
  *توصيات اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب
  

  ، جنيف١٩٩٥يناير /كانون الثاني ٢٧إلي  ٢٣
  

  أوال
  :يوصي الخبراء بما يلي

حوارها مع الدول بغية تشجيعها ") اللجنة الدولية("أن تواصل اللجنة الدولية للصليب األحمر  -
الدولي اإلنساني، ومساعدتها علي حل المشكالت التي تثور علي االنضمام إلي صكوك القانون 

  في هذا الصدد،
أن تدعو دول إيداع صكوك القانون الدولي اإلنساني الدول غير األطراف فيهـا بعـد إلـي     -

االنضمام إلي هذه الصكوك، وتباشر لهذا الغرض األنشطة التشجيعية المناسبة، وتنشر دوريـا  
مجلة الدولية للصليب األحمر مثال وفي المصادر اإلعالمية العامة قائمة بالدول األطراف في ال

  األخرى،
أن تسعي األجهزة المختصة التابعة لألمم المتحدة وللمنظمات الدولية الحكومية األخرى منها  -

واإلقليمية، في إطار برامج أنشطتها العادية، لتشجيع الدول إلي االنضمام إلي بعض الصـكوك  
  الدولي اإلنساني،المحددة للقانون 

أن تساند الدول األطراف في صكوك القانون الدولي اإلنساني الجهود التي تبـذلها اللجنـة    -
  الدولية ودول اإليداع والمنظمات اآلنف ذكرها بغية تشجيع االنضمام إلي هذه الصكوك،

قـائق  أن تقدم الدول األطراف التي تعترف باختصاص اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصـي الح  -
 ١٩٤٩من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعـام   ٩٠المنصوص عليها في المادة 

، المساندة، عند الضرورة، للجهود التي تبذلها اللجنة اآلنف ذكرها بغيـة  ")البروتوكول األول("
تشجيع االعتراف باختصاصها، وأن تشجع علي زيادة األموال المتوفرة للجنة لهـذا الغـرض   

  ريق المساهمات الطوعية،عن ط
أن تتوخى الدول االستعانة بخدمات الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهـالل األحمـر    -
، وذلـك  )خامسا(وكذلك بخدمات اللجان الوطنية الوارد ذكرها في البند ") الجمعيات الوطنية("

  .في إطار عملية االنضمام إلي الصكوك ذات الصلة للقانون الدولي اإلنساني
  ثانيا

  :يوصي الخبراء
بدعوة اللجنة الدولية إلي االستعانة بخبراء في القانون الدولي اإلنسـاني يمثلـون مختلـف     -

األقاليم الجغرافية والنظم القانونية المختلفة، وإلي استشارة خبراء بعض الحكومات والمنظمات 



ي القابلـة التطبيـق علـي    الدولية، إلعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنسـان 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وإرسال هذا التقرير إلي الـدول والهيئـات الدوليـة    

  .المختصة
  ثالثا

  :يوصي الخبراء بما يأتي
أن تسعي اللجنة الدولية، بمساعدة الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيـات الصـليب    -

والمؤسسات الجامعية، لدعم قـدرتها علـي تقـديم    ") اد الدولياالتح("األحمر والهالل األحمر 
خدمات استشارية بموافقة الهيئات السابق ذكرها إلي الدول التي تبذل جهـودا لتنفيـذ ونشـر    

  القانون الدولي اإلنساني،
أن توضح الدول والجمعيات الوطنية للجنة الدولية، أو عند الضـرورة لالتحـاد الـدولي،     -

  التي قد تلزمها بخصوص الخدمات االستشارية اآلنف ذكرها، الحاجات المحددة
أن تقدم اللجنة الدولية بيانا سنويا عن خدماتها االستشارية إلي الدول األطراف في اتفاقيـات   -

، وإلي الهيئات المعنية األخرى، وكذلك إلي المؤتمر الدولي للصليب األحمر ١٩٤٩جنيف لعام 
  ").المؤتمر("والهالل األحمر 

  ابعار
  :يوصي الخبراء بما يأتي

أن تسهر اللجنة الدولية، في إطار مهمتها الرامية إلي نشر القانون الدولي اإلنسـاني، علـي    -
التعاون بقدر اإلمكان مع غيرها من الهيئات المعنية، وعلي األخـص مـع االتحـاد الـدولي     

  إلقليمية،وأجهزة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وكذلك مع بعض المنظمات ا
أن تشجع الدول تبادل المعلومات بشأن نشر وتنفيذ القانون الدولي اإلنساني علي الصـعيدين   -

  اإلقليمي والعالمي،
أن تعد اللجنة الدولية دليال نموذجيا لقانون المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية ألفـراد   -

  لعالم،القوات المسلحة، بالتعاون مع خبراء من مختلف أقاليم ا
أن تضع الدول أدلة وطنية لقانون النزاعات المسلحة، وتسـتعملها كجـزء ال يتجـزأ مـن      -

  التدريب العسكري، وتتشاور فيما بينها بقدر اإلمكان لتنسيق هذه األدلة،
أن تضاعف الدول جهودها علي الصعيدين الوطني والـدولي لتـدريب مدرسـين مـدنين      -

اإلنساني، ولتدريس هذا القـانون للعـاملين فـي اإلدارة     وعسكريين في مجال القانون الدولي
المدنية وألفراد القوات المسلحة وقوات األمن والتشكيالت شبة العسـكرية، وكـذلك ألفـراد    

  القوات المسلحة المنخرطين في عمليات دولية لحفظ السلم تبعا لرتبة ووظيفة كل منهم،



الضرورة، علي تعريف السكان المـدنيين   أن تسهر الدول، بمساعدة الجمعيات الوطنية عند -
في كل األحوال بالقانون الدولي اإلنساني علي أفضل وجه، واإلسهام بذلك في نشر ثقافة تستند 

  إلي احترام اإلنسان وحياته،
أن تتعاون الدول مع الجمعيات الوطنية وتستفيد من االحتفال باليوم العالمي للصليب األحمر  -

  ر نشر القانون الدولي اإلنساني،والهالل األحمر لتيسي
أال تتدخر الدول أي جهد إلعداد برامج ومواد تعليمية مخصصة لتعريف تالمذة المـدارس   -

من كل األعمار بمبادئ القانون الدولي اإلنساني، ووضع هذه البرامج تحت تصـرف الـدول   
في التعلـيم العـام   المعنية، وذلك بمساعدة الجمعيات الوطنية والمؤسسات الجامعية المنخرطة 

  عند الضرورة،
أن تشجع الدول واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي إنتـاج مـواد تعليميـة     -

سمعية وبصرية، وتنظيم حلقات دراسية إلرهاف حس ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية والدوليـة  
  بصورة أكبر بالقضايا المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني،

تسعي اللجنة الدولية والدول جاهدة لتقديم المساعدة التقنية الضرورية لنشـر النصـوص   أن  -
  األساسية للقانون الدولي اإلنساني باللغات الوطنية علي نطاق واسع،

أن يشير المؤتمر إلي أن القيم الدينية واألخالقية تشجع احترام الكرامة اإلنسـانية ومبـادئ    -
  .القانون الدولي اإلنساني

  خامسا
  :يوصي الخبراء بما يأتي

ينبغي تشجيع الدول علي تأليف لجان وطنية، بمساندة الجمعيات الوطنية إن أمكـن، بغيـة    -
  تقديم المشورة والمساعدة للحكومات لتنفيذ ونشر القانون الدولي اإلنساني،

جهودهـا  ينبغي تشجيع الدول علي تسهيل التعاون بين اللجان الوطنية واللجنة الدولية فـي   -
  الرامية إلي تنفيذ ونشر القانون الدولي اإلنساني،

أن تنظم اللجنة الدولية اجتماعا يضم خبراء من الدول التي تألفت فيها لجان وطنية وكـذلك   -
  .من الدول المعنية األخرى، وأن تقدم بيانا عن استنتاجاتها للدول الراغبة في تأليف هذه اللجان

  سادسا
  :ييوصي الخبراء بما يأت

ينبغي للمؤتمر أن يدعو الدول الراغبة في تنفيذ تعهداتها وفقا لصـكوك القـانون الـدولي     -
اإلنساني إلي تزويد اللجنة الدولية بكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد الدول األخرى فـي  

  جهودها الرامية إلي تنفيذ ونشر القانون المذكور،



ادل المعلومات علي أتم وجه ممكن بشـأن التـدابير   أال تدخر الدول أي جهد لإلسهام في تب -
  التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك القانون الدولي اإلنساني،

  يوصي اللجنة الدولية، تسهيال منا لتنفيذ التدابير اآلنف ذكرها، -
لي بأن تواصل المشاركة بكل همة ونشاط في الجهود الرامية إلي نشر وتنفيذ القـانون الـدو  * 

  اإلنساني،
  بأن تدعي اللجنة من وقت آلخر إلي وضع توجيهات تسمح بتبادل المعلومات،* 
  .بأن تتلقى اللجنة وتجمع وتنقل المعلومات المتلقاه إلي الدول والمؤتمر* 

  سابعا
  :يوصي الخبراء

بأن تقوم الدول بما يلي، رغبة منها في الوفاء بالتزامها األساسي باحترام وفـرض احتـرام    -
القانون الدولي اإلنساني في جميع األحوال، ومراعاة منها علي األخص لشدة ضعف السـكان  

  المدنيين ولمسؤولية الدول التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني،
أن تتصرف جماعة وفرادى علي حد سواء وبالتعاون مع األمم المتحدة وفقا لميثـاق األمـم   * 

  القانوني الدولي اإلنساني انتهاكا جسيما، المتحدة في الحاالت التي ينتهك فيها
في أن تنشئ حيثما أمكن وفقا للقانون الدولي اإلنساني مناطق أمن ومناطق منزوعة السالح * 

وممرات إنسانية وغير ذلك من أشكال حماية السكان المدنيين في حالة نشوب أي نزاع مسلح، 
تتخذها لهذا الغرض األجهـزة المختصـة   وأن تتعاون فيما بينها لضمان احترام القرارات التي 

  التابعة لألمم المتحدة، وذلك وفقا لميثاق األمم المتحدة،
أن تصدر وتطبق بصرامة التشريعات الضرورية التي تسمح لها بالوفـاء بـااللتزام الـذي    * 

يفرض عليها السهر علي معاقبة األشخاص الذين انتهكوا القانون الدولي اإلنسـاني أو الـذين   
بذلك، وأن تتبادل أفضل المساعدات الممكنة فيما يخص المالحقات الجنائيـة، ال سـيما    أمروا

  عن طريق تقديم األدلة والمعلومات الواردة من مصادر موثوق فيها، من الالجئين مثال،
أن تشارك بنشاط في المناقشات التي تدور حاليا داخل األمم المتحدة بشأن إنشـاء محكمـة   * 

ة، وتطبق كل التدابير الوطنية الكفيلة بضمان سير عمل المحاكم المخصصـة  جنائية دولية دائم
  ليوغسالفيا سابقا ورواندا، والتي أنشأها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،

أن تتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية والدولية واإلقليمية المعنية، وكذلك إن رغبت مع * 
مـن البروتوكـول    ٩٠الحقائق المنصوص عليها في المـادة   اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي

األول، أثناء التحقيقات التي تجري بشأن انتهاكات القانون الدولي اإلنسـاني، وتضـع تحـت    
  تصرفها علي األخص وبقدر اإلمكان أمواال أو خبراء أو دعما لوجستيا،



راف في اتفاقيات جنيـف  بأن تنظم دولة إيداع اتفاقيات جنيف اجتماعات دورية للدول األط -
  .بغية النظر في المشكالت العامة لتطبيق القانون الدولي اإلنساني ١٩٤٩لعام 
  ثامنا

  :يدعو الخبراء اللجنة الدولية إلي
  :تحليل التدابير الكفيلة علي األخص بضمان) أ(
لبـا مـا   االحترام التام للقانون الدولي اإلنساني، خاصة عندما ينطبق علي المدنيين الذين غا -

يمثلون بصورة متزايدة ضحايا استخدام الجماعات المسلحة أيا كانت لوسائل وسبل القتال التي 
، وكذلك انتهاكـات  "التطهير اإلثني"تتولد عنها مذابح تقترف بصورة نظامية وكثيفة، وعمليات 

  أخري للقانون الدولي اإلنساني، في جميع أشكال النزاعات المسلحة،
للنساء واألطفال من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، مع مراعاة كل إسـهام  الحماية التامة  -

وأجهـزة األمـم    ١٩٩٥في هذا الشأن قد يقدمه علي األخص المؤتمر العالمي للنساء لسـنة  
  المتحدة ذات الصلة مثل اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،

شخاص المبعدين من انتهاكات القانون الدولي اإلنسـاني  الحماية التامة لحقوق الالجئين واأل -
المتعلقة بالوضع القانوني لالجئين وبروتوكولها، مع مراعـاة   ١٩٥١ومن انتهاكات اتفاقية سنة 

  المعلومات التي قد تقدمها علي األخص مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
  بسبب نزاع مسلح غير دولي، النظر في الحاالت التي تتفكك فيها بنية الدولة) ب(
النظر علي أساس المعلومات الموثوق بها التي تتمكن اللجنة الدولية من الحصول عليهـا  ) ج(

في مدي إسهام توفر األسلحة في تكاثر وتفاقم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات 
  المسلحة، وفي تردي وضع المدنيين،

تعاون مع االتحاد الدولي، وعرضه من ثم علي المـؤتمر، بغيـة   إعداد مشروع توصية بال) د(
تشجيع تقديم المساهمات الطوعية المخصصة لمساندة برامج نشـر وتنفيـذ القـانون الـدولي     

  .اإلنساني، مع التشديد علي حماية ضحايا الحرب
 


