
  *منح اللجنة الدولية للصليب األحمر مركز المراقب لدي الجمعية العامة لألمم المتحدة
  

  ١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول ١٦
  

دعوة اللجنة  ١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول ١٦قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الثالثاء 
واعتمدت مشروع قـرار   .الدولية للصليب األحمر إلي المشاركة كمراقب في دورتها وأشغالها

دولة  ١٣٨دون التصويت يقتضي بمنح اللجنة الدولية مركز المراقب، وقد تبنت هذا المشروع 
  دولة ١٥٩من بين الدول األعضاء في األمم المتحدة عددها 

  :وجاء في نص القرار ما يلي
لخاصـة  منح اللجنة الدولية للصليب األحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامهـا ا "

  .١٩٤٩أغسطس /آب ١٢الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 
  إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب األحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخـة  
  ،١١٩٤٩أغسطس /آب ١٢في 

ة الدولية للصليب األحمـر  وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجن
  في العالقات اإلنسانية الدولية،

  ورغبة منها في تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر،
تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب األحمر إلي المشـاركة فـي دورات الجمعيـة العامـة     . ١

  وأعمالها بصفة مراقب،
  ".أن يتخذ اإلجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار تطلب إلي األمين العام. ٢

سجلت مسألة منح اللجنة الدولية للصليب األحمر مركز المراقب في جدول األعمـال بطلـب   
ممثلو دائمون عـن إحـدى    ١٩٩٠أغسطس /آب ١٦وجهه إلي األمين العام لألمم المتحدة في 

الوثيقـة رقـم   "يلـي نصـها    وأرفقت هذه الرسالة بمذكرة تفسيرية نورد فيما. وعشرين دولة
)A/45/191 (وبمشروع القرار الذي جاء نصه أعاله.  

قدم مشروع القرار إلي الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها العادية صاحب السعادة السيد 
فيري تراكسلير، الممثل الدائم إليطاليا لدي هيئة األمم المتحدة الـذي علـل خطوتـه بحـدث     

وباسم المشاركين فـي  . ي دونان مؤسس الصليب األحمر في سولفرينوتاريخي هو تواجد هنر
وضع مشروع القرار حي السيد تراكسلير اللجنة الدولية للصليب األحمر علي مساهمتها فـي  
تدوين وتطوير وتطبيق القانون الدولي اإلنساني وعلي دورها كوسيط محايد غير متحيز يعمل 

  .مثل اإلنسانية العليا في حاالت النزاع المسلحسنة علي صيانة ونشر ال ١٢٥بتفان منذ 



والجدير بالذكر هنا أن الدول ومنظمات أخري، خاصة اإلقليمية أو المختصة تتمتـع بمركـز   
. لكن هذه هي أول مرة يمنح فيها المركز لهيئـة غيـر حكوميـة   . المراقب لدي األمم المتحدة

علي ذلك، وأعربـت الـدول علـي    وبخصوص هذه النقطة بالذات، كما أكد السفير تراكسلير 
حساسيتها إزاء الدور الخاص الذي عهد به المجتمع الدولي للجنة الدولية وكذلك المهـام التـي   
وكلت إليها بموجب اتفاقيات جنيف، وذلك هو ما يجعل من اللجنة الدولية هيئـة فريـدة مـن    

  .نوعها بحكم طبيعتها ومركزها
موقف مندوب إيطاليا مؤكدين أن منح اللجنة الدولية وأعرب العديد من الخطباء عن مساندتهم ل

مركز المراقب ال يجب اعتباره سابقة، وشاطرهم الرأي كذلك ممثلو كل من الهنـد وباكسـتان   
  .والواليات المتحدة

قبول اللجنة الدولية "وكما جاء علي لسان السيد كورنيليو سورماروغا رئيس اللجنة الدولية فإن 
تحدة بعد اعترافا بارزا بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة علـي المسـتوي   كمراقب لدي األمم الم

وباتخاذها هذا القرار تكون الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أكدت من جديد علي مهام ". الدولي
هذا . اللجنة الدولية وعلي المبادئ التي تنشط عملها وخاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز والعالمية

علـي المسـتوي   . م أيضا في تعزيز التعاون بين اللجنة وهيئة األمـم المتحـدة  القرار سيساه
التطبيقي وبفضل إمكانية التحدث عن مواضيع من اختصاصها واالطالع علي وثائق الجمعيـة  
العامة وحضور جلساتها ولجانها سيكون بإمكان ممثلي اللجنة الدولية، سواء فـي اجتماعـات   

جنيف أو في أي مكان آخر، أن يتدخلوا بسرعة وبشكل مباشـر   األمم المتحدة بنيويورك أو في
  .لدي المتحكمين في زمام األمور علي الساحة الدولية

  
  مرفق

منح اللجنة الدولية للصليب األحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامهـا الخاصـة   
  .١٩٤٩أغسطس /آب ١٢الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

  جمعية العامة،إن ال
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الصليب األحمر الدولية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخـة  

  ،١١٩٤٩أغسطس /آب ١٢في 
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، لجنة الصليب األحمر الدوليـة  

  في العالقات اإلنسانية الدولية،
  التعاون بين األمم المتحدة ولجنة للصليب األحمر الدولية،ورغبة منها في تعزيز 

تقرر دعوة لجنة الصليب األحمر الدولية إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها . ٣
  بصفة مراقب،



  .تطلب إلي األمين العام أن يتخذ اإلجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار. ٤
  

  المرفق
  مذكرة تفسيرية

الدولية للصليب األحمر هي مؤسسة إنسانية مستقلة أسست في جنيف بسويسـرا  إن اللجنة . ١
وفقا للمهمة التي منحها لهذه اللجنة المجتمع الدولي للدول في طريق معاهدات . ١٨٦٣في عام 

دولية مصدق عليها عالميا، تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر كوسيط محايد لتقديم الحمايـة  
  .ا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةوالمساعدة إلي ضحاي

، لحماية ضـحايا الحـرب   ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢واتفاقيات جنيف األربع، المؤرخة في . ٢
، ١٩٧٧دولة، وكذلك بروتوكوالها اإلضافيان لعام  ١٦٦والتي يبلغ عدد الدول األطراف فيها 

وعلـي  . حايد وغير متحيزتحدد صراحة دور اللجنة الدولية للصليب األحمر كوسيط إنساني م
هذا فإن معاهدات القانون اإلنساني الدولي تحدد للجنة الدولية للصليب األحمر واجبات مماثلـة  
لواجبات أية سلطة حماية مسؤولة عن حماية مصالح أية دولة في حالة الحرب من حيث أنـه  

ر مفهـوم  يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر أن تتصرف كبديل لسلطة الحمايـة فـي إطـا   
وعالوة علي هذا فـإن  . ١٩٧٧والبروتوكول اإلضافي األول لعام  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام 

اللجنة الدولية للصليب األحمر لها نفس الحق الذي تتمتع به سلطة الحمايـة بالنسـبة لمقابلـة    
 اتفاقية جنيف الثالثة، والمدنيين المشمولين باتفاقية جنيـف المتعلقـة بحمايـة   (أسري الحرب 

وباإلضافة إلي هذه المهام المحددة فـإن اللجنـة   ). اتفاقية جنيف الرابعة(المدنيين وقت الحرب 
الدولية للصليب األحمر لها، كمؤسسة محايدة، حق المبادرة، بموجب حكـم تتضـمنه اتفاقيـة    

  .جنيف الرابعة، بتقديم أي اقتراح تراه في صالح ضحايا النزاع
هما المعدلـة  الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، بصيغتوالنظامان األساسيان للحركة . ٣

من جانب المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي تشترك فيه الدول األطـراف  
في اتفاقيات جنيف، يتطلبان أن تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر علـي نشـر المعلومـات    

ص ويـن . المتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي وزيادة فهم هذا القانون، وكذلك تشـجيع تطـويره  
النظامان األساسيان أيضا علي أن تدعم اللجنة الدولية للصليب األحمـر المبـادئ األساسـية    
للحركة، وهي مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة الطوعيـة والوحـدة   

  .والعالمية، وأن تعلن هذه المبادئ
سين حالة الجرحى والمرضي التفاقية جنيف األولي لتح ١٨٦٤واعتماد الحكومات في عام . ٤

. من أفراد القوات المسلحة في الميدان كان بناء علي مبادرة اللجنة الدولية للصـليب األحمـر  



ومنذ ذلك الوقت، تسعي اللجنة الدولية للصليب األحمر إلي تطوير القانون اإلنسـاني الـدولي   
  .ليظل متماشيا مع تطور المنازعات

نة الدولية للصليب األحمر بموجب القانون اإلنساني الـدولي،  وللوفاء بالمهمة الممنوحة للج. ٥
وقرارات المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، والنظامين األساسـيين للحركـة،   
عقدت اللجنة الدولية للصليب األحمر مع الكثير من الدول اتفاقات للمقر تحكم مركز وفودهـا  

مها بأعمالها، اتفاقات أخري مع دول ومـع منظمـات   كما عقدت اللجنة، خالل قيا. وموظفيها
  .حكومية دولية

ممثال يعملـون   ٥٩٠، كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر، بمتوسط يبلغ ١٩٨٩وفي عام . ٦
بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينيـة والشـرق    ٩٠وفدا، تعمل في حوالي  ٤٨في 

وقدمت الحمايـة   -مجال تغطية وفودها اإلقليمية المختلفة وتشمل البلدان الداخلة في-األوسط 
والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة، بموجب اتفاقيات جنيف، وإلي ضحايا االضطرابات 

  .والتوترات الداخلية، باتفاق مع الحكومات المعنية
ي زيـارة  وفي حالة نشوب نزاع دولي مسلح، تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر ف. ٧

) االتفاقيـة الثالثـة  (أسري الحرب والمدنيين طبقا التفاقيات جنيف المتعلقة بأسـري الحـرب   
والبروتوكول اإلضافي ) االتفاقية الرابعة(واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 

والمتعلق بحمايـة ضـحايا النزاعـات     ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢التفاقيات جنيف المؤرخة في 
وفي حاالت النزاع المسلح غير الدولي، تؤسس اللجنـة  ). البروتوكول األول(ولية المسلحة الد

الدولية للصليب األحمر طلباتها المتعلقة بزيارة األشخاص المحرومين مـن حـريتهم بسـبب    
من اتفاقيات جنيف وعلي البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة  ٣النزاع علي المادة 

والمتعلق بحماية ضـحايا النزاعـات غيـر الدوليـة المسـلحة       ١٩٤٩طس أغس/آب ١٢في 
  ).البروتوكول الثاني(
وفي الحاالت األخرى غير المشمولة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليهـا اإلضـافيين، يجـوز    . ٨

للجنة الدولية للصليب األحمر أن تستفيد من حقها القانوني في القيام بمبادرات بأن تقترح علـي  
أن تسمح لها بمقابلة األشخاص المحرومين مـن حـريتهم نتيجـة الضـطرابات     الحكومات 

  .وتوترات داخلية
  
والغرض من زيادة اللجنة الدولية للصليب األحمر لألشخاص المحرومين من حريتهم هـو  . ٩

إذ أن مندوبي اللجنة الدولية للصـليب األحمـر يراقبـون    : غرض إنساني علي وجه التحديد
ها المسجونون، ويبحثون الظروف المادية والنفسية الحتجازهم، ويطالبون من المعاملة التي يلقا

. السلطات، كلما دعت الحاجة، أن تتخذ خطوات لتحسين معاملة المحتجزين وأحوالهم المعيشية



. وال يحدث أبدا أن تعرب اللجنة الدولية للصليب األحمر عن رأي بالنسبة ألسـس االحتجـاز  
  .ل إليها اللجنة في تقارير سرية ال تنشروتسجل النتائج التي تتوص

وفي حالة النزاعات المسلحة واالضطرابات الداخلية تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمـر  . ١٠
بتقديم المساعدة المادية والطبية، بموافقة الحكومات المعنية وعلي شرط أن يسمح لهـا بتقـديم   

راسات استقصائية في الميدان لتحديـد فئـات   إلحاحية احتياجات الضحايا في الموقع، والقيام بد
  .وأعداد األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، ورصد توزيع مواد اإلغاثة

وأنشطة وكالة البحث المركزية التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر تستند إلـي التـزام   . ١١
نزاعـات الدوليـة   المؤسسة، طبقا التفاقيات جنيف، بمساعدة الضحايا العسكريين والمـدنيين لل 

وتشـمل أعمـال الوكالـة،    . المسلحة وإلي حقها في القيام بمبادرات إنسانية في حاالت أخري
مندوبيها، في الميدان جمع وتسجيل ومركزة المعلومـات المتعلقـة باألشـخاص المسـتحقين     
لمساعدة اللجنة، مثل أسري الحرب والمعتقلين المدنيين والمحتجزين واألشـخاص المشـردين   

الجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب االقتضاء وتشمل هـذه األعمـال أيضـا المشـردين     وال
والالجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب االقتضاء وتشمل هذه األعمال أيضا إعادة االتصـال  
بين أفراد األسر المنفصلين، وذلك أساسا عن طريق الرسائل العائلية عند انعدام وجود وسـائل  

أو تعطل هذه الوسائل بسبب أي نزاع، البحث عن األشـخاص المبلـغ عـن     االتصال العادية
فقدهم أو الذين ال تعرف عائالتهم أنباء عنهم، وتنظيم عمليات لم شمل األسر، وعمليات نقـل  

  .األشخاص إلي أماكن مأمونة وإعادتهم إلي أوطانهم
التي تقوم بها األمم المتحـدة  والمهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر والمهام . ١٢

يكمل بعضها بعضا بشكل متزايد، كما أن التعاون بين المؤسستين قد زاد وثاقة سواء بالنسـبة  
. ألنشطتهما الميدانية أو بالنسبة لجهودهما الرامية إلي تعزيز احترام القانون اإلنساني الـدولي 

الحمايـة والمسـاعدة لضـحايا     وقد لوحظ هذا في السنوات األخيرة في عمليات كثيرة كتقديم
  .النزاعات في جميع أرجاء العالم

وكان هناك تعاون وثيق أيضا بين اللجنة الدولية للصليب األحمر واألمم المتحدة بالنسـبة  . ١٣
وقد . للمسائل القانونية، وأسهمت اللجنة في األعمال التي تقوم بها األمم المتحدة في هذا المجال

ارات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة والهيئـات العامـة   انعكس هذا أيضا في القر
  .التابعة لهما في تقارير األمين العام

ومشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر، كمراقب، في أعمال الجمعية العامة ستؤدي إلي . ١٤
  .يب األحمرزيادة التعاون بين األمم المتحدة واللجنة وإلي تسهيل أعمال اللجنة الدولية للصل

  
  



  تذييل
  مشروع القرار

منح مركز المراقب للجنة الدولية للصليب األحمر لدي النظر في دورهـا الخـاص ومهامهـا    
  .١٩٤٩أغسطس /آب ١٢الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

  إن الجمعية العامة،
وجب اتفاقيات جنيف المؤرخـة  إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب األحمر بم

  ،١١٩٤٩أغسطس /آب ١٢في 
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب األحمـر  

  في العالقات اإلنسانية الدولية،
  ورغبة منها في تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر،

اللجنة الدولية للصليب األحمر إلي المشـاركة فـي دورات الجمعيـة العامـة     تقرر دعوة . ٥
  وأعمالها بصفة مراقب،

  ".تطلب إلي األمين العام أن يتخذ اإلجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار
  
  
  
 


