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قرار معمتد

القانون ادلويل الإنساين
اإن جملس املندوبني،
اإذ يساوره ابلغ القلق إازاء الانهتااكت املس مترة للقانون ادلويل الإنساين ،و إاذ يسوؤه ما تسفر عنه هذه الانهتااكت من معاانة يتكبدها حضااي
الزناع املسلح،
وإاذ يؤكد عىل الرضورة احلمتية لالرتقاء مبس توى امتثال مجيع أأطراف الزناع املسلح للقانون ادلويل الإنساين ،وإاذ يؤكد مرة أأخرى وجود
جمال لبذل املزيد من أأجل التصدي ألوجه الضعف والثغرات احلالية يف تنفذذ القانون ادلويل الإنساين كام أأقرته مجيع مكوانت احلركة ادلولية
للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) وادلول يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل)،
و إاذ يعرب عن قلق خاص بشأأن كون ا ألشخاص احملرومني من احلرية يف س ياق الزناع املسلح عرضة لنهتااكت القانون ادلويل الإنساين
مثل القتل أأو الاختفاء القرسي أأو أأخذمه رهائن أأو التعذيب أأو املعامةل القاس ية أأو غري الإنسانية أأو الاغتصاب وغريه من أأشاكل العنف
اجلنيس أأو الإعدامات ابإجراءات موجزة أأو اإهامل احتياجاهتم ا ألساس ية،
و إاذ ي ُس ّلط الضوء عىل اذلكرى ا ألربعني اليت حتل هذا العام لعامتد الربوتوكولني الإضافذني اإىل اتفاقذات جنيف لعام  ،1949املُعمتدين يف
عام  ،1977واملتعلقني حبامية حضااي الزناعات املسلحة ادلولية (الربوتوكول الإضايف ا ألول) ،وحامية حضااي الزناعات املسلحة غري ادلولية
(الربوتوكول الإضايف الثاين) ،و إاذ يُعرب عن تقديره للعدد الكبري من ادلول اليت أأصبحت طرفًا يف الربوتوكولني الإضافذني منذ اعامتدهام يف
عام .1977
و إاذ يرحب ابلتقرير ا ألسايس املرتبط هبذا القرار حول العمل املنجز حىت الآن يف اإطار تنفذذ القرارين رمق  1ورمق  2الذلين اعمتدهام املؤمتر
ادلويل ،وحول دراسة القانون ادلويل الإنساين العريف اليت أأصدرهتا اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) عام  2005وقاعدة
البياانت اخلاصة به املتاحة عىل ش بكة الإنرتنت منذ عام ،2010
وإاذ يثين عىل اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر لشاطها املس متر يف حتديث "التعليقات عىل اتفاقذات جنيف املؤرخة يف عام 1949
وبروتوكولهتا الإضافذة لعام  "1977اليت أأفضت حىت الآن اإىل اإصدار نسخة حمدثة من التعليقات عىل اتفاقذيت جنيف ا ألوىل والثانية يف
عايم  2016و 2017عىل التوايل،
و إاذ يرحب ابلتقرير املرحيل عن تنفذذ القرار رمق  7الصادر عن جملس املندوبني لعام  2013حول "ا ألسلحة والقانون ادلويل ا إلنساين"،

و إاذ يُذ ّكر ابملهامت املس ندة اإىل مكوانت احلركة يف ما يتعلق ابلقانون ادلويل الإنساين ،املنصوص علهيا يف النظام ا ألسايس للحركة ،و إاذ
ي ُشري ،يف مجةل أأمور أأخرى ،اإىل أأن امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) ،جيوز لها – يف اإطار اضطالعها
القّي اإىل السلطات العامة املعن ّية ،ويشمل ذكل دمع تنفذذ تكل السلطات الزتاماهتا الإنسانية مبوجب القانون
بدور املساعد – أأن تقدم ادلمع ّ
ادلويل الإنساين ،وعند الاقتضاء ،يف اإطار اللجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين والهيئات ا ألخرى ذات الصةل،
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 -1هييب جبميع أأطراف الزناع املسلح التقذّد ابلزتاماهتا القامئة مبوجب القانون ادلويل الإنساين؛
 -2يؤكد عىل املسامهة املهمة اليت حتققت ابعامتد الربوتوكولني الإضافذني يف عام  1977يف حامية حضااي الزناعات املسلحة ادلولية وغري
ادلولية ،ويؤكد اس مترار أأمهيهتام يف الزناعات املسلحة املعارصة ،وكذكل أأمهية معاهدات القانون ادلويل الإنساين ،ل س امي اتفاقذات
جنيف لعام 1949؛
 -3يشجع ادلول عىل النظر يف التصديق عىل معاهدات القانون ادلويل الإنساين اليت مل تصبح بعد طرفًا فهيا أأو الانضامم اإلهيا ،مبا يف
ذكل الربوتوكولن الإضافذان لعام  ،1977واختاذ مجيع التدابري الرضورية لتنفذذها ،ويشجع ابلإضافة اإىل ذكل ادلول ا ألعضاء عىل
النظر يف الاعرتاف ابختصاص اللجنة ادلولية لتق ي احلقاقق ّ
املشّة مبوجب املادة  90من الربوتوكول الإضايف ا ألول؛
 -4يدعو مكوانت احلركة ،وفقًا للتفويض املمنوح للك مهنا ،اإىل عرض تقدمي ادلمع اإىل ادلول يف هذا الشأأن؛
*
 -5يالحظ مع التقدير اخلطوات اليت اختذهتا اللجنة ادلولية حىت الآن لتنفذذ القرار  1الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،واللجنة
ادلولية ابلتعاون مع حكومة سويرسا لتنفذذ القرار  2الصادر عن املؤمتر ذاته؛
 -6يعرب عن دمعه لعمل اللجنة ادلولية املتواصل بشأأن العملية احلكومذة ادلولية مبوجب القرار  ،2ويقر يف الوقت ذاته بطبيعهتا كعملية
تقودها ادلول؛
 -7يعرب عن تقديره ل ألعضاء املشاركني يف الفريق املرجعي املفتوح العضوية والتابع للحركة واملتصل ابلعملية احلكومذة ادلولية اذلي تيرس
اللجنة ادلولية أأعامهل مبوجب القرار  ،2وي ُشجع احلركة عىل املشاركة يف معل الفريق ودمعه ،بطرق مهنا تشجيع مشاركة ادلول بنشاط
يف هذه العملية؛
 -8يالحظ اس مترار أأمهية القانون ادلويل الإنساين العريف يف تنظّي سري الزناعات املسلحة املعارصة ،ويشدد عىل أأن دراسة القانون
ادلويل الإنساين العريف تعد مسامهة هممة يف حامية حضااي الزناعات املسلحة؛
*
 -9يكرر شكره للجنة ادلولية عىل مبادرهتا يف عام  2007ابلتعاون مع الصليب ا ألمحر الربيطاين بتحديث جمدل ادلراسة اخلاص بـ
"املامرسة" ،ويعرب عن تقديره للعمل املشرتك املنجز منذ ذكل الوقت؛
 -10يرحب ابإنشاء اللجنة ادلولية لقاعدة البياانت اخلاصة ابلقانون ادلويل الإنساين العريف عىل ش بكة الإنرتنت يف عام  ،2010وإااتحة
حمتوى ادلراسة وكذكل التحديثات املنتظمة بشأأن املامرسات املتبعة يف تختلف أأاحاء العامل لالطالع جماانً  ،ويالحظ الاس تخدام
الواسع النطاق دلراسة القانون ادلويل الإنساين العريف وقاعدة البياانت اخلاصة به يف مواد وطنية ودولية؛
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 -11يعرب عن تقديره مجليع امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) وادلول والباحثني وبعثات اللجنة ادلولية
اليت دمعت قاعدة البياانت من خالل تزويدها ابملامرسات الوطنية طوال العقد املايض ،ويشكرها عىل لك ما ميكن أأن تقدمه من
دمع يف املس تقبل يف هذا املضامر ،ويشجع عىل وجه اخلصوص اإسهامات املامرسة الوطنية من مجعيات وطنية أأخرى؛
ساسا للمناقشة – عند اللزوم – مع السلطات الوطنية والقوات املسلحة
 -12يويص مجيع مكوانت احلركة ابختاذ ادلراسة وقاعدة البياانت أأ ً
وادلوائر أالاكدميية و أأطراف الزناعات املسلحة؛
 -13يدعو امجلعيات الوطنية اإىل أأن تواصل ،قدر اس تطاعهتا ،نرش نتاجئ ادلراسة وتروجيها عىل أأوسع نطاق ممكن ،بطرق مهنا اس تخدام
قاعدة البياانت ،ويشكر مجيع امجلعيات الوطنية اليت س بق لها أأن قامت بذكل يف املايض.

