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الموجز التنفیذي) ألف(

مر والھالل ن للصلیب األحالثالثیالحادي والمؤتمر الدولي دعا أعضاء  بتوافق اآلراء، ١اعتماد القرار رقم ب
األخرى صاحبة المصلحة، إلى مواصلة البحوث المعنیة  اللجنة الدولیة، بالتعاون مع الدول والجھات األحمر

حمایة ) ١: (الخیارات والتوصیات لتعزیز القانون في مجالینتراح مجموعة من اق والمناقشات والمشاوراتو
فعالیة آلیات ) ٢(و؛ ")مسار االحتجاز("ر الدولیة محرومین من حریتھم ألسباب متصلة بالنزاعات المسلحة غیال

ویصف ھذا التقریر الخطوات التي اتخذتھا اللجنة الدولیة . ")مسار االمتثال ("االمتثال للقانون الدولي اإلنساني
  ویدعو القرار الملحق. إلى اآلن، ویوجز أھم النتائج المحققةة المعقودالمشاورات، ویستعرض ١لتنفیذ القرار رقم 

  الدول بنشاطمشاركةالجاریة، وإلى تعزیز  المشاوراتعملیات دعم المرحلي الحركة إلى مواصلة بھذا التقریر 
ر لھذا العمل في كل  الغرض من ھذا التقریر إلى تیسیر فھم أعمق ورؤیة أكبویرمي مجمل. في مساري العمل

وترحب . الجاریةالمشاورات ملیات عي لى المشاركة بفعالیة فعالدول مساعدة الحركة على تشجیع الحركة، و
  . المشاوراتعملیات ركة بشأن محتوى ھذا التقریر أو اللجنة الدولیة بأي تعلیقات قد تبدیھا المكونات األخرى للح

  التقریر) باء( 
  
لمحة عامة -١

  ١لمحة القرار رقم : المقدمة" ١"
  

حمایة القانونیة لضحایا تعزیز ال" بشأن ١ر رقم القرافي المؤتمر الدولي الحادي والثالثین اعتمد األعضاء 
معالجة بعض مواطن الضعف المحددة في مجالین من  یرمي إلى جھدا ١ویشكل القرار رقم . ١"النزاعات المسلحة

حمایة المحرومین من حریتھم ألسباب متصلة بالنزاعات المسلحة غیر ) ١: (مجاالت القانون الدولي اإلنساني
 اللجنة الدولیة، ١ودعا المؤتمر الدولي في القرار رقم . یة آلیات االمتثال للقانون الدولي اإلنسانيفعال) ٢(الدولیة؛ 

لمؤتمر لإلى تقدیم تقریر  والمناقشات في ھذین المجالین، والمشاوراتبالتعاون مع الدول، إلى مواصلة البحوث و
ویسلك . في ھذین المجالینتعزیز الحمایة القانونیة  الثین یحدد الخیارات والتوصیات الرامیة إلىالدولي الثاني والث

 معا مبادرة اللجنة الدولیة بشأن ان في القرار عینھ ویشكالنتجذرین مختلفین، رغم أنھما یھذان المساران سبیَل
حكومة ل اللجنة الدولیة مسار االحتجاز، فیما تسھل وتسّھ". تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة"

تعاون الوثیق كالھما على ال المساران وینطوي. مسار االمتثال بشأنمشتركة المبادرة السویسرا واللجنة الدولیة 
 كل أعضاء المؤتمر الدولي، بما في ذلك الجمعیات الوطنیة، على المشاركة في ١وشجع القرار رقم .  الدولمع

وإذ یتناول ھذا .  تطویر القانون الدولي اإلنسانيمع اإلقرار بالدور الرئیسي الذي تؤدیھ الدول فيھذا العمل 
  .یقدم اقتراحات من أجل المضي ُقدماسابقة و من ھذین المجالین، یوجز أنشطة التقریر كال

  

 مسار االحتجاز-٢
وصف األنشطة السابقة وھذا التقریر المرحلي" ١"

  

  التحدیات األساسیة المحددة
  

 النزاعحرمان من الحریة في سیاق  والمفصلة الواجبة التطبیق بشأن الالراسخة تفاوت كبیر بین األحكام ثمة
 اتفاقیات جنیف نصوفیما ت. لنزاعات المسلحة غیر الدولیةتنظم االتي  ذاتھا، والقواعد األساسیة  الدوليمسلحال

                                                
-http://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31: النص ُمتاح على الموقع التالي. ٢٠١١دیسمبر / كانون األول١اعُتمد في  ١

international-conference-resolution-1-2011.htm  
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 ال یوجدالدولیة،   المسلحة المتعلقة بالنزاعاتھكل جوانبفي عملیا  تنظم االحتجاز مادة  ١٧٥أكثر من على األربع 
وأدى ھذا الغیاب النسبي للخصوصیة في القانون الدولي اإلنساني إلى . نظام مماثل للنزاعات المسلحة غیر الدولیة

 النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وتستمر المناقشات االحتجاز أثناءمصدر ومضمون القواعد التي تحكم ب الشك
 وثمة.  والكفاف الدقیق للقانون الدولي اإلنساني العرفيتالؤمھان و بشأن تطبیق قانون حقوق اإلنسالخالفاتو

 التفكیر في كیفیة تعزیز القانون الذي ینظم االحتجاز في النزاعات المسلحة غیر الدولیة  تعمیقةإقرار عام بضرور
 وذي صلة  القانون الدولي اإلنساني عملیابقاء -١قرار رقم  على النحو المنصوص علیھ في ال– من أجل ضمان

وحددت اللجنة . ة المسلحاتبالنزاعفي مجال تقدیم الحمایة القانونیة لكل المحرومین من حریتھم ألسباب تتعلق 
الفئات الضعیفة من ) ب(ظروف االحتجاز؛ ) أ: (یجب فیھا تعزیز القانوناألربعة التالیة التي مجاالت الالدولیة 

 عنویمكن االطالع على مزید من المعلومات . عتقال وإجراءاتھ أسباب اال)د(نقل المحتجزین؛ و) ج(المحتجزین؛ 
 الرابط  مع البلدان األعضاء، وھي متاحة علىالمناقشاتیھا تستند إلھذه المواضیع في الوثیقة األساسیة التي 

.]سُیوضع الرابط بعد نشر الوثیقة[ :التالي
  

 اإلقلیمیةالمشاورات
 فیھا إلى سعت أربع استشارات إقلیمیة مع الدول، ٢٠١٣ایة عام  وبد٢٠١٢عقدت اللجنة الدولیة في عام 

. ھا للقانون الدولي اإلنساني في ھذا المجال وكیفیة تعزیزالجوھریةقواعد  ینبغي تعزیز ال كاناستكشاف ما إذا
، متزنإقلیمي اختیار الدول المشاركة في استصواب تمثیل العناصر الرئیسیة للجنة الدولیة في عملیة  أحد ویكمن

 تشرین ١٤ و١٣ األولى في یومي المشاورةوُعقدت . خبرة سابقة في مجال النزاعات المسلحةملك یتضمن دوال ت
 إفریقیة، وقد شاركت في استضافتھ وجمع االجتماع دوال . في بریتوریا، جنوب أفریقیا٢٠١٢نوفمبر /الثاني

 حكومة  الثانیة التي شاركت في استضافتھالمشاورةات كما جمع. وزارة العالقات الدولیة والتعاون لجنوب أفریقیا
 تشرین ٢٨ و٢٧كوستا ریكا خبراء من أمریكا الالتینیة والكاریبي وُعقدت في سان خوسیھ، كوستا ریكا في 

 الثالثة التي جمعت خبراء من أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة وكندا المشاورةوُعقدت . ٢٠١٢نوفمبر /الثاني
وُعقد اجتماع رابع لخبراء من آسیا . ٢٠١٢دیسمبر / كانون األول١١ و١٠ مونترو، سویسرا في وإسرائیل في

، شاركت في استضافتھ ٢٠١٣أبریل / نیسان١٢ و١١مبور في الھادئ والشرق األوسط في كوااللوالمحیط 
  .حكومة مالیزیا

 المشاوراتوشارك في . اءة نتائج بنتماعات بمستوى عال من المشاركة وتمخضت عنھا كل ھذه االجوحظیت
من ھذه االجتماعات  المشاركون في كل اجتماع ورّد.  دولة٩٣ خبیرا حكومیا یمثلون ١٧٠اإلقلیمیة ما مجموعھ 

ھا الخبراء تحدیات اإلنسانیة العملیة التي یواجھال) ١: (على أسئلة توجیھیة ترمي إلى حفز المناقشات بشأن
 القانون انطباق أحكام) ٢(من حریتھم في النزاعات المسلحة غیر الدولیة؛ حمایة المحرومین مجال الحكومیون في 

. وباإلضافة إلى ذلك، ناقش الخبراء اإلجراءات للمضي ُقدما. كیفیة تعزیز القانون) ٣( تلك التحدیات؛ ولمواجھة
الموقع الشبكي على منھا  وسُتتاح نسخات ؛ اإلقلیمیةالمشاورات كلفیھا ت اللجنة الدولیة تقاریر توجز وأعد

  .الخاص باللجنة الدولیة

 والمشاركات األخرىالمشاورات
، تخطرھا بتقدم ٢٠١٣مایو /یة في أیارُأرسلت مالحظة توجیھیة ووثائق أساسیة ذات صلة إلى الجمعیات الوطن

 توعالوة على ذلك، قدم.  وتسعى إلى الحصول على دعمھا تعزیز مشاركة حكوماتھا في العملیةالمشاورات
 بشأن مسار االحتجاز ومسار االمتثال في االجتماع السنوي ا عروض في اللجنة الدولیةشعبة القانونیةال

. ٢٠١٣یونیو / وحزیران٢٠١٢سبتمبر /في أیلولالذي ُعقد للمستشارین القانونیین في الجمعیات الوطنیة 
  . انعقاد المؤتمر الدوليقبلدیثات دوریة وستواصل اللجنة الدولیة تقدیم تح
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 إلى اآلنالمشاوراتوضع 
  

مصدرا  ھا اللجنة الدولیة اإلقلیمیة عموما على كل المواضیع التي اعتبرتالمشاوراتكة في  الدول المشاِراتفقت
 رتھایسَّالتي المشاورات عملیة وأبدت الدول دعمھا ل. ب معالجتھاعلى وجونسانیة، كما اتفقت اإلشواغل رئیسیا لل

 سبیل إجراء طریقة التي اقترحتھا اللجنة الدولیة للمضي ُقدما فيإلى الارتیاحھا  عنعربت اللجنة الدولیة، وأ
. قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثاني والثالثینالمشاوراتالمزید من 

  ظروف االحتجاز والفئات المستضعفة من المحتجزین
صیل إلى التفا لنزاعات المسلحة غیر الدولیة یفتقر قانون المعاھدات القائم والقانون الدولي اإلنساني العرفي بشأن ا

حول االحتجاز والفئات المستضعفة من المحتجزین، وال سیما بالمقارنة مع التفاصیل الكثیفة المنصوص علیھا في 
وحددت اللجنة الدولیة مجموعة من الحمایات الناقصة بل . القانون الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة الدولیة

عدم منشآت الصحیة أو  المواد الغذائیة والمیاه والمالبس؛ وعدم كفایة الالتصدي لنقصمن ضمنھا الالزمة، و
؛ وعدم االتصال بالعالم الخارجي؛ لعوامل الطبیعة ؛ وعدم توفر الرعایة الصحیة؛ واإلفراط في التعرض نظافتھا

اللجنة الدولیة في زیاراتھا ألماكن والنقص في الھواء المنعش؛ وعدد من المشاكل األخرى التي الحظتھا كثیرا 
جات الخاصة التي تستلزمھا یا إزاء منح بدالت لالحتھاقلقعن أعربت اللجنة الدولیة وعالوة على ذلك، . االحتجاز

وأقر . المعوقون بعض الفئات المستضعفة من المحتجزین، وال سیما النساء واألطفال والطاعنون في السن و
 والقانون الدولي العرفي المنطبقین فيقانون المعاھدات تفاصیل عن ھذه المسائل في المشاركون عموما بغیاب ال

، وال سیما بالمقارنة مع األحكام الكثیرة الواجبة التطبیق في النزاعات المسلحة النزاعات المسلحة غیر الدولیة
  .الدولیة المنصوص علیھا في اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة

  
ألخرى التي اعتبرھا بعض الخبراء جدیرة باالھتمام الحاجة إلى بنیة تحتیة مالئمة؛ ومشاكل وتضمنت المجاالت ا

االكتظاظ؛ وإیواء أشخاص مدانین مع محتجزین أمنیین ومحتجزین ینتظرون المحاكمة؛ وعدم إقرار سلطات 
فاء القسري؛ وعدم االحتجاز باعتقال أفراد من الخواص، األمر الذي یؤدي في بعض األحیان إلى ظاھرة االخت

 معینة أخرىأضاف بعض الخبراء فئات و. تسجیل السلطات للمحتجزین واعتقالھم في أماكن احتجاز معترف بھا
المصابون بفیروس نقص المناعة  المستضعفة، ومن ضمنھا المحتجزون الفئات التي تحددإلى القائمة 

اعات األربعة أھمیة معاییر النزاعات المسلحة الدولیة وناقش الخبراء في االجتم. اإلیدز والرعایا األجانب/البشریة
 ومن ضمنھ -وناقش بعض الخبراء ما إذا كان القانون الدولي لحقوق اإلنسان. باعتبارھا سبیال ممكنا لسد الفجوات

اعاة مفیدا لالستناد إلیھ في مریشكل أمرا  - لمعاملة السجناء الدنیا القواعد  النموذجیةالصكوك غیر الملزمة مثل 
 واعُتبر .المعاییر الممكنة للقانون الدولي اإلنساني والمتعلقة بظروف االحتجاز في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

.الجاریةالمشاورات عملیة  في  مسھبةئل تستحق دراسةأن ھذه المسا

  نقل المحتجزین
 المشاورات وأكدھا الخبراء في -یةیتمثل أحد مواطن ضعف القانون الدولي اإلنساني التي حددتھا اللجنة الدول

تمنع تسلیم محتجزین إلى سلطات قد ُتسيء  من أشكال الحمایة السریعة التي  في غیاب أي شكل-اإلقلیمیة
من  عدم اإلعادة القسریةویرتكز القانون الذي یحمي المحتجزین من سوء المعاملة بعد النقل على مبدأ . معاملتھم

 إلى قانون المعاھدات الواجب بعدم اإلعادة القسریةستند المحتوى الدقیق لاللتزام  وفیما ی.الناحیة المفاھیمیة
 في كل حالة، یجسد بصورة عامة المفھوم الذي یقتضي عدم النقل عندما تتبین درجة معینة من الخطورة التطبیق

المسلحة غیر الدولیة،  في النزاعات مبدأ عدم اإلعادة القسریةوخالل مناقشة كیف یمكن انطباق . لخیر المحتجز
 . الخبراء على أنھ ُیحظر نقل محتجزین إلى مكان قد یتعرضون فیھ للتعذیب عن سابق تصور وتصمیماتفق

 الخبراء عموما على أن التدابیر الفعالة الممكن اتخاذھا لحمایة المحتجزین من سوء اتفقوعالوة على ذلك، 
محتجزین، كما تتضمن للالسلطات المضیفة  إساءة عدمان المعاملة تتضمن تدابیر تسبق النقل وترمي إلى ضم

 تدابیر قبل النقل وبعده صل بموجبھذي ینبغي أن تكانت مسألة النطاق الولكن، . مراقبة وضع المحتجزین بعد النقل
 أیضا متنوعة بشأن مسائل كالمقابالت مع المحتجزینكانت اآلراء و. تزامات القانونیة محط مناقشة االل مستوىإلى
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واتفق الخبراء باإلجمال على أن ھذه المسائل تستلزم . ما بعد النقل، ومراقبة معاملتھم في مرحلة قبل مغادرتھم
  .التمحیصالمزید من 

  
بعض غیر أن .  ماترحیل من إقلیم دولةاالت الحعلى  مبدأ عدم اإلعادة القسریة التزاماتانطباق ب الخبراء وسلم

أي على إقلیم دولة ( حاالت شاركت فیھا دولة ما في نزاع مسلح خارج إقلیمھا خبراء طعنوا في انطبقاقھا علىال
كان من الممكن الوفاء شواغل إزاء ما إذا ت األسباب التي تدعم ھذا الرأي تضمنو. )بموافقة تلك الدولةأخرى 

 النقص في زاءدول المضیفة بالسیادة، وإ الشرط في حال وجود عدد كبیر من المحتجزین أو ادعاءات البذلك
  .البدائل عندما ال یمكن إجراء النقل

وتحظر .  أن ُیستمد التوجیھ من اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعةأیضا ما إذا كان یمكنفي ھذا السیاق نقاش الخبراء و
وُیحظر النقل إلى دول لیست . ھاتان االتفاقیتان صراحة بعض حاالت النقل في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة

محمیین بمقتضى اتفاقیة جنیف أشخاص كل عملیات نقل كما ُتحظر ا في االتفاقیة المذكورة حظرا قاطعا، طرف
 جوزوال ی. اسیة أو معتقداتھم الدینیةبسبب آرائھم السیإلى بلدان ُیخشى فیھا أن یتعرضون لالضطھاد الرابعة 

السلطة الحاجزة  تقتنعإال بعد أن ة أشخاص محمیین بمقتضى اتفاقیة جنیف الرابعنقل ل إجراء عملیات أخرى
.االتفاقیة وقدرتھا على ذلكتطبیق في ة الدولة المعنیة ببرغ

  
  أسباب االعتقال وإجراءاتھ

السلطة ھ تأو أصدرھ تسلحة إلى الحرمان من الحریة الذي استھلفي سیاقات النزاعات الم" االعتقال"یشیر مفھوم 
 استثنائیا  رقابیاویشكل االعتقال تدبیرا. لمعتقلُوجھت إلى اتھم جنائیة بدون  -ة القضائیالسلطة لیس -ةالتنفیذی

في  ھوإجراءاتاالعتقال لى غیاب أسباب وأشارت اللجنة الدولیة إ. ال یحظره القانون الدولي اإلنساني وغیر عقابي
طن الضعف في القانون  والمخاطر الناتجة عن التعسف ومواالداخلیةالقانون الدولي اإلنساني واألحكام القانونیة 
وتوجد عموما آراء مختلطة عما إذا . ووافق الخبراء على ھذه القراءة. السائد بشأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة

إلى النزاعات المسلحة المنصوص علیھ في اتفاقیة جنیف الرابعة " األسباب األمنیة القاھرة"كان یمكن نقل معیار 
ا البعض اآلخر من مأ. ار كافی بعض الخبراء أن المعوارتأى. ناسبة لالعتقالغیر الدولیة باعتبارھا دواع م

  . ولكنھ رأى أنھ ال بد من مواصلة العمل على توضیح معنى الجملةیاكافالخبراء فاعتبره 
  

. الذي یعرض نھجا أوسع على حد قولھم" تھدید األمن" أخف، مثل وأعرب بعض الخبراء عن تفضیل معیار
 أسبابا منفصلة، أي االنضمام إلى جماعة ،"مونترو"من الخبراء، وال سیما في اجتماع وفضل عدد صغیر 

ین بما یتماشى مع اتفاقیة جنیف وبرأیھم، ینبغي معاملة ھؤالء المعتقل.  مستقال لالعتقالسبباباعتبارھا مسلحة، 
دا في طرف من غیر الدول في وسیستند ھذا األمر إلى اعتبارھم أفرا). المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب(الثالثة 

یر أن خبراء آخرین غ. االستناد إلى تقییم التھدید الفردي في كل حالةالنزاعات المسلحة غیر الدولیة عوض 
د من ھذا التحدید دون أكما زال غیر واضح بالنسبة إلیھم كیف یمكن التإذ عارضوا االعتقال على أساس الوضع، 

.ة حالبأی تقییم التھدید یوازيإجراء ما 
  
شبھ یي ذ اقترحتھ اللجنة الدولیة والالذيبأن نوع الضمانات في ما یتعلق بالضمانات اإلجرائیة،  ،ھناك اتفاق عامو

لضمانات تشكل نقطة االنطالق بالنسبة إلى اوف سالضمانات الواجبة التطبیق في النزاعات المسلحة الدولیة 
، وتعد ھذه الضمانات فرصة للطعن في مشروعیة االحتجاز. ولیة لالعتقال في النزاعات المسلحة غیر الدالمناسبة

ر نقاش بشأن مسألة ودا.  ھیئة مستقلة وغیر متحیزةعلى ید االعتقال إجراء وجوب الستمرار ة دوریمراجعةو
ات دوریة الستمرار مراجعیبدو أنھ یوجد اتفاق عام على أن عقد لكن باإلجمال االعتقال على أساس الوضع؛ و

 بید أنھ. ، بصرف النظر عما ینص علیھ القانونضرورة االعتقال تشكل ممارسة رشیدة وعلیھ استمرار التھدید
. إثارة ھذه االلتزاماتعن توقیت إمكانیةدار نقاش 
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  الجماعات المسلحة من غیر الدول
عما إذا كان وتكرر سؤال . المسلحة من غیر الدول األربع مسألة قدرات الجماعات المشاوراتأثار الخبراء في 

 ینبغي تحدید  كانأن تعتمد المعاییر نفسھا التي تعتمدھا الدول، أو إذالجماعات المسلحة من غیر الدول ینبغي ل
وتمثل موضوع متكرر آخر یتعلق بالجماعات المسلحة من غیر الدول في . فیذهنالتوقعات باالستناد إلى ما یمكن ت

 أو يقانون أي وضع امنحھیعات المسلحة من غیر الدول ال فرض التزامات قانونیة على الجماوجوب ضمان 
كة بین  المشتر٣المادة بوضوح  اعتقال أفراد بموجب القانون الداخلي، حسبما تنص علیھ ایعني أنھ یحق لھ

.ضافي الثانياتفاقیات جنیف األربع والبروتوكول اإل

  
 المشاورات عن المتمخضةالنتائج الممكنة 

وُحددت مجموعة من الخیارات، بما فیھا .  الممكنة النتائجھيأن ما ش بتمھیدیاقلیمیة تبادال  اإلالمشاوراتتضمنت 
 بلورة وتركز على حیتوضیجریھا خبراء للعملیة  وألمعاییر؛ من اصك غیر ملزم  وأ الممارسات؛  أفضلتطور

دعما جلیا وقدمت الدول .  مثالمن خالل صیاغة معاھدة ماطبیقھ؛ أو ممارسة لوضع المعاییر تقانون وتفسیر ال
جدا ومع أن الوقت ما زال مبكرا .  إضافیةالعملیة، وعبرت عن اھتمامھا بالمشاركة في استشارات عنتمخض 

.  عموما نتیجة لیست ملزمة قانوناالمشاورات الدول المشاركة في فضلتلتحدید الطبیعة الصحیحة لتلك النتیجة، 
.  أي خیار في ھذه المرحلة، بما في ذلك إمكانیة المعاییر الملزمةداستبععدم اخبراء عّدة ومع ذلك، أكد 

  

  ا للمضي ُقدمخطة" ٢"
  
 التي تستلزم التعزیز  الخاصة في القانون الدولي اإلنسانيمجاالتال اإلقلیمیة دورا مھما في تحدید المشاوراتأدت 

من في المستقل  ممكنة أساسیةواقتراحات  حوار داثحاست األولیة على المشاوراتوستساعد نتائج ھذه . مناقشتھاو
 اإلقلیمیة المشاورات اللجنة الدولیة تقاریر عامة عن كل أعدتو. أجل تعزیز الحمایة القانونیة في األعوام القادمة

 تقریرا تجمیعیا منظمة الأعدتكما . ال تورد تعلیقات األفراد أو الحكوماتلكن اقشات والمنفیھا ، توجز ربعاأل
 اإلقلیمیة األربع بھدف تقدیمھ إلى كل البعثات الدائمة المشاورات عن المترتبة االستنتاجات الرئیسیة یلخص ویحلل
 كل التقاریر علنا وسُتتاح.  بشأن سبیل المضي ُقدما مع استراتیجیة اللجنة الدولیة المقترحة٢٠١٣في نھایة عام 

آخران ومن ثم سُتجري اللجنة الدولیة استشارات إضافیة، منھا اجتماعان . وسُترسل إلى الجمعیات الوطنیة
 ومن المتوقع أن ُیعقد اجتماع مع كل . على تعزیز مجاالت مواضیعیة محددةان یركز٢٠١٤للخبراء في عام 

 ومن أجل. ت الرئیسیة الصادرة عن اجتماعي الخبراءتاجا من أجل مناقشة االستن٢٠١٥الدول في بدایة عام 
مثل (معنیة دولیة أیضا استشارات منفصلة مع منظمات دولیة  واسعة من اآلراء، ستعقد اللجنة الجمع طائفةضمان 

.والمنظمات غیر الحكومیة والخبراء األكادمیین) ھیئات األمم المتحدة
  

 مسار االمتثال-٣

 وھذا التقریر المرحليوصف األنشطة السابقة" ١"

التحدیات األساسیة المحددة
 یملك القانون الدولي اإلنساني سوى عدد محدود من اآللیات خالفا لمعظم الفروع األخرى من القانون الدولي، ال

 على ثالث ١٩٧٧ والبروتوكول اإلضافي األول لعام ١٩٤٩وتنص اتفاقیات جنیف لعام . لضمان االمتثال لقواعده
تعیین دولة محایدة، بموافقة ب أطراف النزاع طرف منزم كل التي تل( آلیة القوى الحامیة) ١: (ي التالیةآلیات ھ

) ٢(؛ ) مراقبة االمتثال للقانون الدولي اإلنسانيبالتالي، وة اإلنسانیخر، من أجل ضمان مصالحھاالطرف اآل
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نتھاكات المزعومة التفاقیات جنیف؛ ي االف) یجب أن یتم بناء على طلب أحد أطراف النزاع(إجراء تحقیق رسمي 
  .اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في المسائل اإلنسانیة) ٣(و
  
 الم ُتستخدمأما اآللیتان األخرتان ففي مناسبات قلیلة جدا منذ الحرب العالمیة الثانیة،  القوى الحامیةاسُتخدمت و

 فیما األغلبیة الساحقة من النزاعات المسلحة نھأإذ ، اآللیات الثالث محدودة النطاقوباإلضافة إلى ذلك، . قط
 وتنفذ اللجنة الدولیة .، تنطبق آلیات االمتثال القائمة على النزاعات المسلحة الدولیةالمعاصرة غیر دولیة بطبیعتھا

 تھدف وال. مجموعة من المھام الرامیة إلى تعزیز االمتثال للقانون الدولي اإلنسانيمن حیث الممارسة في األساس 
 الصادر عن المؤتمر الدولي ١متابعة القرار رقم  بشأن اللجنة الدولیةو كة بین الحكومة السویسریةالمبادرة المشتر

وبناء على ذلك، ال . زدوجةأنشطة منفیذ المنظمة الحادي والثالثین إلى المس بدور اللجنة الدولیة ومھمتھا أو إلى ت
.دولیة ومھمتھاتصب العملیة تركیزھا على دور اللجنة ال

في إال  بشأن االمتثال للقانون الدولي اإلنساني أثبتت عدم فعالیتھا القائمة لیاتقرار عام بأن اآل، یسود إوباإلجمال
ودعا القرار  .التفكیر بكیفیة تعزیز آلیات االمتثالتعمیق  ةضروركما یسود إقرار بعمل اللجنة الدولیة، ب یتعلقما 

مواصلة األبحاث والمشاورات والمناقشات بالتعاون مع الدول، ومع الفاعلین اآلخرین "ى  اللجنة الدولیة إل١رقم 
تعزیز  )...( بھدف تحدید واقتراح مجموعة من الخیارات والتوصیات من أجل  (...)ذوي الصلة إذا اقتضى األمر

  ".وضمان فعالیة آلیات االمتثال للقانون الدولي اإلنساني
 

آلنإلى االمشاورات عملیة 
  

 سلسلة من المناقشات بشأن تعزیز االمتثال للقانون ٢٠١٢أطلقت اللجنة الدولیة والحكومة السویسریة في عام 
 ذلك كانو.  في جنیف٢٠١٢یولیو / تموز١٣ وُعقد اجتماع أولي غیر رسمي مع كل الدول في .الدولي اإلنساني

ات التي تواجھ االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، إلى إبالغ الدول بالمبادرة والتوعیة بالتحدییرمي االجتماع 
إبرام اتفاق شامل عن ضرورة إقامة حوار مستمر بین الدول بشأن استقصاء عن آراء الدول، ووإجراء أول 

، تابعت ٢٠١٢یولیو /وبعد اجتماع تموز. االمتثالوال سیما قضایا ، تحسین احترام القانون الدولي اإلنساني
 الجوھریة القضایا مع مجموعة واسعة من الدول من أجل تحدید المشاوراتدولیة المناقشات وسویسرا واللجنة ال

.مفتوحة أمام كل الدول المھتمةدائما  المشاوراتكانت و . بدفع العملیة ُقدماالمتصلةالرئیسیة 

قدت ُعوقات،  كل الدول في كل األیحتوي شكل إجراء مناقشة مثمرة عن مسائل جوھریة في النظر إلى صعوبةوب
. ٢٠١٢نوفمبر / تشرین الثاني٩-٨في في جنیف  تمثل كل المناطق مناقشة تمھیدیة مع مجموعة من الدول

وركزت ھذه المناقشة على استعراض اآللیات القائمة لالمتثال للقانون الدولي اإلنساني، وأسباب عدم عملھا وما 
ھا من القوانین األخرى ؤظر في الدروس الممكن استقاوعالوة على ذلك، تم الن. ھا یمكن إحیاء بعض منإذا كان

بشأن المھام التي ودارت أیضا مناقشات تمھیدیة . نظام فعال لالمتثال للقانون الدولي اإلنسانيمن أجل استحداث 
.ي المحتمل ھذا النظام، بصرف النظر عما قد یكون ھیكلھ المؤسسایجب أن یقوم بھ

وھدفت ھذه . ٢٠١٣أبریل / نیسان٩ و٨ه المجموعة من الدول في جنیف في  أخرى مع ھذثانیة  مناقشةوُعقدت
إعداد : المھامھذه وتضمنت .  النظر في المھام الممكنة لنظام االمتثال للقانون الدولي اإلنسانيإمعانالمناقشة إلى 

 انكو. یة غیر الملزمةات المبكرة؛ والنداءات العاجلة؛ واآلراء القانوننذار؛ واإلالحقائقتقاریر مرحلیة؛ وتقصي 
 الذي ینبغي أن یتخذه حوار مستمر بشأن االمتثال للقانون الدولي شكلالب یتعلقأحد المواضیع المھمة للمناقشة 

ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن ھذه المواضیع في الوثیقة األساسیة التي شكلت . اإلنساني بین الدول
  .] نشر الوثیقةبعدسُیوضع الرابط [  ھذا الرابطبواسطةأساس المناقشات مع الدول، 

بضمان تنفیذ مبادرتھما المشتركة بشأن ن، التزاما تاما یرتن میسِّیزم سویسرا واللجنة الدولیة، بصفتھما جھتتوتل
یو یون/ حزیران١٨ و١٧ ولھذه الغایة، ُعقد اجتماع ثان للدول في . تنفیذا شفافا وشامال ومنفتحا١متابعة القرار رقم 
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 المشاوراتوقدمت سویسرا واللجنة الدولیة لمحة عامة عن .  اثنین دولة ومراقبین٧٣ في جنیف، بمشاركة ٢٠١٣
  وشملت المناقشة.ة بشأن مسائل جوھریة ناشئة وخطوات تالیة ممكنةر المشواالتي جرت إلى ذلك الحین وطلبت

 القائمة لالمتثال للقانون الدولي اإلنساني؛ والمھام في اآللیاتالكامنة مواطن الضعف عامة واللمحة ال: ھذه المسائل
.؛ والواجبات والوظائف الممكنة الجتماع للدولالمتثال للقانون الدولي اإلنساني لنظام االممكنة

  

  النتائج الرئیسیة المحققة إلى اآلن
 شاركت فیھا الدول على قشات والمشاورات في إطار مبادرة سویسرا واللجنة الدولیة بناءة باإلجمال،كانت المنا

وأعربت واتفقت الدول على أن عدم االمتثال للقانون الدولي اإلنساني یشكل مسألة ال بد من معالجتھا . مستوى جید
سد ى من القانون الدولي ال یمكن أن یصكوك األخر بأن نظم االمتثال بموجب التوُأقر. القوي للمبادرةعن دعمھا 

وأكدت الدول .  على مجموعات مختلفة من القواعد، نظرا إلى تركیزهلدولي اإلنسانيفجوة نظام االمتثال للقانون ا
وساد .  اإلنساني االمتثال للقانون الدوليعن ھافي أوساطھیكلي  دعم عام إلنشاء منتدى لحوار مستمر وعلى

 سوف -دولي اإلنسانيمتثال للقانون الاالنظام  باعتباره الخطوة األولى في سبیل تعزیز -شعور بأن اجتماع الدول
 من الفرع ا والمساعدة على تعزیز احترام ھذ القانون، وتعزیز أواصر التعاون ھذابشأنیسھل إجراء حوار دائم 

  .نوالقان
  

 أن یركز على مجموعة من السبل األخرى لقانون الدولي اإلنسانيحوار مستمر بین الدول بشأن الوُأقر بأنھ ینبغي 
على المستوى الوطني اتخذتھا الدول بغي أن یعرض ھذا الحوار خطوات وین. لھذا القانونتعزیز االمتثال الممكنة ل

أن یخول الدول تبادل الخبرات في مجال تنفیذ لھذا الحوار ینبغي كما . منعا لوقوع انتھاكات للقانون المذكور
وینبغي أن . بناء القدرات احتیاجاتھا في مجالط الضوء على یسلتوأفضل الممارسات، القانون الدولي اإلنساني و

التزاماتھا بموجب القانون الدولي ب الوفاءبالتحدیات التي تواجھھا الدول في  صلةمت الحوار أیضا مسائل تناولی
آلیات العدالة أن ب وُأفید.  على التعاون لقضایا تثیر قلقا مشتركاقائمةعن حلول وسیلة بحث اإلنساني، باعتبارھا 

. في إطار العملیةتندرج ال حدید المسؤولیة الجنائیة الفردیةلیة الرامیة إلى ت والدوالوطنیةالجنائیة 

ذات مساعي تحقیق نتائج ملموسة وواقعیة و عن دعم بصورة عامة المشاورات الدول المشاركة في وأعربت
انون الدولي للقلالمتثال وُأشیر، من جملة أمور، إلى أن اآللیات الحالیة . المشاوراتعملیة  عن مترتبةجدوى 

وأقرت . یمكن بموجبھا النظر في امتثال الجماعات المسلحة من غیر الدول لھذا القانونال تتضمن سبال اإلنساني 
 انتشار النزاعات المسلحة غیر الدولیة الیوم وعواقبھا نظرا إلىالدول المشاركة أنھ یجب مراعاة ذلك الجانب، 

.اإلنسانیة
  

  آلیات االمتثال القائمة
 المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف األربع لعام  التحقیقوإجراءات القوى الحامیة على أن نظام التشدیدجرى 
 لدائرة حول ما إذا رغم الشكوك ا، بالنسبة إلى الدول في النزاعات المسلحة الدولیةساري المفعول یبقى ١٩٤٩

 ھ ال یمكن تكییف استخدام إلى أنملة أمور أخرى،، من جوُأشیر. تین اآللیتین في المستقبلھا  اللجوء إلى سیتم كان 
عملیة تعزیز آلیات لوعلیھ، قیل إنھ ال ینبغي . في النزاعات المسلحة غیر الدولیةلالستخدام  بسھولة ھاتین اآللیتین

ولكن، . أو إجراءات التحقیق القوى الحامیةنظام " إصالح"على سبل أن تركز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني 
في إطار  اللجنة اإلنسانیة الدولیة لتقصي الحقائقاستخدام ن یتحس تجدر دراسة كیف یمكن ھأنرى دول كثیرة ت

 التفاوض من واجبدون إنھ من الممكن إیجاد سبل لتمكین ھذه اللجنة من تنفیذ مھمتھا وقیل . نظام امتثال فعال
.) األساسیة إلنشاء اللجنة المذكورة ومھمتھاالمعاھدة( من البروتوكول اإلضافي األول ٩٠جدید بشأن المادة 

  
اللجنة اإلنسانیة الدولیة لتقصي الحقائق لیشمل حاالت النزاعات المسلحة غیر ویمكن توسیع نطاق اختصاص 

مكن السماح الجتماع الدول فعلى سبیل، ی.  مھمات إضافیة على أساس طوعيإعطاءھا وتستطیع الدول . الدولیة
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أن تستفید أطراف النزاعات المسلحة من یوصي أیضا بو اإلنسانیة الدولیة لتقصي الحقائق نشاط اللجنةك أن یحر
ھ سیكون من الضروري النظر بإسھاب في مسائل ذات صلة بإمكانیة وجرى االعتبار أن.  المذكورةخدمات اللجنة

مھامھا من حیث أدیة ضمنت قدراتھا على توت. تنشط آلیاتھا، باإلضافة إلى مھمتھا وباللجنةالفعال النھوض 
  . الموارداعتباراتتوازن المطلوب من الخبرة، وتشكیلھا، وال

  

  الوظائف الممكنة لنظام االمتثال للقانون الدولي اإلنساني
إعداد نظام االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك لبحث االجتماع الثاني للدول في الوظائف الممكنة 

المبكرة والنداءات العاجلة واآلراء القانونیة غیر الملزمة والمساعي نذارات  الحقائق واإل وتقصيدوریةریر الاالتق
 بأنھ واسعوساد اتفاق .  واستفسارات الدول وفض النزاعات والنظر في الشكاوىالحمیدة والزیارات القطریة

واعتبرت .  إضافیة مداوالت وتقصي الحقائق فيینبغي إعطاء األولویة إلعداد التقاریر وعقد مناقشات مواضیعیة
نذارات اإل االستفادة من من المحبذ ھأخرى أناعتبرت دول ، كما فیدةمستكون بعض الدول أن المساعي الحمیدة 

وما زالت دول  . الزیارات القطریة باعتبار أنھا تستحق المزید من االنتباهتكروباإلضافة إلى ذلك، ُذ. المبكرة
. وظائف االمتثال المذكورة أعالهأخرى منفتحة على فكرة دراسة كل

  كي تقیم الدول نفسھاایشكل أساسال  على الصعید الوطنيوجرت اإلشارة إلى أن إعداد تقاریر عن االمتثال 
ال ینبغي أن و.  مرجعا للمعلومات المخصصة للتبادل مع دول أخرى بشأن مسائل االمتثالشكل أیضایفحسب، بل 

محة مفصلة عن تنفیذ الدول لمعاھدات القانون الدولي اإلنساني الواجبة ى لتقتصر وظیفة إعداد التقاریر عل
وینبغي أن یخول الدول .  أكثر، مصنفة حسب الموضوع أو المسألة مثالمكن أن تركزالتطبیق وفقا ألحكامھا، بل ی
الممارسات، دون طالع على التحدیات بشأن تنفیذ القانون الدولي اإلنساني، وأفضل تبادل الخبرات العملیة واال

ر في ما إذا كان ینبغي إشراك منظمات ھ یمكن اإلسھاب في النظُذكر أیضا أنو. إصدار التزامات قانونیة جدیدة
مسلحة من غیر الدول الجماعات الینبغي أن یكون شمل أعمال وعالوة على ذلك، . غیر حكومیة في إعداد التقاریر

.محط درس أعمق

وشملت ھذه . عداد التقاریر وتقصي الحقائقوالمتعلقة بوظیفتي إ الجدیرة بالذكرجوانب وُأثیرت مجموعة من ال
قدرتھا على  ومدى تكرارھا وطبیعتھا العامة أو السریة و ھذه الوظائف إلیھاإسنادھیئة التي یمكن الجوانب ال

غیر الحكومیة مواردھا وروابطھا مع الجھات الفاعلة األخرى، ومنھا المنظمات ھا و معلوماتتطوع ومصادرال
 ربط ھذه الوظیفة  یجوزوفي ما یتعلق بتقصي الحقائق، ُأشیر إلى أنھ یجوز أو ال. ومنظمات المجتمع المدني

من المواضیع ا وستكون ھذه المسائل وغیرھ. ستنتاجات بشأن العواقب اإلنسانیة الناجمة عن الوقائع الثابتةباال
  . المقبلةفي األشھرالمشاورات عملیة موضوع مداوالت ضمن 

  
كي ُتدرس أكثر في المناقشات التي دارت بین الدول بشأن مسائل مواضیعیة، ومنھا محددة لوتمثلت وظیفة أخرى 

یتعلق أكثر باالمتثال الوطني  الذي - الدوریةوخالفا إلعداد التقاریر. الشواغل المشتركة بین الدول بشأن السیاسات
 ستتیح المناقشات المواضیعیة التبادل في أوساط الدول بشأن قضایا -رتبحسبما كان ُیعللقانون الدولي اإلنساني 

ندرج بسھولة في نطاق اختصاص ھذا القانون، وال سیما بشأن مسائل قد ال تمجال  في الناشئةالساعة والتحدیات 
  .الھیئات أو المنتدیات الدولیة الموجودة

  

اجتماع الدول
  

بین الدول إلنشاء منتدى  قوي شامل على وجود دعم ٢٠١٣یونیو /حزیرانود في  االجتماع الثاني للدول المعقأكد
وسیتخذ .  للدولا دائما عن القانون الدولي اإلنساني، األمر الذي یمثل اجتماع مستمرحوار عقد یفسح المجال أمام

ھ، ومنتدى انون الدولي اإلنساني وااللتزام بشكل منتدى لمجموعة من السبل الرامیة إلى النظر في تنفیذ الق
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 لمكوناتماع الدول یمكن أن یكون بمثابة صدى اجتوقیل أیضا إن . لمناقشات مواضیعیة عن قضایا ھذا القانون
أن یكمل المناقشات ویثریھا عند انعقاد المؤتمر الدولي المتثال للقانون الدولي اإلنساني، واأخرى من نظام 

أحاطت دول عدة علما بالرغبة في ضمان إلضافة إلى ذلك، باو. للصلیب األحمر والھالل األحمر كل أربعة أعوام
المتثال للقانون الدولي اإلنساني وبین المنتدیات الدولیة واإلقلیمیة ا بین نظام ، قدر اإلمكان،االتساق والتكامل

  . القانون ھذاول قضایاتتنااألخرى التي 
  

جتماعات؛ االوتیرة انعقاد : ومنھا،  معمقةةراسدلدول تستحق الجوانب المتعلقة باجتماع امجموعة من  واعُتبر أن
واجبات االجتماعات والقیام ب لتحضیر یمكن إنشاء ھیئةكان لمؤسسي علیھا؛ وما إذا عقدھا وإضفاء الطابع اسبل و

كیفیة اختیار مواضیع المناقشات؛ : لنظر فیھا ما یليلتعمیق ا مسائل أخرى حددت تضمنتو. بین الدوراتإداریة و
المشاركة مع المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة  التي یمكن بموجبھا والوسائلجتماعات؛ ونتائج اال

تتناول مناسبة  وسائلكما ُأشیر إلى وجوب اإلسھاب في النظر في . الموارد ومنظمات المجتمع المدني، ومسألة
 ،ار النزاعات المسلحة غیر الدولیةبسبب انتشو. امتثال جماعات مسلحة من غیر الدول للقانون الدولي اإلنساني

وعالوة . شكلھا، وبصرف النظر عن ساد شعور بأنھ ینبغي ربط وظیفة إعداد التقاریر المرحلیة باجتماع الدول
في اجتماع الدول أن تؤدیھ  الدور التي تستطیع اللجنة الدولیة  النظر فيأھمیةعلى  عموماعلى ذلك، جرى التشدید 

. بصفتھا ھیئة خبیرة
  
  

  ًا للمضي ُقدمخطة" ٣"

تي ُعقدت ُأعلن عنھا في المناقشات والمشاورات العدة تقوم مبادرة سویسرا واللجنة الدولیة على مبادئ أساسیة 
 ھ ینبغي للمبادئ التالیة أن تشكل اإلطارد على أنیشدجرى الت و. الثانيدت التأكید على اجتماع الدولاأعاآلن وإلى 

ي إلى البحث عن حلول ممكنة للتحدیات التي تعترض تحسین االمتثال للقانون الدولي ینبغي فیھ السعالذ العام 
تقوم أھمیة تفادي التسییس؛ العملیة التي نظام فعال لالمتثال للقانون الدولي اإلنساني؛ الحاجة إلى : اإلنساني

؛  في الحسبان المواردأخذتكرار غیر ضروري مع نظم امتثال أخرى؛ وجوب  الدولة؛ تفادي إدارةطبیعتھا على 
  .ھاوضرورة، حسبما ُذكر أعاله، إیجاد طرق مناسبة لضم كل النزاعات المسلحة واألطراف فی

  
، والقائم على  الحادي والثالثین الصادر عن المؤتمر الدولي١وبمقتضى الوالیة المنصوص علیھا في القرار رقم 

 الدائمة مع  والمناقشةلمشاورةستمرار ا با-ة وسویسرالجنة الدولیأساس ھذا االجتماع الثاني للدول، ستصیغ ال
  المشاركةتي حددتھا الدول اقتراحات وخیارات ملموسة، ال سیما في ما یتعلق بمجاالت األولویات األربع ال-الدول

المناقشات ؛ وشكل الوطنيشكل ومحتوى نظام إعداد تقاریر دوریة بشأن االمتثال على الصعید : إلى اآلن
رائق تقصي الحقائق، بما في ذلك وطمحتواه ونتائجھ الممكنة؛ وة لقضایا القانون الدولي اإلنساني المواضیعی

. وسمات اجتماع الدول ومھامھاللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في المسائل اإلنسانیة؛استخدام طرائق 
  

مفتوحان أمام كل الدول من  ضیریان في جنیف، سُیعقد اجتماعان تح٢٠١٤جتماع المقبل للدول في صیف وقبل اال
في األول تماع جالوسیركز ا. بادل أفكار إضافیة بشأن جوانب ملموسة من المواضیع المذكورة أعالهأجل ت

فسوف یركز على تقصي الثاني جتماع الاألساس على إعداد التقاریر الدوریة والمناقشات المواضیعیة، أما ا
  . وسوف یسھب النظر في اجتماع الدولالحقائق 

  

الخاتمة -٤

بشأن تعزیز الحمایة القانونیة لضحایا  بالتقدم المحرز إلى اآلن في ما یتعلق بمساري العمل مسرورةاللجنة الدولیة 
 غنیة بالمناقشات والتحالیل وسوف تكون األعوام التي تسبق المؤتمر الدولي الثاني والثالثین. النزاعات المسلحة
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طلع اللجنة الدولیة إلى مواصلة العمل مع الدول، ومختلف توت. ھا وكیفیة سد،تفجواال ومكان ،بشأن وضع القانون
وُتشجع .  ھذه التحدیاتلمواجھةمكونات الحركة وغیرھا من الجھات الفاعلة المعنیة إلیجاد ومناقشة سبل 

المشاورات  عملیة أي معلومات إضافیة بشأن لىإ كانت تحتاج االجمعیات الوطنیة على إبالغ اللجنة الدولیة إذ
  . ١وتبادل آرائھا بشأن تنفیذ القرار رقم 

  
 في كل المھتمة لعقد محادثات ثنائیة مع الدول مستعدة)  االمتثالمساروسویسرا في ما یتعلق ب(اللجنة الدولیة إن 

 الدولي إبالغ الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، واللجان الوطنیة لتنفیذ القانون وستتتابعاألوقات، 
وعلى . والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وغیرھا من الجھات الفاعلة المعنیة بالتقدم المحرز في المساریناإلنساني، 

والخیارات والتوصیات لكي ینظر فیھا ھا، ء، سوف تعد اللجنة الدولیة تقریرا یعرض آراالمشاوراتأثر كل 
.٢٠١٥ن في عام ووالثالثالمؤتمر الدولي الثاني 


