
  *احترام القانون الدولي اإلنساني ومساندة العمل اإلنساني في المنازعات المسلحة
  

  قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
  ، كانبيرا، استراليا١٩٩٣سبتمبر /أيلول ١٨إلي  ١٣
  

  إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
  :إذ يري

ي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجـب أن  أن األحداث التي تقع عل) أ(
تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية 

  التي تعبر عن همومه وأفكاره،
بلهـا  أن القواعد والمبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني هي مجموعة من القيم التي يق) ب(

  المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
  أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،) ج(
أن القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني ال تزال غير معروفة تماما من قبـل الـذين   ) د(

  يتعين عليهم تطبيقها،
وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة اإلنسانية  أن تنسيق وتدبير العمل) هـ(

الدولية لم يسمحا بعد بتلبية االحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعـات المسـلحة بالسـرعة    
  واألهمية الضروريتين،

  أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،) و(
ن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسـية لألعمـال   وإذ يعرب ع

  العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير اإلثني واإلبادة الجماعية واالعتداءات العسكرية علي أراضي 

تقترف ضـد المـدنيين وتـدمير منـازلهم     الدول األخرى واألعمال العسكرية الوحشية التي 
وممتلكاتهم وأعمال اإلكراه التي تفرض عليهم إلجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي 
كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بـذلك مـن مبـادئ    

  القانون الدولي اإلنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء واألطفال، والتـي  

  تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آالما 

  خطيرة،



ن األعمال التي تسـتهدف منـع نشـوب النزاعـات المسـلحة      وإذ يشير إلي الصلة القائمة بي
واألعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد اإلنسانية في النزاعات، وخاصة في مجـال نـزع   

  السالح وحقوق اإلنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي اإلنساني الذي يحافظ علي مجاالت إنسـانية فـي صـلب    

يبقي أبواب المصالحة مفتوحة وال يسهم فـي إحـالل السـلم بـين     النزاعات المسلحة بالذات 
  المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،

وإذ يأسف علي أن القانون الدولي اإلنساني ال يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا ألن نحـو ثلـث   
 ٣٦، وأن ١٩٧٧يـف لسـنة   عدد الدول ال تلتزم حاليا بالبروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جن

 ٨٢بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن  ١٩٨٠دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 
  بشأن حماية الممتلكات الثقافية، ١٩٥٤دولة تلتزم باتفاقية سنة 

-وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية لإلغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسـلحة  
في إطار المؤسسات واألجهزة المختصة لألمم المتحدة، أو في إطـار اللجنـة الدوليـة     سواء

تصطدم بمصاعب ومخاطر  -للصليب األحمر والمنظمات اإلنسانية الدولية واإلقليمية األخرى
خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد األطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميـد  

ية، وشن هجمات علي العاملين في المجال اإلنساني، ومهاجمة الحافالت بعض األعمال اإلنسان
التي تنقل األغذية ومواد اإلغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن األغذية ونقلها إلـي الضـحايا   

  والسماح لمنظمات اإلغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
للقانون اإلنسـاني تمـنح حمايـة غيـر كافيـة      وإذ يعبر عن استيائه من أن األحكام الراهنة 

  لألشخاص المكلفين بحفظ السالم وإحالله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل اإلعالم الذين يالقون حـتفهم أو  

  يصابون بالجروح أو يتعرضون لالختطاف في ساحة القتال،
مؤخرا علي مفهوم المسـاعدة اإلنسـانية    وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة األمم المتحدة

الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المسـاعدة إلـي   
بموجب قرار مـن األمـم المتحـدة أو    " مناطق محمية"الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و

والعسكريين العـاملين   بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين
  أو في المنظمات اإلنسانية الدولية من جهة أخري،/في األمم المتحدة و

وإذ يعرب عن ارتياحه لإلعالن الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحـرب  
، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكـدت، عزمهـا   ١٩٩٣سبتمبر /في جنيف في األول من أيلول

  القانون الدولي اإلنساني وضمان احترامه،علي احترام 



، والـذي يقضـي   ١٩٩٣مايو /وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس األمن باإلجماع في أيار
مة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعيـة واغتصـاب   بإنشاء محكمة لمحاك

وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي اإلنساني فـي أراضـي   
  يوغسالفيا السابقة،

وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 
بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيـق القـانون الـدولي     ١٩٨٦أكتوبر /تشرين األول ١١

  اإلنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة . ١

  :إمكانية اعتمادها بسرعة
يان لحماية ضحايا النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة،      البروتوكوالن اإلضاف) أ(

  ،١٩٧٧يونيه /حزيران ٨والمؤرخان في 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو    ) ب(

  ،١٩٨٠أكتوبر /تشرين األول ١٠عشوائية األثر، والمؤرخة في 
مـايو  /أيـار  ١٤لثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة فـي  اتفاقية حماية الممتلكات ا) ج(

١٩٥٤،  
، ١٩٥١يوليـه  /تمـوز  ٢٨االتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني لالجئين والمؤرخـة فـي   ) د(

  ،١٩٦٧يناير /كانون الثاني ٣١وبروتوكولها المؤرخ في 
  :يدعو أيضا. ٢
إلـي إصـدار اإلعـالن     ١٩٧٧الدول التي اعتمدت البروتوكول اإلضـافي األول لسـنة   ) أ(

  بشأن االختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق، ٩٠المنصوص عليه في المادة 
المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات األمم المتحدة بشأن القضـايا  ) ب(

قـانون  اإلنسانية حسب األصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعـد ال 
الدولي اإلنساني، ال سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا ألي مخالفة لهذه القواعد، 
وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو منـدوب بمتابعـة   

  وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
ربوية أو إعالمية بغرض التعريف بالقانون الدولي اإلنسـاني  كل الدول إلي تنفيذ برامج ت) ج(

  واحترامه علي نحو أفضل،
  الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي اإلنساني علي نحو أفضل،) د(



كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسـيهم بااللتزامـات   ) هـ(
القانون الدولي اإلنساني، وباتخاذ كل التـدابير الممكنـة تفاديـا الرتكـاب أيـة      المترتبة علي 

  مخالفات، وقمعها أو اإلبالغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
اللجنة الدولية للصليب األحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سـنة  ) و(

يدية معينة، بغية دراسة مسألة األسـلحة التـي   بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقل ١٩٨٠
  تصيب بالعمي واأللغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،

كل الدول إلي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد األشـخاص واألعيـان موضـع الحمايـة     )ز(
  بموجب القانون الدولي اإلنساني،

بين مـن المتحـاربين ومجرمـي    كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المنـدو ) ح(
القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شـارتا الصـليب األحمـر    

  والهالل األحمر،
كل الدول إلي تفهم مغزى العمل اإلنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليـات  ) ط(

أمـان، واتخـاذ التـدابير     اإلغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضـررة بكـل  
  الضرورية بغية دعم احترام أمن وسالمة المنظمات اإلنسانية،

كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون اإلنساني من أجـل حمايـة   ) ي(
  األشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحالله حماية فعالة،

ين يباشرون مهمة خطرة فـي منـاطق   كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذ) ك(
من البروتوكول األول التفاقيات  ٧٩النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 

  ،١٩٤٩جنيف لسنة 
كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي االستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصـى  ) ل(

لي اإلنساني، بما فـي ذلـك النزاعـات المسـلحة     الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدو
  الداخلية،

كل الدول إلي مساندة مجمل األعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسـائل قمـع   ) م(
  جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،

كل الدول إلي دراسة اإلجراءات التي تسمح بالتعويض عن األضرار التي تلحق بضـحايا  ) ن(
انون الدولي اإلنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهـم االنتفـاع بالفعـل    انتهاكات الق

  بالخدمات المستحقة لهم،
كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي األخص ) س(

ـ      دابير للمبادئ األساسية المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان في كـل البلـدان، بغيـة اتخـاذ الت
  الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي اإلنساني،



يعبر عن تقديره وإجالله للجنة الدولية للصليب األحمر ومفوضية األمم المتحـدة لشـؤون   . ٣
الالجئين ومنظمات اإلغاثة الدولية األخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويـل  

  ظفيها،هذه المؤسسات، ويثني علي إخالص وشجاعة مو
يوصي مجلس االتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الـدولي  
اإلنساني، وال سيما الوضع الراهن للتصديق علي االتفاقيات والبروتوكوالت، وكـذلك أعمـال   

تحاد المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس اال
  .١٩٩٤البرلماني خالل انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
 


