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  الدورة احلادية والسبعون

        من جدول األعمال ٨١البند 
 ١٩٤٩حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقـودة يف عـام       

  املتعلقني حبماية ضحايا املنازعات املسلحة  
    

  تقرير اللجنة السادسة      
  

  (مجهورية فرتويال البوليفارية) ميدينا: السيد إيساياس املقرر
  

  مقدمة    - أوال   

حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيـف املعقـودة يف عـام    ”أُدرج البند املعنون   - ١
ــات املســلحة    ١٩٤٩   ــة ضــحايا املنازع ــتعلقني حبماي ــدورة   “ امل ــت لل ــال املؤق يف جــدول األعم

كــانون  ١٠املـؤرخ   ٦٩/١٢٠احلاديـة والســبعني للجمعيـة العامــة عمـال بقــرار اجلمعيـة العامــة     
  .٢٠١٤األول/ديسمرب 

وبناًء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة يف جلستها العامـة الثانيـة املعقـودة يف      - ٢
  ، أن تدرج البند يف جدول أعماهلا وأن حتيله إىل اللجنة السادسة.  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٦
 ١٠، املعقـودة يف  ٣٣و  ١١يف جلسـاا العاشـرة و   ونظرت اللجنة السادسة يف البند   - ٣

. وتـرد آراء املمـثلني الـذين تكلمـوا     ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١تشرين األول/أكتـوبر و  
  .  )١(أثناء نظر اللجنة يف البند يف احملاضر املوجزة ذات الصلة

__________ 

  )١(  A/C.6/71/SR.10  وA/C.6/71/SR.11  وA/C.6/71/SR.33. 



A/71/512

 

2/8 16-19885 

 

عــام وكــان معروضــاً علــى اللجنــة مــن أجــل نظرهــا يف هــذا البنــد تقريــر األمــني ال            - ٤
)A/71/183  وAdd.1.(  

    
  A/C.6/71/L.21النظر يف مشروع القرار   - ثانيا   

ــودة يف ٣٣يف اجللســة   - ٥ ــل الســويد،   ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١١، املعق ــام ممث ، ق
 ،وبولنــدا ،وبلجيكــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأملانيــا ،وإســتونيا ،وأســتراليا ،األرجنــتنيباســم 

 ،وفنلنـدا  ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،ورومانيـا  ،والدامنرك ،مولدوفا ومجهورية ،واجلزائر ،يكياوتش
ــدا ــا ،وكن ــان ،والتفي ــا املتحــدة واململكــة ،وليختنشــتاين ،ولكســمربغ ،ولبن ــى لربيطاني  العظم

 ،وهولنـــدا ،ونيوزيلنـــدا ،والنمســـا ،والنـــرويج ،ومونـــاكو ،وموريشـــيوس ،الشـــمالية وأيرلنـــدا
وفرنســا  ،وغانــا ،ونــان، ودولــة فلســطني، الــيت انضــمت إليهــا الحقــا إيطاليــا       والي ،واليابــان

ــون    ــرار معن ــا، بعــرض مشــروع ق ــات جنيــف   ”وليتواني ــة الربوتوكــولني اإلضــافيني التفاقي حال
  ).  A/C.6/71/L.21“ ( حبماية ضحايا املنازعات املسلحةاملتعلقني ١٩٤٩املعقودة يف عام 

ــت يف       - ٦ ــل البــ ــه قبــ ــيال ملوقفــ ــان تعلــ ــودان ببيــ ــل الســ ــها، أدىل ممثــ ــة نفســ ويف اجللســ
  القرار.  مشروع

دون  A/C.6/71/L.21ويف اجللســـة نفســـها أيضـــا، اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع القـــرار     - ٧
  ).٨تصويت (انظر الفقرة 
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  توصية اللجنة السادسة    - ثالثا   

  توصي اللجنةُ السادسة اجلمعيةَ العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  - ٨
  

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

    
  ،إن اجلمعية العامة  

 إىل قراراــا الــيت تصــدر كــل ســنتني عــن حالــة الربوتوكــولني اإلضــافيني         إذ تشــري  
  املـــتعلقني حبمايـــة ضـــحايا املنازعـــات املســـلحة، ١٩٤٩التفاقيـــات جنيـــف املعقـــودة يف عـــام 

  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٠املؤرخ  ٦٩/١٢٠مبا يف ذلك قرارها 
  ،)١(يف تقرير األمني العام وقد نظرت  
مـن  املتصـلة باملنازعـات املسـلحة    الراسـخة  لقواعد اإلنسـانية  ما ل تؤكد من جديدوإذ   

يف نطـاق   الظـروف يف مجيـع   وكفالـة التقيـد ـا   وضـرورة احتـرام تلـك القواعـد     قيمة مسـتمرة  
  الصكوك الدولية ذات الصلة، حلني إاء تلك املنازعات يف أقرب وقت ممكن،

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

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

بالقــانون الــدويل اإلنســاين علــى أوســع نطــاق   أن تعــرفبالــدول األعضــاء  وإذ يــب  
  أن تطبق القانون الدويل اإلنساين، ةاملسلح يف املنازعاتطراف األممكن، وإذ يب جبميع 

 تقـوم عدد اللجـان الوطنيـة وغريهـا مـن اهليئـات الـيت        ازدياد تالحظ مع االرتياح وإذ  
إســداء املشــورة إىل الســلطات علــى الصــعيد الــوطين بشــأن تطبيــق القــانون الــدويل اإلنســاين     ب

  ونشره وتطويره،

__________ 

  )١(  A/71/183  وAdd.1. 

  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 

 .٤٣٤٢٥، الرقم ٢٤٠٤والد  ١٧٥١٣و  ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٣(  
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اجتماعــات ممثلـي تلــك اهليئـات الــيت تنظمهـا جلنــة الصــليب     وإذ تالحـظ مــع التقـدير    
بالتعاون مع الشركاء املعنيني من قبيل مجعيات الصليب األمحر واهلـالل األمحـر    األمحر الدولية،

ــديات      ــا والتحـ ــأن أدوارهـ ــر بشـ ــات النظـ ــة ووجهـ ــربات العمليـ ــادل اخلـ ــهيل تبـ ــة، لتسـ الوطنيـ
  تواجهها،  اليت

إمكانيــة االســتعانة باللجنــة الدوليــة لتقصــي احلقــائق يف املســائل اإلنســانية    وإذ تؤكــد  
  التفاقيات جنيف، )٤(من الربوتوكول األول ٩٠نازعات املسلحة، عمال باملادة يتعلق بامل  فيما

 اللجنــة الدوليــة لتقصــي احلقــائق يف املســائل اإلنســانية بــذل إمكانيــة  وإذ تؤكــد أيضــا  
  االحترام التفاقيات جنيف والربوتوكول األول،جو من ستعادة تيسريا ال احلميدةمساعيها 
ــرتني     وإذ حتــيط علمــا    ــس األمــن الحــظ، يف الفق ــأن جمل ــراره   ٩ و ٨ب ــن ق  ١٨٩٤م

 املنازعـــاتواملتعلــق حبمايــة املــدنيني يف     ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١١املــؤرخ   )٢٠٠٩(
ــة علــى حــدة،       ــا، علــى أســاس كــل حال جلمــع املســلحة، جمموعــة األســاليب املســتخدمة حالي

املعلومات عن االنتهاكات املدعى حدوثها للقانون الدويل املطبق فيمـا يتصـل حبمايـة املـدنيني،     
ــا           ــوق ــة موث ــات موضــوعية دقيق ــى معلوم ــة احلصــول عل ــى أمهي ــذا الســياق عل وشــدد يف ه

الوقت املناسب، ونظـر، حتقيقـا هلـذه الغايـة، يف إمكانيـة االسـتعانة باللجنـة الدوليـة لتقصـي           يف
  توكول األول،ومن الرب ٩٠ئق يف املسائل اإلنسانية املنشأة مبوجب املادة احلقا

تيسـري  الدور الذي تقـوم بـه جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة يف       تالحظ مع التقدير وإذ   
  توفري احلماية لضحايا املنازعات املسلحة،و

يـة بـذهلا   اجلهود اليت تواصل جلنـة الصـليب األمحـر الدول    أيضا وإذ تالحظ مع التقدير  
لتعزيــز القــانون الــدويل اإلنســاين والتعريــف بــه علــى نطــاق واســع، وخباصــة اتفاقيــات جنيــف   

  والربوتوكوالن اإلضافيان،
، بصــفتها تتحمــل أن مجعيــات الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر الوطنيــة   وإذ تالحــظ  

وليات جهــات مســاعدة للســلطات العامــة يف جمــال املســاعدة اإلنســانية كــل يف دولتــها، مســؤ  
ــدويل        ــانون ال ــز الق ــداا ومســاعدا يف تعزي ــات بل ــاون مــع حكوم خاصــة توجــب عليهــا التع

  اإلنساين ونشره وتطبيقه،
  ،١٩٤٩حظيت به اتفاقيات جنيف لعام بالقبول العاملي الذي  وإذ ترحب  

__________ 

 .١٧٥١٢الرقم  ،١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٤(  
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أن حتسني االمتثال للقانون الدويل اإلنساين ضرورةٌ ملحـة، اعترفـت ـا    إىل  وإذ تشري  
يف ، املعقـود  والـثالثني للصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر     الثـاين  املؤمتر الدويل الدول خالل مجيع 

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠إىل  ٨جنيف يف الفترة من 
بــاخنراط الــدول املســتمر يف العمليــة احلكوميــة الدوليــة، وإذ تشــري إىل أن   وإذ ترحــب  

آلراء وـدف إىل إجيـاد السـبل الكفيلـة بتعزيـز      هذه العملية تقودهـا الـدول وتسـتند إىل توافـق ا    
  تطبيق القانون الدويل اإلنساين،

مـن أجـل   والدول  جلنة الصليب األمحر الدوليةالتعاون الوثيق اجلاري بني  وإذ تالحظ  
ألشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم     زيادة تعزيز احلمايـة الـيت يكفلـها القـانون الـدويل اإلنسـاين ل      

  ،ةاملسلح باملنازعاتفيما يتصل 
مــا يتعلــق بــه جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة فيقامــت العمــل الــذي  تالحــظ أيضــا وإذ  

  بالعنف اجلنسي يف سياق املنازعات املسلحة،
لصليب األمحـر  الدول واحلركة الدولية لالعمل الذي اضطلعت به  كذلكوإذ تالحظ   

مـن أجــل   الصـحية يف خطــر الرعايــة واهلـالل األمحــر وجهـات فاعلــة أخـرى يف إطــار مشـروع     
  ،واحلصول عليها توفري الرعاية الصحيةحتسني تدابري احلماية ل

أن حتترم وحتمـي اجلرحـى واملرضـى،    ميع األطراف يف املنازعات املسلحة جب وإذ يب  
والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية الـذين يزاولـون         وكذلك موظفي الرعاية الصحية

يف ووسائل نقلهم ومعدام، وكذلك املستشـفيات وسـائر املرافـق الطبيـة،     مهام طبية حصريا، 
  وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ،املسلحة سياق املنازعات

اآلثــار اإلنســانية النامجــة عــن  أعربــت عنــه الــدول مــن قلــق بــالغ إزاء   مــا وإذ تالحــظ  
ــة الــذخائر العنقوديــة، وإذ تالحــظ بــدء نفــاذ اتفاق   ــة الــذخائر العنقودي آب/أغســطس  ١يف  )٥(ي

٢٠١٠،  
ــا    ــظ أيضـــ ــاذ  وإذ تالحـــ ــدء نفـــ ــلحة  بـــ ــارة األســـ ــدة جتـــ ــانون  ٢٤يف  )٦(معاهـــ كـــ

  ،٢٠١٤  األول/ديسمرب
مبا ترتب على املناقشة القيمة اليت أثارها نشر دراسة جلنة الصليب األمحـر   وإذ ترحب  

عن القانون الـدويل اإلنسـاين العـريف مـن إسـهامٍ مهـم يف محايـة ضـحايا          ٢٠٠٥الدولية يف عام 
__________ 

 .٤٧٧١٣، الرقم ٢٦٨٨املرجع نفسه، الد   )٥(  

 باء. ٦٧/٢٣٤انظر القرار   )٦(  
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مــن مبــادرات يف اآلونــة األخــرية، وإذ ترحــب اضــطلعت بــه اللجنــة مبــا واملنازعــات املســلحة، 
بذهلا اللجنة لتحديث قاعدة بياناـا بشـأن القـانون الـدويل اإلنسـاين العـريف       أيضا باجلهود اليت ت
  هذا املوضوع، يفوإذ تتطلع إىل إجراء مزيد من املناقشات البناءة على حنو منتظم، 

يشمل أخطر اجلـرائم   )٧(بأن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإذ تسلم  
ن، وبـأن نظـام رومـا األساسـي يبـي      ،لقـانون الـدويل اإلنسـاين   اليت حتظى باهتمام دويل مبوجب ا

واجــب كــل دولــة أن متــارس واليتــها القضــائية اجلنائيــة علــى املســؤولني عــن   مــع اإلشــارة إىل 
ارتكاب هذه اجلرائم، تصميم اتمع الدويل على وضع حد إلفالت مرتكيب هـذه اجلـرائم مـن    

  العقاب ومن مث اإلسهام يف منعها،
من نظام روما األساسـي للمحكمـة    ٨التعديالت اليت أدخلت على املادة  ظوإذ تالح  

ــة فيمــا يتعلــق جبــرائم احلــرب املنصــوص عليهــا يف نظــام رومــا األساســي والــيت      اجلنائيــة الدولي
مـؤمتر اسـتعراض نظـام رومـا األساسـي الـذي عقـد        يف  ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ١٠اعتمدت يف 

  ،٢٠١٠ حزيران/يونيه ١١و إىل أيار/ماي ٣١الفترة من يف كمباال يف 
ــانون      وإذ تســلم   ــة صــكوك الق ــة العامــة مناقشــة بشــأن حال جبــدوى أن جتــري اجلمعي

  الدويل اإلنساين املتصلة حبماية ضحايا املنازعات املسلحة،
، )٢(١٩٤٩حظيـت بــه اتفاقيــات جنيــف لعــام  بــالقبول العــاملي الــذي  ترحـب   - ١  
 علـى نطـاق واسـع أيضـا     ١٩٧٧ لعـام  نياإلضـافي  نيالربوتوكـول االجتـاه صـوب قبـول    وتالحظ 

  ؛)٨(حبلول الذكرى السنوية األربعني إلبرامهما
جبميع الـدول األطـراف يف اتفاقيـات جنيـف الـيت مل تصـبح بعـد أطرافـا          يب  - ٢  

  أن تنظر يف القيام بذلك يف أقرب موعد ممكن؛ )٣(الربوتوكولني اإلضافيني  يف
ــي    يـــب  - ٣   ــيت هـ ــدول الـ ــع الـ ــول األول جبميـ ــراف يف الربوتوكـ ــل أطـ  )٤(بالفعـ

الدول اليت ليست أطرافا فيه أن تصدر، حاملـا تصـبح طرفـا يف الربوتوكـول األول، اإلعـالن       أو
االقتضــاء،  مــن ذلــك الربوتوكــول وأن تنظــر يف االســتعانة، عنــد ٩٠املنصــوص عليــه يف املــادة 

مــن  ٩٠اإلنســانية، وفقــا ألحكــام املــادة خبــدمات اللجنــة الدوليــة لتقصــي احلقــائق يف املســائل 
  الربوتوكول األول؛

__________ 

  )٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 

 .١٧٥١٣و  ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٨(  
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جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف اتفاقيـة محايـة امللكيـة الثقافيـة       يب  - ٤  
ويف املعاهدات األخرى املتعلقة بالقـانون الـدويل    )٩(يف حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها

  ات املسلحة أن تنظر يف القيام بذلك؛اإلنساين املتصلة حبماية ضحايا املنازع
بالدول النظـر يف أن تصـبح أطرافـا يف الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة        يب  - ٥  

  ؛)١٠(حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
جبميـع الـدول األطـراف يف الربوتوكـولني اإلضـافيني التفاقيـات جنيـف         يب  - ٦  

  أن تكفل نشرمها على نطاق واسع وتطبيقهما بشكل كامل؛
ضــرورة زيــادة فعاليــة تطبيــق القــانون الــدويل اإلنســاين، وتؤيــد املضــي  تؤكــد  - ٧  

  تعزيزه وتطويره؛  يف
الثــاين  ؤمتر الــدويل املــالقــرارات العشــرة الــيت اختــذها     تالحــظ مــع التقــدير    - ٨  

كـانون   ١٠إىل  ٨يف جنيـف يف الفتـرة مـن    ، املعقـود  األمحر ن للصليب األمحر واهلاللوالثالثو
، وتشــري إىل مــا تتســم بــه مــن أمهيــة      ٤إىل  ١ســيما القــرارات    ، وال٢٠١٥األول/ديســمرب 

حـظ  تضمنته من توصيات مبواصلة العمل يف سـبيل توطيـد القـانون الـدويل اإلنسـاين، وتال      وما
، الـذي  “اإلنسـاين الدويل لقانون تعزيز االمتثال ل”، املعنون ٢مع التقدير يف هذا الصدد القرار 

أوصـى فيـه املـؤمتر يف مجلـة أمــور مبواصـلة تنفيـذ عمليـة حكوميــة دوليـة شـاملة تقودهـا الــدول           
أجـل  وتقوم على مبدأ توافـق اآلراء، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الناظمـة للعمليـة التشـاورية مـن         

إجيـاد السـبل   مـن أجـل   والتوصل إىل اتفاق بشأن مالمح ووظائف منتدى حمتمل جيمع الدول، 
  ؛القانون الدويل اإلنساينتطبيق الكفيلة بتعزيز 

باألنشطة اليت يضطلع ا قسـم اخلـدمات االستشـارية املعـين بالقـانون       ترحب  - ٩  
الدويل اإلنساين التابع للجنة الصليب األمحر الدولية يف سـياق دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول       
األعضاء الختاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتطبيق القانون الـدويل اإلنسـاين ويف سـياق تشـجيع     

ر الـدول األعضـاء بإتاحـة الـدليل     ن تلـك اجلهـود بـني احلكومـات، وتـذكّ     تبادل املعلومات بشأ
  املتعلق بتطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد احمللي؛

بتزايـد عـدد اهليئـات أو اللجـان الوطنيـة املعنيـة بتطبيـق القـانون          أيضـا  ترحب  - ١٠  
ملتعلقـة بالقـانون الــدويل   عمــل لتشـجيع إدمـاج املعاهـدات ا   ا تقـوم بـه مـن    الـدويل اإلنسـاين ومبـ   

، وتشــجع الــدول القــوانني الوطنيــة ونشــر قواعــد القــانون الــدويل اإلنســاينصــلب اإلنسـاين يف  
__________ 

 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣والد  ٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، الد   )٩(  
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األعضاء اليت مل تنظـر بعـد يف إنشـاء هيئـات أو جلـان وطنيـة علـى أن تقـوم بـذلك، بـدعم مـن            
ــوىل       ــة للصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر، حســب االقتضــاء، لكــي تت ــات الوطني إســداء اجلمعي

املشــورة للحكومــات وتقــدمي املســاعدة إليهــا يف جمــال تطبيــق القــانون الــدويل اإلنســاين ونشــر   
  املعارف ذات الصلة؛

والسـبعني   الثالثـة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا  تطلب  - ١١  
املنازعـات املسـلحة   عـن حالـة الربوتوكـولني اإلضـافيني املـتعلقني حبمايـة ضـحايا        شـامال  تقريرا 

منـها نشـره    أموربـ وعن التدابري املتخذة لتعزيز املنت احلايل للقانون الدويل اإلنساين فيمـا يتعلـق   
وتطبيقــه بالكامــل علــى الصــعيد الــوطين، اســتنادا إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء   

  وجلنة الصليب األمحر الدولية؛
يب األمحـر الدوليـة علـى أن تركـز، لـدى      الدول األعضاء وجلنـة الصـل   تشجع  - ١٢  

ــرة          ــيت تســتجد خــالل الفت ــورات واألنشــطة ال ــى التط ــام، عل ــني الع ــات إىل األم ــة املعلوم إحال
  املشمولة بالتقرير؛

ــى   تشـــجع  - ١٣   ــاء علـ ــدول األعضـ ــبل أن تبحـــث الالـ ــة بسـ ــدمي الكفيلـ ــري تقـ تيسـ
 هـذا السـياق، فيمـا إذا كـان مـن      وأن تنظـر، يف  ،املعلومات الالزمة لتقارير األمني العـام املقبلـة  

   ه الــدول األعضــاء مبســاعدة جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة       املالئــم االســتعانة باســتبيان تعــد
ــا      ــة يف دورـ ــة العامـ ــه إىل اجلمعيـ ــاء، لتقدميـ ــة، حســـب االقتضـ ــة العامـ ــع األمانـ ــاور مـ وبالتشـ

  والسبعني؛  الثالثة
والســبعني البنــد  الثالثــةا أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدور  تقــرر  - ١٤  
املــتعلقني  ١٩٤٩حالــة الربوتوكــولني اإلضــافيني التفاقيــات جنيــف املعقــودة يف عــام ”املعنــون 

  “.حبماية ضحايا املنازعات املسلحة
  
 


