــد  
  جنيف،  التفاقيات)٤( من الربوتوكول األول٩٠يتعلق باملنازعات املسلحة، عمال باملادة  فيما

ــد أيـــضا   ــسائل    وإذ تؤكـ ــائق يف املـ ــة لتقـــصي احلقـ ــة الدوليـ ــة أن تعمـــل اللجنـ  إمكانيـ
اإلنسانية، عن طريق بذل املـساعي احلميـدة، علـى كفالـة العـودة إىل التقيـد بأحكـام اتفاقيـات                     

   والربوتوكول األول،جنيف
ــا   ــيط علمــ ــرتني   وإذ حتــ ــن الحــــظ، يف الفقــ ــأن جملــــس األمــ ــراره ٩  و٨ بــ  مــــن قــ
، جمموعــة األســاليب املــستخدمة  ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١١املــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤

حاليا، على أساس كـل حالـة علـى حـدة، جلمـع املعلومـات عـن االنتـهاكات املـدعى حـدوثها                       
يما يتصل حبماية املدنيني، وشـدد يف هـذا الـسياق علـى أمهيـة احلـصول                 للقانون الدويل املطبق ف   

على معلومات موضوعية دقيقة موثوق هبا يف الوقـت املناسـب، ونظـر، حتقيقـا هلـذه الغايـة، يف                    
إمكانيــة االســـتعانة باللجنـــة الدوليـــة لتقـــصي احلقـــائق يف املـــسائل اإلنـــسانية املنـــشأة مبوجـــب  

  ،األول  من الربتوكول٩٠ املادة
الــدور الــذي تقــوم بــه جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف تــوفري  وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

  احلماية لضحايا املنازعات املسلحة،
 اجلهود اليت تواصل جلنة الصليب األمحر الدوليـة بـذهلا لتعزيـز             وإذ تالحظ مع التقدير     

ـــ      ــة اتفاقي ــع، وخباصـ ــاق واسـ ــى نطـ ــه علـ ــدويل والتعريـــف بـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ات جنيـــف القـ
  والربوتوكوالن اإلضافيان،

أن مجعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الوطنيــة، بــصفتها جهــات   وإذ تالحــظ   
مساعدة للسلطات العامـة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية كـل يف دولتـها، منـوط هبـا مـسؤوليات                

نــساين خاصــة توجــب عليهــا التعــاون مــع حكومــات بلــداهنا ومــساعدهتا يف تعزيــز القــانون اإل  
  وتطبيقه، الدويل ونشره

ــوإذ   ــيت أعلنــت يف تعهــداتال إىل شريت ــصليب     ال ــثالثني لل ــدويل احلــادي وال ــؤمتر ال  امل
ــد األمحــر واهلــالل األمحــر   ــذي عق ــرة يف جنيــف ال ــن  يف الفت ــاين ٢٨ م ــشرين الث ــوفمرب إىل / ت ن

نون اإلنـساين   ضرورة تعزيز تطبيق القـا    وأعاد هبا املؤمتر تأكيد    ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١
 ،الدويل واحترامه

_________________ 
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
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، يف مبـادرة   بالتعـاون مـع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة          ، سويسرا بشروع رحبتوإذ   
 تعزيـز تطبيـق القـانون اإلنـساين الـدويل         ل  عمليـة   سـبل ووسـائل    لبحـث عملية  االضطالع ب تيسري  

 القــانون لمــسائ مبــا يف ذلــك ضــمان فعاليــة آليــات االمتثــال وتعزيــز احلــوار بــشأن   وحتديــدها،
  ،اإلنساين الدويل

ما أعربت عنه الدول من قلق بـالغ مـن أثـر الـذخائر العنقوديـة يف البـشر،           وإذ تالحظ     
  ،٢٠١٠أغسطس /آب ١ يف )٥(تالحظ بدء نفاذ اتفاقية الذخائر العنقودية وإذ

 باملناقـشة املهمـة الـيت أجريـت نتيجـة للدراسـة الـيت نـشرهتا جلنـة الـصليب           وإذ ترحـب   
 عــن القــانون اإلنــساين الــدويل العــريف وباملبــادرات الــيت اختــذهتا ٢٠٠٥ لدوليــة يف عــاماألمحــر ا

اللجنة مؤخرا، مبا يف ذلك إتاحة الدراسة احملدثة علـى اإلنترنـت، وبترمجـة أجـزاء مـن الدراسـة                    
ــشأن         ــاءة بـ ــشات البنـ ــن املناقـ ــد مـ ــراء مزيـ ــع إىل إجـ ــات، وإذ تتطلـ ــن اللغـ ــرب مـ ــدد أكـ إىل عـ

  املوضوع، هذا
ــسلموإ   ــة    ذ ت ــة الدولي ــا األساســي للمحكمــة اجلنائي ــأن نظــام روم ــشمل أخطــر  )٦( ب  ي

اجلرائم اليت حتظى باهتمام دويل مبوجب القـانون اإلنـساين الـدويل وبـأن نظـام رومـا األساسـي                    
يبني، يف الوقت الذي يذكر فيه بأن من واجب كل دولـة أن متـارس واليتـها القـضائية اجلنائيـة                   

اب هـذه اجلـرائم، تـصميم اجملتمـع الـدويل علـى وضـع حـد إلفـالت                   على املـسؤولني عـن ارتكـ      
  مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب ومن مث اإلسهام يف منعها، 

 من نظام روما األساسـي للمحكمـة        ٨ التعديالت اليت أدخلت على املادة       وإذ تالحظ   
ــا  ــة فيمـ ــة الدوليـ ــا األس     اجلنائيـ ــام رومـ ــا يف نظـ ــصوص عليهـ ــرب املنـ ــرائم احلـ ــق جبـ ــي يتعلـ اسـ

اعتمـــدت يف مـــؤمتر اســـتعراض نظـــام رومـــا األساســـي الـــذي عقـــد يف كمبـــاال يف          والـــيت
  ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٠

ــسلم   ــانون     وإذ ت ــة صــكوك الق ــشأن حال ــة العامــة مناقــشة ب  جبــدوى أن جتــري اجلمعي
  اإلنساين الدويل املتصلة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة،

 من قبول علـى الـصعيد       )٢(١٩٤٩ لعام   مبا حظيت به اتفاقيات جنيف    ترحب    - ١  
 بقبــول )٧(١٩٧٧العــاملي، وتالحــظ االجتــاه صــوب أن حيظــى الربوتوكــوالن اإلضــافيان لعــام    

  النطاق؛ مماثل واسع
_________________ 

  )٥(  A/C.1/63/5الضميمة، اجلزء الثاين ،.  
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(  
  .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٧(  
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جبميع الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف اليت مل تصبح بعـد أطرافـا يف     هتيب    - ٢  
   أن تنظر يف القيام بذلك يف أقرب موعد ممكن؛)٣(الربوتوكولني اإلضافيني

ــول األول   هتيـــب  - ٣   ــراف يف الربوتوكـ ــل أطـ ــدول الـــيت هـــي بالفعـ ــع الـ  )٤( جبميـ
الدول اليت ليست أطرافا فيه أن تصدر، حاملـا تـصبح طرفـا يف الربوتوكـول األول، اإلعـالن           أو

 مــن ذلــك الربوتوكــول وأن تنظــر يف االســتعانة، عنــد االقتــضاء،  ٩٠املنــصوص عليــه يف املــادة 
 مــن ٩٠ خبــدمات اللجنــة الدوليــة لتقــصي احلقــائق يف املــسائل اإلنــسانية، وفقــا ألحكــام املــادة 

  األول؛ الربوتوكول
قافيـة  جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف اتفاقيـة محايـة امللكيـة الث               هتيب    - ٤  

 ويف املعاهــدات األخــرى املتعلقــة بالقــانون    )٨(يف حالــة نــشوب نــزاع مــسلح وبروتوكوليهــا    
  اإلنساين الدويل املتصلة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة أن تنظر يف القيام بذلك؛

 بالدول النظـر يف أن تـصبح أطرافـا يف الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 هتيب  - ٥  
  ؛)٩(راك األطفال يف املنازعات املسلحةحقوق الطفل بشأن اشت

 جبميـع الـدول األطـراف يف الربوتوكـولني اإلضـافيني التفاقيـات جنيـف               هتيب  - ٦  
  أن تكفل نشرمها على نطاق واسع وتطبيقهما بشكل كامل؛

 ضرورة زيادة فعالية تطبيق القانون اإلنـساين الـدويل، وتؤيـد املـضي يف               تؤكد  - ٧  
  تعزيزه وتطويره؛

 اختــاذ املــؤمتر الــدويل الــثالثني للــصليب األمحــر واهلــالل   حــظ مــع التقــديرتال  - ٨  
 ٣  القـرار ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ إىل   ٢٦األمحر الذي عقد يف جنيف يف الفترة من         

احلفاظ على احلياة والكرامة اإلنـسانية      : إعادة تأكيد القانون اإلنساين الدويل وتطبيقه     ’’املعنون  
الذي كرر فيه املؤمتر، يف مجلـة أمـور، تأكيـد وجـوب أن تتخـذ الـدول                  ‘‘ لحةيف الرتاعات املس  

تدابري وطنية لتطبيق القانون اإلنـساين الـدويل، مبـا يف ذلـك تـدريب القـوات املـسلحة وتعريـف                     
ــا         ــرب وفقـ ــرائم احلـ ــى جـ ــة علـ ــشريعات للمعاقبـ ــاد تـ ــانون، واعتمـ ــذا القـ ــور هبـ ــة اجلمهـ عامـ

  الدولية؛ اللتزاماهتا
 للــصليب والــثالثنياملــؤمتر الــدويل احلــادي ختــاذ امــع التقــدير  أيــضاتالحــظ   - ٩  

“ زعـات املـسلحة   انتعزيز احلماية القانونيـة لـضحايا امل      ” املعنون   ١ القرار األمحر واهلالل األمحر  
غـىن    شـرط ال اإلنـساين الـدويل   االمتثال للقانون تعزيزأن  ،   مجلة أمور   أكد فيه املؤمتر، يف    الذي

_________________ 
  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣ واجمللد ٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣املرجع نفسه، اجمللد   )٩(  
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 التــزام مجيــع الــدول ومجيــع وأعــاد فيــه تأكيــد املــسلحة املنازعــاتضــحايا عنــه لتحــسني حالــة 
ــاملـــسلحة رتاعـــات األطـــراف يف ال ــانون اإلنـــساين الـــدويل  بـ يف وكفالـــة التقيـــد بـــه  احترام القـ

  الظروف؛ مجيع
وضـمان   الـدويل للقانون اإلنساين  سبل تعزيز آليات االمتثال      حبثأمهية   ب قرت   - ١٠  

 يف االعتبـار    آخـذة ،  ة املـسلح  املنازعـات مايـة القانونيـة جلميـع ضـحايا          هبـدف تعزيـز احل     تهافعالي
 للـصليب األمحـر     ثنيلمـؤمتر الـدويل احلـادي والـثال       ل التحـضري املسائل اليت أثارهتا الـدول خـالل        

 ، سويـسرا  بـشروع  وترحـب يف هـذا الـصدد         ه،فيـ اليت دارت   املناقشات   وخالل   واهلالل األمحر 
 الغرض؛ ذاهلعملية ب  االضطالعتيسري، يف مبادرة محر الدوليةبالتعاون مع جلنة الصليب األ

 باألنشطة اليت يضطلع هبا قـسم اخلـدمات االستـشارية املعـين بالقـانون               ترحب  - ١١  
اإلنساين الدويل التابع للجنة الصليب األمحر الدولية يف سـياق دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول                    

ة لتطبيق القانون اإلنـساين الـدويل ويف سـياق تـشجيع            األعضاء الختاذ إجراءات تشريعية وإداري    
تبادل املعلومات بـشأن تلـك اجلهـود بـني احلكومـات، وتـذكر الـدول األعـضاء بإتاحـة الـدليل                 

  املتعلق بتطبيق القانون اإلنساين الدويل على الصعيد احمللي؛
قـانون   بتزايـد عـدد اهليئـات أو اللجـان الوطنيـة املعنيـة بتطبيـق ال                ترحب أيـضا    - ١٢  

ــدويل يف       ــساين ال ــانون اإلن ــة بالق ــشجيع إدمــاج املعاهــدات املتعلق ــها لت ــدويل وبعمل ــساين ال اإلن
  القوانني الوطنية ونشر قواعد القانون اإلنساين الدويل؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والـستني              تطلب  - ١٣  
افيني املــتعلقني حبمايــة ضــحايا املنازعــات املــسلحة وعــن  تقريــرا عــن حالــة الربوتوكــولني اإلضــ 

يتعلق جبملـة أمـور، منـها نـشره      التدابري املتخذة لتعزيز املنت احلايل للقانون اإلنساين الدويل فيما    
وتطبيقــه بالكامــل علــى الــصعيد الــوطين، اســتنادا إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعــضاء   

  وجلنة الصليب األمحر الدولية؛
 الدول األعضاء وجلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة علـى أن تركـز، لـدى                  تشجع  - ١٤  

ــرة          ــستجد خــالل الفت ــيت ت ــشطة ال ــى التطــورات واألن ــام، عل ــات إىل األمــني الع ــة املعلوم إحال
  بالتقرير؛ املشمولة
 الدول األعضاء على أن تبحث سـبل تيـسري تقـدمي املعلومـات الالزمـة                تشجع  - ١٥  

كــان مــن املالئــم االســتعانة  إذا عــام املقبلــة وأن تنظــر، يف هــذا الــسياق، فيمــا لتقــارير األمــني ال
باستبيان تعـده الـدول األعـضاء مبـساعدة جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة وبالتـشاور مـع األمانـة                       

  العامة، حسب االقتضاء، لتقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني؛
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ــرر  - ١٦   ــدو تقـ ــدرج يف جـ ــستني     أن تـ ــعة والـ ــدورهتا التاسـ ــت لـ ــال املؤقـ ل األعمـ
 ١٩٤٩ عــاماملعقــودة يف  جنيــف اتحالــة الربوتوكــولني اإلضــافيني التفاقيــ   ”املعنــون  البنــد

  .“ماية ضحايا املنازعات املسلحةحب املتعلقني
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	وإذ تحيط علما بأن مجلس الأمن لاحظ، في الفقرتين 8 و 9 من قراره 1894 (2009) المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مجموعة الأساليب المستخدمة حاليا، على أساس كل حالة على حدة، لجمع المعلومات عن الانتهاكات المدعى حدوثها للقانون الدولي المطبق فيما يتصل بحماية المدنيين، وشدد في هذا السياق على أهمية الحصول على معلومات موضوعية دقيقة موثوق بها في الوقت المناسب، ونظر، تحقيقا لهذه الغاية، في إمكانية الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية المنشأة بموجب المادة 90 من البرتوكول الأول،
	وإذ تضع في اعتبارها الدور الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في توفير الحماية لضحايا المنازعات المسلحة،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود التي تواصل لجنة الصليب الأحمر الدولية بذلها لتعزيز القانون الإنساني الدولي والتعريف به على نطاق واسع، وبخاصة اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان،
	وإذ تلاحظ أن جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، بصفتها جهات مساعدة للسلطات العامة في مجال المساعدة الإنسانية كل في دولتها، منوط بها مسؤوليات خاصة توجب عليها التعاون مع حكومات بلدانها ومساعدتها في تعزيز القانون الإنساني الدولي ونشره وتطبيقه،
	وإذ تشير إلى التعهدات التي أعلنت في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في جنيف في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 وأعاد بها المؤتمر تأكيد ضرورة تعزيز تطبيق القانون الإنساني الدولي واحترامه،
	وإذ ترحب بشروع سويسرا، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، في مبادرة تيسير الاضطلاع بعملية لبحث سبل ووسائل عملية لتعزيز تطبيق القانون الإنساني الدولي وتحديدها، بما في ذلك ضمان فعالية آليات الامتثال وتعزيز الحوار بشأن مسائل القانون الإنساني الدولي،
	وإذ تلاحظ ما أعربت عنه الدول من قلق بالغ من أثر الذخائر العنقودية في البشر، وإذ تلاحظ بدء نفاذ اتفاقية الذخائر العنقودية() في 1 آب/أغسطس 2010،
	وإذ ترحب بالمناقشة المهمة التي أجريت نتيجة للدراسة التي نشرتها لجنة الصليب الأحمر الدولية في عام 2005 عن القانون الإنساني الدولي العرفي وبالمبادرات التي اتخذتها اللجنة مؤخرا، بما في ذلك إتاحة الدراسة المحدثة على الإنترنت، وبترجمة أجزاء من الدراسة إلى عدد أكبر من اللغات، وإذ تتطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات البناءة بشأن هذا الموضوع،
	وإذ تسلم بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية() يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي وبأن نظام روما الأساسي يبين، في الوقت الذي يذكر فيه بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، تصميم المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ومن ثم الإسهام في منعها، 
	وإذ تلاحظ التعديلات التي أدخلت على المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي اعتمدت في مؤتمر استعراض نظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا في 10 حزيران/يونيه 2010،
	وإذ تسلم بجدوى أن تجري الجمعية العامة مناقشة بشأن حالة صكوك القانون الإنساني الدولي المتصلة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة،
	1 - ترحب بما حظيت به اتفاقيات جنيف لعام 1949(2) من قبول على الصعيد العالمي، وتلاحظ الاتجاه صوب أن يحظى البروتوكولان الإضافيان لعام 1977() بقبول مماثل واسع النطاق؛
	2 - تهيب بجميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكولين الإضافيين(3) أن تنظر في القيام بذلك في أقرب موعد ممكن؛
	3 - تهيب بجميع الدول التي هي بالفعل أطراف في البروتوكول الأول(4) أو الدول التي ليست أطرافا فيه أن تصدر، حالما تصبح طرفا في البروتوكول الأول، الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من ذلك البروتوكول وأن تنظر في الاستعانة، عند الاقتضاء، بخدمات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية، وفقا لأحكام المادة 90 من البروتوكول الأول؛
	4 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها() وفي المعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي المتصلة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة أن تنظر في القيام بذلك؛
	5 - تهيب بالدول النظر في أن تصبح أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة()؛
	6 - تهيب بجميع الدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف أن تكفل نشرهما على نطاق واسع وتطبيقهما بشكل كامل؛
	7 - تؤكد ضرورة زيادة فعالية تطبيق القانون الإنساني الدولي، وتؤيد المضي في تعزيزه وتطويره؛
	8 - تلاحظ مع التقدير اتخاذ المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 القرار 3 المعنون ’’إعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي وتطبيقه: الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة‘‘ الذي كرر فيه المؤتمر، في جملة أمور، تأكيد وجوب أن تتخذ الدول تدابير وطنية لتطبيق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تدريب القوات المسلحة وتعريف عامة الجمهور بهذا القانون، واعتماد تشريعات للمعاقبة على جرائم الحرب وفقا لالتزاماتها الدولية؛
	9 - تلاحظ أيضا مع التقدير اتخاذ المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر القرار 1 المعنون ”تعزيز الحماية القانونية لضحايا المنازعات المسلحة“ الذي أكد فيه المؤتمر، في جملة أمور، أن تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي شرط لا غنى عنه لتحسين حالة ضحايا المنازعات المسلحة وأعاد فيه تأكيد التزام جميع الدول وجميع الأطراف في النزاعات المسلحة باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة التقيد به في جميع الظروف؛
	10 -  تقر بأهمية بحث سبل تعزيز آليات الامتثال للقانون الإنساني الدولي وضمان فعاليتها بهدف تعزيز الحماية القانونية لجميع ضحايا المنازعات المسلحة، آخذة في الاعتبار المسائل التي أثارتها الدول خلال التحضير للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر وخلال المناقشات التي دارت فيه، وترحب في هذا الصدد بشروع سويسرا، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، في مبادرة تيسير الاضطلاع بعملية لهذا الغرض؛
	11 - ترحب بالأنشطة التي يضطلع بها قسم الخدمات الاستشارية المعني بالقانون الإنساني الدولي التابع للجنة الصليب الأحمر الدولية في سياق دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتطبيق القانون الإنساني الدولي وفي سياق تشجيع تبادل المعلومات بشأن تلك الجهود بين الحكومات، وتذكر الدول الأعضاء بإتاحة الدليل المتعلق بتطبيق القانون الإنساني الدولي على الصعيد المحلي؛
	12 - ترحب أيضا بتزايد عدد الهيئات أو اللجان الوطنية المعنية بتطبيق القانون الإنساني الدولي وبعملها لتشجيع إدماج المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي في القوانين الوطنية ونشر قواعد القانون الإنساني الدولي؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن حالة البروتوكولين الإضافيين المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة وعن التدابير المتخذة لتعزيز المتن الحالي للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بجملة أمور، منها نشره وتطبيقه بالكامل على الصعيد الوطني، استنادا إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء ولجنة الصليب الأحمر الدولية على أن تركز، لدى إحالة المعلومات إلى الأمين العام، على التطورات والأنشطة التي تستجد خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء على أن تبحث سبل تيسير تقديم المعلومات اللازمة لتقارير الأمين العام المقبلة وأن تنظر، في هذا السياق، فيما إذا كان من الملائم الاستعانة باستبيان تعده الدول الأعضاء بمساعدة لجنة الصليب الأحمر الدولية وبالتشاور مع الأمانة العامة، حسب الاقتضاء، لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة“.

