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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/468( على تقرير اللجنة السادسة ناءب[

  

ــة الربوتوكــولني اإلضــافيني التفاقيــات جنيــف املعقــودة يف عــام     - ٦٧/٩٣  حال
  املتعلقني حبماية ضحايا املنازعات املسلحة١٩٤٩

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ة الربوتوكــولني اإلضــافيني   إىل قراراــا الــيت تــصدر كــل ســنتني عــن حالــ      إذ تــشري  

 يف  املـتعلقني حبمايـة ضـحايا املنازعـات املـسلحة، مبـا            ١٩٤٩التفاقيات جنيف املعقودة يف عام      

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦٥/٢٩ذلك قرارها 

  ،)1( يف تقرير األمني العاموقد نظرت  

تـزال هلـا     زعـات املـسلحة ال     أن القواعد اإلنـسانية الثابتـة املتـصلة باملنا         وإذ تعيد تأكيد    

قيمتها وأنه يلزم احترام تلك القواعد وضمان التقيد ـا يف مجيـع األحـوال يف نطـاق الـصكوك          

  الدولية ذات الصلة باملوضوع، حلني إاء تلك املنازعات يف أقرب وقت ممكن،

  ضرورة تدعيم املنت احلايل للقانون اإلنـساين الـدويل مـن خـالل قبولـه علـى          وإذ تؤكد   

الصعيد العاملي وضرورة نشر هـذا القـانون علـى نطـاق واسـع وتطبيقـه بالكامـل علـى الـصعيد                      

 )2(١٩٤٩الـــوطين، وإذ تعـــرب عـــن القلـــق إزاء مجيـــع االنتـــهاكات التفاقيـــات جنيـــف لعـــام  

  ،)3(وللربوتوكولني اإلضافيني

_______________ 

)1( A/67/182 و Add.1.  

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(

  .٤٣٤٢٥، الرقم ٢٤٠٤ والد ١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد  )3(
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 بالــدول األعــضاء التعريــف بالقــانون اإلنــساين الــدويل علــى أوســع نطــاق     وإذ يــب  

  كن، وإذ يب جبميع أطراف الرتاع املسلح أن تطبق القانون اإلنساين الدويل،مم

 زيادة عدد اللجان الوطنية وغريها مـن اهليئـات الـيت تـشارك              وإذ تالحظ مع االرتياح     

يف إسـداء املـشورة إىل الـسلطات علـى الـصعيد الـوطين بـشأن تطبيـق القـانون اإلنـساين الــدويل           

  ونشره وتطويره،

 اجتماعــات ممثلــي تلـك اهليئــات الــيت تنظمهــا جلنــة الــصليب  ظ مــع التقــديروإذ تالحـ   

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

ــديات      ــا والتحـ ــشأن أدوارهـ ــر بـ ــات النظـ ــة ووجهـ ــربات العمليـ ــادل اخلـ ــة، لتـــسهيل تبـ الوطنيـ

  تواجهها، اليت

يــة االســتعانة باللجنــة الدوليــة لتقــصي احلقــائق يف املــسائل اإلنــسانية    إمكانوإذ تؤكــد  

  جنيف،  التفاقيات)4( من الربوتوكول األول٩٠يتعلق باملنازعات املسلحة، عمال باملادة  فيما

ــد أيـــضا   ــسائل    وإذ تؤكـ ــائق يف املـ ــصي احلقـ ــة لتقـ ــة الدوليـ ــل اللجنـ ــة أن تعمـ  إمكانيـ

يـدة، علـى كفالـة العـودة إىل التقيـد بأحكـام اتفاقيـات               اإلنسانية، عن طريق بذل املـساعي احلم      

  جنيف والربوتوكول األول،

ــرتني    وإذ حتــيط علمــا    ــس األمــن الحــظ، يف الفق ــأن جمل ــراره  ٩  و٨ ب ــن ق  ١٨٩٤ م

، جمموعة األساليب املستخدمة حاليا، علـى       ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١املؤرخ  ) ٢٠٠٩(

ت عن االنتهاكات املدعى حـدوثها للقـانون الـدويل          أساس كل حالة على حدة، جلمع املعلوما      

املطبق فيما يتصل حبماية املدنيني، وشدد يف هـذا الـسياق علـى أمهيـة احلـصول علـى معلومـات           

موضوعية دقيقة موثوق ا يف الوقت املناسب، ونظر، حتقيقا هلذه الغاية، يف إمكانية االسـتعانة         

ــسائل    ــائق يف املـ ــصي احلقـ ــة لتقـ ــة الدوليـ ــادة   باللجنـ ــب املـ ــشأة مبوجـ ــسانية املنـ ــن ٩٠  اإلنـ  مـ

  األول، الربتوكول

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     

ــانون اإل ــف      القـ ــات جنيـ ــة اتفاقيـ ــع، وخباصـ ــاق واسـ ــى نطـ ــه علـ ــف بـ ــدويل والتعريـ ــساين الـ نـ

  والربوتوكوالن اإلضافيان،

_______________ 

  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، الد  )4(
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أن مجعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الوطنيــة، بــصفتها جهــات   وإذ تالحــظ   

مساعدة للسلطات العامـة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية كـل يف دولتـها، منـوط ـا مـسؤوليات            

تعــاون مــع حكومــات بلــداا ومــساعدا يف تعزيــز القــانون اإلنــساين   خاصــة توجــب عليهــا ال

  وتطبيقه، الدويل ونشره

ــوإذ   ــت يف تعهــداتال إىل شريت ــيت أعلن ــصليب     ال ــثالثني لل ــدويل احلــادي وال ــؤمتر ال  امل

ــد األمحــر واهلــالل األمحــر   ــذي عق ــف ال ــرة يف جني ــن  يف الفت ــاين ٢٨ م ــشرين الث ــوفمرب إىل / ت ن

 ضرورة تعزيز تطبيق القانون اإلنـساين       وأعاد ا املؤمتر تأكيد    ٢٠١١  ديسمرب/كانون األول  ١

 ،الدويل واحترامه

، 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 مــسائللــك ضــمان فعاليــة آليــات االمتثــال وتعزيــز احلــوار بــشأن   مبــا يف ذوحتديــدها،

  ،اإلنساين الدويل

ما أعربت عنه الدول من قلق بـالغ مـن أثـر الـذخائر العنقوديـة يف البـشر،           وإذ تالحظ     

  ،٢٠١٠أغسطس /آب ١ يف )5(تالحظ بدء نفاذ اتفاقية الذخائر العنقودية وإذ

 أجريـت نتيجــة للدراسـة الـيت نـشرا جلنـة الــصليب       باملناقـشة املهمـة الـيت   وإذ ترحـب   

اضـطلعت   عن القانون اإلنساين الـدويل العـريف وباملبـادرات الـيت             ٢٠٠٥ األمحر الدولية يف عام   

 اللجنــة مــؤخرا، مبــا يف ذلــك إتاحــة الدراســة احملدثــة علــى اإلنترنــت، وبترمجــة أجــزاء مــن     ــا

 إجـراء مزيـد مـن املناقـشات البنـاءة بــشأن      الدراسـة إىل عـدد أكـرب مـن اللغـات، وإذ تتطلـع إىل      

  املوضوع، هذا

 يشمل أخطر اجلـرائم   )6( بأن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       وإذ تسلم   

اليت حتظى باهتمام دويل مبوجب القانون اإلنساين الدويل وبأن نظـام رومـا األساسـي يـبني، يف                   

ن متـارس واليتـها القـضائية اجلنائيـة علـى           الوقت الذي يـذكر فيـه بـأن مـن واجـب كـل دولـة أ                

املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم، تصميم اتمـع الـدويل علـى وضـع حـد إلفـالت مـرتكيب         

  هذه اجلرائم من العقاب ومن مث اإلسهام يف منعها، 

 من نظام روما األساسـي للمحكمـة        ٨ التعديالت اليت أدخلت على املادة       وإذ تالحظ   

ــة   يتعلــق جبــرائم احلــرب املنــصوص عليهــا يف نظــام رومــا األساســي والــيت    فيمــااجلنائيــة الدولي
_______________ 

)5( A/C.1/63/5الضميمة، اجلزء الثاين ،.  

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، الد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )6(
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ــاال يف       ــد يف كمبــ ــذي عقــ ــي الــ ــا األساســ ــام رومــ ــتعراض نظــ ــؤمتر اســ ــدت يف مــ  ١٠اعتمــ

  ،٢٠١٠ يونيه/حزيران

ــانون      وإذ تــسلم   ــة صــكوك الق ــشأن حال ــشة ب ــة مناق ــة العام  جبــدوى أن جتــري اجلمعي

   املنازعات املسلحة،اإلنساين الدويل املتصلة حبماية ضحايا

 من قبـول علـى الـصعيد    )2(١٩٤٩مبا حظيت به اتفاقيات جنيف لعام       ترحب    - ١  

 بقبول مماثـل  )7(١٩٧٧العاملي، وتالحظ االجتاه صوب أن حيظى الربوتوكوالن اإلضافيان لعام          

  النطاق؛ واسع

 جنيف اليت مل تصبح بعـد أطرافـا يف   جبميع الدول األطراف يف اتفاقيات   يب    - ٢  

   أن تنظر يف القيام بذلك يف أقرب موعد ممكن؛)3(الربوتوكولني اإلضافيني

ــب  - ٣   ــول األول    يـ ــراف يف الربوتوكـ ــل أطـ ــي بالفعـ ــيت هـ ــدول الـ ــع الـ  )4( 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

جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف اتفاقيـة محايـة امللكيـة الثقافيـة                 يب    - ٤  

 ويف املعاهــدات األخــرى املتعلقــة بالقــانون    )8(يف حالــة نــشوب نــزاع مــسلح وبروتوكوليهــا    

  اإلنساين الدويل املتصلة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة أن تنظر يف القيام بذلك؛

لدول النظـر يف أن تـصبح أطرافـا يف الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 با يب  - ٥  

  ؛)9(حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

 جبميـع الـدول األطـراف يف الربوتوكـولني اإلضـافيني التفاقيـات جنيـف            يب  - ٦  

  أن تكفل نشرمها على نطاق واسع وتطبيقهما بشكل كامل؛

يادة فعالية تطبيق القانون اإلنـساين الـدويل، وتؤيـد املـضي يف              ضرورة ز  تؤكد  - ٧  

  تعزيزه وتطويره؛

_______________ 

  .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد  )7(

  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣ والد ٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، الد  )8(

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣املرجع نفسه، الد  )9(
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 اختــاذ املــؤمتر الــدويل الــثالثني للــصليب األمحــر واهلــالل   تالحــظ مــع التقــدير   - ٨  

 ٣  القـرار ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ إىل ٢٦األمحر الذي عقد يف جنيف يف الفترة من        

احلفاظ على احلياة والكرامة اإلنـسانية     : ون اإلنساين الدويل وتطبيقه   إعادة تأكيد القان  ‘‘املعنون  

الذي كرر فيه املؤمتر، يف مجلـة أمـور، تأكيـد وجـوب أن تتخـذ الـدول                ’’ يف الرتاعات املسلحة  

تدابري وطنية لتطبيق القانون اإلنـساين الـدويل، مبـا يف ذلـك تـدريب القـوات املـسلحة وتعريـف             

ــانو   ــذا القـ ــور ـ ــة اجلمهـ ــا     عامـ ــرب وفقـ ــرائم احلـ ــى جـ ــة علـ ــشريعات للمعاقبـ ــاد تـ ن، واعتمـ

  الدولية؛ اللتزاماا

 للــصليب والــثالثنياملــؤمتر الــدويل احلــادي  ختــاذ امــع التقــدير  تالحــظ أيــضا  - 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

 التــزام مجيــع الــدول ومجيــع وأعــاد فيــه تأكيــد املــسلحة املنازعــاتعنــه لتحــسني حالــة ضــحايا 

ــاملـــسلحة رتاعـــات األطـــراف يف ال ــه  احترام القـــانون اإلنـــساين الـــدويل  بـ ــة التقيـــد بـ يف وكفالـ

  الظروف؛ مجيع

وضـمان   الدويلللقانون اإلنساين    سبل تعزيز آليات االمتثال      حبثأمهية   ب قرت   - ١٠  

 يف االعتبـار  آخـذة ، ة املـسلح املنازعـات  ـدف تعزيـز احلمايـة القانونيـة جلميـع ضـحايا           تهافعالي

 للـصليب األمحـر     ثنيلمـؤمتر الـدويل احلـادي والـثال       ل التحـضري املسائل اليت أثارا الـدول خـالل        

 ، سويـسرا بـشروع  وترحـب يف هـذا الـصدد         ه،فيـ اليت دارت   اقشات  املن وخالل   واهلالل األمحر 

 الغرض؛ ذاهلعملية ب  االضطالعتيسري، يف مبادرة بالتعاون مع جلنة الصليب األمحر الدولية

 باألنشطة اليت يضطلع ا قـسم اخلـدمات االستـشارية املعـين بالقـانون               ترحب  - ١١  

لدوليـة يف سـياق دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول        اإلنساين الدويل التابع للجنة الصليب األمحر ا 

األعضاء الختاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتطبيق القانون اإلنـساين الـدويل ويف سـياق تـشجيع                

تبادل املعلومات بشأن تلـك اجلهـود بـني احلكومـات، وتـذكر الـدول األعـضاء بإتاحـة الـدليل                      

  يد احمللي؛املتعلق بتطبيق القانون اإلنساين الدويل على الصع

 بتزايـد عـدد اهليئـات أو اللجـان الوطنيـة املعنيـة بتطبيـق القـانون                  ترحب أيـضا    - ١٢  

ــدويل يف       ــساين ال ــانون اإلن ــة بالق ــاج املعاهــدات املتعلق ــشجيع إدم ــها لت ــدويل وبعمل ــساين ال اإلن

  القوانني الوطنية ونشر قواعد القانون اإلنساين الدويل؛

قدم إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والـستني        إىل األمني العام أن ي     تطلب  - ١٣  

تقريــرا عــن حالــة الربوتوكــولني اإلضــافيني املــتعلقني حبمايــة ضــحايا املنازعــات املــسلحة وعــن   

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

  وجلنة الصليب األمحر الدولية؛

 الدول األعضاء وجلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة علـى أن تركـز، لـدى                  تشجع  - ١٤  

ــرة          ــستجد خــالل الفت ــيت ت ــشطة ال ــورات واألن ــى التط ــام، عل ــني الع ــات إىل األم ــة املعلوم إحال

  بالتقرير؛ املشمولة

 الدول األعضاء على أن تبحث سـبل تيـسري تقـدمي املعلومـات الالزمـة            شجعت  - ١٥  

كــان مــن املالئــم االســتعانة  إذا لتقــارير األمــني العــام املقبلــة وأن تنظــر، يف هــذا الــسياق، فيمــا 

باستبيان تعـده الـدول األعـضاء مبـساعدة جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة وبالتـشاور مـع األمانـة                     

  ، لتقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والستني؛العامة، حسب االقتضاء

  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا التاســعة والــستني البنــد  تقــرر  - ١٦  

 املــتعلقني ١٩٤٩ عــاماملعقــودة يف  جنيــف اتحالــة الربوتوكــولني اإلضــافيني التفاقيــ“املعنــون 

  .”ماية ضحايا املنازعات املسلحةحب

  ٥٦ة اجللسة العام

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٤

  


