
  

AR
31IC/11/5.1.3DR: رقم الوثیقة

 ةنجلیزیباإل: األصل
  تخاذ قرارال

  
  

  المؤتمر الدولي الحادي والثالثون
  للصلیب األحمر والھالل األحمر

  
  جنیف، سویسرا

  دیسمبر/ كانون األول1 –نوفمبر / تشرین الثاني28

  
  

  ون الدولي اإلنسانينفیذ القانلتربع سنوات ألتمتد خطة عمل 
  

  
  مشروع قرار

  
  
  
  
  

  وثیقة أعدتھا
  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

  
  
  

2011أكتوبر /جنیف، تشرین األول
  

  



    31IC/11/5.1.3DR  
  

  

2

  عتماد خطة العمل المشروع قرار
  

  جنیف المنعقد فيالمؤتمر الدولي الحادي والثالثون للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر
  2011دیسمبر / كانون األول1 –نوفمبر / تشرین الثاني28في 

  
  ")المؤتمر("إن المؤتمر الدولي الحادي والثالثین للصلیب األحمر والھالل األحمر 

  
  
  ،1الواردة في الملحق عمل الخطة   یعتمد-1
  
أعضاء المؤتمر على تنفیذ األعمال المنصوص علیھا في خطة العمل، وفًقا   جمیعیحث -2

   األھداف المحددة في خطة العمل،تحقیق، بغیة ھ وقدراتتھووالیكل عضو  اتلصالحی
  
الدول بدور الجمعیات الوطنیة بصفتھا جھات مساعدة للسلطات العامة في المجال اإلنساني،  ریذكِّ -3

 عویشجِّتعمل في إطار اللجان الوطنیة للقانون الدولي اإلنساني أو ھیئات مماثلة، عندما السیما 
   على النحو المالئم، األعمال الواردة في خطة العمل في تنفیذ الدول على التعاون معھا

  
التي قدمتھا جھات فاعلة إنسانیة ومنظمات أخرى في بعض المجاالت التي بالمبادرات  یحیط علمًا -4

 على الحاجة إلى ضمان التآزر بین تلك المبادرات وخطة دیشدِّالحالیة، وتشملھا خطة العمل 
    الحالیة،العمل

  
 التوصیات بخصوص تقدیم تعھداتإلى  أو مجتمعین، فرادى، إما جمیع أعضاء المؤتمر عوید -5

  التي تتضمنھا خطة العمل،
  
     المتصلةتنفیذ األعمال التي تتضمنھا خطة العمل وإلى المنظمات الدولیة واإلقلیمیة  یدعو -6

  بأنشطتھا،
  
جمیع الجھات الفاعلة المعنیة  تنفیذ لكفالة ممكن إلى جمیع أعضاء المؤتمر بذل كل جھد یطلب -7

  على نحو مالئم، خطة العمل
  
في تنفیذ الُمحَرز  بالتقدم  للصلیب األحمر اللجنة الدولیةبالغ إلى جمیع أعضاء المؤتمر إیطلب -8

  ،2015 المؤتمر الدولي الثاني والثالثین في عام خطة العمل، بغیة تقدیم تقریر بشأن التنفیذ إلى
  
 المؤتمر الدولي الثاني والثالثین  إلىبشأن متابعة تعھداتھم تقاریررفع  أعضاء المؤتمر إلى طلبی -9

.2015في عام 
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  خطة عمل لتنفیذ القانون الدولي اإلنساني: 1 رقم ملحقال
  
  
  

   في النزاعات المسلحةنسانیةاإلمساعدة لعلى السكان المدنیین احصول تعزیز : 1الھدف 
  

ى حق السكان المدنیین المحتاجین في االستفادة من إغاثة إنسانیة غیر متحیزة علتؤكد الدول مجددًا 
جمیع السلع السكان المدنیین ب زویدلت الدول كل جھد ممكن تبذلو. وفقًا للقانون الدولي اإلنساني

   . بقائھم على قید الحیاةالضروریة لوالخدمات 
  

 ودون أّي ة وسرعفي أمان ه مروروتیسر زلغوث اإلنساني غیر المتحیا مروربأیضًا وتسمح الدول
  اإلنسانیةمرافقوال حترم العاملین في الحقل اإلنسانيتوعائق إلى السكان المدنیین المحتاجین، 

  .وفًقا للقانون الدولي اإلنساني وتحمیھا،
  

المساعدة اإلنسانیة في جمیع األوقات بمقتضى مبادئ توفیر من أن تتمكن مكونات الحركة لوینبغي 
 امتثال كافة مكونات الحركة لتلك  الدولوتحترم. إلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل األساسیةا

  . المبادئ األساسیة
  

 لضحایا النزاعات  على نحو سریعلمساعدة اإلنسانیةتوفیر ا أمام  اإلداریةالعقباتإزالة   ) أ
  المسلحة 

  
من بین أمور أخرى، ، مع مكّونات الحركةمن خالل سن تشریع وطني أو إبرام اتفاقات  تنظر الدول

  :في ما یلي
  

 مكونات الحركة العاملین في  فراداألبقیام تسمح تیسیر اإلصدار السریع لوثائق صالحة
؛ھاداخلعبر الحدود الدولیة للدولة المعنیة وبمھمتھم 

 ؛ التابعة لمكونات الحركةالبضائع اإلنسانیةوتوزیع مراقبة دخول إجراءات تسریع
من الضرائب والرسوم الجمركیة التابعة لھاوالبضائع في مكونات الحركة فاء العاملین إع 

.عند االقتضاء  األخرىوالرسوم
  
حاجة الحركة لوسائل في االعتبار الدول مرافق االتصال الالزمة لمكّونات الحركة، آخذة وفر وت

 للقرار ذلك طبقًاوال تتوفر، عندما  االتصال العادیة أووسائل  تنقطع عندما ثنائیةاتصاالت السلكیة 
 لمكّونات  الدولوتخصص. 2000 عام بالرادیو  الصادر عن المؤتمر العالمي لالتصاالت10رقم 

 العملیة الرادیو، وتتخذ جمیع الخطوات للوائحترددات العمل الالزمة وفًقا  األدنى من عددالحركة ال
 إلى اتفاقیة الدول التي لم تنضم بعدتنظر  و.ش الضاری لحمایة ھذه االتصاالت من التشوالممكنة

في ،  ولعملیات اإلغاثةالكوارثأثر  من تخفیفلغراض ا بشأن توفیر موارد االتصاالت أل"تامبیري"
   . إلیھااالنضمام
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  اتیة للحوار والحفاظ علیھاو بیئة متھیئة ) ب
  
 أطراف النزاعات مع جمیع حواًرا بناًء  والجمعیة الوطنیة المضیفة المعنیة اللجنة الدولیةجريت

الوصول  من أجل ى ھذا الحوار،وتحافظ عل  الجماعات المسلحة من غیر الدول،ھاالمسلحة، بما فی
ھذا إلى وتحترم الدول الحاجة . ھاإلى الضحایا والحصول على الضمانات األمنیة الالزمة لموظفی

ھا في ھذا تھماسمت الوطنیة، و الوضع الفرید للجنة الدولیة والجمعیا علىجددًاالحوار، وتؤكد م
  .الصدد

  
االحتیاجات الخاصة لضحایا النزاعات فضًال عن القدرات مراعاة كفالة ة في لحركاّونات وتستمر مك

  . المحلیة عند التخطیط للمساعدة اإلنسانیة وتقدیمھا ومراقبتھا
  

 اإلنسانیة ةتكامل أفضل بین الجھات الفاعلضمان وتواصل الدول ومكّونات الحركة حوارھا ل
  .كل منھاة الیوفي االعتبار دور وآخذة ، المختلفة

  
  التنفیذ واإلنفاذ) ج

  
 للعاملین في المجال اإلنساني احترام السالمة البدنیةبألفراد قواتھا المسلحة قدیم تعلیمات  تتكفل الدول

  .وفًقا للقانون الدولي اإلنساني ، دون أّي عائقھمومرور
  
عاقة اإلاسبة على الصعید الوطني، بما في ذلك تشریعات وطنیة، لمنع  منتدابیرتعتمد الدول و

،  اإلنسانیةمنشآتالعلى الھجمات على العاملین في المجال اإلنساني وولمساعدة اإلنسانیة العشوائیة ل
  .المعاقبة علیھاو
  
 الذین ون العاملھمفین تكفل الدول محاسبة مرتكبي الھجمات ضد العاملین في المجال اإلنساني، بمو

الشارات الممیزة وفًقا التفاقیات جنیف وبروتوكوالتھا اإلضافیة، وذلك بتشجیع خدمون تیس
   . المختصةاإلجراءات التأدیبیة والمقاضاة الجنائیة الوطنیة أو اإلحالة إلى آلیات العدالة الدولیة

  
األطفال والنساء  السیماشخاص، الممنوحة لبعض الفئات من األ  الخاصةحمایةالتعزیز : 2الھدف 

   اإلعاقةياألشخاص ذوو
  

تقدیرًا لعوامل مثل السن أو الجنس أو یحق لبعض الفئات من األشخاص الحصول على حمایة خاصة 
وینبغي أخذ ھذه . التي تجعل ھؤالء األشخاص أكثر استضعافًا في أوقات النزاعات المسلحةاإلعاقة، 

  . ة لضحایا النزاعات المسلحة دون تمییزالعوامل في الحسبان من أجل كفالة حمایة مالئم
   

   تعزیز حمایة األطفال في النزاعات المسلحة:1-2الھدف
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 التي یكفلھا القانون حمایةال بالتوعیة ب للصلیب األحمرتقوم الدول والجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة
  . القانون الدولي اإلنسانيالسیما، ألطفال في النزاعات المسلحةل الدولي

  
  

  منع تجنید األطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة  ) أ
  

 تكمیلیةإنشاء نظم إلى ، وتسعى  على الفورتسجیل األطفال بعد الوالدةتتخذ الدول تدابیر فعالة ل
 كاألطفال األكثر استضعافًا بشكل خاص،ألطفال ن فیھم ا، بم وتسجیلھمإلثبات ھویة جمیع األطفال

  .عوشرملحمایتھم من التجنید غیر الوذلك  ،ھم واألطفال الالجئینالنازحین داخل أوطان
  
 أو "أمبودسمان"وظیفة مثل ، القوات المسلحة مستقلة عن  وطنیةتنظر الدول في إنشاء نظم تفتیشو

لمراقبة امتثال القوات المسلحة  الموكلة إلى سلطات حكومیة مدنیة، الخارجیة ةالتفتیش السنویأعمال 
  .طفاللحظر تجنید األ

  
 وإعداد برامج تدریب وضعتعمل الدول، بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة، على و

 عوضًا عن للفتیان والفتیات مفیدةبدائل  لتقدیم ،حیثما أمكن فرص عملقترن بتتعلیمیة ومھنیة 
  .التجنید

  
 في األعمال ل األطفامشاركة بمنع وقمع  الدولي ذات الصلةأحكام القانونعلى تصدیق ال ) ب

ھا على الصعید  وإنفاذھا، وتنفیذ في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحةوتجنیدھمالعدائیة 
  الوطني 

  
بشأن  2000 لعام ختیاريالالبروتوكول الى إد  أو لم تنضم بع علىلدول التي لم تصّدقاتنظر 

أو االنضمام علیھ ي التصدیق ، فاتفاقیة حقوق الطفلالملحق ب  األطفال في النزاعات المسلحةمشاركة
  .إلیھ

  
حمایة األطفال من التجنید غیر ل 2007 لعام التزامات باریس إلى بعدالدول التي لم تنضم تنظر و

   . ، في االنضمام إلیھاعات المسلحةوجمم من قبل القوات أو الاستغاللھمالمشروع أو 
  
  المسلحةلحد األدنى لسن التجنید في القوات بعد تشریعات وطنیة لتنظیم االتي لم تسّنالدول تقوم و

 وفق البروتوكول االختیاري في النزاعات المسلحةة األطفال مشاركالمسلحة، ولمنع  جماعاتوال
  . ھذه التشریعات، بسّنالملحق باتفاقیة حقوق الطفلبشأن مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة 

  
على أفعالھم أمام محاكم وطنیة، أو نحو غیر مشروع على  یجندون األطفال من مساءلةتكفل الدول و

  .  المختصةإحالتھم إلى آلیات العدالة الدولیة
  

  حمایة التعلیم في النزاعات المسلحة) ج
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فضًال عن ، وناألطفال والمعلمن فیھم ضد المدنیین، بمالموجھة  الھجمات حظر ًاتؤكد الدول مجدد
ھم  في فقدان الشكةحالفي المدنیین والمنشآت المدنیة عامل الدول تو. المباني المخصصة للتعلیم

  . مدنیةبوصفھم مدنیین ومنشآت الحمایة من الھجوم
  
  المخصصة للتعلیمالمباني المدنیة لحمایة األطفال والمعلمین ولممكنة االحتیاطات اكافةتتخذ الدول و

  . وفًقا للقانون الدولي اإلنساني،من آثار الھجمات
  
 المخصصة للتعلیم ألغراض  المدنیة استخدام المبانيجنب لتمكنة االحتیاطات المكافةتتخذ الدول و

  .أن تحولھا إلى أھداف عسكریةیمكن 
  

   النزاعات المسلحةتضررین منإعادة تأھیل األطفال الم) د
  

  مسلحةقواتب المرتبطینإلفراج عن األطفال ا بشأناتفاقات السالم في أحكام إدراج  تكفل الدول
ورعایة في المجتمع،  مسلحة، ونزع سالح ھؤالء األطفال وتسریحھم وإعادة إدماجھموجماعات 

الرعایة الطبیة والدعم االجتماعي والنفسي واإلدماج توفیر األطفال النازحین داخل أوطانھم، و
تولي ھذه االتفاقات اھتمامًا خاصًا و. النزاعات المسلحةضررین من االقتصادي لجمیع األطفال المت

  .الفتیاتللفتیان و  المختلفةیاجاتالحتل
  
في الذین كانوا مرتبطین األطفال  تمویل طویل األمد إلعادة إدماجضمان المانحة لتسعى الدول و
  . في المجتمعجماعات مسلحةبسابق بقوات مسلحة أو ال
  

   باألحداثة الخاصعدالةال) ھـ
  
 أو جماعات  مسلحة قوات قبلمن  بصورة غیر مشروعةوادنِّاألطفال الذین ُجإلى  الدول نظرت

ضحایا بوصفھم ، إما على الصعید الوطني أو الدولي بارتكاب جرائم مرتبطة بنزاعواُتھموا مسلحة، 
  .ُینسب إلیھم ارتكاب جریمةفي المقام األول، ولیس فقط كجناة 

  
ن ًا م بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة عفومرتبطین في السابقتنظر الدول في منح األطفال الو

  . أو جماعات مسلحة مسلحةبسبب انتمائھم لقواتفقط تي أحیلوا إلیھا  الالحقات القضائیةالم
  
  . ومرغوًبا فیھحالما كان ذلك مناسبًا تدابیر خالف إجراءات المقاضاة إلى  تلجأ الدولو
  
 ،سابق بقوات مسلحة أو جماعات مسلحةلالمرتبطین في ااألطفال وإدماج  الدول إعادة تأھیل تعززو

الرعایة نظم نظر في بدائل للسجن، مثل العند الحكم علیھم والفروق بین الجنسین مع مراعاة 
  .، أو برامج التعلیم والتدریب المھنيالبدیلةوبرامج المراقبة أو الرعایة والتوجیھ واإلشراف، 

  
  تعزیز حمایة النساء في النزاعات المسلحة: 2-2ف الھد

  
  ھا وإنفاذھا، وتنفیذولي ذات الصلةن الدوالقانأحكام على تصدیق ال  ) أ
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  والفتیات حمایة النساءإزاءلتنفیذ التزاماتھا  تشریعیة وقضائیة وإداریة مناسبة تدابیر تتخذ الدول

  .بمقتضى القانون الدولي اإلنساني
  
بیة ضمان تل النزاع المسلح على النساء والفتیات، وأثر للحد من التدابیر الممكنة كافةتتخذ الدول و

  .ةمساعدال وةحمایللالخاصة  ھنتیاجاتاح
  
  للقانون الدولي اإلنسانيجسیمةتلتزم الدول بوضع حد لإلفالت من العقاب وبمقاضاة االنتھاكات الو

وتتعھد لھذا الغرض  ،العنف ضد النساء والفتیاتأخرى من عنف جنسي وأشكال التي تنطوي على 
 للقانون الدولي جسیمة األخرىنتھاكات الاال وأعمال العنف الجنسيلحیلولة دون ز قدراتھا لیعزبت

  .ھا وتوثیقھارصدو اإلنساني
  

   بسبب جنسھنضد النساء  األخرى العنف الجنسي و أعمال العنفالحیلولة دون ) ب
  

لحیلولة دون كافة االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي  لالممكنة التدابیرجمیع استخدام تكفل الدول 
وتشمل .  بسبب جنسھن العنف ضد النساء أخرى منعنف جنسي وأشكالاإلنساني التي تنطوي على 

  : تدابیر ما یليھذه ال
  

على حقوق النساء والفتیات  على االضطالع بمسؤولیاتھا، وتدریب القوات المسلحة
؛مسرح العملیاتالتدریب في ر وفي اشتناال قبل  كذلكواحتیاجاتھن الخاصة

اإلبالغ عن حوادث اشتراط مثل ،مسؤولةالقیادة ال ومبادئالعسكریة  تأدیبیةال جراءاتاإل 
العنف الجنسي لتجنب اإلفالت من العقاب؛

 كفالة حراسة المحتجزات والمعتقالت اإلناث من قبل نساء، وفصلھن عن المحتجزین
 ُیجمع فیھا أفراد العائلة الواحدة في مكان ، باستثناء الحاالت التيوالمعتقلین الذكور

 االحتجاز نفسھ؛
 كلما أمكن ذلك استجواب المحتجزات اإلناثأثناءكفالة حضور موظفات .

  
  النساء النازحات) ج

  
باألعداد ًا منھا إقرارتتخذ الدول إجراءات مناسبة لضمان السالمة البدنیة والعقلیة للنساء النازحات، 

ًال عن فض سر،لأل ُمعیالتاألشخاص النازحین، بما في ذلك دورھن كضمن لنساء من االكبیرة 
مشاركتھن الفعالة في صنع القرار،  ة بكفالةخاصبصفة ھتمام االلدول ل ینبغيو. احترام كرامتھن

تدابیر حمایة األشخاص النازحین داخل بلدانھم من العنف بسبب الجنس، مثل تحدید أماكن اإلیواء بو
خدمات الرعایة تحدید نظم الدعم واإلبالغ، عالوة على حصول النساء واألطفال على وحمایتھا، و

  . الصحیة ووصولھم إلى مقدمیھا
  

   النزاعات المسلحةأثناء ذوي اإلعاقةتعزیز حمایة األشخاص : 3-2الھدف
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بأن األشخاص ذوي اإلعاقة قد یشكلون جزءًا من الجرحى والمرضى أو المدنیین  الدول تقر
وذلك بموجب القانون ، نھم في ذلك شأن األشخاص العاجزینأالمستحقین الحترام وحمایة خاصة، ش

   .الدولي اإلنساني
  

وعنایة لى رعایة ع ذوي اإلعاقة صول األشخاصحجمیع اإلجراءات الممكنة لكفالة وتتخذ الدول 
دماج االجتماعي واالقتصادي الذي تتطلبھ حاالتھم، فضًال عن اإلإعادة تأھیل بدني طبیة خاصة و

  .في المناطق الریفیة النائیةالسیما 
  
 بالتعاون مع جمعھم وإجالئھموذوي اإلعاقة عن األشخاص التدابیر المتخذة للبحث ول الدل سھِّتو

 وإعادة الئمةالرعایة والعنایة الطبیة المحصولھم على  ضمان من أجل ، وذلكمكّونات الحركة
  .االجتماعي واالقتصادي الذي تتطلبھ حالتھمالتأھیل البدني واإلدماج 

  
تخطیط عند في الحسبان ذوي اإلعاقة الحتیاجات الخاصة لألشخاص مكّونات الحركة االدول وتأخذ و

 في ذلك ما یخص الحصول علىومراقبتھا، بما  تقدیمھاعند جھود المساعدة اإلنسانیة التي تقوم بھا، و
 وتوزیع األغذیة والتعلیم والرعایة الصحیة وإعادة التأھیل البدني والصرف الصحي یاهمأوى والمال
مع األشخاص أنفسھم أو وتتشاور . برامج اإلدماج االجتماعي واالقتصاديت والنقل واالتصاالو

المراحل ذات الصلة بتخطیط ذوي اإلعاقة في جمیع المنظمات المحلیة لألشخاص مع عائالتھم أو 
  .أنشطة المساعدة اإلنسانیة التي تقوم بھا وبتنفیذھا

    
بالنسبة  ذوي اإلعاقةخاصة لألشخاص  االحتیاجات البعین االعتبار إلىتنظر الدول المانحة و
  .لتمویل الذي تقدمھللمساعدة اإلنسانیة في المبادئ التوجیھیة لى اع ھمصولحمكانیة إل
  

  لقانون الدولي اإلنسانيا فيوسائل اإلعالم ب  المنوطدورال و،لصحفیینل  معززةحمایة: 3الھدف 
  
تبطین  والموظفین المرن اإلعالمیینوغیرھم مالصحفیین عمل  بمساھمة ومكونات الحركة  الدولقرت

 عن انتھاكات معلوماتب في معرفة الجماھیر على نحو كبیر) المشار إلیھم في ما بعد بالصحفیین (بھم
 المساعدة في منع  من ثمیجوز للصحفیینو.  القانون الدولي اإلنساني وفي تسجیل تلك المعلومات

.  مكافحة اإلفالت من العقاب على تلك االنتھاكات تسھیلفضًال عنانتھاك القانون الدولي اإلنساني 
على احترام القانون الدولي اإلنساني المحتمل الصحفیین بتأثیر وتقر الدول ومكونات الحركة أیضًا 

  . فضول العامبسبل أخرى، مثل االلتزام بحمایة المحتجزین من ال
  

 ھم مسلحةالنزاعات الي مناطق م مھنیة خطیرة فامھب المكلفینوتؤكد الدول مجددًا أن الصحفیین 
، ما لم یشاركوا مباشرة في األعمال العدائیة وطوال فترة یكونوا محًال للھجماتن یجب أال ، ومدنیون

 في االستفادة بحق المراسلین الحربیین المعتمدین لدى القوات المسلحةمشاركتھم، وذلك دون اإلخالل 
  . من اتفاقیة جنیف الثالثة4-ألف.4وضع أسرى الحرب المنصوص علیھ في المادة من 

    
 أال تكون یجبو،  مدنیةأھدافًا  تعتبرأّن معدات وسائل اإلعالم ومنشآتھاجددًا أیضًا تؤكد الدول مو

سواء كان ذلك لعمل العسكري، في ا ة فعالةھماسمتسھم ، ما لم في ھذا الصدد محًال للھجمات
، بث استخبارات عسكریة أو أوامر عسكریةكما في  باستخدامھا، و بغایتھا أو بموقعھا أوبطبیعتھا أ
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وأن یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو االستیالء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة 
  . عسكریة أكیدة

  
على القانون الدولي اإلنساني عناصر محددة بشأن  في تدریب أفراد قواتھا المسلحة  الدولوتدمج

  .ي النزاعات المسلحةحمایة الصحفیین ف
  

 الصلةذات  القانون الدولي اإلنسانيأحكام نشر من أجل وتواصل الدول ومكّونات الحركة جھودھا 
 توفیر تدریب أمني للصحفیین إلعدادھم لالحتماالت التيفضًال عن ،  ومسؤولیاتھمبحقوق الصحفیین

  . في النزاعات المسلحةتطرأ قد
  
االنتھاكات التشریع الجنائي، لمنع ظمھا القانونیة الوطنیة، بما فیھا في ن  تدابیر مالئمةالدولتخذ تو
 والمعاقبة علیھا، وضمان ، بما في ذلك ضد الصحفیین، ضد المدنیینللقانون الدولي اإلنسانيجسیمة ال

  . عدم إفالت مرتكبي تلك االنتھاكات من العقاب
  

  الدولي اإلنساني للقانون الجسیمةاالنتھاكات وقمع تحسین إدراج : 4الھدف 
  

  اإلدراج على الصعید الوطني  ) أ
  

 التزاماتھا نطاق كافةبمساعدة اللجان الوطنیة للقانون الدولي اإلنساني أو ھیئات مماثلة،  تحدد الدول
، وكفالة حیثما ینطبق ذلك للقانون الدولي اإلنساني جسیمة االنتھاكات ال بقمعةلذات الصالدولیة 

  . شاملعلى نحو الوطنیة إدراجھا في النظم القانونیة
  

 لضمان مالئمةتشریعات وتنظر الدول في سن . مصیر أقاربھامعرفة في  العائالتوتقّر الدول بحق 
السیما النساء ، وحمایة الضحایا والشھود،  وتمثیلھم على نحو مناسبلضحایا وأسرھمامشاركة 

 األخرى المختصة نتقالیة أمام محاكمھا وآلیات العدالة االالمنظورةدعاوى ال واألطفال، في
  .باالنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني

  
في تشریعاتھا انتھاكات القانون الدولي اإلنساني وتنظر الدول في توفیر تعویضات مناسبة لضحایا 

  .لتنفیذ ھذه اآللیاتمالئمة موارد الوطنیة، و
  

التأدیبیة ضع آلیات للتطبیق الفعلي للعقوبات ووكملة للعقوبات الجنائیة، م الالُنُھجوتقّر الدول بأھمیة 
  . أخرى على انتھاكات القانون الدولي اإلنسانيأو المالیة أو عقوبات

  
   الحركة والدولدور ) ب

  
 للقانون الدولي اإلنساني في النظم الجسیمةالدول في إدراج االنتھاكات  الجمعیات الوطنیةتساعد 

في إطار اللجان الوطنیة للقانون الدولي اإلنساني أو ھیئات تعمل عندما القانونیة الوطنیة، السیما 
. سلطات العامة في المجال اإلنسانيمساعدة للجھات  ودورھا كمھمتھاضمن  مماثلة، وذلك أخرى

  . الجرائمتلكدراج فنیة من أجل إتقدیم المساعدة ال للصلیب األحمر في وتستمر اللجنة الدولیة
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ین في الحقل القانوني، بمن فیھم لبین العامنشر القانون الدولي اإلنساني لوتولي الدول اھتماًما خاًصا 

  . والجمعیات الوطنیة للصلیب األحمربالتعاون مع اللجنة الدولیةوذلك  ، والقضاةالمدعون العامون
  

جماعات إلى الوستواصل اللجنة الدولیة جھودھا لتسھیل وصول مضمون القانون الدولي اإلنساني 
عواقب على نحو مالئم عب أفرادھا و بحیث یست،، وتوفیر تدریب مناسب لھاغیر الدولالمسلحة من 
  .عدم االمتثال

  
  
  

 كفالة من أجل ، وفًقا للقانون الدولي اإلنساني، ومع المحاكم الجنائیة الدولیةما بینھا فيوتتعاون الدول 
  :ما یلي

  
 ن ، بم على نحو واٍفنيبالقانون الدولي اإلنساالعاملین في الحقل القانوني معرفة

 والقضاة؛ون العامون المدعفیھم
ا؛تقاسمھجمع األدلة و
بشأن حقوقھم، وحمایة الضحایا  المحلیةتوفیر المعلومات للضحایا ومجتمعاتھم 

والشھود؛
 في محاكمة عادلة؛المتھمین احترام حق
؛على نحو مالئم  الضحایاتعویض
األحكام؛إنفاذ 

  
  األسلحة قل ن مراقبةتعزیز : 5الھدف 

  
والذخیرة عام بالتكلفة البشریة لعملیات نقل األسلحة الوعي الالجمعیات الوطنیة اللجنة الدولیة و تعزز

  .التنظیمالتي تفتقر إلى التقلیدیة 
  

تجارة بشأن الدول على اعتماد معاھدة قویة وشاملة اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة  وتشجع 
 مھا النتھاكاستخدا منھم من ُیتوقع  األسلحة في أیديتحول دون وقوعة فعالاألسلحة تتضمن معاییر 

  .لقانون الدولي اإلنسانيا
  
 الذي سینعقد ، مؤتمر األمم المتحدة بشأن معاھدة تجارة األسلحةفيبفعالیة ة شاركینبغي للدول المو

ركة دولًیا لنقل المشت لوضع صك ملزم قانوًنا بشأن أعلى المعاییر الممكنة ،2012یولیو /في تموز
  .األسلحة التقلیدیة

  
احترام وكفالة احترام ب ھاالتزاماتضوء  في ، األسلحةنقل على  المفروضةضوابط الدول التعززو

النتھاك القانون الدولي استخدامھا  ھمنم عتوَقمن ُی ال تقع في أیدي حتى ،القانون الدولي اإلنساني
 الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثین للصلیب 3لقرار رقم ر في ھذا السیاق بایتذكینبغي ال و.اإلنساني
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 لجدول أعمال العمل اإلنساني الذي اعتمده 3-2 النھائي، والھدف 2007األحمر والھالل األحمر في 
  . 2003المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر في 

  
ُیستَند لدولي اإلنساني أحد المعاییر األساسیة التي تواصل الدول العمل على جعل احترام القانون او

لجدول أعمال العمل  3-2، وذلك للتأكید مجددًا على الھدف النھائي تقییم قرارات نقل األسلحةإلیھا في 
. 2003اإلنساني الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر في 

 المعاییر في قوانینھا أو سیاساتھا الوطنیة، وفي راج تلك إدمن أجلودًا على الدول أن تبذل جھو
  .القواعد اإلقلیمیة والعالمیة بشأن نقل األسلحة

     


