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 قرار 

 حريتهم من المحرومين األشخاصالذي يحمي  لقانون الدولي اإلنسانياتعزيز 

 )المؤتمر الدولي(  ن للصليب األحمر والهالل األحمريالمؤتمر الدولي الثاني والثالثإن 

وأن الدول تتمتع، بموجب  ،ةالمسلح اتأن الحرمان من الحرية حدث معتاد ومتوقع في النزاع يُدرك إذ

القانون الدولي اإلنساني في جميع أشكال النزاعات المسلحة، بسلطة االحتجاز وبواجب توفير الحماية 

 كافة األشخاصاالحتجاز غير القانوني لالحماية من واحترام الضمانات القانونية المطبقة، بما في ذلك 

 المحرومين من حريتهم، 

النزاعات المسلحة ب ألسباب ترتبطاألشخاص المحرومين من حريتهم أن من  عن قلقه البالغ يعربإذ و

االغتصاب و ةالقاسية أو الالإنساني المعاملةووالتعذيب كرهائن والخطف  ريسالختفاء القيتعرضون للقتل وا

أي عمل  ويدينهل حقوقهم األساسية، اوتج، واإلعدام بإجراءات موجزة العنف الجنسيأخرى من أشكال و

 من هذه األعمال،

 القانون الدولي،بموجب التزامات قانونية جديدة تترتب عنه وإذ يُقر بأن هذا القرار ال 

ألحمر اوأدوار ومسؤوليات مكونات الحركة الدولية للصليب تفويضات وإذ يقر أيضا بأن هذه القرار ال يُغيّر 

الدولية للصلبي األحمر والهالل األحمر  والهالل األحمر المنصوص عليها في النظام األساسي للحركة

 ،)الحركة(

 ، 1949بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف لعام  يذّكروإذ 

 ،ةافياإلض تهاوبروتوكوالوال سيما اتفاقيات جنيف األربع  - أن القانون الدولي اإلنساني يؤكد مجدداوإذ 

لحة في النزاعات المسوما زال  كان صالحا -، والقانون الدولي العرفي على الدول األطراف فيها تُطبّق ماحيث

 في سياقاألشخاص المحرومين من حريتهم زال يوفر الحماية لجميع  ماالدولية وغير الدولية، وهو 

 النزاعات، 

 لقانون الدولي اإلنسانيل نزاع من النزاعات المسلحة في طرافاألجميع احترام أن زيادة  يشدد علىوإذ 

 ، المسلح اعالنز في سياقاألشخاص المحرومين من حريتهم شرط أساسي لتحسين أوضاع بقدر أكبر  هوتنفيذ

في  يهالتأكيد علسيما من خالل إعادة  الو ،الحاجة إلى تعزيز القانون الدولي اإلنساني يضع في اعتبارهوإذ 

الحاالت التي ال ينفذ فيها على النحو الصحيح، وتوضيحه أو تطويره عندما ال يلبي بشكل كاٍف احتياجات 

 ضحايا النزاعات المسلحة،

ي في ما يتعلق بالحرمان من الحرية ف القانون الدولي اإلنساني تعزيز ضرورة أيضايضع في اعتباره وإذ 

 ،النزاعات المسلحة غير الدولية في سياقوال سيما سياق النزاعات المسلحة، 

ات والجمعي للصليب األحمر)اللجنة الدولية( األدوار المهمة التي تضطلع بها اللجنة الدوليةب يذّكروإذ  

ولي القانون الد تعزيزفي والمؤتمر الدولي الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية( 

  للحركة، ظام األساسيلنلما ينص عليه ا وفقا   ،اإلنساني
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الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين اعترف بأهمية تحليل الشواغل اإلنسانية  1بأن القرار  يُذّكروإذ 

ى أمور إل النزاعات المسلحة الذي يهدفب في سياق بالحرمان من الحريةواالعتبارات العسكرية المرتبطة 

إيالء االعتبار للعمر  مع)المعاملة اإلنسانية لهؤالء األشخاص وظروف احتجاز مالئمة  من بينها ضمان

، وتوفير الضمانات (والجنس واإلعاقات وغيرها من العوامل التي يمكن أن تزيد من حالة االستضعاف

ياق في س أو المعتقلين أو المنقولينالمحرومين من حريتهم  شخاصالمطلوبة لألوالقانونية اإلجرائية 

 ،ةالمسلح اتالنزاع

الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين دعا اللجنة الدولية إلى مواصلة األبحاث  1بأن القرار  يُذّكروإذ 

 إذا اقتضى األمر، بما فيالجهات الفاعلة المعنية األخرى والمشاورات والمناقشات بالتعاون مع الدول، ومع 

ء لضمان بقايمية، بهدف تحديد واقتراح مجموعة من الخيارات والتوصيات ذلك المنظمات الدولية واإلقل

ن في توفير الحماية القانونية لجميع األشخاص المحروميوصالحا في تطبيقه  االقانون الدولي اإلنساني عملي

 ،ةالمسلح اتالنزاع في سياقمن حريتهم 

شاورتين مشاورات إقليمية ومأربع التي شملت واللجنة الدولية  يّسرتهاالتي  المشاوراتعملية  إلىيشير وإذ 

الرئيس  وخالصاتبتقارير اللجنة الدولية عن هذه المناقشات و، الدولواجتماعا  مفتوحا  لجميع  تينمواضيعي

 شاركت يالمعنية التالجهات  لتزويد الدول بأساس مناسب للنقاش، ويعرب عن تقديره لجميع التي تلخصها،

 .المشاوراتفي 

تي بشكل خاص الدول ال ويشكر ،المشاوراتعملية  خالل بالتعاون الوثيق بين الدولمع التقدير  يُقرّ وإذ 

 استضافت المشاورات، 

عقد مشاورات بشأن تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي  ألنها يّسرتاللجنة الدولية  يثني على -1

التي  مجاالتال أنبش لألفكار ا  أولي تبادال   بشكل خاص لتيحمي األشخاص المحرومين من حريتهم، شم

 ؛ هاعزيزتينبغي النظر في التي ذات الصلة وأشكال الحماية القانونية  تثير قلقا  من الناحية اإلنسانية،

 انيالثالمؤتمر الدولي  المعروض على ها الختاميتقريرب ويحيط علماللجنة الدولية ا يشكر -2

علما  ،طرحتوجهات النظر التي اختالف والمسائل التي نوقشت ووالمشاورات التي دارت والثالثين، 

بأن هذا التقرير الختامي هو من مسؤولية الميّسرين وحدهم وال تعبر بالضرورة عن آراء الدول المتفق 

  عليها،

على مساهمتها البنّاءة في تعزيز القانون الدولي  المشاوراتالدول التي شاركت في عملية  يشكر -3

بالنزاع المسلح، وعلى ما أبدته من  في سياقالمحرومين من حريتهم  الذي يحمي األشخاصاإلنساني 

 ؛ الميدانيةاستعداد لتقاسم معارفها وخبراتها 

 القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي األشخاصبشأن تعزيز  بأن تعمل أكثرالدول  يوصي -4

 المناقشات التيفي االعتبار  مع األخذ الدولية،وثيق مع اللجنة التعاون ال، بالمحرومين من حريتهم

 ؛ مؤخراالتي أنجزتها الدول األعمال وغير ذلك من  2015-2012لفترة  المشاوراتشهدتها عملية 

م ألشخاص المحرومين من حريتهلالقانون الدولي اإلنساني التي يوفرها حماية البأن تعزيز  يُقرّ  -5

 أولوية،هو ، غير الدولية في النزاعات المسلحةوال سيما ، ةمسلحمن النزاعات النزاع من أي طرف في 
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 والقانون الدولي القائم على المعاهداتلقانون الدولي القصوى والمستمرة لهمية األ مجددا   يؤكد -6

 أن على ويُشدّد ،النزاعات المسلحة فيفي حماية األشخاص المحرومين من حريتهم  اإلنساني العرفي

ألشخاص المحرومين من ا يحميالذي تعزيز القانون الدولي اإلنساني  بهدف مستقبالتبذل جهود أي 

الصكوك وغيرها من القوانين، ضمن هذه ينبغي أن تراعي ، بالنزاعات المسلحة في سياقحريتهم 

 نطاق تطبيقها؛ 

الحادي الصادر عن المؤتمر الدولي  1المجاالت األربعة التي حددها القرار أن ب يحيط علما -7

إيالء  وظروف احتجاز مالئمة معلألشخاص المحتجزين المعاملة اإلنسانية  ضمانوهي  -والثالثين

االعتبار للعمر والجنس واإلعاقات وغيرها من العوامل التي يمكن أن تزيد من حالة االستضعاف، 

في لهم اعتقالهم أو نقالمطلوبة لألفراد الذين يتم احتجازهم أو والقانونية وتوفير الضمانات اإلجرائية 

  ؛المناقشاتمواصلة أساس هي -النزاعات المسلحة سياق

أو  واحدةوثيقة ختامية التوصل إلى بهدف ، هذا القراروفقا لالمتعمق  العمل يوصي بمواصلة -8

 تعزيزل تكفو قانونا ذات طابع غير ملزم وقابلة للتنفيذ في أي شكل مفيد أو مناسبأو أكثر ملموسة 

 ياهذا القانون الدولي اإلنساني عمل ظلأن يوتضمن  القانون الدولي اإلنساني التي يوفرهاالحماية  أشكال

 ،بالنزاعات المسلحة في سياقتوفير الحماية لجميع األشخاص المحرومين من حريتهم ل وصالحا

 ؛ غير الدولية النزاعات المسلحةوتحديدا في سياق 

كة، الدول المشاروبتوافق آراء يرحب باستعداد الدول واللجنة الدولية للتعاون منذ بداية عملها   -9

على تحديد طريقة مواصلة عملها من أجل ضمان طابعها المستند إلى قيادة الدول والتعاون وعدم 

 وفقا لهذا القرار؛ سيالتسي

بخبرتها اإلنسانية والقانونية وفقا لهذا  والمساهمةعمل الدول،  تسهيلى اللجنة الدولية إل يدعو  -10

 القرار وللنظام األساسي للحركة الدولية؛

والجهات الفاعلة الجمعيات الوطنية مع  المشاوراتواللجنة الدولية إلى الدول  أيضا يدعو -11

  ؛حسب االقتضاء النقاش، بما فيها المنظمات الدولية واإلقليمية، إلثراء األخرى

ع يجب أال تؤثر بشيء في الوضيجري التوصل إليها وثائق ختامية هذا القرار وأي أن  يُشدّد على -12

بها بقصد المساس بسيادة أية دولة أو  التذرعوأنه ال يجوز المسلحة  اتالقانوني ألطراف النـزاع

 ىعل ،التي تمتثل للقانون الدولي اإلنسانيبكافة الطرق المشروعة  ،بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ

النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة 

 أراضيها؛ 

اللجنة الدولية إلى تقديم تقرير عن العمل المنجز بموجب هذا القرار إلى المؤتمر الدولي  يدعو  -13

  الثالث والثالثين.


