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 تنفيذي موجز

الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن ليصيزب األحمر  2بالقرار رقم هذا التقر ر المرحيي عمال  لرى تلميع
خطة عمل تمتد ألربع سجنوات لتجنفزذ  2و تضمن القرار رقم . 2011عام في  الذي ُعقدوالهالل األحمر )المؤتمر الدولي( 

 يفؤتمر الدولي عيى تجنفزذ اإللراءات المجنصوص عيزها يحث كل أعضاء المالقاجنون الدولي اإلجنساجني )خطة العمل( و 
تي اتخذتها الدول واللمعيات الوطجنية األهداف الخمسة لخطة العمل. و تضمن هذا التقر ر معيومات عن اإللراءات ال

في ملال تجنفزذ خطة العمل مجنذ كاجنون والتقدم الذي أحريته ليصيزب األحمر والهالل األحمر )اللمعيات الوطجنية( 
 يلجنةال ت بهاالتي اضطيعالرئيسية ذات الصية واألجنشطة لمحة عامة عن المبادرات ويعرض ، 2012الثاجني/زجنازر 

ل واللمعيات ُأرسل إلى الدو  كان قد متابعةلياستبيان  عيى الردودويستجند إلى  الدولية ليصيزب األحمر )اليلجنة الدولية(.
ولمحة مولية  خذةالمت اإللراءات. ويقدم لمحة عامة عن مصادر أخرى ، كما يستجند إلى 2015في جنيسان/أبر ل  الوطجنية

 ترمي إلى تحقزق األهداف الخمسة لخطة العمل. معزجنةعن تدابزر ومبادرات 
  

ي تجنفزذ في سبزل تعي  إلراءات تخاذالخطة  الذي تقدمهالحافي أهمية وتشهد المعيومات الواردة في هذا التقر ر عيى 
ة الكثزر من السيطات الوطجنية واليلان الوطجني دليال استرشد بهالقاجنون الدولي اإلجنساجني واحترامه. وكاجنت خطة العمل 

رة ي الفتجنتائج إزلابية. وف محققةواللمعيات الوطجنية،  –هذه الهزئات تحزثما ولد –المعجنية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني
ى ذات خر األصكوك الإلى معاهدات القاجنون الدولي اإلجنساجني و تي اجنضّمت ال الدول عدد التقر ر، شهدهذا بالمشمولة 

دار ة و تشر عتدابزر  تأو اسُتحدث تمدصية ارتفاًعا كبزًرا، واعتُ ال اجنون الدولي اإلجنساجني متعيقة بتجنفزذ القكثزرة  عمييةية وا 
( لكذ تقتصر عيىدون أن )أيضا في الملاالت التي تستهدفها خطة العمل. وباإلضافة إلى ذلك، شميت المبادرات 

ي مع مواءمة القاجنون الداخي مدى عمل مشتركة بزن الويارات سعًيا إلى تقزيم وأفرقةعمل مواضيعية خاصة  فرق إجنشاء 
اجنون الدولي القبشأن  مبادرات التدر ب والتثقزفن الدولي اإلجنساجني ذات الصية؛ وتجنسزق المي د من متطيبات القاجنو 

ا عداد أدوات و ن؛ و والصحفز ةالمدجنيالخدمة  وموظفالعسكر ة وقوات الشرطة والقضاة و  القواتللهات من بزجنها اإلجنساجني 
التماًعا  23في استضافة ما ال يقل عن  أيضا توليه. وفضاًل عن ذلك، حضرت الدول أو شاركت اليلجنة الدوليةلي

اهدة تلارة مع –العمل؛ ووافقت عيى صك دولي لدزد القاجنون الدولي اإلجنساجني جنوقشت خاللها أهداف خطةبشأن إقييمًيا 
 األسيحة؛ ويسرت أو رعت اعتماد قرارات وا عالجنات مواضيعية في ميتقيات متعددة األطراف.

 

وساعدت اللمعيات الوطجنية، بصفتها لهات مساعدة ليسيطات العامة في الملال اإلجنساجني، حكوماتها في هذه اللهود، 
بدعم من االتحاد الدولي. وأسدت المشورة بشأن مسائل متصية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني، ووسعت وذلك عجند اإلمكان، 

 لمعيات الوطجنيةن فزها موظفو اللماهزر متجنوعة، بم   إلىلدولي اإلجنساجني جنطاق تقديم الدورات التدر بية المتعيقة بالقاجنون ا
عامة بشأن مسائل القاجنون الدولي اإلجنساجني والمبادئ اإلجنساجنية. توعية  أجنشطة  لجناس اللمهور والمتطوعون فزها، وجنظمت 

عمت دأجنشطتها الرامية إلى تقديم المساعدة؛ و  تطو ر وواصيتوجنشرت مقاالت وأصدرت ملالت وكتزبات وأدلة مزداجنية؛ 
يات هذه اللمع اليلجنة الدولية لهودودعمت . ةذوي اإلعاقألشخاص خدمات الرعاية الصحية وا عادة التأهزل المخصصة ل
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 ساجندةمحوار ثجنائي ومشاورات خبراء وبعقد حيقات عمل مواضيعية ليخبراء وتجنظيم أو  بواسطةومساعي الدول  الوطجنية
قييمية بشأن مسائل متصية بأهداف وألقت بياجنات في تدر بية. فعاليات  ت الجنصيحة لعمل. وأسداخطة مجنظمات دولية وا 

، ولمعت األقران فيما بزندول بشأن تجنفزذ القاجنون الدولي اإلجنساجني عيى الصعزد الداخيي، ويسرت التبادالت أيًضا إلى ال
 ى.القضائية وصجنفتها وتبادلتها مع لهات أخر االلتهادات و لي اإلجنساجني القواجنزن المتصية بالقاجنون الدو عن معيومات 

 

أن أصبحت إلى ، 2015جنهاية شهر آب/أغسطس حتى أعضاء المؤتمر الدولي، التي بذلها كل الدؤوبة للهود وأدت ا
 244 بواسطةصية الخرى ذات األصكوك الو  القانون الدولي اإلنسانيمن معاهدات معاهدة  26في دولة أطرافا  121

عدد كبير من مشاريع  وضعإلى ، وقانونا أو الئحة داخلية 123دولة بسن  57قيام إلى ، و1وثيقة انضمام/تصديق
( باعتماد معاهدة تلارة األسيحة ودخولها 5حري تقدم في ملال جنقل األسيحة )الهدف وباإلضافة إلى ذلك، أُ . قوانينال

ها أبدتالتي  المجناصرة الشدزدة أمور من بزجنها طةجنلي هذا األمر بواسوأُ  .2014حزي الجنفاذ في كاجنون األول/ديسمبر 
الحركة الدولية ليصيزب األحمر والهالل األحمر )الحركة( واللهود المتضافرة التي بذلتها مختيف اللهات صاحبة 

 المصيحة المعجنية.
 

 مقدمة (1

القاجنون  قواعدمن  ُمركبة ملموعةإلى القاجنون الدولي اإلجنساجني تحول ، 18642مجنذ اعتماد اتفاقية لجنزف األولى في عام 
 طائفة دولي اإلجنساجنيالقاجنون الب المتعيقةاالتفاقات والبروتوكوالت والقواعد العرفية  وتتضمن. ، تشهد تطورا مستمراالدولي

والعاميزن في ملال الصحة، والمدجنززن، واألعيان المدجنية،  مجنها مسألة حماية اللرحى والمرضى،واسعة من المواضيع، 
ة القتال. وكل أطراف الجنياعات مييمأجنواع معزجنة من األسيحة وأسالزب  مجنع أو حظرو  ،والميكية الثقافية ،وأسرى الحرب

 ة.اللماعات المسيحة المشاركة في جنياعات مسيحة غزر دولي ومن ضمجنها، الساري  القاجنون الدولي اإلجنساجنيب

أن تجنضم  ملمسيحة، من المهوكي تكون الحمايات الممجنوحة بمقتضى القاجنون الدولي اإلجنساجني فعالة في أوقات الجنياعات ا
عيى الدول األطراف االمتثال  ئذلمعاهدات التي تؤلف ملموعة قواعد القاجنون الدولي اإلجنساجني. و لب عجنداالدول إلى 
 . والدول مييمة أيًضا بالقاجنون الدولي اإلجنساجني العرفي. 3بمقتضى هذه الصكوك اللتياماتها

 

مشتركة بزن اتفاقيات ال 1المادة عيى عاتق الدول. ف وأخزراً  وبجناء عيى ذلك، يقع والب تجنفزذ القاجنون الدولي اإلجنساجني أوالً 
المادة من الدول  ستييم هذهبمقتضى القاجنون الدولي اإلجنساجني، وتالمتثال اللتياماتها ا بوضوح عيىتجنّص  لجنزف األربعة

                                                

 إن قائمة المعاهدات وحاالت االجنضمام والتصدزق والقبول والموافقات المرعية ُمتاحة في قاعدة اليلجنة الدولية بشأن المعاهدات والدول 1 
 https://www.icrc.org/dihاألطراف في هذه المعاهدات عيى الرابط التالي: 

 .1949آب/أغسطس 12لتحسزن حال اللرحى والمرضى بالقوات المسيحة في المزدان المؤرخة في    2 
 اجنظر اتفاقية فززجنا لقاجنون المعاهدات. 3 

https://www.icrc.org/dih
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الدول ]ترم "أن تح . و ترتب عيىاألحوال لميعاالتفاقيات والبروتوكول في  "م[احترا]وتكفل  )...(أن تحترم "األطراف 
اتخاذ أي إلراءات مطيوبة إلعمال الحماية القاجنوجنية المجنصوص عيزها في  "هذه االتفاقية وتكفل احترامها [األطراف

ما  تكفلة قاجنوجنيوجنظم وهياكل ا في ذلك اعتماد إطار عمل صكوك القاجنون الدولي اإلجنساجني التي تكون فزها طرًفا، بم
عامة و  من حمية السالحوالقوات المسيحة واللهات األخرى  يطات الوطجنية والمجنظمات الدوليةتفهم وتحترم السأن : زيي

معاززر متثل ليُ تخذ التدابزر التشر عية والعميية الداخيية ذات الصية؛ وأن ؛ وأن تُ مالقواعد والمبادئ المجنطبقة عيزه جناسال
وأن –ون جناقواعد القة من هذه الملموع اتع اجنتهاكمجن  تُ القاجنون الدولي اإلجنساجني المجنطبقة خالل الجنياعات المسيحة؛ وأن 

 وفًقا ليقاجنون الدولي اإلجنساجني. ها، عجندما تقع،يعاقب مرتكبو 

 

 -خبراءلمن اعدد الدول التي أقرت بفائدة إجنشاء فر ق  تيازدأدى هذا األمر إلى قد في هذا الملال. و شاقة مهمة الدول و 
ويعمل  تجنسزق األجنشطة المتصية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني.ل –معجنية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني وغالًبا ما زدعى للجنة وطجنية

بشأن كل  شورتها، تقدم مهزئة استشار ة مشتركة بزن الويارات ومتعددة التخصصاتكفر ق الخبراء هذا في حاالت كثزرة 
ن الثاجني/زجنازر القرارات. ومجنذ كاجنو  يعجناوصلسيطات السياسية والعسكر ة إلى ا المسائل المتصية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني

هزئات  107 إلى في كل أرلاء العالماإللمالي عددها  رفعمما  4هزئات،من هذه ال تفعزل تسع، أجنشئ أو أعزد 2012
. واتخذت دول أخرى خطوات في سبزل إجنشاء هزئة مماثية. وخطة العمل والتعهدات المقدمة 2015آب/أغسطس في 

معجنية عمل الكثزر من اليلان الوطجنية الت لهمأرشدت وأ ي والثالثزن بشأن األهداف الواردة فزهاي الحادفي المؤتمر الدول
عتماد تدابزر ا  فيأبيغ األثر لهودها لكاجنت االستعراض. وغالًبا ما ببالقاجنون الدولي اإلجنساجني خالل الفترة المشمولة 

 ومبادرات ترمي إلى تحقزق أهداف خطة العمل.

 

الحركة. سيًا من أهداف رئيوباإلضافة إلى ذلك، يشكل تعي ي المعرفة بالقاجنون الدولي اإلجنساجني وتجنفزذه واالمتثال له هدًفا 
لمتعددة ا ومن شأن اللمعيات الوطجنية، بصفتها لهات مساعدة ليسيطات العامة في العمل اإلجنساجني وبواسطة أجنشطتها

ها في سبزل احترام القاجنون الدولي اإلجنساجني في بيداجنها. في بيد حكوماتالمع باالقتران  ،أن تؤدي دوًرا هاًما األوله
املها في ن بواسطة بر قواعد القاجنو في تعي ي المعرفة بهذه الملموعة من  ة اللمعيات الوطجنيةوتلدر اإلشارة إلى مساهم

ية عموًما ذلك، تشارك اللمعيات الوطجنملال تعي ي القاجنون الدولي اإلجنساجني والتثقزف والتوعية بشأجنه. وباإلضافة إلى 
عية اللمعية الوطجنية أو ترأسها اللمداخل جنشأ اليلجنة في عمل اليلان الوطجنية المعجنية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني )إذ تُ 

ي إعداد ف مباشرةً مساهمة الوطجنية، أو تدزر أماجنتها، أو تشارك بصفتها عضًوا كامل الحقوق أو مراقًبا(، مما يساهم 
 بزر خاصة لتجنفزذ القاجنون الدولي اإلجنساجني.تدا

 

                                                

( وسيوفزجنيا 2014( والعراق )2014( وبجنغالديش )1420( والبحر ن )2015( واللمهور ة العربية السور ة )2015في الكو ت ) 4 
 (.2012( وسزرالزون )2012( وقطر )2013( ولزبزر ا )2014)



32IC/15/17.1  6 
 

 

لجنحو المحدد في عيى ا ،ط بهاو والتفويض المجن بالمهام الموكية إلزها بمولب اتفاقيات لجنزفضطيع ت إذ -واليلجنة الدولية
العمل من ألل التطبزق األمزن ليقاجنون الدولي " ، بغرضوالجنظام األساسي والجنظام الداخيي ليحركة جنظامها األساسي

 إجنما -"وا عداد أي تطو ر له" "فهم وجنشر القاجنون الدولي اإلجنساجنيو" "اإلجنساجني الوالب التطبزق في الجنياعات المسيحة
في سبزل تعي ي المعرفة بالقاجنون الدولي اإلجنساجني وتجنفزذه ودعم االمتثال لقواعده، متى وأزجنما تجنطبق.  هامةً تكرس لهوًدا 

وترمي األجنشطة ذات الصية، ومن ضمجنها األجنشطة المتاحة بواسطة وحدة الخدمات االستشار ة في ملال القاجنون الدولي 
اجنضمام الدول إلى معاهدات القاجنون الدولي اإلجنساجني وتقديم  مؤايرةما زيي: القيام باإلجنساجني في اليلجنة الدولية، إلى 

اعتماد تدابزر وآليات بغرض إعمال أحكام االتفاقية عيى الصعزد الداخيي؛ وضمان أن من ألل القاجنوجني والتقجني  دعمال
 تقّوضال وأ المتضرر ن من الجنياعات المسيحة القاجنون عيى الصعزد الدولي واإلقييمي حماية   تطو رتعيي اقتراحات 

 معاززر القاجنون الدولي اإلجنساجني القائمة؛ وترسزخ االمتثال ليقاجنون الدولي اإلجنساجني أثجناء الجنياعات المسيحة وكفالة فهم
  في هذه السياقات فهًما صحيًحا. مجنطبقال القاجنون 

 

 تبرعداًفا هامة في ملاالت تُ الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن أه 2وتعرض خطة العمل الميحقة بالقرار رقم 
الملموعة  المعيومات شهدهذه الحاالت. وتلتعي ي الحماية في الجنياعات المسيحة وتجنطوي عيى عواقب إجنساجنية لأساسية 
لى إالتي بذلها كل أعضاء المؤتمر الدولي خالل األعوام األربعة الماضية سعًيا  الهامةعيى اللهود هذا التقر ر لتولزف 

  وحة بمقتضى القاجنون الدولي اإلجنساجني واقًعا وتخفزف المعاجناة الجناتلة عن هذه الحاالت.القاجنوجنية الممجن لعل الحماية

 
 

 معلومات أساسية (2

الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن والذي زتضمن خطة  2لرى تلميع هذا التقر ر المرحيي وفقا ليقرار رقم 
األهداف المحددة فزها. واألهداف في إطار ويحث كل أعضاء المؤتمر الدولي عيى تجنفزذ اإللراءات المذكورة  ،عمل

تعي ي الحماية الخاصة ( 2؛ )اإلجنساجنية في الجنياعات المسيحة تعي ي حصول السكان المدجنززن عيى المساعدة (1هي: )
حماية معيية ليصحفززن، ( 3؛ )اإلعاقة ووالجنساء واألشخاص ذو األشخاص، ال سيما األطفال  الممجنوحة لبعض الفئات من

 الدولي تحسزن إدراج وقمع االجنتهاكات اللسيمة ليقاجنون ( 4؛ )اإلعالم في القاجنون الدولي اإلجنساجني والدور المجنوط بوسائل
 واالتحاد الدولي كي ( جنقل األسيحة. وتشمل دعوات محددة إلى الدول واللمعيات الوطجنية واليلجنة الدولية5؛ )اإلجنساجني

 تتخذ إلراءات.
 

ملال تجنفزذ  فيوالتقدم الذي أحريته الدول واللمعيات الوطجنية  تخذتهااتي و تضمن التقر ر معيومات عن اإللراءات ال
، و تيح لمحة عامة عن المبادرات واألجنشطة الرئيسية ذات الصية التي 2012مجنذ كاجنون الثاجني/زجنازر  خطة العمل

 لوطجنية فيإلى الدول واللمعيات ا ُأرسلكان قد متابعة لياستبيان  عيى الردوداضطيعت بها اليلجنة الدولية. ويستجند إلى 
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 78ي وتم تيق. أتاحتها اليلجنة الدولية واالتحاد الدولي أخرى ومعيومات ، كما يستجند إلى مصادر 2015جنيسان/أبر ل  30
من  ردا 28من اللمعيات الوطجنية و ردا 50، تشمل 2015عيى االستبيان المذكور أعاله بحيول آب/أغسطس  ردا

أعضاء المؤتمر  هازجنفذألجنشطة التي لمن جنوعه  فر داً حصرًا ة الواردة وتشكل األلوب الدول األطراف في اتفاقيات لجنزف.
 القرارات المعتمدة في المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن.  متابعةإطار الدولي في 

 

ت القاجنون ل بشأن تصديقها عيى معاهداالدو  اسُتعزن بها: اإلخطارات الرسمية التي أرسيتهاالتي خرى األمصادر الوتشمل 
 ؛قاعدة بياجنات اليلجنة الدولية بشأن تجنفزذ القاجنون الدولي اإلجنساجني عيى الصعزد الوطجنيو ؛ زهاالدولي اإلجنساجني/اجنضمامها إل

المستلدات التي تجنشرها اليلجنة الدولية كل سجنتزن بشأن تجنفزذ القاجنون الدولي اإلجنساجني عيى الصعزد الوطجني والسوابق و 
عزد الوطجني الدولي اإلجنساجني عيى الص حيية بشأن تجنفزذ القاجنون ر والتقار ر الم الملية الدولية؛في  القضائية ذات الصية

والتي أعدتها اليلجنة الدولية بالتعاون مع مجنظمات حكومية دولية تغطي أقاليم معزجنة )مثل األمر كزتزن، وأوروبا الشرقية 
ام لألمم عوآسيا الوسطى، والبيدان الجناطقة باليغة العربية(؛ والتقار ر السجنوية الصادرة عن اليلجنة الدولية وتقار ر األمزن ال

 المتحدة بشأن مواضيع متصية بأهداف خطة العمل.
 

ذ زتبع هذا التقر ر  عية ذات الصية ر يقّيم تحقزق األهداف الخمسة لخطة العمل والمواضيع الففإجنه هيكل خطة العمل، وا 
اضيع المو ار في إطالتعهدات التي قّدمها أعضاء المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن أيضا ويحدد  الواحد تيو اآلخر.

عض اإلشارات بالتقر ر . وفضاًل عن ذلك، زتضمن هامستويات تجنفزذب اإلفادة عية ألهداف خطة العمل، ولكن، دون الفر 
قييمية بشأن  تقار ر  جنشرو  بها، مثل اعتماد قرارات معزجنةمجنوطة الالخاصة الواليات إلى مبادرات أطيقتها مجنظمات دولية وا 

 .العمل خطةذ إلراءات أخرى ذات صية بتجنفزذ مواضيعية واتخا
 

في األعوام األربعة الماضية و/أو التي أفادت بها الدول وأعضاء الحركة بشأن تحقزق  التي اتخذتهاوكاجنت الخطوات 
األهداف الخمسة لخطة العمل خطوات كثزرة ومتجنوعة. وال يعتيم هذا التقر ر أن يكون شاماًل وأن يصف كل العمل الهام 

ولية لراءات المتخذة ولمحة مبل يقتصر هدفه عيى تقديم لمحة عامة عن طبيعة اإل مجنلي أثجناء فترة إعداد التقر ر،ال
األجنشطة والتدابزر التي اعتمدها ويستشهد عيى تحقزق األهداف الخمسة لخطة العمل.  من ألل محددةعن مبادرات 

ات لزدة ارسمحددة أو تشكل مممزول إلى  شزرمع أمثية أخرى كثزرة وت تتشابةأمثية بمختيف أعضاء المؤتمر الدولي 
 مستقبيية.يمكن أن تكون جنماذج لمساٍع 

 

اعدة بياجنات قرلى االطالع عيى ، زُ المحددة التجنفزذتدابزر ومبادرات عن عيى المي د من المعيومات المفصية  ليحصولو 
المؤتمر والموقعزن الشبكززن ليلجنة الدولية و  عيى الصعزد الوطجني اليلجنة الدولية بشأن تجنفزذ القاجنون الدولي اإلجنساجني

 الدولي.

 

https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/en/resource-centre/result?context=hf%253D7%2526s%253D%2526logic%253Dinternet-eng%2526sa%253D0%2526q%253D%252522biannual%252Bupdate%252522&s=lastmodifieddate&sa=0&b=0
https://www.icrc.org/en/resource-centre/result?context=hf%253D7%2526s%253D%2526logic%253Dinternet-eng%2526sa%253D0%2526q%253D%252522biannual%252Bupdate%252522&s=lastmodifieddate&sa=0&b=0
https://www.icrc.org/en/resource-centre/result?context=hf%253D7%2526s%253D%2526logic%253Dinternet-eng%2526sa%253D0%2526q%253D%252522biannual%252Bupdate%252522&s=lastmodifieddate&sa=0&b=0
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 تنفيذ خطة العمل -3

 تعزيز حصول السكان المدنيين على المساعدة اإلنسانية في النزاعات المسلحة: 1الهدف 

 اإلجنساجني الحقل في العاميزنهذا القسم الخطوات التي اتخذتها الدول واليلجنة الدولية في سبزل احترام وحماية  يعرض
تاحة والمرافق اإلجنساجنية   إلى عائق أيّ  ودون  أمان وسرعة في مرورها وتيسر المتحزية غزر اإلجنساجنية اإلغاثة مروروا 

 . المحتالزن المدجنززن السكان
 
 

واحدة عيى . ووقعت دولة اإلجنساجنيتعهدات مختيفة تتجناول الوصول  5ُقدمت إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن وقد 
  .5تعهدات مجنها، ووقعت أو شاركت لمعية وطجنية واحدة عيى األقل في التوقيع عيى تعهدزن 4األقل عيى 

 
 

 هذا الهدفالتدابزر التي اتخذتها الدول لتحقزق 
 

 الدول األطرافعدد ملموع  رفعمما ، 1949تفاقيات لجنزف األربع لعام أصبح لجنوب السودان وفيسطزن طرفزن في ا
توكول في البرو  ا. كما أصبحت فيسطزن والفيبزن ولجنوب السودان أطراف2015آب/أغسطس  فيدولة طرًفا  196إلى  فزها

عدد  رفعمما ، 1977اإلضافي األول، وأصبحت فيسطزن ولجنوب السودان طرفزن في البروتوكول اإلضافي الثاجني لعام 
بروتوكولزن اإلضافززن عيى التوالي. وأصبحت ثالث في هذزن ال ادولة طرف 168و ادولة طرف 174إلى الدول األطراف 

  -2005البروتوكول اإلضافي الثالث إلى اتفاقيات لجنزف بشأن اعتماد شارة ممزية إضافية لعام عشرة دولة طرًفا في 
 دولة طرًفا. 72بيغ عدد الدول األطراف فيه  وبالتالي -الكر ستالة )البيورة( الحمراء

 

وعيى الصعزد الوطجني، اعتمدت دول كثزرة تدابزر قاجنوجنية 
دار ة،  في أغيب الوطجنية  هامن لمعيات بدعموعميية وا 

في إطار لهودها الرامية إلى تعي ي إمكاجنية وذلك ، األحيان
السكان المدجنززن عيى المساعدات اإلجنساجنية في  حصول

هذه  توي عالتعسفية ل العرقيةالجنياعات المسيحة، ومجنع 
يالة العقبات اإلدار ة أمام بسرعة المساعدات  ذه ه إتاحةوا 
 .المساعدات

 
 

                                                

 .عيى هذه التعهدات لمعيات وطجنية 6دول و 8ما ملموعه  توقع 5 

أدرلت الجنمسا عدًدا من األحكام المتعيقة بحماية المدجنززن 
شأن قاجنوجنها اللجنائي ب موادوالعاميزن في الملال اإلجنساجني في 

شخاص" و"لرائم الحرب األ"لرائم الحرب المولهة ضد 
سبب دولية" و"لرائم الحرب بالشارات البعثات و الالمرتكبة ضد 

 التعديالت حزيرة". ودخيت و محظالحرب الاستخدام أسالزب 
 .2015الجنفاذ في كاجنون الثاجني/زجنازر 
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لي اإلجنساجني والمبادئ الدو سور ة، إلى احترام القاجنون بيدان من بزجنها ا زتعيق بمفيودعت بيليكا بقوة عيى المستوى الدولي، 
لمع كل الويارات والوكاالت المعجنية، ومجنها مكتب فأجنشأت بيليكا فرقة عمل ت   جنساجنية. أما عيى الصعزد الداخيياإل

بقاء الم ةوالعسكر  ةوساط الدبيوماسياألاإلغاثة اإلجنساجنية، سعًيا إلى التوعية في  ساعدات بضرورة احترام هذه المبادئ وا 
تشر عات وتدابزر إدار ة من ألل تسهزل تقديم  6خرى. واعتمدت كولومبيااألعمال األعن لداول  قيةمستاإلجنساجنية 

استراتزلزتها المتعيقة بحماية المدجنززن  2013المساعدات إلى ضحايا الجنياعات المسيحة. واستعرضت سويسرا في عام 
 بغرض تحسزن اتساق تدابزرها وفعالزتها. في الجنياعات المسيحة

 

ًرا الكر ستالة )البيورة( الحمراء أمالهالل األحمر/ضمان احترام شارات الصيزب األحمر/اعتماد تدابزر داخيية ل شكلوي
ستفادة من االو  ،أثجناء الجنياعات المسيحةالحصول عيى هذه الرعاية  رسزيم الرعاية الصحية، وتأساسًيا في ملال تقدي

دولة تشر عات داخيية ذات صية باستخدام الشارات المحمية. وعيى  16الحركة. واعتمدت  جنفذهااألجنشطة اإلجنساجنية التي ت
الة تد استخدام شارات الصيزب األحمر والهالل األحمر والكر سقاجنوجًنا يحدّ  2013سبزل المثال، اعتمدت الفيبزن في عام 

 إساءةسبب ب عقوباتاب أخرى. و جنص عيى هذه الشارات وألسب و جنص عيى عقوبات الجنتهاك )البيورة( الحمراء وحمازتها
ستخدام اب ويضع قائمة بمن أذن لهمالكر ستالة )البيورة( الحمراء  استخدام شارات الصيزب األحمر/ الهالل األحمر/

ستخدام ا ساءةالشارة. وأفادت بعض الدول واللمعيات الوطجنية بإلراء مفاوضات أو عقد حيقات عمل بهدف وضع حد إل
 الشارات المحمية في بيداجنها.

 
عت دول أعضاء في مجنظمات وشل

إقييمية ودولية إعداد تقار ر واعتماد 
قرارات بشأن مواضيع متصية 
بالحصول عيى المساعدات اإلجنساجنية 

دعم من ب ،رت الجنرو جيسّ فوتوي عها. 
المفاوضات بشأن  ،دول أخرى 

السياسة و  الصحة العالمية"موضوع 
الذي زتجناول سالمة  "الخارلية

العاميزن في ملال الصحة والمرافق 
الصحية، كما يسرت اعتماد اللمعية 

                                                

دار ة عدة توسع جنطاق قاجنون عام  2015وعام  2012اعتمدت كولومبيا بزن عام 6   de 2011. Ley 1448)  2011تدابزر تشر عية وا 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones ) .وا عداده 
 

 2014أصدرت سويسرا في كاجنون األول/ديسمبر 
 Humanitarian Access الجنسخة الثاجنية من مجنشور

in Situations of Armed Conflict: Handbook on 
the International Normative Framework  

)الوصول اإلجنساجني في حاالت الجنياعات المسيحة: 
اإلطار المعياري الدولي( الذي ساهمت  بشأنكتزب 

 الكتزب دلزل رد مع اليلجنة الدولية في إعداده. و 
 . وُتقدمPractitioners’ Manualليممارسزن بعجنوان: 

 ترتكي تدر بية دوراتإلى المؤسسات اإلجنساجنية  أيضاً 
 .عيى هذزن المجنشور ن
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مم اللمعية العامة لأل التي تعتمدهاخرى األقرارات ال. وتشمل موضوعال اهذ بشأنالعامة لألمم المتحدة ثالثة قرارات 
تقديم  سالمــة وأمــن العاميــزن في ملالبشأن " راتقراوتقديم المساعدات اإلجنساجنية  اإلجنساجنيبشأن الوصول  سجنوياالمتحدة 

تعي ي تجنسزق المساعدة اإلجنساجنية التي تقدمها األمم المتحدة في "و 7"المساعدة اإلجنساجنية وحمازـــة موظفــي األمم المتحدة
. ووضعت دول عدة، من ضمجنها سويسرا، مبادئ تولزهية من ألل تعي ي فهم اللهات الفاعية اإلجنساجنية 8"حاالت الطوارئ 

 ،وتقديم المساعدات واللواجنب ذات الصية في حاالت الجنياعات المسيحة اإلجنساجنيلإلطار المعياري الذي زجنظم الوصول 
 عميية.تولزهات  يعاميزن في الملال الصحيل هذه الدولوتقدم 

 
 لتحقزق هذا الهدفالتدابزر التي اتخذها أعضاء الحركة 

 
وجنظمت  9سيما في ملال المبادئ األساسية. كثزرة أجنشطة تدر بية لموظفزها ومتطوعزها، وال جمعيات وطنيةجنظمت 

وقدمت اللمعيات الوطجنية العامية في حاالت  10عامة بشأن المبادئ األساسية.توعية أجنشطة أيًضا لمعيات وطجنية 
العربي السوري، خدمات اإلسعافات األولية. وجنشر الصيزب األحمر البيليكي األحمر مسيحة، مثل الهالل الجنياعات ال

في القاجنون اإلجنساجني ) Humanitarian Law in Practice دلياًل بعجنوان 2013)القسم الجناطق باليغة الفرجنسية( في عام 
عجنف  جنياعات مسيحة أو حاالت. والدلزل موله لموظفي المجنظمات اإلجنساجنية البيليكية العامية في حاالت (الواقع العميي

من  هعتمادا السيوك الذي زجنبغي العاميزن في الملال اإلجنساجني و وصي ب المعجني بحمايةاإلطار القاجنوجني  عرضعامة. وي
باتي، بدعم من اليلجنة الدولية والصيزب األحمر ألل ضمان سالمتهم. وأعدت وجنشرت لمعية الصيزب األحمر الكزر 

 A guide for parliamentarians and government in the Republic of Kiribati to ، الدلزل المعجنون األسترالي

11t Movementthe International Red Cross and Red Crescen (إلى البرلماجنززن والحكومة في لمهور ة  دلزل

                                                

قرار اللمعية العامة لألمم و  ؛2013آذار/مارس  21المؤرخ  A/RES/67/85من لمية قرارات أخرى: قرار اللمعية العامة لألمم المتحدة  7 
أزيول/سبتمبر  29المؤرخ  A/69/406قرار اللمعية العامة لألمم المتحدة و  ؛2014شباط/فبرازر  18المؤرخ  A/RES/68/101 المتحدة
2014. 

قرار اللمعية العامة ؛ و 2014شباط/فبرازر  18المؤرخ   A/RES/68/101من لمية قرارات أخرى: قرار اللمعية العامة لألمم المتحدة 8 
كاجنون  19المؤرخ  A/RES/69/135 قرار اللمعية العامة لألمم المتحدةو  ،2014شباط/فبرازر  12المؤرخ  A/RES/68/102 لألمم المتحدة
 .2015الثاجني/زجنازر 

جندوجنيسيا والمغرب زعيى سبزل المثال، اللمعيات الوطجنية في: أذرب 9  ألماجنيا وجنزوي يجندا وأستراليا والمميكة المتحدة وكولومبيا و ليان وكجندا وا 
 جنمارك وأوكراجنيا.اوليسوتو ومياجنمار والجنرو ج والبرتغال وموجناكو وتركيا والد

 عيى سبزل المثال، اللمعيات الوطجنية في: المغرب وغزجنيا وأفغاجنستان وهولجندا والفيبزن وبولجندا. 10 
 اجنظر:  11 

Kiribati Red Cross Society, A Guide for Parliamentarians and Government in the Republic of Kiribati to the 

International Red Cross and Red Crescent Movement, 2014. 

http://www.redcross.org.au/files/Kiribati_Guide.PDF
http://www.redcross.org.au/files/Kiribati_Guide.PDF
http://www.redcross.org.au/files/Kiribati_Guide.PDF
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في الملال  تعر ف البرلماجنززن بالحركة وبعميها بغرض، (بشأن الحركة الدولية ليصيزب األحمر والهالل األحمر تيكزر با
 اإلجنساجني.

 

اعات جني الواألطراف من الدول ومن غزر الدول في  حسالحمية ال وصون حوار بجناء مع كل إقامة اللجنة الدوليةوواصيت 
حصول عيى الوتسهزل ها بمقتضى القاجنون الدولي اإلجنساجني في ملال احترام التياماتمسيحة سعًيا إلى تذكزرها بال

، موظفي اليلجنة الدولية. وباإلضافة إلى ذلكإلى تقديم الضماجنات األمجنية الاليمة المساعدات اإلجنساجنية غزر المتحزية و 
الوطجنية المعجنية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني في  اليلانإطار  فيأسدت مشورة قاجنوجنية وقدمت دعًما إلى سيطات الدول، 

تها التياما، وذكرتها بالمزداجنية والعمييات اإلجنساجنيمعظم األحيان، بهدف اعتماد تشر عات ترمي إلى تسهزل الوصول 
 قتضى القاجنون الدولي اإلجنساجني.بم
 

، شاركت اليلجنة الدولية في مشاورة واسعة 2011طيق في عام وفي إطار مشروع الرعاية الصحية في خطر الذي أُ 
كان مجنها ما  ،عمل بشأن الرعاية الصحية في خطرحيقة  11الجنطاق ضمت كل اللهات الفاعية المعجنية. وجنظمت 

 وُخصصت .هذه اللهات فيه تركشاومجنها ما  سالحإلى السيطات الوطجنية واللمعيات الوطجنية وحمية ال صاً يخص اً موله
اليلجنة  رتأصد ،هذه في استضافتها الحكومة األسترالية. وعقب حيقة العمل تشاركليقوات المسيحة حيقة عمل واحدة 

الترو ج لممارسات عسكر ة مزداجنية تكفل الوصول اآلمن إلى خدمات الرعاية  بعجنوان تقر ًرا 2014في عام الدولية 
حمية السالح  لميعبإمكان  أن وبما ،عميية تشاور استغرقت عامزن بعدو ، 2015وفي حي ران /زوجنزو . الصحية وتقديمها

 :Safeguarding the provision of health care ، جنشرت اليلجنة الدولية تقر رأو يعيقوه العمل اإلجنساجنيأن يسهيوا 

Operational practices and relevant international humanitarian law concerning armed groups (ون ص
 (الصية فيما زتعيق باللماعات المسيحة ومزداجنية والقاجنون الدولي اإلجنساجني ذالممارسات التقديم الرعاية الصحية: 

ركة شاركت في تجنظيمها اليلجنة الدولية واليلجنة البيليكية المشت ،باإلضافة إلى أداة عميية. وقامت حيقة عمل أخرى ليخبراء
 ،2014 زجنازر/قدت في بروكسل في كاجنون الثاجنيبزن الويارات المعجنية بالقاجنون اإلجنساجني والصيزب األحمر البيليكي وعُ 

، كاجنت اليلجنة المشاركزنزر عمل سيتمن ألل بتقزيم األطر المعيار ة الداخيية المتعيقة بحماية تقديم الرعاية الصحية. و 
لعمل حيقة ا عندراسة قطر ة بهدف تحدزد أفضل الممارسات. وأدت هذه العميية إلى جنشر تقر ر  33الدولية قد ألرت 

األطر المعيار ة الداخيية لحماية )   protection of health careDomestic normative frameworks for theبعجنوان 
 The implementation of rules protecting the provision of health care in armedو 12(الرعاية الصحية

toolconflicts and other emergencies: A guidance  (الرعاية الصحية في  قديمي تمتح التيقواعد ال تطبزق
 .13(الجنياعات المسيحة وحاالت الطوارئ األخرى: أداة إرشادية

                                                

 اجنظر: 12 
ICRC, “Domestic Normative Frameworks for the Protection of Health Care, Report of the Brussels Workshop, 29-31 
January 2014”. 

 اجنظر: 13 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p4208.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p4208.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p4208.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4243.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4243.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4243.htm
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiG1c6R6KXHAhVM2xoKHQw5B1w&url=https%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Feng%2Fassets%2Ffiles%2Fpublications%2Ficrc-002-4215.pdf&ei=eWzMVca0Kcy2a4zynOAF&usg=AFQjCNEahrqUaJqE6iiemhblchd97DP2Qg&sig2=gcW4967mjymkON3WzCCRvA&bvm=bv.99804247,d.d2s
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjzjviSzqbHAhXEuBoKHXnCAF0&url=https%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fen%2Fdocument%2Fimplementation-rules-protecting-provision-health-care-armed-conflicts-and-other-emergencies&ei=cNfMVfOWNcTxavmEg-gF&usg=AFQjCNHJggnDLbkj3II-3zYXHzT8j4ETRg&sig2=er7MpVPAbrU6yZkB2x17_w&bvm=bv.99804247,d.d2s
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjzjviSzqbHAhXEuBoKHXnCAF0&url=https%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fen%2Fdocument%2Fimplementation-rules-protecting-provision-health-care-armed-conflicts-and-other-emergencies&ei=cNfMVfOWNcTxavmEg-gF&usg=AFQjCNHJggnDLbkj3II-3zYXHzT8j4ETRg&sig2=er7MpVPAbrU6yZkB2x17_w&bvm=bv.99804247,d.d2s
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjzjviSzqbHAhXEuBoKHXnCAF0&url=https%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fen%2Fdocument%2Fimplementation-rules-protecting-provision-health-care-armed-conflicts-and-other-emergencies&ei=cNfMVfOWNcTxavmEg-gF&usg=AFQjCNHJggnDLbkj3II-3zYXHzT8j4ETRg&sig2=er7MpVPAbrU6yZkB2x17_w&bvm=bv.99804247,d.d2s
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أسئية ) Q&A and lexicon on humanitarian access مقاال بعجنوان 2014وجنشرت اليلجنة الدولية في حي ران/زوجنزو 
الدولي  لقاجنون قواعد ا و ؤكد بصورة عامةزتجناول مسائل مزداجنية وقاجنوجنية  (الوصول اإلجنساجنيومعلم في ملال وألوبة 

 دولية )بما في ذلك االحتالل(.الدولية وغزر المسيح الجنياع الاإلجنساجني المتصية بالوصول اإلجنساجني في حاالت 
 

 

األشخاص، ال سيما األطفال والنساء  تعزيز الحماية الخاصة الممنوحة لبعض الفئات من: 2الهدف 
 اإلعاقة وواألشخاص ذو 

اتخذتها الدول واللمعيات الوطجنية واليلجنة الدولية في لهودها الرامية إلى إتاحة  يشزر هذا القسم إلى الخطوات التي
 .اإلعاقة وال سيما األطفال والجنساء واألشخاص ذو  وضمان وتعي ي الحماية الممجنوحة لضحايا الجنيعات المسيحة،

 

 : تعزيز حماية األطفال في النزاعات المسلحة1-2 الهدف

م  دولة واحدة عيى  ما ال يقل عن ووقعبشأن حماية األطفال.  مختيفا تعهدا 14إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن ُقدِّ
 5 تتجناولمجنها. و  تعهدات 9تعهدات مجنها، ووقعت أو شاركت لمعية وطجنية واحدة عيى األقل في التوقيع عيى  9

التوقيع في  وقعت أو شاركتتعهدات  3و دولة واحدة عيى األقل ماعيزه وقعتن هداتعمن بزجنها  - بالتحدزد تعهدات
 غزر القاجنوجني والمشاركة في أعمال عدائية و/أو التلجنزدحماية األطفال من  -14لمعية وطجنية واحدة عيى األقلعيزها 
لمجنايعات االبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في في أن تصبح الدول طرفا مسألة 

وطجنية إلى إعداد برامج تدر ب مهجني تتيح ال إحدى اللمعيات. وأشار تعهد واحد وقعت عييه 2000لعام  المسيحة
تحدزد ل خاصةيتلجنزد التطوعي، كما أشار تعهد واحد وقعت عييه إحدى الدول إلى إعداد جنظم ل ملديةبدائل ألطفال ل

 .فة خاصةالمستضعفزن بصألطفال من ألل االهوية والتسلزل 
 

  لتحقزق هذا الهدفدول الاتخذتها التي تدابزر ال
 

، ات المسيحةالمجنايعالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في دولة طرفا في  16أصبحت 
 دولة. 159 إلى فيه ملموع عدد الدول األطراف فارتفع

 

                                                
ICRC, XIX, “The Implementation of Rules Protecting the Provision of Health Care in Armed Conflicts and other 
Emergencies: A Guidance Tool”, March 2015. 

 دول ولمعزتان وطجنزتان هذه التعهدات. 3 ما ملموعه قدم 14 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/humanitarian-access-icrc-q-and-a-lexicon.htm
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-11-b&chapter=4&lang=en
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طفال في ألتلجنزد ا تمجنعوأفادت دول كثزرة بولود تشر عات داخيية لدزها 
 اشخاصأباعتبارهم األطفال في حاالت كثزرة  وُعرِّفقواتها المسيحة. 

عاما من العمر. واعتمدت دول عدة تشر عات مماثية  18لم زبيغوا بعد 
 وبواسطة قواجنزن مستقية محددة أسواء ، 2012مجنذ كاجنون الثاجني/زجنازر 

رائم في تشر عاتها المتعيقة باللبهذا الموضوع بإدراج لر مة ذات صية 
كوادور(. واعتمدت األرلجنتزن في عام   2012الدولية )مثل الجنمسا وا 

 عاما عيى استخدام األسيحة.  17و 13ا يحّظر تدر ب طالب المدارس العسكر ة الذزن تتراوح أعمارهم بزن ا ويار ً قرارً 

 

 Guidelines for Protecting Schools and Universities from Militaryوثيقة بعجنوان  عُتمدتوباإلضافة إلى ذلك، ا 

Use during Armed Conflict  (تاالمبادئ التولزهية لحماية المدارس واللامعات من االستخدام العسكري أثجناء الجنياع 
الجنرو ج واألرلجنتزن تحت إشراف  ((مبادئ لوسزجنس التولزهية) Lucens Guidelinesـ ب إلزها أيضاويشار ) (ةالمسيح

والجنمسا وهولجندا والبرتغال وسويسرا. وتقترح هذه المبادئ التولزهية تدابزر عميية يمكن أن تتخذها أطراف الجنياع كي تحدث 
ارة عات في حاالت الجنياعات المسيحة. وتلدر اإلشماي ليمدارس والليقّيص االستخدام العسكر تحوال في السيوك يمكن أن 

بتجنفزذ المبادئ التولزهية المذكورة أعاله  2015 يمت بحيول آب/أغسطسدولة كاجنت قد الت 49في هذا السياق إلى أن 
دته الذي عق ،من الهلمات )في إطار مؤتمر أوسيو بشأن المدارس اآلمجنة: حماية التعييم إعالن المدارس اآلمجنةبتأززد 

 (.2015في أيار/مازو  ويارة خارلية الجنرو ج
 

/أو ووتجنفذ فرجنسا وكولومبيا، من بزن دول أخرى، تدابزر بشأن إعادة تأهزل األطفال المتضرر ن من الجنياعات المسيحة 
هم من االجنضمام إلى اللماعات المسيحة. عيى سبزل المثال، وقعت القوات الفرجنسية في إطار عميية برخان في مجنع

ُيعهد  (، زجنص عيى أنالزوجنيسف) مجنظمة األمم المتحدة ليطفولةالدولية و مالي عيى اتفاق مع السيطات المالية واليلجنة 
 سف كي زتسجنى لألطفال المشاركة في برامج إعادة التأهزل. وتعهدتيبلميع األطفال الذزن تلدهم قوات برخان إلى الزوجن

 .اصةبصفة خة التدخل في قطاعات الملتمع الضعيفألطفال بواسطة لمسيحة د اللماعات الزكولومبيا بمجنع تلجن
 

 . وأشارت دول كثزرة إلى امتالكها سللّ مشروعةعيى مجنع تلجنزدهم بصورة غزر  الميالدويساعد تسلزل األطفال عجند 
في  2014ام سيك في ع. وجنفذت بعض الدول في اآلوجنة األخزرة تدابزر مماثية. فعيى سبزل المثال، أدرلت المكليموالزد

 اطفل في أن ُيسّلل فورا بعد الميالد. وبجناء عيى ذلك، زلب عيى السيطات المكسيكية أن تصدر ملاجنً  دستورها حق كل
 شهادة الميالد. من أول جنسخة 

 
متعددة األطراف. عيى سبزل المثال، ترأس إجندوجنيسيا حاليا المجنظمات الدول تدابزر عبر الوباإلضافة إلى ذلك، تتخذ 

رتكبة ممكيف باستعراض التقار ر المتعيقة باالجنتهاكات الال، فر ق مليس األمن العامل المعجني باألطفال والجنياع المسيح

في  د وقطر وُعماناسورية وتشاعتمدت 
قواجنزن داخيية خاصة  2014و 2013عامي 

تمجنع مشاركة األطفال في الجنياعات المسيحة 
أو تلجنزدهم في القوات المسيحة أو اللماعات 

 المسيحة.

 

http://protectingeducation.org/guidelines
http://protectingeducation.org/guidelines
http://protectingeducation.org/guidelines
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
http://www.un.org/ar/sc/WGCAAC/index.shtml
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باستعراض التقدم المحري في وضع وتجنفزذ خطط العمل الوطجنية بشأن و ، األطفال المتضرر ن من الجنياعات المسيحة ضدّ 
 .بالجنظر في أي معيومات أخرى تقدم إليه، و والجنياع المسيحاألطفال 

 
 

 لتحقزق هذا الهدفها أعضاء الحركة اتخذالتي تدابزر ال
 
ة و/أو تثقزف السيطات الوطجنية توعيلبأجنشطة  15جمعيات وطنيةتعي ي حماية األطفال في الجنياعات المسيحة، اضطيعت ل

 أطفال معلحماية والمساعدة بشأن اأجنشطة  16بعض اللمعيات الوطجنية وجنفذتبهذه المسألة.  الجناسمية السالح وعامة وح
مولودزن في مخيمات لاللئزن، مثل تقديم المساعدة الجنفسية االلتماعية وخدمات الرعاية الصحية والدعم التعييمي 

جنشاء أماكن مالئمة لألطفال. وشارك متطوعون من لمعية الصيزب األحمر األوكراجني  لالء في إمشاركة جنشطة وا 
. وجنفذت لمعيات وطجنية أخرى مثل الصيزب 2014و 2013طفال من مجنطقة الجنياع في شرق أوكراجنيا في عامي األ

لماعات لااألحمر الكولومبي والصيزب األحمر الهجندوراسي مشار ع قدمت بدائل لألطفال بهدف مجنعهم من االجنضمام إلى 
 Creandoبواسطة مشروع  مثال األحمر الهجندوراسي أعد الصيزبو لرامية. اإلجنشطة األمسيحة والمشاركة في ال

Oportunidades  (إزلاد الفرص )فة بصضعفة الملتمع المست قطاعاتمهجني تمد المجنتمزن إلى تدر ب  دورات
  . تلار ةأعماالً وا ئزبدكي زلدوا عماًل أو الاليمة لبالمهارات خاصة 

 
ها لتياماتااللماعات المسيحة، بهدف تذكزرها ب ومجنهاعيى حوار مستمر مع كل أطراف الجنياعات،  اللجنة الدوليةوحافظت 

قجناعها بعدم تلجنزد مجنعبمقتضى القاجنون الدولي اإلجنساجني وتذكزرها ب سزر األعمال  واستخدامهم خالل همتلجنزد األطفال وا 
 قوات المسيحة أو اللماعات المسيحة في معظم المؤتمراتال هم فيمجنع تلجنزد األطفال واستخدام مسألة العدائية. وتم تجناول

اإلقييمية الخاصة بالقاجنون الدولي اإلجنساجني التي جنظمتها اليلجنة الدولية أو ساهمت في استضافتها. وحضر هذه المؤتمرات 
مسيحة القوات ال فيقدت دورة بشأن "تلجنزد األطفال في الملتمع المدجني. وعُ  فرادممثيون حكومزون وسفراء ودبيوماسزون وأ

ثيي ، وهي فعالية مخصصة لممجندوة بروج الرابعة عشرةأشكال ارتباطهم بها" أثجناء غزر ذلك من مسيحة و اللماعات الأو 
المدجنززن. وباإلضافة إلى ذلك، لرى التطرق إلى هذا الموضوع في عدد من البياجنات  هاوموظفزهزئات االتحاد األوروبي 

 ها اليلجنة الدولية أمام اللمعية العامة لألمم المتحدة ومليس حقوق اإلجنسان.ب التي أدلت
 

                                                

لوطجنية في: أفغاجنستان وبيليكا واللمهور ة التشيكية وهولجندا وبولجندا والبرتغال واللبل األسود وأذربزلان وجنزوي يجندا مثل اللمعيات ا 15 
 وأويبكستان والمميكة المتحدة والداجنمارك وأوكراجنيا.

 مثل اللمعيات الوطجنية في: بوركزجنا فاسو وجنامزبيا وسور ة وتركيا. 16 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/10-18-protected-person-bruges.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2013/10-18-protected-person-bruges.htm
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يخدمات االستشار ة في ملال القاجنون الدولي لاليلجنة الدولية  وحدةوجنشرت 
 Model legislativeوثيقة بعجنوان  2013في آذار/مارس  اإلجنساجني

provisions on the recruitment or use of children in armed 

conflict (بشأن تلجنزد األطفال واستخدامهم في الجنموذلية التشر عية األحكام 
شأن لسيطات الحكومية بات إلى اتولزه تقديمتهدف إلى  (الجنياعات المسيحة

 ستخدامهم فيتلجنزد األطفال واالتي تحظر تشر عات الصياغة أسيوب 
شزر إلى مصادر القاجنون الدولي الكثزرة التي تفضي إلى الجنياعات المسيحة. وت

في هذا الصدد. وجنشرت اليلجنة الدولية أيضا في عام ل الدول التيامات تحمّ 
األطفال المرتبطون بالقوات المسيحة أو اللماعات ب المعجنون الكتزّ  2013

مجنع األطفال من االجنخراط في القوات المسيحة أو اللماعات المسيحة، كما زجناقش فيما زتعيق كيفية  الذي زجناقش المسيحة
حمازتهم ومساعدتهم عيى إعادة بجناء حياتهم عجندما يعودون إلى كيفية في هذه القوات واللماعات باألطفال المجنخرطزن 

 أسرهم وملتمعاتهم المحيية.
 

 عات المسلحة: تعزيز حماية النساء في النزا 2-2الهدف 

تعهدزن ووقعت دولة واحدة عيى األقل عيى  17.بشأن حماية الجنساءتعهدا  11ُقدم إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن 
تعهدات  7وتجناولت . تعهدات 7تعهدات، ووقعت أو شاركت لمعية وطجنية واحدة عيى األقل في التوقيع عيى من هذه ال

تعهدات  3دولة واحدة عيى األقل عيى وقد وقعت  -أو العجنف اللجنسي الجنوع االلتماعيالعجنف القائم عيى  مسألة بالتحدزد
 . تعهدات 6وقعت أو شاركت لمعية وطجنية واحدة عيى األقل في التوقيع عيى مجنها و 

 
 

  لتحقزق هذا الهدفدول الاتخذتها التي تدابزر ال
 

دار ة  الجمعيات الوطنية في معظم األحيان، من دول، بدعمالاعتمدت  عجنف مجنع ال ترمي إلىتدابزر قاجنوجنية وعميية وا 
وكرواتيا  2014اللجنسي وقمعه وتقديم المساعدة والتعويض إلى الضحايا. واعتمدت بعض الدول، ومجنها كولومبيا في عام 

سجنة و تتجناول حقوق ضحايا العجنف اللجنسي المرتبط بالجنياعات المسيحة. وعدلت الب محددة، قواجنزن داخيية 2015في عام 
لر مة ضد اإلجنساجنية أو لر مة كاالغتصاب المرتكب تعر ف  بهدف لعلقاجنوجنها اللجنائي  2015والهرسك في عام 

 مع المعاززر الدولية.  متماشياحرب ضد المدجنززن 
 

                                                

 .هذه التعهدات ةوطجني تلمعيا 9دول و 5 ما ملموعه قدمت 17 

https://www.icrc.org/en/document/model-legislative-provisions-recruitment-or-use-children-armed-conflict-model-law
https://www.icrc.org/en/document/model-legislative-provisions-recruitment-or-use-children-armed-conflict-model-law
https://www.icrc.org/en/document/model-legislative-provisions-recruitment-or-use-children-armed-conflict-model-law
https://www.icrc.org/en/document/model-legislative-provisions-recruitment-or-use-children-armed-conflict-model-law
https://www.icrc.org/ARA/resources/documents/publication/p0824.htm
https://www.icrc.org/ARA/resources/documents/publication/p0824.htm
https://www.icrc.org/ARA/resources/documents/publication/p0824.htm
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وجنظمت بعض الدول واللمعيات الوطجنية دورات تدر بية خاصة 
ليقوات المسيحة التابعة لها بشأن مجنع العجنف اللجنسي أو تجناولت 
المسألة في إطار البرامج والدورات التدر بية بشأن القاجنون الدولي 

 منتضاإلجنساجني التي تعقدها بصورة مجنتظمة وعيى جنحو أشمل. وت
تدابزر أخرى أفزد باتخاذها اعتماد إلراءات تأدزبية بسبب ارتكاب 

العجنف القائم عيى الجنوع األشكال األخرى من العجنف اللجنسي و 
 في مرأةومقررات ولوائح تكفل مشاركة الضد الجنساء،  االلتماعي

 صجنع القرارات أثجناء عمييات السالم.
 

إلى ي ادة مشاركة  ،ويارة العالقات الدولية والتعاون بواسطة الكيية الدولية التابعة ل ،بالتحدزد لاهدة وسعت لجنوب أفر قيا
مهارات عيى تطو ر  2013لدولية مجنذ عام بعد الجنياع. وتركي الكيية افي فترة ما إعادة البجناء والتجنمية  ةالمرأة في عميي

شرت ويارة جن. و الجنياعات والمفاوضات والوساطة لّ حفي ملال  الدبيوماسيات األفر قيات والموظفات الحكوميات اتر زكب
ليتحقزق في لرائم العجنف اللجنسي البروتوكول الدولي  2014زوجنزو لمميكة المتحدة في حي ران/في االخارلية والكومجنولث 

الرئيسي  . و تمثل الغرضمؤتمر القمة العالمي إلجنهاء العجنف اللجنسي في حاالت الجنياععقب  في حاالت الجنياع وتوثيقها
 ليبروتوكول في تعي ي المساءلة بشأن لرائم العجنف اللجنسي بمولب القاجنون الدولي.

 

 
  ذا الهدفلتحقزق هالتدابزر التي اتخذها أعضاء الحركة 

 

شأن بوتوعية ودورات تدر بية  أجنشطة إيصالكثزرة  18جمعيات وطنية جنظمت
لعجنف امسائل متعيقة بالعجنف اللجنسي أو  ، تجناولتالقاجنون الدولي اإلجنساجني

القائم عيى الجنوع 
أو  االلتماعي

الحمايات الخاصة 
الممجنوحة ليجنساء. 

أو  سالحمية اله الدورات التدر بية مولهة إلى حوكاجنت هذ
 عقدتالسيطات الوطجنية أو عامة الجناس. وباإلضافة إلى ذلك، 

                                                

 نمثل اللمعيات الوطجنية في: أويبكستان وأستراليا وبوركزجنا فاسو وبيليكا واللمهور ة التشيكية ولمهور ة كور ا وليسوتو وهولجندا والفيبز 18 
 وسور ة وبولجندا.

قاجنوجًنا يعتمد  2014في حي ران/زوجنزو  كولومبيااعتمدت 
جنهًلا متعدد األوله بغرض مد ضحايا العجنف اللجنسي 
بسبل االجنتصاف القضائية والتدابزر األخرى، مثل 

يًضا . ووسع أعويض والحصول عيى الرعاية الصحيةالت
اص شخاألجنطاق تعر ف العجنف اللجنسي المرتكب ضد 

ي وليعتبرون محمززن بمقتضى القاجنون الدالذزن 
 .اإلجنساجني

دورات  جمعية الصللللللليب األحمر الليسللللللوتي جنظمت 
تدر بية، وال ســــــــــــــيما بشــــــــــــــأن العجنف القائم عيى الجنوع 

لى أجنها دّربت إقوات الشــــــرطة وأشــــــارت لااللتماعي، 
ة الوحدة التدر بيها عيى اســـــــــــــتخدام موظفزها ومتطوعز

ي الت يالخاصــــــــــــــة بالعجنف القائم عيى الجنوع االلتماع
 .االتحاد الدولي أعدها

 جمعية الهالل األحمر األفغانيأجنشأت 
قسًما خاًصا بشؤون الجنوع االلتماعي 
تشمل أجنشطته تجناول مواطن الضعف 
الخاصة التي تعاجني مجنها الجنساء 

 .والفتيات

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376603/low_res_PSVI_Protocol_FULL-ara.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376603/low_res_PSVI_Protocol_FULL-ara.pdf
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تدر بية في  جندا وبيليكا، دوراتليا وجنزوي يستراأذربزلان وأفي  ية، ومن ضمجنها اللمعيات الوطجنيةبعض اللمعيات الوطجن
تكززف أجنشطتها المخصصة لتقديم المساعدات في هذا الملال وفًقا ب 19عّدة مدارس ولامعات. وأفادت لمعيات وطجنية

ألحمر يعجنف اللجنسي. و تيح الصيزب الضحايا وقعن أو تقديم خدمات معزجنة إلى جنساء  الجنوع االلتماعيلجنهج قائم عيى 
اللجنسي  ن فزهم ضحايا العجنفن بصدمات بسبب الحرب، بم  زالمصابو ضحايا التعذزب لالسو دي خدمات إعادة التأهزل 

عالج في السو د. وجنفذت لمعيات ستة مراكي  فيوذلك ، العجنف القائم عيى الجنوع االلتماعيواألشكال األخرى من 
  20بالتعاون مع السيطات الوطجنية وغزرها من المجنظمات.عدة رى وطجنية أيًضا مبادرات أخ

 
لاهدة إلى تحسزن  اللجنة الدولية، سعت 2013في عام ألربع سجنوات باالستجناد إلى االلتيام الذي قطعته اليلجنة الدولية و 

لرامية إلى مجنع وسعت جنطاق أجنشطتها ا بزجنمااستلابتها اإلجنساجنية الفعالة وغزر المتحزية والشامية لضحايا العجنف اللجنسي، 
 بهدفبيدان من ال اشمل مي دً يعيى توسيع جنطاق برامج معزجنة ل بهذا الموضوع يةواجنصبت لهود ذات صالعجنف اللجنسي. 

تحسزن تيبية احتيالات ضحايا العجنف اللجنسي، وعيى تعي ي أجنشطتها الهادفة إلى مجنع العجنف اللجنسي، وترسزخ عالقاتها 
ل الجنوع مسائتحيزل  في ملالتدر بية لفائدة موظفي اليلجنة الدولية  ووحداتات الحركة، وا عداد دورات مع باقي مكوجن

 .والعجنف اللجنسي االلتماعي
 
وباإلضافة إلى ذلك، ألرت  

اليلجنة الدولية استعراًضا بشأن 
ليات تشر عية قائمة وآليات آ

التصدي ليعجنف من ألل أخرى 
اللجنسي في الجنياعات المسيحة. 

 –ملاالت ةعيى ثالث توركي 
والتشر عات  االجنتصافسبل 

وتمثل غرضه في  –والمؤسسات 
تعي ي حماية لفرص تحدزد 

 الضحايا. 

                                                

 أفغاجنستان وكجندا وفرجنسا وكولومبيا والمميكة المتحدة وأوكراجنيا وألماجنيا. :مثل اللمعيات الوطجنية في 19 
 دت.علر ت في هذه الفترة والدراسات التي أُ المؤتمر الدولي الثاجني والثالثزن بعض أجنشطة اللمعيات الوطجنية التي أُ  فيعرض ستُ  20 

اللجنة الدولية ومعهد االتحاد األوروبي للدراسات اشتركت 
 2013قدت في أزيول/سبتمبر في تجنظيم جندوة عُ  األمنية

 Women & war: Women & armedوأصدرتا تقر ًرا بشأن 

conflicts and the issue of sexual violence  ( الجنساء
والحرب: الجنساء والجنياعات المسيحة ومسألة العجنف 

. وتضمجنت المواضيع التي تمت مجناقشتها حماية (اللجنسي
ت والعجنف اللجنسي في الجنياعا ،اعات المسيحةالجنساء في الجني 

 في عمييات بجناء السالم. مرأةالمسيحة، ودور ال

https://www.icrc.org/en/document/new-report-women-war
https://www.icrc.org/en/document/new-report-women-war
https://www.icrc.org/en/document/new-report-women-war
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 وفضاًل عن ذلك، أصدرت اليلجنة الدولية مجنشورات
العجنف اللجنسي في الجنياعات  ، من ضمجنهاعدة

، وصحيفة وقائع تقجنية المسيحة: مأساة غزر مرئية
“ prevention and criminal repression of بشأن

rape and other forms of sexual violence 

during armed conflicts  ( مجنع االغتصاب
واألشكال األخرى من العجنف اللجنسي أثجناء الجنياعات 

لعجنف ا مسألةأيًضا  جنوقشت. و (المسيحة وقمعها لجنائًيا
اللجنسي بصورة خاصة في ستة مؤتمرات إقييمية 
معجنية بالقاجنون الدولي اإلجنساجني جنظمتها اليلجنة الدولية 

 وباإلضافة إلى ذلك، 21.في استضافتها لفائدة السيطات الحكومية وحضرها ممثيون عن الملتمع المدجني اشتركتأو 
السيطات و  مع حمية السالح وقوات األمن اليلجنة الدوليةالذي ألرته  سّري ال حوارالباستمرار في زجناقش الموضوع  كان هذا

جنف اللجنسي. مجنع الع من ألل، ومجنها سن قواجنزن مالئمة، إضافية الوطجنية والمحيية سعًيا إلى تشليعها عيى اتخاذ تدابزر
 .ومليس األمن ومليس حقوق اإلجنسانلألمم المتحدة المسألة أمام اللمعية العامة  عنوأدلت اليلجنة الدولية أيًضا ببياجنات 

 
 المسلحة : تعزيز حماية األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء النزاعات3-2الهدف 

م ما ال يقل عن  ووقعوقعت دولة واحدة عيى تعهد مجنها  -تعهدات مختيفة 3إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن  تُقدِّ
يستييمها األشخاص ذوو مراعاة االحتيالات الخاصة التي  ضرورةب أقرت -تعهدزن مجنهالمعية وطجنية واحدة عيى 

في التخطيط، وتوي ع المساعدات اإلجنساجنية ورصدها، والتشاور معهم ومع أسرهم والمجنظمات المحيية في كل  اإلعاقة
ة حالجنياعات المسيية األشخاص ذوي اإلعاقة في المراحل ذات الصية، ووضع إلراءات خاصة ليقوات المسيحة بشأن حما

 22األخرى. الطوارئ وحاالت 
 

 هذا الهدف التدابزر التي اتخذتها الدول لتحقزق 
  

 .االختياري  هابروتوكولدولة طرفا في  22و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةدولة طرفا في  48أصبحت 
 

                                                

معيات لالهادئ المعجني بالقاجنون الدولي اإلجنساجني، ومؤتمر  آسيا ولجنوب شرق آسيا والمحيطمجنطقة بما في ذلك المؤتمر اإلقييمي ل 21 
 .2015في عام كالهما ن عقدا االقاجنون الدولي اإلجنساجني، واليذبشأن الكومجنولث الدول األعضاء في الصيزب األحمر والهالل األحمر في 

 .هذه التعهدات ةوطجني تلمعيا 3وواحدة  ةدول ما مولوعه قدم 22 

ويارة القاجنون والعدل واللمعية التأسيسية والشؤون اشتركت 
ظيم المؤتمر في تجن البرلماجنية التابعة لحكومة جنزبال واليلجنة الدولية

ي فالمواضيعي اإلقييمي األول الذي ُعقد في إقييم لجنوب آسيا 
المؤتمر اإلقييمي الخامس ، بمجناسبة اجنعقاد 2014أيار/مازو 

اول العجنف تجن والذي، للجنوب آسيا المعجني بالقاجنون الدولي اإلجنساجني
اللجنسي في الجنياعات المسيحة واألوضاع في فترة ما بعد الجنياع 
والعدالة االجنتقالية والقاجنون الدولي اإلجنساجني. ولمع مسؤولزن 

في البرلمان وأفراًدا في القوات المسيحة  حكومززن كبار وأعضاء
والشرطة وأكاديمززن وخبراء من اليلجنة الدولية أتوا من أفغاجنستان 

زران وجنزبال ومالدزف وباكستان وسري الجنكا  .وبجنغالديش وبوتان وا 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm
https://www.icrc.org/en/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://www.icrc.org/en/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://www.icrc.org/en/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
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 رق فوأفادت دول، من ضمجنها األرلجنتزن وكولومبيا والمكسيك والبرتغال، بإجنشاء 
 يم تماشيعمل مشتركة بزن الويارات سعًيا إلى تقز أفرقةعمل خاصة أو 

التشر عات الداخيية والمؤسسات والمرافق العامة مع التياماتها بمقتضى 
االتفاقية، و/أو إعداد أو اعتماد تدابزر خاصة ليتجنفزذ بغرض تحسزن عميية 

اإلعاقة في سياقات الجنياعات  ي ألشخاص ذو ل خاصةتيبية االحتيالات ال
 .المسيحة أو العمل اإلجنساجني

 

ذوي  بحقوق األشخاص ةمعجني ةخاص ةمقرر وتلدر اإلشارة أيًضا إلى تعززن مليس حقوق اإلجنسان التابع لألمم المتحدة 
 . 2014ديسمبر في كاجنون األول/ اإلعاقة

 
 

  لتحقزق هذا الهدفالتدابزر التي اتخذها أعضاء الحركة 
 

بتقديم الدعم إلى ضحايا األلغام األرضية )مثل الرعاية الطبية وا عادة التأهزل واالستشارة  الجمعيات الوطنيةأفادت بعض 
 عرض ،إلى ذلك وباإلضافة 23يحد من المخاطر المتصية باأللغام األرضية.لطالع بأجنشطة وقائية ضالقاجنوجنية( و/أو اال

ألشخاص ذوي المخصصة لخدمات الرعاية الصحية وا عادة التأهزل إلى ن اللمعيات الوطجنية الدعم عدد مأو قدم 
 لموالهة هااتوعيى سبزل المثال، أجنشأت لمعية الصيزب األحمر الكجندي عيادات متجنقية تجنتشر في إطار وحد 24اإلعاقة.

 عوباتصبيوغ المرافق الصحية بسبب حرمان اقتصادي أو  عيىالطوارئ بهدف الوصول إلى الضحايا غزر القادر ن 
، ن صية باإلعاقة مع لاليات المهالر متيعمل الصيزب األحمر الجنزوي يجندي عيى مسائل  ،. وباإلضافة إلى ذلكةلسدي

ارت بعض اللمعيات الوطجنية إلى أجنها ألرت أجنشطة وذلك بالتجنسزق مع مجنظمات غزر حكومية ووكاالت حكومية. وأش
متحركة وألهية أخرى خاصة  لمعيات وطجنية كراسٍ  وويعت 25تدر بية وقدمت الدعم إلى موظفزن محيززن في العيادات.

لى  26باإلعاقات اللسدية. وعالوة عيى ذلك، وردت إشارة إلى الحماية الخاصة الممجنوحة لألشخاص ذوي اإلعاقة وا 
 27لسالح.حمية الوطجنية اللمعيات الاإلجنساجنية المقدمة إلى ضحايا أسيحة معزجنة في دورات تدر بية جنظمتها المساعدات 

ويعمل الصيزب األحمر األلماجني عيى إعداد مبادئ تولزهية من ألل ضمان مراعاة احتيالات األشخاص ذوي اإلعاقة 

                                                

 أذربزلان وكولومبيا ومياجنمار. :الوطجنية فيمثل اللمعيات  23 
 مثل اللمعيات الوطجنية في: البرتغال وأستراليا وسور ة وأويبكستان. 24 
 أستراليا وبوركزجنا فاسو. :ثل اللمعزتزن الوطجنزتزن فيم 25 
 مثل اللمعيات الوطجنية في: أفغاجنستان وكجندا وسور ة وأوكراجنيا. 26 
 المميكة المتحدة وبيليكا. :مثل اللمعزتزن الوطجنزتزن في 27 

حالًيا عيى صياغة  األرجنتينتعكف 
بروتوكول خاص ليقوات المسيحة 
زتجناول احتيالات األشخاص ذوي 
اإلعاقة في سياقات الجنياعات المسيحة 

 .أو العمل اإلجنساجني

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
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الصيزب األحمر الجنرو لي أيًضا لهات فاعية ومواطن ضعفهم بصورة أفضل في براملها الوطجنية والدولية. ويحشد 
 .2015بهدف اعتماد استراتزلية تتعيق بمسألة األشخاص ذوي اإلعاقة في مليس المجندوبزن لعام 

 
ساعد أخرى. و عجنف تقديم المساعدات المباشرة إلى المصابزن أثجناء جنياعات مسيحة وحاالت  اللجنة الدوليةوواصيت 

عيى ي ادة الحصول عيى خدمات إعادة التأهزل البدجني  يمعوقزنلالصجندوق الخاص و  برجناملها إلعادة التأهزل البدجني
فة إلمالية بص. وقدمت الدعم إعاقتهموتعي ي جنوعزتها واستدامتها لكل األشخاص ذوي اإلعاقة، بصرف الجنظر عن سبب 

 . وباإلضافة إلىسجنوياشخص  280000مكاجًنا، مما يساعد حوالي  50قرابة مركًيا إلعادة التأهزل البدجني في  172إلى 
إعادة التأهزل البدجني من مراكي مركًيا  115إلى  ما بعد الجنياعفترة يمعوقزن تقديم الدعم في لذلك، يكفل الصجندوق الخاص 

 في بيدان مجنخفضة الدخل.
 

يمعوقزن في مساعدة أشخاص ذوي إعاقة لوباإلضافة إلى ذلك، ساهم برجنامج إعادة التأهزل البدجني والصجندوق الخاص 
حدى مبادرات عيى إعادة إدمالهم التماعًيا واقتصادًيا، بما في ذلك عبر التدر ب المهجني  ييه، االقتصاد الليئي. وعوا 

 الخاصة الطبيةاألشخاص ذوي اإلعاقة الرعاية  تيقياللهود التي تبذلها اليلجنة الدولية في سبزل ضمان  وفي إطار
المجنظمة  ادتي ظروفهم، التي تقتضزها  لتماعيواال قتصادياالدمج ليوا عادة التأهزل البدجني، واتخاذ تدابزر ، هتمامواال

متعيقة ال شأن األعمالجنداء خاص ب برمته عبرتمو ل برجنامج إعادة التأهزل البدجني متطيباتها بشأن  2015في عام 
أولوية  اذن ألل إعادة تأهزل األشخاص ذوي اإلعاقة هدًفا . وفضاًل عن ذلك، تشكل ي ادة االستلابة مواإلعاقة األلغامب

إطار عميها األول  2015. واعتمدت اليلجنة الدولية في عام 2018-2015اليلجنة الدولية ليصيزب األحمر  الستراتزلية
ذوي لخاصة باتيتيم بمولبه بصورة خاصة بتعي ي لهودها المبذولة في ملاالت التسهيالت  الذي بشأن هذه المسألة

مكاجنيةاإلعاقة  توظيفهم. ووفًقا لهدف اليلجنة الدولية المتمثل في وضع جنهج أعم وأشمل لتيبية احتيالات األشخاص  وا 
إحاطة إعالمية  2015مازو في أيار/ هزومن رازتس ووتشذوي اإلعاقة، استضافت اليلجنة الدولية بالتعاون مع مجنظمة 

 ةاألشخاص ذوي اإلعاقبشأن توعية ال. ودعت المجناقشات إلى ي ادة األشخاص ذوو اإلعاقة في حاالت الطوارئ  :بعجنوان
دمال االستلابات لأليمات اإلجنساجنية. وأقامت اليلجنة الدولية أيًضا اتصاالً مستمًرا بالمقررة الخاصة ا عداد في تخطيط و  هموا 

المعجنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وفي إطار العمل اللاري عيى تحدزث التعييقات عيى اتفاقيات لجنزف المؤرخة 
لرحى لقاجنون الدولي اإلجنساجني المتعيقة بالمرضى والالتشدزد عيى أن تمجنح أحكام اأيضا ، تعتيم اليلجنة الدولية 1952عام 

الحماية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة. وتجنظم اليلجنة الدولية فعاليات ر اضية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل دورة الكر كزت 
جنيستستضزف أفرقة من بجنغالدو ش، يفي "داكا"، بجنغالدالتي ستلري المقبية لألشخاص ذوي اإلعاقة  جند يترا والهلش وا 

 وباكستان وأفغاجنستان. 
 
 

http://intranet.gva.icrc.priv/structure/operations/assistance/assist-unit-7-physical-rehabilitation-programs.htm
http://sfd.icrc.org/
https://www.icrc.org/en/document/people-disabilities-emergencies
https://www.icrc.org/en/document/people-disabilities-emergencies
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 الهدف الثالث: تعزيز حماية الصحفيين ودور وسائل اإلعالم في ما يخص القانون الدولي اإلنساني

زركي هذا القسم عيى الخطوات التي اتخذتها الدول واللمعيات الوطجنية واليلجنة الدولية لكفالة حماية الصحفززن وكذلك 
 .اإلعالمالمعدات والمجنشآت الخاصة بوسائل 

 

تسعة تعهدات مختيفة تتعيق بهذا الهدف، لرى  ،والثالثزنيمؤتمر الدولي الحادي ل 28قدمت دول ولمعيات وطجنية
مجنها عيى توقيع أو توقيع مشترك من  خمسةمجنها من لاجنب دولة واحدة عيى األقل بزجنما حظزت  ستةالتوقيع عيى 

إذكاء وعي اإلعالمززن بالقاجنون الدولي اإلجنساجني، وتجناول  تعهدات مسألة سبعةلمعية وطجنية عيى األقل. وتجناولت 
تعهدان مسألة التدر بات األمجنية الاليمة إلعداد الصحفززن ليقيام بمهام في مجناطق الجنياع، وتعهدان آخران مسألة إدراج 

سيحة، وات المخاص بحماية الصحفززن في التدر بات عيى القاجنون الدولي اإلجنساجني المولهة ألفراد الق مكّون محدد
 وتعهد خاص بمعاقبة اجنتهاكات القاجنون الدولي اإلجنساجني المرتكبة ضد اإلعالمززن.

 

 
 التدابير التي اتخذتها الدول لتحقيق هذا الهدف

 
، بتدر ب قواتها العسكر ة في ملال الحقوق مع جمعيات وطنية ، تعمل في أغلب األحيان بالتعاون 29دولأفادت عدة 

المكفولة ليصحفززن واإلعالمززن اآلخر ن والموظفزن المرتبطزن بهم والوالبات التي تقع عيى عاتقهم بمولب القاجنون 
دورة تدر بية لزوم واحد لصالح  2012عيى سبزل المثال، جنظمت بيليكا في تشر ن األول/ أكتوبر فالدولي اإلجنساجني. 

 العسكر ة حول "حماية الصحفززن في حاالت الجنياع المسيح". قواتها
 

ليصحفززن التدر ب الاليم في ملالي القاجنون الدولي اإلجنساجني واألمن في المزدان. فعيى سبزل  30وقدم العدزد من الدول
ي مجناطق الجنياع. فدورات تدر بية محددة ليصحفززن العاميزن بصفة سجنوية المثال، جنظمت ويارة الدفاع الوطجني الروماجنية 

دورات تدر بية دور ة عيى القاجنون الدولي اإلجنساجني في أكاديمياتها ليقوات اللوية والقوات  من لاجنبهاشزيي  ألرتو 
 ويارة الشؤون الخارلية وشؤون الكومجنولثالمسيحة لصالح الصحفززن العاميزن في مجناطق الجنياعات المسيحة. وعميت 

الصيزب األحمر البر طاجني عيى جنشر المعرفة بالقاجنون الدولي اإلجنساجني في أوساط بالمميكة المتحدة بالتعاون مع 
 ودلزل مزداجني حول القاجنون الدولي يترو ج في أوساط اإلعالمززن لدلزل إرشاديالصحفززن ودعم اللهود المبذولة ل

بزل لصحفززن. فعيى ساإلجنساجني من إصدار الصيزب األحمر البر طاجني. وثمة دول اعتمدت تشر عات تكفل حماية ا

                                                

 وقع عيى هذه التعهدات ما ملموعه خمس دول وخمس لمعيات وطجنية. 28 
  اللمهور ة التشيكية، فرجنسا، مدغشقر، المكسيك.: بيليكا، مجنها 29 
 اللمهور ة التشيكية، فرجنسا، ألماجنيا، البرتغال، روماجنيا، هولجندا، المميكة البر طاجنية.: بيليكا، و مجنها30 
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، قاجنوجًنا لحماية المدافعزن عن حقوق اإلجنسان والصحفززن والمتخصصزن 2015 عام المثال، اعتمدت هجندوراس في
اجنتهاكات القاجنون الدولي اإلجنساجني المرتكبة عيى معاقبة ، بزجنما أدرلت إكوادور الاالتصال اللماهزري والمحامزن في

 .2014 عام لصادر فيقاجنوجنها اللجنائي اضد الصحفززن في 
 

حول موضوع  2015وألرى مليس األمن التابع لألمم المتحدة مجناقشة عيجنية، تحت رئاسة لزتواجنيا في أيار/ مازو 
وشارك في تقديم مشروع هذا القرار العدزد من . 31(2015) 2222حماية الصحفززن واعتمد بغالبية األصوات القرار 

 .32الدول
 

 الحركة الدولية لتحقيق هذا الهدف التدابير التي اتخذها أعضاء

 

في ملاالت القاجنون  34أقسام الصحافة أو لطالب 33دورات تدر بية ليصحفززن الجمعيات الوطنيةألرى العدزد من 
الدولي اإلجنساجني واألمن واإلسعافات األولية. وجنظمت بعض اللمعيات الوطجنية أيًضا دورات تدر بية لصالح أفراد 

. 36وألرت لمعيات أخرى أجنشطة ليتواصل والتوعية 35القوات المسيحة حول حماية الصحفززن أثجناء الجنياعات المسيحة
" ملية القاجنون الدولي اإلجنساجني"طبعة خاصة من  2015زوجنزو ي ران/ وأصدر الصيزب األحمر األسترالي في ح

(International Humanitarian Law Magazine )،حميت عجنوان التي زجنشرها “Pen and Sword: Journalism 

and IHL” ("القيم والسزف: الصحافة والقاجنون الدولي اإلجنساجني") اشتميت عيى معيومات ومقاالت حول القاجنون ،
حصاءات حدزثة وروايات مباشرة من الصحفززن العاميزن في مجناطق الجنياع. وأطيقت الملية خالل  الدولي اإلجنساجني وا 

فعاليات أقيمت في لميع أجنحاء أستراليا بغية إذكاء الوعي بحقوق الصحفززن العاميزن في مجناطق الجنياع المسيح 
الواقعة عيى عاتقهم. وُيعد الصيزب األحمر البر طاجني أيًضا دلياًل إرشادًيا ودلياًل مزداجنًيا حول حماية  والمسؤوليات
(. وأفادت بعض اللمعيات 2015بمولب القاجنون الدولي اإلجنساجني )يصدر خالل عام  تهمومسؤولزاإلعالمززن 

                                                

 (.S/RES/2222( )2015) 2015أيار/ مازو  27المعقودة في  7450ليسته ( في 2015) 2222اعتمد مليس األمن القرار  31 
ا، فرجنسا، دألباجنيا، أجنغوال، أستراليا، الجنمسا، بيليكا، البوسجنة والهرسك، بيغار ا، كجندا، تشاد، شزيي، كرواتيا، قبرص، الدجنمارك، استوجنيا، فجنيجن 32 

، دان، هجنغار ا، أيسيجندا، إسرائزل، إيطاليا، اليابان، األردن، التفيا، لبجنان، لزختجنشتازن، لزتواجنيا، لوكسمبورغ، مالزي ا، اللبل األسو ألماجنيا، الزوجن
ة مقدوجنيا لسو د، لمهور سباجنيا، اإهولجندا، جنزوي يجندا، جنزلزر ا، الجنرو ج، باالو، بولجندا، لمهور ة مولدوفا، روماجنيا، صربيا، سيوفاكيا، سيوفزجنيا، 

 .الزوغوسالفية السابقة
 
سباجنيا، إفاسو،  ، بوركزجناةأستراليا، سور  ،أويبكستان، أفغاجنستان، الواليات المتحدة األمر كية أذربزلان،: كل منمثل اللمعيات الوطجنية ل33 

 .جندوجنيسياإ ،أوكراجنيا، ، مياجنمار، الجنرو ج، السو د، فجنيجندابيليكا، فرجنسا
 أستراليا وبيليكا وفرجنسا. كل من:ل مثل اللمعيات الوطجنية34 
 مثل الصيزب األحمر البيليكي.35 
 .اللبل األسود، السو د بولجندا، الفيبزن، بيليكا، هولجندا،لمهور ة كور ا،  كل من:مثل اللمعيات الوطجنية ل36 
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 م خاص بحماية الصحفززن في الجنياعات المسيحةالوطجنية بتوفزرها الدعم والمشورة ليقوات المسيحة من ألل إدراج قس
 في أدلتها العسكر ة.

 
 100باجنتظام، التدر بات في ملال القاجنون الدولي اإلجنساجني ليصحفززن )جنحو  للجنة الدوليةوتوفر البعثات المزداجنية 

لمعجنية لك المجنظمات ادورة تدر بية سجنوًيا في المتوسط( وذلك سواء بمفردها أو بالتعاون مع مجنظمات أخرى، بما في ذ
اإلعالمية، لمساعدة العاميزن فزها عيى تغطية األحداث وتعي ي معرفتهم بسبل حماية أجنفسهم. وتقدم  الوسائلبسالمة 

هذه الدورات التدر بية أيًضا معيومات عن التفويض الممجنوح ليلجنة الدولية وليحركة الدولية وعميهما وتشليع 
قواعد الرئيسية ليقاجنون الدولي اإلجنساجني. وستكون اليلجنة الدولية قد اجنتهت الحول المية تقار ر إع اإلعالمززن عيى إعداد

، من إعداد أدوات تدر بية في ملال القاجنون الدولي اإلجنساجني لصالح اإلعالمززن. وصممت 2015بحيول جنهاية عام 
 باليلجنة الدولية أو وي الخبرةذوحدات التدر ب المشمولة في تيك األدوات باألساس لكي يستخدمها العاميون من 

باللمعيات الوطجنية في حيقات العمل التي تعقد لزوم أو زومزن لصالح الصحفززن الذزن يغطون حالًيا أو مستقباًل 
وصممت أيًضا لتيبية احتيالات األساتذة والمحاضر ن  الجنياعات المسيحة عيى المستويات المحيية واإلقييمية والدولية.

في كييات الصحافة الذزن ُزدرسون مادة القاجنون الدولي اإلجنساجني أو خالل الدورات الخاصة بالتغطية اإلعالمية 
ليحروب. ودعمت اليلجنة الدولية تدر ب اإلعالمززن عيى اإلسعافات األولية وواصيت مساعدتها من ألل حماية 

الذزن زلري إرسالهم إلى مجناطق خطرة وذلك من خالل تشغزل خط ساخن مخصوص، الهدف مجنه اتخاذ الصحفززن 
إلراءات سر عة وفعالة، كيما أمكن ذلك، في حال تعرض الصحفززن أو الطاقم المصاحب لهم ليتوقزف أو إللقاء 

متوسط عدد  بيغلجنة الدولية.  وبزجنما القبض عيزهم أو االحتلاي أو الفقد أو اإلصابة أو القتل في مجناطق تعمل بها الي
استفادت أعداد أكبر من  ،طيًبا سجنوًيا خالل الفترة المشمولة في التقر ر 15الطيبات المرسية عبر الخط الساخن 

 الصحفززن من الخدمات المقدمة من اليلجنة الدولية. 

 
بشأن سالمة الصحفززن ومسألة خطة عمل األمم المتحدة "في صياغة  2012وقد شاركت اليلجنة الدولية في عام 

جناسبات موحرصت اليلجنة الدولية خالل التي تشزر إلى الخط الساخن ليلجنة الدولية المذكور آجنًفا.  "اإلفالت من العقاب
مختيفة حول سالمة العاميززن في الملال اإلعالمي عيى عرض أجنشطتها المرتبطة بالخط الساخن، وجنشر المعرفة 

إلجنساجني التي تكفل الحماية ليصحفززن، والدعوة إلى تعي ي االحترام الوالب لهذه القواعد بداًل من بقواعد القاجنون الدولي ا
قجناة اللي رة بمجناسبة  جنظمتهافي الدوحة  2014صياغة قواعد لدزدة. وتضمجنت الفعاليات عقد جندوة إقييمية في عام 

قد الصحفززن وكذلك ع المرتكبة بحقاللرائم  فيإعالن األمم المتحدة عن الزوم الدولي إلجنهاء اإلفالت من العقاب 
 مائدة مستدزرة ليمليس األوروبي حول سالمة الصحفززن. 
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 عليها معاقبة الالهدف الرابع: تحسين عملية إدراج انتهاكات القانون الدولي اإلنساني و 

زركي هذا القسم عيى الخطوات التي اتخذتها الدول واللمعيات الوطجنية واليلجنة الدولية لضمان إدراج االجنتهاكات 
اجني القاجنون الدولي اإلجنس للعل محتوى الخطزرة ليقاجنون الدولي اإلجنساجني في القاجنون المحيي واإللراءات القضائية، 

اجنوجنززن وتوفزر التدر ب المجناسب لهم وكفالة حماية الشهود طراف الجنياعات المسيحة واالختصاصززن القمتاحاً أل
 ووصول الضحايا وأسرهم إلى العدالة.

 

وقعت عيى و  اإلجنساجني،اجنتهاكات القاجنون الدولي  قمعوُقدمت ليمؤتمر الدولي الحادي والثالثزن عشرة تعهدات تجناولت 
. وأحالت خمسة تعهدات مجنها إلى 37أحدهايى ع واشتركت لمعية وطجنية في التوقيعلميعها دولة واحدة عيى األقل 

إلى لالجنضمام كطرف ، 38لميعها دولة واحدة عيى األقلوقعتها المحكمة اللجنائية الدولية. وروج تحدزًدا أربعة مجنها، 
وتجناول اثجنان من  39.جنظام روما األساسي ليمحكمة اللجنائية الدوليةل يالستعراضامؤتمر كمباال التعديالت التي اعتمدها 

 دولة واحدة عيى األقل مسألة األشخاص المفقودزن. وقعت عيزهماالتعهدات 
 
 

 دابير التي اتخذتها الدول لتحقيق هذا الهدفالت

 

في قمع اجنتهاكات القاجنون الدولي اإلجنساجني بعد أن أصبحت دوال أطراًفا  2015دولة في آب/ أغسطس  120ساهمت 
قاجنوجًنا ليتصدزق و/أو  241في معاهدات القاجنون الدولي اإلجنساجني والصكوك األخرى ذات الصية من خالل 

 1949عام لفقد أصبحت فيسطزن ولجنوب السودان عيى وله الخصوص أطراًفا في اتفاقيات لجنزف  40الجنضمام.ا
وصدقت الفيبزن عيى البروتوكول اإلضافي األول. وبمقتضى ذلك، تكون قد  1977اإلضافززن لعام  هابروتوكولزو 

 مة واالجنتهاكات األخرى وافقت عيى األجنظمة القاجنوجنية المجنصوص عيزها في هذه الصكوك لقمع المخالفات اللسي

                                                

 دولة ولمعية وطجنية واحدة هذه التعهدات. 31وقع ما ملموعه  37 
 التعهدات.هذه ول د 4وقع ما ملموعه  38
39 cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx-http://www.icc  

من البروتوكول  90بما في ذلك اإلعالن المجنصوص في المادة هذه الصكوك هي: اتفاقيات لجنزف والبروتوكوالت المضافة لها،  40 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في الجنياعات المسيحة؛ االتفاقية الدولية لحماية لميع اإلضافي األول، 

ح فاقية حماية الميكية الثقافية في حالة جنشوب صراع مسيواتجنظام روما األساسي ليمحكمة اللجنائية الدولية؛  ،األشخاص من االختفاء القسري 
جنتاج وتكديس األسيحة البكتر ولولية )البزولولية( والتكسزجنية وتدمزر تيك األسيحة اتفاقية حظر أو  ،وبروتوكوالتها؛ اتفاقية حظر استحداث وا 

( والبروتوكوالت الميحقة 1ثر، بما في ذلك تعدزل المادة )تقززد استعمال أسيحة تقيزدية معزجنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األ
جنتاج وتخي ن واستعمال األسيحة الكيميائية وتدمزر تيك األسيحة ،بها، بما في ذلك البروتوكول الثاجني المعدل  ،اتفاقية حظر استحداث وا 

جنتاج وجنقل األلغام المضادة لألفراد وتدمزر تيك   لارة األسيحة.ومعاهدة ت ،األلغام؛ اتفاقية الذخائر العجنقوديةاتفاقية حظر استعمال وتخي ن وا 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx
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فزها. وأصبحت كوت ديفوار وغواتيماال وفيسطزن أطراًفا في الجنظام األساسي ليمحكمة اللجنائية  المذكورةالخطزرة ليقواعد 
 دولة طرًفا. 123الدولية وبات بذلك إلمالي عدد الدول األطراف فيه 

 
وألرت الدول أيًضا تقزيًما لمدى مواءمة القاجنون اللجنائي الساري مع 

التياماتها بمولب القاجنون الدولي اإلجنساجني وشكيت ملموعات عمل إلعداد 
قواجنزن لتلر م لرائم حرب ولرائم دولية أخرى. ولرى تعدزل أو إصدار 

 ىتكفل االختصاص العالمي عيقاجنوجًنا لدزًدا لقمع لرائم حرب و/ أو  14
المشار إلزها. وفي الدول التي تتبع جنهج القاجنون العام، أدرلت اللرائم 

 ل أساسيبشك العقوبات عيى االجنتهاكات الخطزرة ليقاجنون الدولي اإلجنساجني
في قاجنون اتفاقيات لجنزف و/ أو قاجنون تجنفزذ الجنظام األساسي ليمحكمة 

قاجنون  . فعيى سبزل المثال، اعتمدت لجنوب أفر قيا41اللجنائية الدولية
، األمر الذي زلعل المخالفات اللسيمة 2012اتفاقيات لجنزف في عام 

التفاقيات لجنزف وبروتوكوالتها اإلضافية لرائم لجنائية. وُ لرم أيًضا عدم االمتثال لألحكام األخرى المشتمية في هذه 
ي خصيًصا لهذا الغرض فالصكوك. وقد أدرلت هذه اللرائم في قاجنون العقوبات الساري أو القواجنزن التي اعتمدت 

بزجنما واصيت دول أخرى العمل عيى تطو ر تشر عاتها اللجنائية أو  .42لها أجنظمة قائمة عيى قواجنزن مدوجنةالدول التي 
 إدخال تعديالت 

 .43عيزها

 
دول أقامت شكال من أشكال  110، أكثر من 2015وكاجنت اليلجنة الدولية قد حددت بحيول آب/ أغسطس عام 

لراءاتها القضائية. واختار البعض عجند القيام بذلك  االختصاص العالمي عيى لرائم الحرب في قاجنوجنها الوطجني وا 
كون هجناك صية معزجنة بدولة وضع بعض الشروط عيى ممارسة هذا الجنوع من االختصاص، مثل اشتراط أن ت

المحكمة. وقد ُحكمت أعداد متيازدة من األشخاص، مدعى أجنهم ارتكبوا لرائم حرب ولرائم دولية أخرى في جنياعات 
مسيحة دولية وغزر دولية أمام محاكم وطجنية استجناًدا إلى االختصاص العالمي. وكاجنت اليلجنة الدولية قد لمعت 

                                                

 وسزرالزون. جناوروطبق ذلك في دول مثل لجنوب أفر قيا ومور شزوس و  41 
سباجنيا والسو د. 42   طبق ذلك في دول مثل الجنمسا واألكوادور وكوت ديفوار ورواجندا وا 
 السيفادور، صر،م اإلكوادور، كوستار كا، تشاد، الكامزرون، فاسو،بوركزجنا   ل،البراي  بوتسواجنا، بجنزن،ليائر، األرلجنتزن، بما في ذلك ال 43 

اإلمارات  س،توجن توغو، تايالجند، السودان، الفيبزن، بزرو، باراغواي، الجنزلر، المغرب، مالي، األردن، هجندوراس، الكو ت، غزجنيا، غواتيماال،
 اليمن. ،فجنيويال ،العربية المتحدة

ي ف كوادورإاعتمدت اللمعية الوطجنية في 
قاجنوجًنا لجنائًيا  2014 كاجنون الثاجني/ زجنازر

لدزًدا يحدد اللرائم واإللراءات القضائية 
وتجنفزذ األحكام بمولب الجنظام القاجنوجني 
اللجنائي اإلكوادوري. و تضمن القاجنون 
لرائم تتعيق باالجنتهاكات الخطزرة ليقاجنون 
الدولي اإلجنساجني واللرائم ضد اإلجنساجنية 

 .واإلبادة اللماعية ولر مة العدوان
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وبتت المحكمة الدستور ة في  . 44دولة عيى األقل 18هذه المحاكمات في حالة من  56معيومات عن أكثر من 
قيا دائرة شرطة لجنوب أفر أجنه كان من الوالب عيى فزها ارتئي  ، في قضية لدزرة بالذكر2014لجنوب أفر قيا في عام 

 التحقزق في لرائم ضد اإلجنساجنية يعم ارتكابها في خارج البالد عيى زد مواطجنزن من غزر رعاياها.

 
وثمة دول أدرلت )أو تجنوي إدراج( لر مة "االختفاء القسري" في قواجنزجنها اللجنائية. ومؤخًرا، جنظرت محاكم من بزجنها 

حاالت ميعومة لالختفاء القسري. وتوفر الدول بدعم في دول عدزدة في قضايا حدزثة تتعيق ب محاكم األعيى درلةً ال
من اللمعيات الوطجنية في أغيب األحيان دورات تدر بية وحيقات دراسية حول القاجنون الدولي اإلجنساجني ال سيما في 

كي معهد القضاء االتحادي المكسيالمؤسسات التعييمية ولصالح أعضاء السيك القضائي. فعيى سبزل المثال، جنظم 
ة العييا، بدعم من اليلجنة الدولية، الحيقة الدراسية الثاجنية حول قمع اللرائم الدولية شارك فزها ما زي د عيى والمحكم
 .والمدعزن العامزن والمحامزن عيى المستوى القطري وذلك من خالل التداول من بعدمن القضاة  1000

 
 

 التدابير التي اتخذها أعضاء الحركة الدولية لتحقيق هذا الهدف

 

في التماعات اليلان الوطجنية ليقاجنون الدولي اإلجنساجني ووضعت أدوات تولزهية   45 الجمعيات الوطنيةشاركت بعض 
ومواد تدر ب حول قمع االجنتهاكات الخطزرة ليقاجنون الدولي اإلجنساجني، بزجنما دعزت لمعيات وطجنية أخرى إلى تقديم 

 اللرائم الدولية خالل العميية التشر عية. فعيى سبزل المثال، عمل في ملالالتشر عات في ما زخص المشورة القاجنوجنية 
بشأن المسؤولية  2014الصيزب األحمر السو دي مع ويارة الشؤون الخارلية السو دية وويارة العدل عيى اعتماد قاجنون 

 اللجنائية عن أعمال اإلبادة اللماعية واللرائم ضد اإلجنساجنية ولرائم الحرب.
 

اللمعيات الوطجنية بإعداد مواد ترو لية حول القاجنون الدولي اإلجنساجني تتجناول مسألة قمع اجنتهاكات هذا  وأفاد العدزد من
القاجنون.  فالصيزب األحمر الجنزوي الجندي عيى سبزل المثال جنشر شهرً ا جنشرة إخبار ة حول هذا الموضوع ومواضيع 

إلجنساجني مولًها إلى أعضاء البرلمان. وأصدر الصيزب أخرى، وأصدر كتزًبا زتجناول الحركة الدولية والقاجنون الدولي ا
األحمر الدجنماركي كتاًبا باليغة الدجنماركية حول القاجنون الدولي اإلجنساجني، وكتزًبا باليغة الدجنماركية حول القاجنون الدولي 

ي. وفي آذار/ إلجنساجناإلجنساجني العرفي في الدجنمارك، وكتزًبا باليغة اإلجنليزي ة عيى االستخدام العميي ليقاجنون الدولي ا

                                                

لجنوب  الجنرو ج، دا،هولجن إيطاليا، إسرائزل، ألماجنيا، فرجنسا، فجنيجندا، الدجنمارك، كجندا، بيليكا، الجنمسا، أستراليا، األرلجنتزن، هذه الدول تشمل 44 
 .المميكة المتحدة، سويسرا السو د،سباجنيا، إافر قيا، 

 .مغرب، جنزوي يجندا، الفيبزنأستراليا، بوركزجنا فاسو، لمهور ة التشيك، ليسوتو، العيى سبزل المثال اللمعيات الوطجنية في 45 
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، أصدرت لمعية الصيزب األحمر الجنزبالي وجنشرت بالتعاون مع حكومة جنزبال واليلجنة الدولية واليلجنة 2015مارس 
 .حول هذا الفرع من القاجنون مولًها إلى البرلماجنززن والسيطات المدجنية دليالً  ،الوطجنية ليقاجنون الدولي اإلجنساجني في جنزبال

 
 

جنظمت لمعيات وطجنية أخرى مجناسبات وحيقات تدر بية حول القاجنون الدولي اإلجنساجني حضرها قضاة ومتخصصون 
كي ثال، جنّظم الصيزب األحمر البيليقاجنوجنزون آخرون أو استهدفت عيى جنحو خاص السيك القضائي. فعيى سبزل الم

دورة تدر بية عامة حول القاجنون الدولي اإلجنساجني حضرها متخصصون قاجنوجنزون  2014، 2013، 2012في أعوام 
جنّظم الصيزب األحمر الفرجنسي دورات تدر بية ليعاميزن في محكمة بار س اللجنائية، التي تولد  2012كثزرون، وفي 

في اللرائم ضد اإلجنساجنية ومحاكمة مرتكبزها وكذلك اللجنايات ولرائم الحرب. وقدم  بها وحدة متخصصة في التحقزق
 قضائيلامعهد الالهالل األحمر العربي السوري دورات تدر بية عدزدة حول القاجنون الدولي اإلجنساجني استهدفت طالب 

 . السوري 
 

تشار ة ليقاجنون الدولي اإلجنساجني التابع عن كثب مع دول عدزدة من خالل "قسم الخدمات االس اللجنة الدوليةوعميت 
ليلجنة الدولية" لدعم هذه الدول كي تجنضم التفاقيات القاجنون الدولي اإلجنساجني واعتماد القواجنزن واليوائح واآلليات الوطجنية 

ها. جنلتطبيقه، بما في ذلك الحزيولة دون ارتكاب لرائم حرب ووقوع اجنتهاكات القاجنون اإلجنساجني الدولي األخرى والحد م
ولمعت اليلجنة الدولية معيومات حول القواجنزن واليوائح وكذلك األحكام القاجنوجنية السابقة ذات الصية، وتبادلتها من 

خالل قاعدة بياجناتها العامة حول التطبزق الوطجني ليقاجنون اإلجنساجني الدولي. واستمرت اليلجنة الدولية كذلك في متابعة 
الفقه القاجنوجني المرتبط بالقاجنون الدولي اإلجنساجني، كما حضرت التماعات التطورات في القضاء اللجنائي الدولي و 

"لمعية الدول األطراف في جنظام روما األساسي ليمحكمة اللجنائية الدولية" والملموعات العامية ذات الصية، 
ي مدت فوااللتماعات األخرى المهمة. وحافظت عيى اهتمام عمزق بحوار الدول حول تفسزر التعديالت التي اعتُ 

والمقترحات الرامية إلى مي د من  46"المؤتمر االستعراضي لجنظام روما األساسي ليمحكمة اللجنائية الدولية" في كمباال
 التعديالت في جنظام روما، وساهمت في مثل هذه المجناقشات كيما كان ذلك مجناسًبا. 

 
ى التماعات مواضيعية مع كياجنات الدول وجنّسقت اليلجنة الدولية حيقات عمل حول كتابة مسودات التشر عات ودعت إل

وذلك لتعي ي مجنع وقوع اجنتهاكات ليقاجنون اإلجنساجني الدولي والحد مجنها. فعيى سبزل المثال، أدارت اليلجنة  ،والخبراء
التماع خبراء تشاوري حول الجنظام القضائي العالمي، درس تحديات وفرص مختيفة متعيقة  2012الدولية في 

، ودعت إلى التماعات مماثية مع القضائي العالمي في الحد من اجنتهاكات القاجنون اإلجنساجني الدوليباستخدام الجنظام 
المستشار ن القاجنوجنززن ليدول وممثيزن عن السيطات القضائية والعسكر ة وويارات الدفاع لمجناقشة أفضل الممارسات 

 جني. حول تطبزق العقوبات التأدزبية عيى اجنتهاكات القاجنون الدولي اإلجنسا

                                                

 46 cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx-http://www.icc 

http://blogs.icrc.org/new-delhi/2015/03/20/ihl-handbook-for-parliamentarians-unveiled-in-kathmandu/
http://blogs.icrc.org/new-delhi/2015/03/20/ihl-handbook-for-parliamentarians-unveiled-in-kathmandu/
http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx
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ع السيك وحافظت اليلجنة الدولية كذلك عيى عالقة مؤسسية م

ليسة تدر بية مولهة  77القضائي وأدارت أو شاركت في 
. 2012ليعاميزن في السيك القضائي مجنذ كاجنون الثاجني/زجنازر 

وتضمجنت هذه الليسات الدورة التدر بية اإلقييمية السادسة حول 
القاجنون اإلجنساجني الدولي التي استمرت أربعة أيام، التي جنظمت 

و"معهد الكو ت ليدراسات القضائية بالتعاون بزن اليلجنة الدولية 
قاضيا  45بحضور  2015والقاجنوجنية" في كاجنون الثاجني/زجنازر 

دولة جناطقة باليغة  16وجنائبا عاما ودبيوماسيا وباحثا قضائيا من 
خبراء في ال لعميية تشاور بزنالعربية. ودعت اليلجنة الدولية 

"القطاع القضائي تحت عجنوان  2015لجنزف في أيار/مازو 
تعي ي قدرة القضاة واالدعاء  ت، استهدفقاجنون اإلجنساجني الدولي"وال

خر ن عيى تطبزق القاجنون الدولي والمتخصصزن القاجنوجنززن اآل
 التدر بيةمثيون عن المعاهد القضائية قاضيا من لميع أجنحاء العالم، وكذلك م 35وحضر االلتماع  47اإلجنساجني.

 والمحاكم الدولية واإلقييمية.   
 

اليلجنة الدولية أيضا مبادرات أخرى، مرتبطة بالحد من اجنتهاكات القاجنون اإلجنساجني الدولي، اجنبثقت عن مجنتديات وتابعت 
قييمية )مثل إعداد معاهدة متعددة األطراف ليمساعدة القاجنوجنية المتبادلة في محاكمة مرتكبي اللرائم الدولية  دولية وا 

، شاركت اليلجنة الدولية في 2013عاقبة مرتكبزها(. وفي أزيول/سبتمبر ومبادرات متعيقة بمجنع اللرائم ضد اإلجنساجنية وم
حوار تفاعيي مع المقرر الخاص لألمم المتحدة حول تعي ي الحقيقة والعدالة واإلصالح وضماجنات عدم تكرار 

دة المتح لمليس حقوق اإلجنسان. وساهمت اليلجنة الدولية في تقر ر اللمعية العامة لألمم 24االجنتهاكات، في الليسة 
، بتقديم مقترح مفّصل مع بعض العجناصر والمالحظات من خالل ممارستها وخبرتها 2014حول المفقودزن في عام 

  48في ملال المفقودزن في الجنياعات المسيحة.
 

                                                

كان االلتماع التشاوري األول من جنوعه الذي زدار عيى مستوى عالمي ويستهدف عيى وله الخصوص أعضاء القطاع القضائي. وهدفت  47 
جنتائله وتوصياته إلى تعي ي الحوار وتبادل ولهات الجنظر ولمع المعيومات مع القطاع القضائي حول مستويات مختيفة في سياقات إقييمية 

 ووطجنية. 
 " األشخاص المفقودون " A/RES/69/184رار اجنظر الق 48 
 

محكمة البوسنة والهرسك، وبعثة منظمة جنظمت 
األمن والتعاون في أوروبا لدى البوسنة والهرسك، 
ومكتب منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
للمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، والسفارة 
السويسرية في سراييفو، واللجنة الدولية للصليب 

أفضى إلى  مؤتمرا إقييميا 2014في مازو  األحمر
تقر ر حول دور القضاء في تطبزق القاجنون الدولي 

قاضيا ودعيا عاما ومحاميا  65اإلجنساجني: جناقش 
دفاعيا زتعاميون مع لرائم حرب في لجنوب شرق 
أوروبا، دور السيطات القضائية الوطجنية في تطبزق 

 القاجنون الدولي اإلجنساجني. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/184&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/184&referer=/english/&Lang=A


32IC/15/17.1  29 
 

 

وباإلضافة إلى ذلك، استمرت اليلجنة الدولية في تطو ر أدوات 
خاصة مثل تشر ع تطبيقي جنموذلي وخطوط إرشادية ووثائق 

القاجنون  هاكاتتقجنية حول المسائل القاجنوجنية المتعيقة بالحد من اجنت
يي التطبزق المحالدولي اإلجنساجني. وحّدثت اليلجنة الدولية دلزل "

"، الذي يعد أداة عميية لصجّناع السياسات ليقاجنون الدولي اإلجنساجني
طبزق القاجنون الدولي والمشّرعزن واللهات المعجنية، من ألل ت

اإلجنساجني. وهي تعمل أيًضا في عميية تحدزث تعييقاتها حول 
. وسوف زتم إطالق "التعيزق عيى 1949اتفاقيات لجنزف لعام 

اتفاقية لجنزف األولى" المجنقح، الذي زتضمن قسما حول جنظام 
. وتم تحدزث "قاعدة 2015االجنتهاكات اللسيمة، في عام 

جني ليقاجنون الدولي اإلجنساجني" ليلجنة الدولية، وهي تحوي معيومات حول التشر ع الوطجني البياجنات حول التطبزق الوط
دولة، وتقدم ليدول )وأّي طرف آخر مهتم( أداة بحث ومورد لتطو ر تشر ع تطبيقي  194واألحكام القضائية السابقة لـ 

 فّعال ليحد من االجنتهاكات ضد القاجنون الدولي اإلجنساجني. 
 
 

 مليات نقل األسلحةالهدف الخامس: ع

زيقي هذا القسم الضوء عيى الخطوات التي تتخذها الدول واللمعيات الوطجنية واليلجنة الدولية بهدف احترام القاجنون 
الدولي اإلجنساجني وضمان احترامه وكذلك لتعي ي التحكم في عمييات جنقل األسيحة بحزث ال تقع في أزدي الذزن زتوقع 

 اجنون الدولي اإلجنساجني. مجنهم أن يستخدموها الجنتهاك الق
 

م  تعهدا مجنها مسألة  11تعهدا مختيفا بشأن التحكم في األسيحة في المؤتمر الدولي الحادي والثالثزن. تجناول  16ُقدِّ
جنقل األسيحة بما في ذلك الترو ج العتماد معاهدة تلارة األسيحة و/أو االلتيام باالجنضمام إلزها، وتم التوقيع عيى ست 

مجنها وقعتها عيى األقل لمعية وطجنية واحدة أو شاركت في التوقيع  مجنها عيى األقل من لاجنب دولة واحدة، وست
دولة تعهدت بفعل ذلك عيى معاهدة تلارة األسيحة؛  31دولة من بزن  29وصادقت أو أقرت بالفعل  49عيزها.

 ووقعت دولتان أخر ان عيى المعاهدة. 
 

                                                

 لمعية وطجنية عيى هذه التعهدات.  25دولة و 31وقعت  49 

 2013في أغسطس  اللجنة الدوليةجنشرت 
( تقر را 2014)الجنسخة اإلجنليزي ة في فبرازر 

حول االلتماع الثالث الدولي ليلان الوطجنية 
مجنع  :لتطبزق القاجنون الدولي اإلجنساجني، بعجنوان

وقوع اللرائم الدولية والحد مجنها: جنحو جنهج 
من . و تض"متكامل" قائم عيى الممارسة المحيية

التقر ر توصيات وأدوات حول التطبزق الفعال 
ليقاجنون الدولي اإلجنساجني والحد من اللرائم 

 الدولية. 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pdvd40.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/pdvd40.htm
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 اتخذتها الدول لتحقزق هذا الهدفالتي لراءات اإل
 

بحيول أغسطس  11و 2014في  52و 2013مجنها في عام  9دولة طرفا فزها:  72أصبحت  مجنذ توقيع المعاهدة
دولة  23. وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت أو عّدلت 2014ديسمبر  24، ما سمح بدخولها حزي التجنفزذ في 2015

و د دلت السليًء من تشر عات محيية تتجناول التطبزق المحيي ليمعاهدات المتعيقة باألسيحة. واعتمدت أو ع 25
وسويسرا وصربيا وبيليكا والمميكة المتحدة، ودول أخرى، جنصوصا تشر عية لتطبزق معاهدة تلارة األسيحة. ومن ألل 

 ذليقاجنون جنمو دعم الدول األخرى في مصادقتها عيى معاهدة تلارة األسيحة أو تطبيقها، تبجنت جنزوي يجندا تطو ر 
ليمساعدة في تحدزد التيامات المعاهدة وترلمتها إلى تشر ع وطجني. وعقد المؤتمر األول ليدول األطراف في معاهدة 

 . 2015آب/أغسطس  27إلى  24تلارة األسيحة في كاجنكون، في الفترة من 
 

مؤتمرات إقييمية عيى األقل حول القاجنون الدولي اإلجنساجني جنّظمتها اليلجنة الدولية أو  10تضافت الدول وحضرت واس
مجناسبات  6شاركت في تجنظيمها، وتضّمجنت مجناقشات حول معاهدة تلارة األسيحة. وباإلضافة إلى ذلك، ُخصصت 

دزرة وحيقات جنقاشية وورش عمل. وجنّظمت كذلك معزجنة جنظمتها اليلجنة الدولية لجنقل األسيحة، بما فزها موائد مست
الحكومة البجنغالديشية، بالتعاون مع "مركي األمم المتحدة اإلقييمي ليسالم وجنيع السالح في آسيا والمحيط الهادئ" ورشة 

حول بجناء القدرات بالجنسبة لبرجنامج األمم المتحدة ليعمل ومعاهدة تلارة  2015عمل لمسؤولي الحكومة في زوجنزو 
 سيحة، وشاركت فزها اليلجنة الدولية.  األ
 
 
 اتخذها أعضاء الحركة لتحقزق هذا الهدفالتي لراءات اإل
 

مثل حيقات دراسية. وهدفت الحيقات  فعالياتعدزدة لمؤسسات وطجنية ذات صية وجنّظمت  جمعيات وطنيةللأت 
الدراسية للمعية الصيزب األحمر البيغاري، عيى وله الخصوص، إلى تشليع ممارسة التحكم الفعال في اجنتشار 

األسيحة الصغزرة واألسيحة الخفيفة، وتجناولت موضوع الكيفة البشر ة المرعبة ليعمييات غزر المجنظمة لجنقل األسيحة 
 والذخائر. 

 
عيات وطجنية عدزدة إلى أجنها جنظمت مجناسبات لرفع مستوى الوعي العام. فقد أطيق الصيزب األحمر وأشارت لم

الجنزوي يجندي حمية لرفع مستوى الوعي بمعاهدة تلارة األسيحة، بالتعاون مع "أوكسفام" و"مجنظمة العفو الدولية". وجنظمت 
معيومات أساسية حول معاهدة تلارة األسيحة كذلك حيقة دراسية عامة في "لامعة فكتور ا في و يزجنغتون"، وقدمت 

أتاحتها ليلمهور عبر موقعها اإللكتروجني. وجنّظم أيضا الصيزب الحمر البيليكي مجناسبات عدزدة بما فزها مؤتمرات 

http://www.mfat.govt.nz/Media-and-publications/Features/799-Arms-Trade-Treaty-model-law-booklet-available.php
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لامعية. وجنشرت بعض اللمعيات الوطجنية مثل الصيزب األحمر البرتغالي والصيزب األحمر الهولجندي مقاالت حول 
 يى موقعهما اإللكتروجني. الموضوع، خاصة ع

 
وشلعت اللمعيات الوطجنية األوروبية التي لها عضوية في "ملموعة الدعم القاجنوجني األوروبية"، مثل الصيزب األحمر 
الفرجنسي والصيزب األحمر الفجنيجندي وغزرهما، حكومات بيداجنها عيى دعم معاهدة متماسكة لتلارة األسيحة، السيما من 

 خالل إرسال خطابات ليويارات. 
 

مستوى الوعي العام بشأن الكيفة البشر ة ليعمييات غزر المجنظمة لجنقل األسيحة والذخائر ودعت  ليةاللجنة الدو ورفعت 
إلى اعتماد آليات تحكم فعالة بشأن مثل هذه العمييات عيى المستوى العالمي عيى أساس احترام القاجنون الدولي 

تاج وثائق جنا  عتماد معاهدة تلارة األسيحة، و اإلجنساجني، بما في ذلك تجنظيم المجناسبات المواضيعية، ومراقبة تفسزر وا 
 وأدوات تتجناول مسألة تجنظيم تلارة األسيحة. 

 
في المؤتمر ن الدبيوماسززن لألمم المتحدة حول معاهدة تلارة األسيحة اليذزن  مشاركة جنشطةوشاركت اليلجنة الدولية 

ليلجنة الدولية التماعات خاصة حول . وباإلضافة إلى ذلك، جنظمت ا2013وآذار/مارس  2012عقدا في تموي/زولزو 
وعقب  2013معاهدة تلارة األسيحة خالل التمهزد العتماد اللمعية العامة لألمم المتحدة ليمعاهدة في جنيسان/أبر ل 

االعتماد، وعميت عيى التعر ف بالمعاهدة في مؤتمرات إقييمية عدزدة عن القاجنون الدولي اإلجنساجني. وكاجنت اليلجنة 
وشاركت في للجنة معاهدة تلارة  2013رفيع المستوى في حفل توقيع المعاهدة في حي ران/زوجنزو الدولية مشاركا 

األسيحة أثجناء الليء الرفيع المستوى ليلمعية العامة لألمم المتحدة وفي ليسة خاصة لمليس األمن الدولي حول مجنع 
. وشاركت اليلجنة الدولية في 2013في األسيحة الصغزرة واألسيحة الخفيفة في أزيول/سبتمبر المشروع غزر  االتلار

وفي االلتماعات التحضزر ة  2015"المؤتمر األول ليدول األطراف في معاهدة تلارة األسيحة" في آب/أغسطس 
 الخاصة بها. 

 
 2013عمل في لجنزف في أزيول/سبتمبر وشاركت اليلجنة الدولية والصيزب األحمر الجنرو لي في استضافة ورشتي 

لمساعدة اللمعيات الوطجنية في تعي ي التصدزق عيى معاهدة تلارة األسيحة وتطبيقها. ودعزت  2015وحي ران/زوجنزو 
أيضا ليمساهمة بخبرتها في القاجنون اإلجنساجني الدولي في الحيقة الدراسية ليبرلمان الدولي حول معاهدة اليلجنة الدولية 

، وفي 2014حة، التي جنظمتها "الملموعة البر طاجنية لالتحاد البرلماجني الدولي" في تشر ن الثاجني/جنوفمبر تلارة األسي
 ، إلى لاجنب مجناسبات أخرى. 2015التماع خبراء حول معاهدة تلارة األسيحة والكومجنولث في زوجنزو 

 
وبة ". وأجنتلت اليلجنة الدولية كذلك مواد مكتمعاهدة تلارة األسيحة: الوفاء بالوعدوجنشرت اليلجنة الدولية فزدزو بعجنوان "

رشاد الدول واللمعيات الوطجنية واألطراف المعجنية  لرفع مستوى الوعي بالدعائم اإلجنساجنية لمعاهدة تلارة األسيحة وا 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/2013/arms-trade-treaty.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/2013/arms-trade-treaty.htm
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ت مسؤولة لجنقل األسيحة بمولب معاهدة تلارة األسيحة والصكوك اإلقييمية والمادة األولى العامة األخرى حول عمييا
في اتفاقيات لجنزف، من ألل ضمان عدم وقوع األسيحة في أزدي من زتوقع أن يستخدموجنها الجنتهاك القاجنون الدولي 

رتها عيى موقعها اإلجنساجني. وأجنتلت اليلجنة الدولية أيضا صحيفة وقائع تشرح بجنود معاهدة  تلارة األسيحة وجن ش 
وتعمل عيى كتابة مسودة تعيزق حول المعاززر اإلجنساجنية المجنطبقة عيى عمييات جنقل األسيحة في  50اإللكتروجني،

 معاهدة تلارة األسيحة. 
 

 خاتمة( 4

كة وأعضاء الحر زيقي هذا التقر ر الضوء عيى اللهود والمساعي الحمزدة واإللراءات العدزدة التي اتخذتها الدول 
 26دولة طرفا في  121أفضت هذه اللهود إلى أن أصبحت  2015أغسطس  وحتىلتطبزق أهداف "خطة العمل". 

حالة  244اتفاقية من اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني والصكوك األخرى ذات الصلة من خالل 
لى قيام 51،تصديق/انضمام لى و قانونا أو تنظيما محليا،  123بسن دولة  57 وا  . إعداد مسودات قوانين عديدةا 

وُأشزر أيضا إلى التقدم المهم في مسألة عمييات جنقل األسيحة )الهدف الخامس(، مع اعتماد معاهدة تلارة األسيحة في 
، وهو ما تحقق، ضمن أشياء أخرى، من 2014ودخولها حزي التجنفزذ في كاجنون األول/ديسمبر  2013جنيسان/أبر ل 

 من األطراف المعجنية المختيفة. الحركة واللهود المتضافرة خالل الدعم القوي من 
 

وخالل فترة إعداد التقر ر، كاجنت هجناك لهود ومبادرات أخرى عدزدة من لاجنب الدول وأعضاء الحركة ساهمت في 
خيق االحترام ليقاجنون الدولي اإلجنساجني. حدثت هذه المبادرات عيى مستويات متعددة القطاعات وشميت )دون أن 

صر في( تجنسزق مبادرات أكثر ليتدر ب عيى القاجنون الدولي اإلجنساجني ورفع درلة الوعي به، وتطو ر خطوط تجنح
إرشادية وأدوات إرشاد، وكذلك اعتماد إلراءات عميية في المساحات المختيفة التي تغطزها "خطة العمل". ساهمت هذه 

هذا جنساجني وفهمه وتطبيقه وتعي ي التطبزق الوطجني لالمبادرات بشكل مباشر في تعي ي المعرفة بالقاجنون الدولي اإل
القاجنون واحترامه. وقد أظهر العمل واألجنشطة التي جنّفذت األهمية القاجنوجنية واإلجنساجنية ليقاجنون الدولي اإلجنساجني، السيما 

 لضحايا. ا تيك التي استهدفت ضحايا الجنياع المسيح أو تعي ي قدرة العاميزن في الملال اإلجنساجني ليوصول إلى هؤالء
وتؤكد اللهود والمبادرات التي ُلخصت في هذا التقر ر أهمية "خطة العمل" بحسب ما اعتمدها المؤتمر الدولي الحادي 

والثالثون لتعي ي تطبزق القاجنون الدولي اإلجنساجني واحترامه. كاجنت هذه الخطة بمثابة دلزل ومصدر إلهام لسيطات 
ر والعمل المهمزن لّيلان الوطجنية ليقاجنون الدولي اإلجنساجني واللمعيات الوطجنية وطجنية عدزدة، السيما فيما زتعيق بالدو 

                                                

 ".صحيفة وقائع معاهدة تلارة األسيحةاجنظر " 50 
ات يقائمة االتفاقيات واالجنضمام والتصدزق والموافقة والقبول المأخوذة بعزن االعتبار متاحة في قاعدة بياجنات اليلجنة الدولية حول االتفاق 51 

 https://www.icrc.org/dihطراف في مثل هذه االتفاقيات عبر الرابط التالي: والدول األ

https://www.icrc.org/en/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet
https://www.icrc.org/en/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet
https://www.icrc.org/dih
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في تجنسزق األجنشطة والبرامج التي تسعى إلى ي ادة التعر ف بالقاجنون الدولي اإلجنساجني والوعي به وتطبيقه مع تحقزق 
زلابية.    جنتائج ميموسة وا 

اع عال ليقاجنون الدولي اإلجنساجني والحماية التي زوفرها في الجني الباب مفتوحا لمي د من اللهود لضمان تطبزق ف وال زيال
المسيح. وتساهم اللهود التي أشزر إلزها في هذا التقر ر إلى الغاية الكبرى ليحماية المتيازدة والحد من المعاجناة في 

ر اليخم ل هو أن يستمالجنياع المسيح، المتحققة عن طر ق تعي ي احترام القاجنون الدولي اإلجنساجني. وبالتالي، فالمأمو 
 اإلزلابي واالستلابة الدزجنامية من الدول، اليذزن خرلا من رحم "خطة العمل"، لما بعد المؤتمر الدولي الثاجني والثالثزن.  
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