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  الدورة احلادية والسبعون

  من جدول األعمال ٨١البند 
ــة  ــات  حالــ ــافيني التفاقيــ ــولني اإلضــ الربوتوكــ

ــام  جنيــــف ــتعلقني  ١٩٤٩  املعقــــودة يف عــ املــ

        حبماية ضحايا املنازعات املسلحة
ــل    ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٢٧رســالة مؤرخــة       ــام مــن املمث موجهــة إىل األمــني الع

  الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة
  

تتوىل سويسرا، بصفتها اجلهة الوديعة للربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقـودة    
، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسـلحة الدوليـة، إدارة أمانـة    ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢يف 

اللجنة الدوليـة لتقصـي احلقـائق يف املسـائل اإلنسـانية. وـذه الصـفة، يشـرفين أن أحيـل إلـيكم           
  .*يس اللجنة، تيلو مارون (انظر املرفق)رسالة من رئ

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمهـا وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة،         
  من جدول األعمال. ٨١يف إطار البند 

  
  الوبر) يورغ توقيع(

  السفري
  املمثل الدائم

   

  
  

 يعمم املرفق باللغة اليت قُدم ا فقط.  *  
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العـــام  األمـــنياملوجهـــة إىل  ٢٠١٧نيســـان/أبريل  ٢٧مرفـــق الرســـالة املؤرخـــة     
  املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة من
  

وجهـــة إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة م ٢٠١٧نيســـان/أبريل  ١٨رســـالة مؤرخـــة     
  رئيس اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية من
  

  استعداد اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية    

للـدول الـيت قبلـت     ٢٠١٦بأنه عقب االجتمـاع الدبلوماسـي يف عـام    يشرفين إفادتكم   
مـن   ٩٠اختصاص اللجنة الدولية لتقصي احلقـائق يف املسـائل اإلنسـانية، املعقـود عمـال باملـادة       

، واملتعلق حبمايـة  ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف 
عهــا الســنوي يف جنيــف يف الفتــرة  قــدت اللجنــة اجتماضــحايا املنازعــات املســلحة الدوليــة، ع 

ــن ــة     ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٢إىل  ٢٠ م . وخــالل االجتمــاع، انتخــب األعضــاء اجلــدد للهيئ
  وشرفت شخصياً برئاسة اللجنة لفترة السنوات الثالث املقبلة. -املكتب  -اإلدارية اللجنة 

اء يف اجلمعيـة العامـة،   ل األعضـ وجلميـع الـدو   -وذه الصفة، أؤكـد مـن جديـد لكـم       
ل الســالم وحتقيــق األمــن الــدويل    التــزام اللجنــة باملســامهة يف إحــال    -خــالل وكــالتكم   مــن
من الربوتوكـول اإلضـايف األول. وال تقتصـر     ٩٠طريق ممارسة اختصاصاا مبوجب املادة  عن

اعي هذه االختصاصات على عمليات تقصي احلقائق وإمنا تشمل أيضا طائفـة واسـعة مـن املسـ    
  احلميدة لتعزيز احترام القانون الدويل اإلنساين.

ــة وإم       ــة للجن ــدرات القانوني ــة بالق ــز حتســني املعرف ــة،    ولتعزي ــاء الثق ــا يف جمــال بن كانا
اللجنة على أهبة االستعداد للقيام يف مجلـة أمـور باملشـاركة يف مناقشـة مواضـيعية جتريهـا        تقف

ــة العامــة. وميكــن أن تــدرج تلــك املناق   ــة العامــة يف ضــوء   اجلمعي شــة يف جــدول أعمــال اجلمعي
ــرد وصــف رمســي هلــذه       ــذكرى الســنوية األربعــني العتمــاد الربوتوكــول اإلضــايف األول. وي ال

  اإلمكانات والقدرات يف مذكرة (انظر الضميمة).

  .العامة ولذا، أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة والضميمة بوصفهما وثيقة من وثائق اجلمعية  
  

  مارونتيلو ) توقيع(
  رئيس اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية
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  ضميمة    
  

  اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية    

مـن   ٩٠حىت يتسىن تأمني الضمانات املكفولة لضحايا املنازعات املسلحة، تنص املادة   
، واملتعلق حبمايـة  ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف 

ضحايا املنازعات املسلحة الدولية، على إنشاء جلنة دولية لتقصـي احلقـائق. ويف وقـت الحـق،     
. وهـي هيئـة دائمـة    ١٩٩١أنشئت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسـانية يف عـام   

ــألف مــن   ــهم ا    ١٥تت ــت  خــبريا مســتقال، يعملــون بصــفتهم الشخصــية، تنتخب ــيت أعلن ــدول ال ل
مــن الربوتوكــول اإلضــايف األول. والغــرض   ٩٠االعتــراف باختصــاص اللجنــة مبوجــب املــادة  

األساسي من اللجنة هو املسامهة يف تنفيـذ القـانون الـدويل اإلنسـاين يف حـاالت الـرتاع املسـلح        
  وضمان احترامه.

  وتفي اللجنة بواليتها عن طريق ما يلي:  

خطـرية   يدعى أا تشكل خروقا جسـيمة أو انتـهاكات  التحقيق يف أي وقائع   (أ)  
  للقانون الدويل اإلنساين؛

ات والربوتوكــول اإلضــايف األول العمــل علــى إعــادة احتــرام أحكــام االتفاقيــ   (ب)  
  خالل مساعيها احلميدة؛ من

ــا وتقــدمي التوصــيات الــيت           (ج)   ــائج الــيت توصــلت إليه ــالغ الــدول املعنيــة بالنت إب
  .مناسبة تراها

وتراعي اللجنة يف وفائها بواليتها مبادئ احلياد واالستقالل والرتاهة والسـرية. وتتـوىل     
سويسرا، بصفتها اجلهة الوديعة التفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضـافية امللحقـة ـا، إدارة    
أمانة اللجنة. وحيق لكل دولة من الدول اليت اعترفت باختصاص اللجنة أن حتيل إليها حـاالت  

ــرت ــل        ال ــت باملث ــد اعترف ــة ق ــع األطــراف املعني ــا شــريطة أن تكــون مجي ــق فيه اع املســلح للتحقي
باختصاص اللجنـة. وجيـوز ألي دولـة طـرف يف الربوتوكـول اإلضـايف األول أن تصـدر إعالنـا         
شامال، تعترف به باختصاص اللجنـة، أو جيـوز هلـا املوافقـة علـى إجـراء حتقيـق يف وقـائع نـزاع          

  عالن الشامل يف أي وقت.معني. وميكن إصدار اإل

مـن   ٩٠ويف الوقت احلايل، يبلغ عدد الدول اليت أصدرت إعالنا شامال مبوجب املادة   
  دولة. ٧٦الربوتوكول اإلضايف األول 

  والقيمة املضافة اخلاصة للجنة هي أا جتمع بني الصفات التالية:

حلقـائق وبـذل املسـاعي    أا اهليئة الدولية الدائمة والتعاهدية الوحيدة لتقصـي ا  (أ) 
  تعلقة بالقانون الدويل اإلنساين؛احلميدة يف املسائل امل
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أا تركز على بناء الثقة بـني األطـراف وعلـى منـع تكـرار انتـهاكات القـانون         (ب) 
  الدويل اإلنساين؛

أا، بوصفها عمليةً تقودها الدول، توفر للدول سبيال إلبداء التزامها بضـمان   (ج) 
  القانون الدويل اإلنساين؛احترام 

املهنيـة الـيت يتمتـع    أن أعضاء اللجنـة يتصـرفون علـى أسـاس الدرايـة والكفـاءة        (د) 
  كل منهم؛ ا

  أن اللجنة تتصرف برتاهة واستقالل وسرية؛ (هـ) 

أــا تقتصــر علــى تقــدمي التوصــيات إىل أطــراف الــرتاع؛ فهــي ليســت حمكمــة    (و) 
  قضائية. ال تصدر بالتايل قراراتقانونية و

  .www.ihffc.orgولالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع الشبكي   

 


