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حالــــة الربوتوكــــولني :  مــــن جــــدول األعمــــال٨٢البنــــد 
 بـشأن   ١٩٤٩اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقودة يف عام       

 A/65/138) (تـــــابع (محايـــــة ضـــــحايا الرتاعـــــات املـــــسلحة
  )Add.1 و
أكـد مـن جديـد      ): كوبـا  (سانـشيز  - السيد دلغادو   - ١

ــا دون حتفــظ  ، وخاصــة بالقــانون اإلنــساين الــدويل  التــزام كوب
ــع و  ــات جنيــف األرب ــا اإلضــافينيربوتوكــولالاتفاقي ويف . ني هب

هذا الـسياق، قـال إن كوبـا تعـارض بـشكل أساسـي املـساعي                
اليت تقوم هبـا بعـض البلـدان إلعـادة تفـسري القواعـد املنـصوص                

. التقيد الصارم هبا  ك هبدف اإلفالت من     عليها يف تلك الصكو   
فاملبادئ األخالقية اليت يرتكـز عليهـا القـانون اإلنـساين الـدويل           

اجملتمـع الـدويل يف سـعيه       صـفوف   هي نفس املبادئ اليت توحد      
مــن أجــل إحــالل ســالم دائــم يف مجيــع أحنــاء العــامل، وجهــوده 

ن وغـري ذلـك مـ    كافحة اإلرهاب الدويل واجلرمية عرب الوطنية   مل
 بعــض الــدول تــذرعوعليــه، فــإن . ضــروب اإلهانــة لإلنــسانية

 املسلحة لوضع املبادئ القانونيـة الـواردة يف القـانون           بالرتاعات
ــذه         ــاثر ه ــام تك ــق أم ــد الطري ــا ميه ــا إمن ــدويل جانب ــساين ال اإلن

  . وانتشار اإلرهاب الدويل واجلرمية عرب الوطنيةالرتاعات
ــراهن،ومــن املهــم يف الوقــت   - ٢ ــر  ال مــن أي وقــت   أكث

تـشجيع  بمضى، تعزيز النظـام الـذي حيكـم الرتاعـات املـسلحة             
 املـتكلم   أهـاب انضمام مجيع الدول إليه ولتحقيق هـذه الغايـة،          

بـــاألمم املتحـــدة أن تـــضمن احتـــرام القواعـــد املتعلقـــة حبمايـــة 
وأخريا، اسـتعرض جهـود كوبـا       . عات املسلحة رتااملدنيني يف ال  

القــانون اإلنــساين الــدويل   الراميــة إىل رفــع مــستوى الــوعي ب   
 التدريب يف هذا اجملال، وعلى وجـه اخلـصوص يف           وتويل مهام 

، أجهــــزة الدولــــةصـــفوف القــــوات املــــسلحة وغريهــــا مــــن  
ريبيــة يف بلــدان أخــرى يف    ومــسامهتها يف هــذه األنــشطة التد   

  .املنطقة

قالـــت إن هنـــاك ): سويـــسرا (الـــسيدة غونتـــسينباخ  - ٣
فـاألول هـو    . احلديثـة  املسلحة   بالرتاعاتثالثة حتديات مرتبطة    

ــسانية إىل     ــساعدة اإلنـ ــات املـ ــول منظمـ ــة وصـ ــمان إمكانيـ ضـ
. ، وذلـك أمـر يـزداد صـعوبة         فيها مناطق الرتاع املسلح وبقائها   

 أدوات  إلعـــدادا، بـــدأت سويـــسرا مـــشروع٢٠٠٩عـــام يف و
  .عملية لتيسري هذا الوصول

ويشكل الدور املتزايد الـذي تؤديـه األطـراف الفاعلـة             - ٤
ن غري الدول حتديا ثانيا، إذ تصبح احلرب خمصخـصة بـشكل    م

. متزايــد مــن جانــب احلكومــات واملتمــردين علــى حــد ســواء   
شركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة إىل أهنــا  لــويــشري حتليــل ا

ختتلف جوهريا عن غريها من األطراف الفاعلة وأهنا ختـضع      ال
ربــت وحــىت اآلن، أع. هــي األخــرى للقــانون اإلنــساين الــدويل

مخس وثالثـون دولـة عـن تأييـدها لوثيقـة مـونترو، وهـي نـص                 
للـدول  احلسنة يتعلق بااللتزامات القانونية الدولية واملمارسات  

ذات الــصلة بعمليــات الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة   
 نتيجــة ملبــادرة مــشتركة بــني  الــيت كانــتأثنــاء الــرتاع املــسلح 

وإضــافة إىل ذلــك، .  الدوليــةلــصليب األمحــرا وجلنــةسويــسرا 
شجعت سويسرا األوساط العسكرية على إبرام مدونة سـلوك         

  . نيفجب ٢٠١٠نوفمرب /وقع يف تشرين الثاينعاملية ُت
فلـم  . أما التحـدي الثالـث فهـو ضـمان محايـة املـدنيني              - ٥

تعد املعارك تدور يف ميادين قتال منعزلة بل يف مناطق يرتادهـا            
انون الدويل أن عدم تنفيـذ      لقلوقد أبرز حتليل    . سكان مدنيون 

 هيئـة   وأنـشئت  ،األحكام القائمـة هـو الـسبب الرئيـسي لـذلك          
  . ملعاجلة هذا الوضع٢٠٠٩وطنية يف أواخر عام 

ــارت إىل   - ٦ ــة لتقـــصي  أن وأشـ ــة الدوليـ ــدمات اللجنـ خـ
أهابــت جبميــع واحلقــائق يف املــسائل اإلنــسانية متاحــة للــدول، 

تعتـرف باختـصاص    الدول األطراف يف الربوتوكـول األول أن        
ورحبـت أيـضا مبـا      . توجيه إشعار إىل الوديـع     اللجنة عن طريق  
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، مـن النظـر يف      )٢٠٠٩ (١٨٩٤قرره جملس األمـن يف القـرار        
  . إمكانية استخدام تلك اخلدمات

ومبناسـبة الـذكرى الــسنوية الـستني التفاقيـات جنيــف       - ٧
ــام  ــسرا  ٢٠٠٩يف عـ ــة و، نظمـــت سويـ ــر اجلنـ ــصليب األمحـ  لـ
ــة ــؤمتالدولي ــساين     ، م ــانون اإلن ــستقبل الق ــشة م را للخــرباء ملناق

الــدويل، أعربــت فيــه سويــسرا عــن رغبتــها يف إحــراز تقــدم يف 
ومــــن اإلمكانيــــات املتاحــــة لتحقيــــق ذلــــك عقــــد . النقــــاش

  .اجتماعات دورية
قالـت إنـه، علـى الـرغم مـن        ): ماليزيا (السيدة صدق   - ٨

 أن حتقيـــق انـــضمام مجيـــع الـــدول إىل اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام
 والربوتوكولني األول والثاين سيكون شيئا هامـا، فلـن          ١٩٤٩
علــى اإلفــالت مــن العقــاب احلقيقــي التغلــب يف الواقــع يتــسىن 

على انتهاكات القـانون اإلنـساين الـدويل، كمـا هـو مـدون يف               
ــدويل العــريف، إال إذا وقــف اجملتمــع     ــانون ال ــائق والق تلــك الوث

  . التملواجهة هذا اإلفموقفا حازما وتصرف حبزم 
وقد تبني ذلك بوضوح يف حالة اهلجمـات الـيت شـنها              - ٩

جيش الدفاع اإلسرائيلي على سفينة مايف مرمرة ومخس سـفن          
واإلدانــة العامليــة الســتعمال . ٢٠١٠مــايو /مرافقــة هلــا يف أيــار

 ضـد   تناسـيب بـشكل غـري     وسـابق اسـتفزاز     القوة املـسلحة دون     
فعـت جملـس    سفن مدنية غري مسلحة حتمل مـساعدة إنـسانية د         

حقوق اإلنـسان فـورا إىل إنـشاء بعثـة دوليـة لتقـصي احلقـائق،                
وتتطلــع . كمــا دفعــت األمــني العــام إىل إنــشاء هيئــة للتحقيــق  

ــة بتوضــيح     ــة واهليئ ــا إىل أن تقــوم البعث ــائع،ماليزي ــار الوق  باعتب
النتـهاكات احملتملـة     قـانوين متعمـق ل     حتليلإلجراء  ذلك أساسا   

ــدويل   ــساين ال ــانون اإلن ــى احلــصار  لناشــئة عــن ا اللق ــاء عل إلبق
مـايو  /قبالة ساحل غزة واهلجمات اليت وقعت يف أيـار         البحري
٢٠١٠ .  

ــادئ األساســية       - ١٠ ــة املب ــوانني احلــرب البحري ــضمن ق وتت
للقانون اإلنساين الـدويل، مبـا فيهـا مبـدآ الـضرورة والتناسـب،            

دليـل  اليت تنعكس يف مراجع مستخدمة على نطاق واسع مثـل           
 للقـانون الـدويل املنطبـق علـى الرتاعـات املـسلحة يف              سان رميو 
ــراد   . البحــار ــسفن    وكــان ركــاب وأف ــرة وال ــايف مرم ــاقم م ط

مبوجــب اتفاقيــة  احلق يف احلمايــةيتمتعــون أيــضا بــ املراقفــة هلــا 
ــة،   ــف الرابع ــشوائية ضــدهم    جني ــات الع ــار اهلجم وجيــب اعتب

  .انتهاكا خطريا للقانون اإلنساين الدويل
حتظـر  املعمول هبا يف جمـال احلـصار البحـري       والقوانني    - ١١

إذا كان الغرض الوحيد منه جتويع السكان املدنيني أو         احلصار  
ــاء علــى قيــد        ــياء األخــرى الــضرورية للبق ــاهنم مــن األش حرم

ان الـــضرر مفرطـــا مقارنـــة باملنفعـــة العـــسكرية  أو كـــاحليـــاة، 
حريــة كــان اهلــدف مــن احلــصار احلرمــان مــن املتوقعــة، أو إذا 

مبــادئ هلــسنكي بــشأن وبنــاء علــى . شــحنات اإلغاثــةمــرور 
بـإالء   أطـراف الـرتاع      يطالـب القانون املتعلق باحليـاد البحـري،       

ريـة أعـايل    حيف  حقها  االعتبار الواجب ملمارسة الدول احملايدة      
كما أن القـوات البحريـة ملزمـة بـالتمييز بـني املـدنيني              . البحار

توجـــه  ، بـــأالةواحملـــاربني وبـــني األهـــداف املدنيـــة والعـــسكري
تقـدمي  وجيـب   . األهـداف العـسكرية   لغـري   اهلجمات العـسكرية    

علــى  ابق اســتفزازدون ســالــيت تــشن مــربر واضــح للــهجمات 
ــدة  ــد. الــسفن احملاي ــدابري غــري اهلجــوم، مثــل   وي عى إىل اختــاذ ت

االعتـراض والتفتــيش، وينبغــي أن يكــون اللجــوء إىل اســتعمال  
الء علـــى الـــسفن، وعنـــدما يـــتم االســـتي. احلـــل األخـــري القـــوة

أحكــام احلمايــة الــواردة يف اتفــاقييت جنيــف     يتواصــل تطبيــق  
 والربوتوكــــول األول علــــى  ١٩٤٩الثانيــــة والرابعــــة لعــــام   

  .األشخاص املوجودين على منت السفن
وعلى الصعيد احمللي، ما زالت ماليزيا ملتزمـة بـضمان        - ١٢

نـة  وتـستخدم جل  . احترام القانون اإلنساين الدويل والتمسك به     
وطنية كجهة اتـصال لتنفيـذ القـانون اإلنـساين الـدويل بطريقـة              

الـصليب  وتعمل دائرة املـدعي العـام مـع جلنـة        . فعالة يف ماليزيا  
ــات     األمحــر  ــذ اتفاقي ــانوين شــامل لتنفي ــة لوضــع إطــار ق الدولي
ال سيما جترمي االنتهاكات اجلـسيمة لالتفاقيـات وغـري           جنيف،



A/C.6/65/SR.13
 

4 10-58892 
 

وتنظيم مخس حلقات عمـل     اخلطرية،  الدولية  ذلك من اجلرائم    
بالقانون اإلنساين الـدويل علـى الـصعيد املـشترك بـني             للتعريف

 املعنيــون دورهــم يف تنفيــذ  املوظفــونالوكــاالت، لكــي يفهــم  
وأدرجـت وزارة التعلـيم يف ماليزيـا،        . القانون اإلنساين الـدويل   

، القـانون اإلنـساين     جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة       بالتعاون مـع    
  .نهج الدراسي للمدارس الثانويةالدويل يف امل

قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة (الــسيد نــيكلس  - ١٣
إن بلـــده ملتـــزم التزامـــا عميقـــا بالنـــهوض بالقـــانون اإلنـــساين 

ــدويل ــدما تكــون القــوة ضــرورة،    . ال ــه، عن تكــون وأضــاف أن
 مــصلحة أخالقيــة واســتراتيجية يف التقيــد بــبعض قواعــد  هنــاك

 يظـل رائـدا     ن مـن واجبـه أ     أنـه جيـب أن    بلـده   السلوك، ويعتقد   
ومبوجــب القــانون، جيــب  .فيمــا يتعلــق بالــسلوك أثنــاء احلــرب

الـذين حتتجـزهم الواليـات املتحـدة أثنـاء الـرتاع          األفراد  معاملة  
ــسانية   شــراكة قويــة بــني القــوات    وهنــاك . املــسلح معاملــة إن

ــذ     ــاحترام وتنفيــ ــا بــ ــة يف التزامهمــ ــادة املدنيــ ــسلحة والقيــ املــ
 بـشأن التعـذيب واملعاملـة    ٣ت العامة الواردة يف املادة      احملظورا

  .القاسية والالإنسانية واملهينة
وقال إن بلـده وقـع علـى الربوتوكـولني األول والثـاين               - ١٤

 ولكنــه مل يــصدق علــى أي   ١٩٤٩عــام  لالتفاقيــات جنيــف  
 إزاء عـدة    يعتريه من قلـق كـبري     إن بلده، رغم ما     وقال  . منهما

ل األول، تقيد بأحكـام الربوتوكـول يف        جوانب من الربوتوكو  
ــالف دوال    ــركاؤها يف التحـ ــان شـ بعـــض الظـــروف حيـــث كـ

ــث     ــك األحكــام وحي ــا يف تل ــتأطراف ــات املتحــدة  كان  الوالي
ومت تقـدمي   . أن تلك األحكام تعكس قانوهنا وممارستها     مقتنعة ب 

ــام      ــات املتحــدة يف ع ــاين جمللــس شــيوخ الوالي الربوتوكــول الث
  .تظار التصديق وال يزال يف ان١٩٨٧
اختــذت مــؤخرا، عمــال بالتزامهــا  وأفــاد بــأن حكومتــه  - ١٥

ــات جنيــف،  عــددا مــن اإلجــراءات لــضمان االمتثــال      باتفاقي
ــسانية   ــة اإلنـ ــايري املعاملـ ــذا، . ملعـ ــزتوهكـ ــة أوعـ إىل  احلكومـ

احلكوميني بـإجراء مجيـع عمليـات االسـتجواب وفقـا          املوظفني  
، وتعمل مع الكـونغرس   للدليل امليداين جليش الواليات املتحدة    

 العـسكرية، مبـا يف ذلـك        اللجـان إلصالح القانون الذي حيكـم      
مـن خـالل معاملـة    عليهـا   بيانـات يـتم احلـصول   أيـة  منـع قبـول   

والإنــسانية ومهينــة، وتقــدم لألشــخاص األفــراد معاملــة قاســية 
الـــذين حتتجـــزهم الواليـــات املتحـــدة يف أفغانـــستان مـــساعدة  

  . االحتجاز حاالتضالجتياز مراحل عملية استعرا
وقال إن حكومته أكدت مـن جديـد التزامهـا بتطـوير              - ١٦

باالنضمام إىل اتفاقيـة الهـاي      وتنفيذه  القانون اإلنساين الدويل    
ــام  ــة     ١٩٥٤لع ــة يف حال ــة الثقافي ــة امللكي ــة محاي ــة حبماي  املتعلق

ــشوب  ــزاعن ــسلحن ــات املتحــدة،   .  م ــي ووأصــبحت الوالي ه
، “علقــة بأســلحة تقليديــة معيَّنــة االتفاقيــة املت”طــرف قــدمي يف 

وال تــزال .  أيــضاطرفــا يف مجيــع بروتوكــوالت هــذه االتفاقيــة 
ملتزمة بالتفاوض على بروتوكول ملـزم قانونـا بـشأن الـذخائر            

  .العنقودية يف إطار االتفاقية
ــا   - ١٧ ــسيدة تاراتوخينـ ــي  (الـ ــاد الروسـ قالـــت إن ): االحتـ

الربوتوكـــولني   بلـــدها ملتـــزم باملعـــايري واملبـــادئ الـــواردة يف    
مــصدرا ويعتربمهــا  ١٩٤٩عــام ل التفاقيــات جنيــف اإلضــافيني

وقالــت إن . لقــانون اإلنــساين الــدويلمــن مــصادر امهمــا جــدا 
بلدها يهيب جبميع الدول اليت مل تنضم بعـد إىل الربوتوكـولني            

  .أن تعيد النظر يف مسألة االنضمام إليهما
ــى    - ١٨ ــه الربوتوكــوالن   وشــددت عل ــا ينطــوي علي مــن م
الـسكانية الـضعيفة يف حـاالت        الفئاتات كبرية حلماية    يإمكان

الرتاع املـسلح، مـشرية إىل أن اللجنـة الدوليـة لتقـصي احلقـائق               
 من الربوتوكـول األول، هيئـة ُينـَتقص         ٩٠املنشأة عمال باملادة    

حـاالت  بـشكل مفيـد يف      أن تـسهم    لكنها تـستطيع    من قيمتها   
ــرتاع  ــد الـ ــا بعـ ــنص   . مـ ــك، تـ ــن ذلـ ــضال عـ ــادة وفـ ــن ٧املـ  مـ

ــسائل      ــى عقــد اجتماعــات للنظــر يف امل الربوتوكــول نفــسه عل
  . بتطبيق االتفاقيات والربوتوكولالعامة املتعلقة
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 عن ضمان التقيـد     الرئيسيةوتضطلع الدول باملسؤولية      - ١٩
وعليـه، يـدرج االحتـاد الروسـي يف         . بالقانون اإلنـساين الـدويل    

خــر التغــيريات يف  التعليمــات الــيت يقــدمها لقواتــه املــسلحة آ    
ميدان القـانون اإلنـساين الـدويل وأحـدث اخلـربات العمليـة يف              

ــات ــال إدارة األزمـ ــل يو. جمـ ــاد الروســـي واصـ التعريـــف االحتـ
ــق       ــن طري ــسكري ع ــاز الع ــدويل يف اجله ــساين ال ــانون اإلن بالق
برامج التدريب ووضع املناهج الدراسية يف اجلامعـات املنتـسبة          

واخلـرباء يف جمـال القـانون       مـني   لعاملإىل وزارة الدفاع وتدريب     
ا الفـرع مـن     وجيري وضع برامج لتدريس هذ    . ويلاإلنساين الد 

وزارة الــشؤون الداخليــة ووزارة حــاالت بــللمــوظفني القــانون 
بـشأهنا يف اجلامعـات    اختياريـة   الطوارئ وتتاح دورات تدريبية     

  .كبري على هذه الدوراتطلب هناك و
قالت إن الربوتوكـولني    ): أستراليا (السيدة دونسكي   - ٢٠

 يـسهمان   ١٩٤٩اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقودة يف عـام        
ــز   ــم يف تعزيـ ــدور حاسـ ــد بـ ــة لقواعـ ــة احلاليـ ــانون ا اجملموعـ لقـ

ــوفران جوانـــب محا   ــدويل، ويـ ــساين الـ ــة  ئاإلنـ ــة األمهيـ ــة بالغـ يـ
للمدنيني يف طائفة أوسع من الرتاعات، ويفرضـان قيـودا علـى            

وأعربت عـن ترحيـب بلـدها       . ية العمليات العسكر  سريطريقة  
ببــدء نفــاذ الربوتوكــول الثالــث، الــذي يــوفر محايــة إضــافية        
للعاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية دون أي مـدلول ديـين أو          
سياســــي، ودعــــت مجيــــع الــــدول إىل أن تــــصبح أطرافــــا يف  

  .الربوتوكوالت الثالثة
وأعربــت عــن تأييــد أســتراليا الكــبري ألهــداف اتفاقيــة    - ٢١
خائر العنقودية وقالت إهنا وفـرت الـدعم للبلـدان املتـضررة            الذ

من الذخائر العنقودية يف إطـار اسـتراتيجيتها املعنيـة بـإجراءات            
وأردفــت قائلــة إن أســتراليا ملتزمــة بــشكل   . مكافحــة األلغــام

ــدافها وتعهــدت      ــة وأه ــة الدولي ــة اجلنائي حــازم مبقاصــد احملكم
صاحل الـضحايا الـذي   بدفع مبالغ مالية للـصندوق االسـتئماين لـ    

وتعتـرب أسـتراليا جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة            . أنشأته احملكمة 
راعية القانون اإلنساين الدويل وترحب بتعاون األخرية الوثيـق         

ــات    ــستقبلية يف الرتاعـ ــديات املـ ــة التحـ ــدول يف مواجهـ ــع الـ مـ
 . املسلحة

قـال إن   ): اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد عـدي    - ٢٢
ارقــات االســتثنائية الــيت وقعــت يف العقــود األخــرية  إحــدى املف

ــور        ــن تط ــرغم م ــى ال ــات عل ــدنيني يف الرتاع ــاة امل ــاد معان ازدي
 يف معـرض تـشديده علـى        ،وأوضـح . القانون اإلنـساين الـدويل    

 الـدورين   ،أساس الطـابع العـاملي الـذي تبلغـه اتفاقيـات جنيـف            
اإلســـــالمي واألورويب يف العمليـــــة الـــــيت اســـــتغرقت قرونـــــا 

الـدويل حلمايـة املـدنيني      اإلنـساين   فرت عن تدوين القانون     وأس
وقــال إن نتيجــة اجلهــود الدوليــة يف . وممتلكـاهتم وقــت احلــرب 

هذا الـصدد تنطبـق علـى الـضعفاء واألقويـاء علـى حـد سـواء،                 
 .وعلى الشعوب الراسفة حتت االحتالل وعلى احملتلني

عــن انتــهاك ، مــع ذلــك، إســرائيل ال تتــورعوقــال إن   - ٢٣
ــدويل  ا ــساين الـ ــانون اإلنـ ــام   . لقـ ــا يف عـ ــذ قيامهـ ، ١٩٤٨فمنـ
ــة، وإحــالل   هــيسياســتها و ــة التحتي  اســتهداف املــدنيني والبني

، وتـدمري دور العبـادة واآلثـار         حمل الـسكان   مستوطنني أجانب 
شيدت إسـرائيل جـدار الفـصل       باإلضافة إىل ذلك،    و. التارخيية

ناء حروهبـا   أثعمدت  العنصري يف األراضي الفلسطينية احملتلة و     
تعذيب السجناء وقتل اجلنـود اجلرحـى أو دفنـهم          إىل  العدوانية  
ومل تكــن بعثــة األمــم املتحــدة لتقــصي احلقــائق بــشأن   . أحيــاء

 العديـدة التابعـة لألمـم    الكيانـات الرتاع يف غزة إال واحدة مـن    
 أدلة دامغة على انتهاكات إسـرائيل       أبلغت بوجود املتحدة اليت   

املتحـدة والقـانون اإلنـساين الـدويل أثنـاء          اجلسيمة مليثاق األمم    
ــرائم    ــة جـ ــزة، وهـــي انتـــهاكات مبثابـ توغلـــها الوحـــشي يف غـ

وألســباب غــري  . حــرب، إن مل تكــن جــرائم ضــد اإلنــسانية    
لــدول بــأن جتتمــع امعروفــة، مل تنفَّــذ حــىت اآلن توصــية البعثــة  

ــات جنيـــف   ــراف يف اتفاقيـ ــهاكات األطـ ــذه االنتـ ــشة هـ . ملناقـ
الذي يتعني أن تبلغـه انتـهاكات اتفاقيـات         وتساءل عن النطاق    

 . جنيف حىت حيدث ذلك
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واسترسل قائال إن االنتهاكات اليت ارتكبتها إسـرائيل          - ٢٤
ــم ا ــادئ أله ــيةملب ــدويل دون    األساس ــساين ال ــانون اإلن ــن الق  م

عقــاب ال تــشهد فقــط بوحــشية احتالهلــا وقيادهتــا وإمنــا أيــضا  
. هاكات وإهنائهــابــضعف اجلهــود الدوليــة للتــصدي هلــذه االنتــ

ويف ظـــل هـــذا العجـــز املـــستمر، تـــستمر قـــوات االحـــتالل       
اإلســرائيلية يف عــدم االمتثــال للــشرعية الدوليــة، وهــو مــا يــدل 
عليه، يف مجلـة أمـور، اسـتمرارها العنيـد يف بنـاء املـستوطنات،               
ــى أســطول تركــي للمــساعدات       ــزة، واهلجــوم عل وحــصار غ

. ين األمـــم املتحـــدةاإلنـــسانية يف امليـــاه الدوليـــة، وقـــصف مبـــا
وتقوم إسرائيل، يف استعراض مكـشوف لتمردهـا علـى التقـدم           

القـــانون اإلنـــساين الـــدويل، بإعـــادة عقـــارب  جمـــال احملـــرز يف 
، وهــو “يهوديــة الدولــة”لــساعة إىل الــوراء مبــا تــشترطه مــن  ا

إجــراء ميهــد لقــدر أكــرب مــن الــتطهري العرقــي وإنــزال عقوبــات 
 أن إســـرائيل تـــستطيع  وهـــي جـــرائم مـــن الواضـــح-مجاعيـــة 

 .ارتكاهبا دون أن تعاقب عليها

ويف اجلوالن السوري احملتل، تـستخدم إسـرائيل نفـس            - ٢٥
طرق التخويف والعـدوان، حيـث تقـوم بتـدمري القـرى مـوطن              
آالف املواطنني السوريني إلفساح اجملال أمام بناء مـستوطنات         

ــدميوغرايف غــري مــشروعة،   ــة ، وتلويــث البيوتغــيري التكــوين ال ئ
ــة دون اســتفادة املــواطنني مــن     ــة، واحليلول ــدفن نفايــات نووي ب

أشـد  حبفظ  سابقة،   يف أسوأ    ،وقامت. املوارد الطبيعية السورية  
أسـقطت  الـذي   ذخائرها فتكا السـتخدامها يف جنـوب لبنـان،          

عليه عمدا أكثر من مليون قنبلة عنقودية قبـل توقـف األعمـال             
 الــذي يواجهــه اآلن واالختبــار احلاســم. العدائيــة بيــومني فقــط

ــا يف ذلــك جملــس حقــوق       ــدويل، مب ــساين ال ــانون اإلن نظــام الق
ــم        ــة لألم ــسان التابع ــوق اإلن ــات حق ــن هيئ ــريه م ــسان وغ األن
ــدة، هـــو بنـــاء قدرتـــه علـــى تنفيـــذ اتفاقيـــات جنيـــف         املتحـ

 .نيا اإلضافييهوبروتوكول

قــال إن بلــده  ): ترينيــداد وتوبــاغو  (الــسيد تــشارلز   - ٢٦
يوليـــه /وتوكـــولني األول والثـــاين يف متـــوزأصـــبح طرفـــا يف الرب

 الختـــصاص اللجنـــة ه وأصـــدر إعالنـــا بـــني فيـــه قبولـــ ٢٠٠١
رحــب بقــرار اجلمعيــة العامــة ي ووهــ. الدوليــة لتقــصي احلقــائق

 .منح اللجنة الدولية لتقصي احلقائق مركز املراقب

وحىت يضمن بلده تطبيق الربوتوكولني، قـام بتـشكيل           - ٢٧
ارات كلفهـا بتـشجيع احتـرام القـانون         جلنة مـشتركة بـني الـوز      

قـوة الـشرطة وطـالب     فـراد   اإلنساين وفهمه بني العـسكريني وأ     
ــة     ــسات التعليميـ ــايل يف املؤسـ ــيم العـ ــة والتعلـ ــة الثانويـ . املرحلـ

ــدات      ــة املعاهـ ــسؤولية دراسـ ــضا مـ ــة أيـ ــذه اللجنـ ــل هـ وتتحمـ
ــيات     ــع توصـ ــساين هبـــدف رفـ ــانون اإلنـ ــة بالقـ ــرى املعنيـ األخـ

 خطـوة أخـرى لتعزيـز االلتـزام بالقـانون           ويف. بالتصديق عليهـا  
صدق بلده على اتفاقيـة     ياإلنساين الدويل، وضعت تدابري حىت      

 . الذخائر العنقودية

ــافي    - ٢٨ ــا اإلضـ  انومتثـــل اتفاقيـــات جنيـــف وبروتوكوالهـ
وجيـري تكميـل املبـادئ      . إضافة مهمة للقانون اإلنساين الدويل    

تمادهــا، مبــا يف الــواردة فيهــا واإلســهاب يف تفاصــيلها منــذ اع  
ويعـد القـرار الـذي    . ذلك من جانـب احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة         

اختذ يف املـؤمتر االستعراضـي لنظـام رومـا األساسـي للمحكمـة              
اجلنائية الدولية إلضافة جرائم حرب جديدة دليال علـى التـزام           

باملالحقة القضائية ملرتكيب انتهاكات جـسمية   طراف  الدول األ 
 . دويلللقانون اإلنساين ال

ــرار     - ٢٩ ــدول علـــى القـ ــة ردود الـ ــرا لقلـ ، ٦٣/١٢٥ونظـ
ينبغي إعـداد منـوذج حيـدد املعلومـات ذات الـصلة األكـرب الـيت                

وميكن أن تلتمس الدول واألمانة العامة الـدعم        . ينبغي تقدميها 
مــن جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف إعــداد مبــادئ توجيهيــة   

مناسبة يف مـشروع    بشأن هذا املوضوع، وينبغي استخدام لغة       
 .القرار احلايل

، )مجهوريـة كوريـا   (جـو بـارك      ‐ توىل الـسيد تـشول      - ٣٠
 .نائب الرئيس، رئاسة اجللسة
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تـشكل  قالت إن كولومبيـا     ): كولومبيا (السيدة بلوم   - ٣١
 ويف  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف األربـع املعقـودة يف عـام          طرفا يف   

ــاين ــولني األول والثـ علـــى وهـــي بـــصدد التـــصديق  . الربوتوكـ
وإضـــافة إىل ذلــك، قـــدمت حكومتـــها  . الربوتوكــول الثالـــث 

مــــؤخرا تقريرهــــا األويل يف إطــــار الربوتوكــــول االختيــــاري  
التفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات 

  .طرفا فيههي املسلحة، اليت تشكل 
ــة        - ٣٢ ــا خط ــوطين، اعتمــدت كولومبي ــستوى ال ــى امل وعل

نـــسان، تـــشمل التـــدريب علـــى للتثقيـــف يف جمـــال حقـــوق اإل
وتواصــل وزارة الــدفاع   . الــدويل  صــكوك القــانون اإلنــساين  

تنفيذ سياسة شاملة بشأن حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين            
الـدويل؛ ويف حــاالت االنتــهاكات، تطبـق حكومتــها جــزاءات   

ــانون   ــسيادة الق ــصرامة ب ــد ب ــصعيد   . تتقي ــى ال ــرار عل ــاك إق وهن
وات املـسلحة الكولومبيـة يف جمـال        الدويل بالتدريب املقدم للقـ    

حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك مــن 
جانب جلنة الصليب األمحر الدولية، وأنـشئت وحـدة تـدريس           
ــق يف      ــة التطبي ــة الواجب ــرام األطــر القانوني ــضمان احت ــة ل معياري

ــرارات   ــنع القـ ــة صـ ــصعيد التنفيـــذي عمليـ ــى الـ ــام . علـ ويف عـ
 للقـانون، يقـوم جزئيـا     تنفيـذيا يا دليال   ، نشرت كولومب  ٢٠٠٩

علــى توصــيات جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة، يــوفر للقــوات   
املــــسلحة األدوات الالزمــــة لكفالــــة مــــشروعية العمليــــات     
ويتضمن مبادئ توجيهيـة لتحديـد االسـتخدام املناسـب للقـوة            

وأردفـت قائلـة إن   . عند التعامل مع هتديدات يف بيئـات خمتلفـة      
ــوم  ــها تقـ ــصاحل    حكومتـ ــضات لـ ــامج تعويـ ــداد برنـ ــضا بإعـ  أيـ

الضحايا الـذين تعرضـوا للعنـف علـى أيـدي مجاعـات مـسلحة          
ــرئيس عــرض مــؤخرا علــى الكــونغرس     غــري مــشروعة، وإن ال

  . الكولوميب مشروع قانون بشأن تعويض الضحايا
وقالت إن التعاون الدويل يتيح للدول قـدرا أكـرب مـن              - ٣٣

كوك القــانون اإلنــساين  االمتثــال اللتزاماهتــا ضــمن إطــار صــ    
وتعـرب كولومبيــا عـن تأييـدها الكامــل للعمـل الــذي     . الـدويل 

تقوم به هيئات دولية ذات واليات حمددة لرصـد عمليـة تنفيـذ             
 .قواعد القانون الدويل وتقييمها

قـال إن بلـده طـرف يف عـدد          ): غانـا  (السيد أبريكـو    - ٣٤
ون من املعاهـدات الـيت تـشجع احتـرام حقـوق اإلنـسان والقـان              
عـدم  اإلنساين، مبا يف ذلك اتفاقية الـذخائر العنقوديـة واتفاقيـة            

ــسانية      ــد اإلنـ ــة ضـ ــرائم املرتكبـ ــرب واجلـ ــرائم احلـ ــادم جـ . تقـ
 ١٩٤٩وأصبحت غانا طرفا يف اتفاقيات جنيف املعقودة عـام          

 بـسن  ٢٠٠٩بعد عام واحد مـن نيلـها اسـتقالهلا، وقامـت يف             
ــصكوك والربوتوكــول    ــدمج هــذه ال ــشريعي ي ــانون ت ني األول ق

 . والثاين يف القانون احمللي

الواليـة  مبـدأ   وقال إن هذا القانون ملـزم ويـنص علـى             - ٣٥
علــى كــل مــن يرتكــب انتــهاكات جــسمية للقــانون اإلنــساين  
الدويل، مبا يف ذلك القتل العمد، والتعـذيب، وإحـداث إصـابة        
خطــرية أو تــدمري واســع النطــاق، واالســتيالء علــى املمتلكــات 

وضـــع ويـــنص القـــانون أيـــضا علـــى . سكريةدون ضـــرورة عـــ
تشريع فرعي لكفالة التحديد السليم لألشـخاص الـذين ينبغـي           
محايتــــهم واألمــــاكن الــــيت ينبغــــي محايتــــها واحملافظــــة علــــى  
ــسلحة     ــات املـ ــاء الرتاعـ ــة أثنـ ــية واإلجرائيـ ــضمانات األساسـ الـ
وكذلك وصـف الـشكل الـذي جيـب أن تكـون عليـه األعـالم                

واختــتم كالمــه  . عــسكرية املميــزة والــشعارات والعالمــات ال 
 باملساعدة املقدمة من جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة يف            بالتنويه

 . جمال العمل املعين بدمج الربوتوكولني يف القانون احمللي

ــومنان   - ٣٦ ــسيدة شـ ــرائيل (الـ ــرائيل،  ): إسـ ــت إن إسـ قالـ
ــة    ــة، ملتزم ــة دميقراطي ــصفتها دول ــانون  مب بالتمــسكب ــادئ الق ب

 اإلرهـابيني الـذي خيرقـون هـم         - مع ألد أعدائها     الدويل، حىت 
ويـــدل علـــى التـــزام . أنفـــسهم هـــذا القـــانون بـــصورة ســـافرة 

إســرائيل بالقــانون اإلنــساين الــدويل التمحــيص القــانوين الــذي  
تنفيــذ أيــة أعمــال ختــضع لــه مجيــع العمليــات العــسكرية، قبــل  

يـة  أ وأثناءها، وانفتاحها أمام إجراء حتقيقـات مـستقلة يف           قتالية
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انتـــهاكات مزعومـــة لقـــوانني احلـــرب، واســـتعدادها إلطـــالع  
املراجعة القـضائية  اجملتمع الدويل على نتائج هذه التحقيقات، و    

 . نظامها القضائي املستقلاضطلع هبالعاجلة اليت ي

ــم       - ٣٧ ــها األم ــيت تتحمل ــسؤولية ال ــر بامل ــا إذ تق وقالــت إهن
ــادئ اإل    ــد واملبـ ــال للقواعـ ــشجيع االمتثـ ــدة يف تـ ــسانية املتحـ نـ

تشيد بوجه خاص بلجنة الصليب األمحر الدولية ملـا تبذلـه            وإذ
ن ألمــن عمــل متميــز يف هــذا اجملــال، فإهنــا تعــرب عــن أســفها  

 -إحدى هيئات حقوق اإلنسان الرائدة التابعة لألمم املتحـدة          
 دأبـــت مـــرارا علـــى خيانـــة هـــذه  -جملـــس حقـــوق اإلنـــسان 

يف خمتلــف أحنــاء املــسؤولية باختيارهــا جتاهــل حقــوق اإلنــسان 
. العامل والطعن بصورة مهووسـة يف شـرعية الدولـة اإلسـرائيلية      

وأعربت يف هذا السياق عن أسفها للنتائج اليت خلـصت إليهـا            
ــائق     ــم املتحــدة لتقــصي احلق ــة األم ــرتاع يف  بعث ــشأن ال غــزة، ب

واصفة إياها بأهنا من جانب واحد وهلا دوافع سياسـية وتفتقـر     
ــصداقية وأن عــددا  ــضها ألســباب    إىل امل ــدول رف  كــبريا مــن ال

 .مفهومة

 معينـة   بلـدان وقالت إنه من دواعـي األسـف أن ختتـار             - ٣٨
اســتغالل الــدورة احلاليــة لتنفيــذ جــدول أعمــال سياســي ضــيق 

ويف حـني قالـت إهنـا ختتـار         .  القانون الدويل  عزيزعالقة له بت   ال
اإلحجام عـن الـرد علـى املـزاعم الباطلـة املوجهـة ضـد بلـدها،                 

ا الحظت أن منتقدي إسرائيل األعلـى صـوتا هـم أنفـسهم             فإهن
متمرســون يف انتــهاك حقــوق اإلنــسان، وأعربــت عــن أســفها   

 إزاء اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت   “الــصمت املطبــق ”أمستــه  ملــا
واختتمــت كالمهــا بــدعوة . يتعــرض هلــا مواطنــون إســرائيليون

ــادل اآلراء     ــوقرا لتبـ ــدى مـ ــل منتـ ــسادسة إىل أن تظـ ــة الـ اللجنـ
ــازة والتحقرييــة الــيت      القا ــة وجتنــب اللغــة املنح اســتعملت نوني

 .  يف الدورة الراهنةباستخفاف

قـال إنـه علـى الـرغم       ): أذربيجـان  (السيد شـاريفوف    - ٣٩
من أن بلده ليس حـىت اآلن طرفـا يف الربوتوكـولني اإلضـافيني              

، فإنـه يعتنـق مبـادئ       ١٩٤٩التفاقيات جنيف املعقودة يف عام      
ونظــرا لتجربــة أذربيجــان . لــدويل وقواعــدهالقــانون اإلنــساين ا

العمليــة هــي نفــسها مــع أثــر الــرتاع املــسلح علــى الــسكان         
املدنيني، فإهنا هتتم بوجه خاص مبسائل األشـخاص املفقـودين،          
ال سيما األطفال، وإطالق سراح النساء واألطفـال املـأخوذين          

ــام عــن   ٤ الفقــرة وأشــار إىل. كرهــائن ــر األمــني الع  مــن تقري
، فالحــظ )S/2009/277(ملــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة محايــة ا

أن اإلجراءات املتخذة على أرض الواقع ال تواكـب حـىت اآلن           
ما أحرز مـن تقـدم يف وضـع القواعـد واملعـايري الدوليـة حلمايـة          

ــي  ــساء واألطفــال، يف حــاالت الرتاعــات   هماملــدنيني، مبــن ف  الن
ذه وجيــب أن يكــون بــذل جهــود أخــرى لتعزيــز هــ  . املــسلحة

  . احلماية أولوية مطلقة لألمم املتحدة
وشدد على ضـرورة إيـالء اعتبـار خـاص لألثـر الـذي                - ٤٠

يقع على محاية املدنيني من جراء تـشريد الـسكان، واالحـتالل      
ــدميغرايف يف      ــوازن ال ــيري الت ــاوالت تغ ــسكري األجــنيب، وحم الع

 ،وقال إن هيئات األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك          . األراضي احملتلة 
لتطبيق العملـي حلـق     للس األمن، جيب أن تويل اهتماما أكرب        جم

العــودة، الــذي يعــين الــرفض القــاطع ملكاســب الــتطهري العرقــي 
 .وتوفري قدر مهم من العدالة للمشردين من ديارهم

وأردف قائال إنـه جيـب ضـمان مـساءلة فـرادى اجلنـاة                - ٤١
وأطـــراف الـــرتاع كليهمـــا عـــن انتـــهاكات القـــانون اإلنـــساين 

وأضــاف أن إهنــاء اإلفــالت . دويل وقــانون حقــوق اإلنــسانالــ
 املـسؤولية  إثباتمن العقاب أمر أساسي ال تقتصر فائدته على    

اجلنائية الفردية عـن اجلـرائم اخلطـرية وإمنـا تتجـاوزه إىل حتقيـق               
ــصاحلة وضــمان رد احلــق إىل       ــسلم وامل ــن ال ــستدامة م ــة م حال

  .الضحايا
 علـى أمهيـة احتـرام       دشـدَّ : )مـالوي  (السيد موانيـوال    - ٤٢

بوجه خـاص،   القانون اإلنساين الدويل يف الرتاعات املسلحة، و      
لني حكــام الربوتوكــو مجيــع األطــراف يف الرتاعــات أل  متثــال ا
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ــافيني ــذاويف . اإلضـ ــظ هـ ــسياق، الحـ ــوال  الـ ــسيد موانيـ  أن  الـ
ــف  ــات جني ــام اتفاقي ــاين ١٩٤٩ لع   والربوتوكــولني األول والث
. مـــن قــوانني مـــالوي اً  أساســي  كلـــها جــزءاً صــكوك تــشكل  

باإلضــافة إىل ذلــك، تــدابري  أوضــح أن مــالوي قــد اختــذت،  و
 هاج الدراســينــامل يف  الــدويلشــاملة إلدمــاج القــانون اإلنــساين

 هــذا القــانون  صــنَّفت   و ويف تدريبــهم، فرادهــا العــسكريني أل
 املنـــهاج املعتمـــد يف  مراحـــل مجيـــع يفي أساســـوضـــوع كم
  .امعة مزوزوجب يةلدراسات األمنل اجلديد هاركزم

ــائالً إنو  - ٤٣ ــالويأردف قــ ــزام مــ ــز التــ ــانو بتعزيــ  ن القــ
يف ها،  تــــصديق الــــدويل يظهــــر جليــــاً مــــن خــــاللاإلنــــساين
ــول ــبتمرب /أيلـ ــى ٢٠٠٩سـ ــة  ، علـ ــذخائر العنقوديـ ــة الـ  ،اتفاقيـ

 إدمـاج اتفاقيـة أوتـاوا حلظـر األلغـام           الذي أحرزته حنو  والتقدم  
ر الـسيد   ، كرَّ وأخرياً. لياألرضية املضادة لألفراد يف قانوهنا احمل     

ــوال ــى اســتعداد   مواني ــده عل ــصليب   أن بل ــة ال ــاون مــع جلن للتع
ــة  ــدان أخــرى    األمحــر الدولي ــصليب األمحــر يف بل ــات ال  ومجعي

علـى الـصعيدين    الـدويل   نـشر وتنفيـذ القـانون اإلنـساين         هبدف  
  . معاًالوطين والدويل

قـال  : )مجهورية إيران اإلسالمية   (السيد بغائي هامانه    - ٤٤
 قــر بــشدة مــن آثــار العــدوان العــسكري ُي عــاىنإن بلــده الــذي

 للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل، وبوجـــه األساســـيدور بالـــ متامـــاً
 مـن   مـا أمكـن  لتقليـل لأحكام اتفاقيات جنيف األربع    بخاص،  
 اعتمـاد اتفاقيـات     ويف حني أن  .  املسلحة رتاعاتسليب لل ال األثر

ــاً  جنيـــف ــاً عامليـ ــى اعترافـ ــد القـ ــفه  قـ ــدبوصـ ــازات  اإل أحـ جنـ
ــة   ، ية الكــربىضاراحلــ ــذل الكــثري لكفال ــا زال ينبغــي ب ــه م  فإن

  . االتفاقياتالتنفيذ الكامل ألحكام
 املــساءلة بلــده القائــل إن  رأي الــسياق، نقــلهــذاويف   - ٤٥
،  احتـرام أحكامهـا    كفالة ل ضروريتفاقيات أمر   ال ا خروقعن  

اإلنـــساين  االنتبـــاه إىل االنتـــهاكات اخلطـــرية للقـــانون موجِّهـــاً
ــه، وال ســيما يف األر   ــدويل يف منطقت ــة،  ضال ــسطينية احملتل  الفل

 يف   املـذكورة  فاقيـات باالت نيـة  نظام االحتالل عال    استهزأ حيث
ــه العــسكري ضــد الــسكان،     اســتهداف املــدارس  عــرب عدوان

وباإلضــافة إىل . مــم املتحــدة  األبــاين وحــىت م،واملستــشفيات
النظـام نفـسه     يفرضه   ، ما زال احلصار غري اإلنساين الذي      ذلك

.  األبريــاء املنطقــةســكانوراء املعانــاة الــيت يعيــشها علــى غــزة 
ــي   ــود أن يلقـ ــده يـ ــال إن وفـ ــة   وقـ ــة متابعـ ــى أمهيـ ــضوء علـ  الـ

بعثـة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـشأن الـرتاع           استنتاجات  
 ٦٤/١٠ يف القـرار   الـواردة وتوصـيات اجلمعيـة العامـة    يف غـزة 
 ٦٤/٢٥٤يف القـرار   و٢٠٠٩وفمرب  نـ /تشرين الثـاين   ٥ املؤرخ
  إيـالء   ينبغـي   رأى أنـه   كمـا . ٢٠١٠فربايـر   /شـباط  ٢٦ املؤرخ

 تقريــر البعثــة الدوليــة لتقــصي احلقــائقل بــصورة جــادةعتبــار اال
املقدَّم إىل الدورة اخلامسة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان، مـن             

ــل ال ــن   أجـ ــة عـ ــانون الـــدويل النامجـ ــهاكات القـ ــق يف انتـ تحقيـ
نقــل  ت كانــتسفن الــيتالــائيلية علــى أســطول ســراهلجمــات اإل
 القـــانون يف ذلـــكمبـــا ، )(A/HRC/15/21نـــسانية إ مـــساعدات

  .قوق اإلنسانالقانون الدويل حلوالدويل اإلنساين 
إيـران  هورية  مج تأييد على   التأكيدالسيد هامانه   عاد  وأ  - ٤٦

ــهائي إلال للحظــر اإلســالمية ــاجن ــع عمال واســت وختــزيننت  مجي
 بلـدان قيـام   لالـشديد    عـن أسـفه      معربـاً  ،الشاملأسلحة الدمار   

هــي ، و وحتــسينهاترســاناهتا النوويــةب االحتفــاظ مبواصــلة معيَّنــة
  .  املذكورةألسلحة بني فئات اأسوأ فئةتَعدُّ 
 الـيت   دؤوبـة  اجلهـود ال    السيد هامانـه   ، استعرض وأخرياً  - ٤٧
ن عزيـز ونـشر املعرفـة بالقـانو       لت مجهورية إيران اإلسالمية     بذهلات

. اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك يف صــفوف القــوات املــسلحة 
الـذي   باإلسهام البارز وفدهإشادة   أيضاً السياق، نقل  هذاويف  

لقـانون  ا  يف مناصـرة قـضية     نة الصليب األمحـر الدوليـة     تقدِّمه جل 
  . اإلنساين الدويل

ق علـى   ن بلده قد صـدَّ    إ قال: )نيجرييا (السيد أومانا   - ٤٨
وقـد  .  الربوتوكـولني األول والثـاين   علىعقَّوواتفاقيات جنيف   
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مـن املـشاركة      عامـاً  ٥٠طـوال   استرشد اجليش يف هـذا البلـد،        
ملبادئ األساسية املنـصوص عليهـا      ، با يف عمليات حفظ السالم   

 يف  علـى نطـاق واسـع      أُدجمـت يف القانون اإلنساين الدويل الـيت       
جريي اجلـيش النـي   يتقيَّـد     كمـا  .لضباط واجلنود ابرامج تدريب   

ــة لقــوات األمــم املتحــدة   ” ـبــ ــادئ التوجيهي ــرام بــشأن املب احت
الــصليب األمحــر جلنــة   الــيت أعــدهتا“القــانون اإلنــساين الــدويل

. تلـك اللجنـة    مـع    وثيـق العـاون   بالت  اجلـيش  عمـل وقد  الدولية،  
عـة علـى    نيجرييا إحدى الدول املوقِّ    عالوة على ذلك، تشكل   و
ــة الا ــذخائر ال  اجلتفاقي ــدة بــشأن ال ــاً متعاقــداً  عنقوديــة ودي طرف

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليديـة معينـة           يفسامياً  
  .عشوائية األثر ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو

  فيهـا   احلـاالت الـيت شـهد       السيد أومانا قـائالً إن     وتابع  - ٤٩
ــا، انتــهاكات جــسيمة  ون،الــسكان املــدني  وال ســيما يف أفريقي

هــي حــاالت وتوكــولني األول والثــاين التفاقيــات جنيــف والرب
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      علىووقَّعت نيجرييا   . بغيضة

ة املـسلح  حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات      
ــها  ــاً من ــإميان ــام ه بأن ــدينبغــي القي ــة لباملزي ــة املــدنيني كفال  ، محاي

  .سيما النساء واألطفال وال
ــوزا   - ٥٠ ــسيدة ل ــاراغوا (ال ــدها : )نيك ــت إن بل ــزم قال  ملت

وذكـرت كـدليل علـى      لقـانون اإلنـساين الـدويل،       با  تاماً التزاماً
 ١٩٩٩منــذ عــام  ذلــك إنــشاء وعمــل جلنــة وطنيــة ُعهــد إليهــا

تنفيــذ أنــشطة التــدريب تعزيــز وتطبيــق هــذا القــانون و بكفالــة 
أُضـيف إىل القـانون   ،  عالوة على ذلـك   و. والتوعية ذات الصلة  
 ضـد   رتكبـة اجلرائم امل بـ  متعلق كامل    فصلٌ داجلنائي اجلديد للبل  
  جــرائم احلــرب واالنتــهاكات اخلطــرية شملالنظــام الــدويل، يــ

 نيكـاراغوا   كمـا اعتمـدت   .  للقـانون اإلنـساين الـدويل      األخرى
 جمـاالت، اجلـرائم الـيت       يف مجلـة  ،  ياً يـشمل   عـسكر  اًنائيج اًقانون

الــسيدة  أعربــت ، الــسياقهــذاويف . حــددهتا اتفاقيــات جنيــف
 الدوليــة  الــصليب األمحــرنــةجللعمــل زا عــن تقــدير وفــدها  لــو

 لفكرة وضع إجراء تسترشد به الـدول واألمانـة العامـة     تأييدهو
  . يف عملها

 إىل مـــسألة قـــوانني احلـــرب، ت الـــسيدة لـــوزاوتطرقـــ  - ٥١
  املــــسلحة احلديثــــة مل تعــــد مــــسألةرتاعــــات أن المــــشرية إىل

 إمنــا باتــتة وبــني اجليــوش التقليديــ مقتــصرة علــى املواجهــات  
 ال ميكــن القبــول هبــا حربيــةأســاليب ب متزايــد علــى حنــو سمتتــ

ــعيدي  ــى صـ ــاً وال علـ ــأخالقيـ ــسان شروعية املـ ــوق اإلنـ  . وحقـ
 لبلــدان ضخمةامليزانيــات العــسكرية الــ  ُيــضاف إىل ذلــك أن  

 الرعايــة حجــم نفقاهتــا مــا ُيــصرف علــى  يتجــاوزنــة، الــيت معيَّ
سكرية خـــارج  مـــسألة االســـتعدادات العـــ تـــضعاالجتماعيـــة،

يف جوهرهــا،  أخالقيــة مــسائل تــثري و،بحــتالقــانوين ال امليــدان
  تكتــِف، ملعليــهو.  نفــسهنــسان علــى بقــاء اإلاًهتديــدوتــشكل 
 محلــة لــرتع الــسالح الــشامل والكامــل،      بــإطالقنيكــاراغوا

 إمنــا هــي تــدافع التقليديــة، و الــدمار الــشامل أســلحةيــشمل مبــا
  .بالوسائل السلمية تسوية املنازعات ماسة أيضاً عنحب
 املراقـــب عـــن جلنـــة الـــصليب األمحـــر ( يونـــغالـــسيد  - ٥٢

ىل إ انضمام الـدول     على صعيد رد  التقدم املطَّ رحَّب ب  :)الدولية
ــافيني   ــولني اإلضـ ــذينالربوتوكـ ــشكِّالن اللـ ــاس يـ ــانون ا أسـ لقـ

 الـدول الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد            ، وحـثَّ   بعينه اإلنساين الدويل 
دف  هبـ  ة ممكن فرصةولني يف أقرب     التصديق على الربوتوك   على

وأضـاف  . تعزيز محاية ضـحايا الرتاعـات املـسلحة أينمـا كـانوا           
ــاد ــة   أن اعتم ــذخائر العنقودي ــشأن ال ــة ب ــا  االتفاقي ــدء نفاذه   وب

 احلقـائق  مـع لقانون اإلنساين الدويل    اتكيف  يبيِّن قابلية    مؤخراً
  . رضاأل على ةعمليال

ــائالً إن  و  - ٥٣ ــغ ق  شــاملة أجرهتــا  دراســةأردف الــسيد يون
 إىل أن    خلـصت  على مدى عامني   الدولية   جلنة الصليب األمحر  
احلالـة  بفيمـا يتعلـق     بوجه خاص    تثري القلق هناك أربعة جماالت    

محايــة األشــخاص   : الــدويل وهــي  الراهنــة للقــانون اإلنــساين    
ــةاحملــرومني مــن  يف الرتاعــات املــسلحة غــري   ، وخــصوصاًاحلري
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لقانون اإلنـساين الـدويل     ا احترام   لةكفاراقبة ل امل آليات   ؛الدولية
 محايــة ؛ محايــة املــشردين داخليــاً؛نتــهاكاتال لــضحايا اربواجلــ

الدوليــة الــصليب األمحــر  قــائالً إن جلنــة وتــابع. البيئــة الطبيعيــة
 يف إىل املــشاركة األخــرى هتمَّــةواألطــراف املدعــت الــدول  

  .شأن متابعة تلك االستنتاجاتحوار ب
نـشرت  الـصليب األمحـر     غ أن جلنـة     وأوضح السيد يون    - ٥٤

 بــشأن املــشاركة املباشــرة يف األعمــال تفــسريياً مــؤخراً إرشــاداً
لمـدنيني يف   لتزايـد   االخنراط امل   بعدما شهدت كيف أن    العدائية

 التمييـز بـني األهـداف العـسكرية         ُيـضعف العمليات العسكرية   
ــهم     ــذين جيــب محايت ــشروعة واألشــخاص ال ــنامل ــات م  اهلجم

فمـن  ،   قانونـاً  اً ملزم أن هذا اإلرشاد ليس    حني   يفو. ةعسكريال
مـن  واجلماعات املـسلحة    الدول  كلٌّ من    املمكن أن يستخدمه  

 للمــساعدة يف محايــة ني، واألكــادمييخــصائينيغــري الــدول واأل
متثل وثيقـة مـونترو لعـام       و. السكان املدنيني من أخطار احلرب    

بكفالـة  ل   التزام الدو   على تأكيدال ت مبادرة مماثلة أعاد   ٢٠٠٨
ــال  ــة امتثـ ــةالـــشركات العـــسكرية واألمنيـ ــة يف ، اخلاصـ  العاملـ

القـانون الـدويل     و  الـدويل   للقانون اإلنـساين   ،الرتاعات املسلحة 
  . قوق اإلنسانحل
 كفيـل  القانون اإلنـساين     وأضاف السيد يونغ قائالً إن      - ٥٥

 هدفــه املتمثــل يف محايــة ضــحايا الرتاعــات املــسلحة   بــأن يلبِّــي
 عـدم   ه، موضـحاً أن    إرادة سياسـية لتطبيقـ     وجودفقط يف حال    

ملعانـاة  وراء ا الـسبب الرئيـسي   هـو  قواعـد هـذا القـانون   احترام  
 مبوجـب    ويتعـيَّن علـى الـدول،      . الرتاعات املسلحة  أثناءالقائمة  

 ا وممارسـاهت أطرهـا القانونيـة   واءمـة   مبتلفـة، االلتـزام     خمعاهدات  م
 األطـــراف يف لـــدولل  وينبغـــي.احملليـــة مـــع القـــانون اإلنـــساين

الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيـف إصـدار اإلعـالن        
ــه يف ــادة املنـــصوص عليـ ــتعانة ، وعنـــد االقتـــضاء،٩٠ املـ  االسـ

. خبدمات اللجنة الدولية لتقصي احلقـائق يف املـسائل اإلنـسانية          
 هـا  تقارير أن تقـدِّم  كرب عدد ممكن من الـدول       أل، ينبغي   وأخرياً
  .٦٣/١٢٥عامة  لقرار اجلمعية الوفقاً

 عــن اللجنــة الدوليــة لتقــصي ةاملراقبــ (الــسيدة كامبــل  - ٥٦
هيئـة  بوصـفها     اللجنـة   إن تقالـ ): احلقائق يف املسائل اإلنسانية   

ــانون اإلنــساين       ــة للق ــهاكات املزعوم ــق يف االنت ــدة للتحقي حماي
  مـن   أو  معـيَّن   إىل والية حمددة مـن أطـراف نـزاع         حتتاجالدويل  

ــاز خمــتص يف  ــم املجه ــت إن. تحــدة األم ــة  وقال ــة العام  اجلمعي
يف اللجنــــة  تكــــراراً إىل الــــدول االســــتعانة خبــــدماتطلبــــت 

 ١٨٩٤، يف قــراره  أشــارجملــس األمــنإن ، والئمــةاحلــاالت امل
  . اللجنةب تعانة، إىل اعتزامه النظر يف االس)٢٠٠٩(

ــل أن  و  - ٥٧ ــسيدة كامب ــصر  أضــافت ال ــائق عن تقــصي احلق
ــه يف إدارة   ال ، وال ســيما يف حــاالت  رناأزمــات عــص غــىن عن

ــدما     ــسلح، ولكــن عن ــرتاع امل ــة   جيــريال ــن بعث ــر م ــشاء أكث   إن
واليـات  ال  تعـاين  احلـدث نفـسه،  بـشأن تقصي احلقـائق    ل واحدة
وميكـن  . اجلـدل  وتـثري    مـن قلـة التجـانس      ستنتاجات أحياناً واال

بـإجراء  ف هيئة املعاهـدة املختـصة   يكلت تساق يف حالتعزيز اال 
ــزاعمأي يف  التحـــري الـــالزم ــةمـ ــانون ب  متعلقـ ــهاكات القـ انتـ
  .اإلنساين الدويل

  
النظر يف اختـاذ تـدابري فعالـة        :  من جدول األعمال   ٨٣لبند  ا

لتعزيز محاية وأمن وسالمة البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية         
  )Add.1  وA/65/112(  الدبلوماسيني والقنصلينيواملمثلني

 ثحتــدَّ :)بلجيكــا(الــسيد يانــسنس دي بيــستهوفن    - ٥٨
ــم ــاد األورويبباسـ ــي     االحتـ ــضويته وهـ ــحة لعـ ــدان املرشـ والبلـ

كرواتيا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وتركيـا؛           
وبلـــدان عمليـــة حتقيـــق االســـتقرار واالنتـــساب وهـــي ألبانيـــا، 
والبوســنة واهلرســك، واجلبــل األســود، وصــربيا؛ ويــضاف إىل  

ــة مولــدوفا، وج     ــك أرمينيــا، وأوكرانيــا، ومجهوري ، ورجيــاذل
ســــتمرار الشعر بقلــــق عميــــق فقــــال إن االحتــــاد األورويب يــــ

ــصلية وموظفيهــا،     ــات الدبلوماســية والقن ــى البعث اهلجمــات عل
 ُيـدين االحتـاد   و). A/65/112( األمني العام     تقرير  من تبيَّنكما ي 

 البعثـات    عمـداً  تستهدفبأشد العبارات املمكنة أي هجمات      
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جيــب أن وات الدوليــة، الدبلوماســية والقنــصلية وممثلــي املنظمــ 
ــة عليهــا تكــون امل ــة عاقب ــدول   القــسوة كمــا  بالغ جيــب علــى ال

 ويف حـال وقـوع    .  ضـدها  األعضاء اختاذ مجيع التـدابري املمكنـة      
ثرهـــا يف إالـــشروع علـــى ، جيـــب مـــع ذلـــكهـــذه اهلجمـــات 

ينبغــي  هلــذه الغايــة ، وحتقيقــاًقاضــاة بــشكل نــشطتحقيــق واملال
ــة  ــضاء وا  إقامـ ــدول األعـ ــوار بـــني الـ ــية  حـ ــات الدبلوماسـ لبعثـ

ــىاملعتمــدة  ــدول األعــضاء أن تعتمــد وينبغــي .  أراضــيهاعل  لل
ــة اإلبـــالغ املبيَّ ــة  عمليـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة يف قـ ، ٦٣/١٢٦نـ

وهـو مـا مـن      ،  التوعيـة  تبـادل املعلومـات و     ستـسهِّل  ا أهن باعتبار
ــأنه ــهام يف شــ ــات   اإلســ ــد البعثــ ــع وقــــوع هجمــــات ضــ  منــ

  .بل يف املستقالدبلوماسية والقنصلية
بلـــدان باســـم  حتـــدَّث :)النـــرويج(ريكـــسن إالـــسيد   - ٥٩

 واجــــب محايــــة املبعــــوثني  مــــشرياً إىل أنالــــشمال األورويب،
ميـع  جل مـن الـنظم القانونيـة    جـزءاً يـشكل  طاملا كان   لاألجانب  
يـشمل   ل لكن نطاق هذه احلماية جيب أن ميتـد اليـوم         . الثقافات

.  أيــضاًلدوليــةممثلــي املنظمــات الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة ا
  الـذي تقـوم عليـه       املبـدأ األساسـي    فـإن  التـارخيي،    نظورومن امل 

 تأمني قنوات االتصال بـني     كانماية الدبلوماسية والقنصلية    احل
ــتقص كــنلالــدول،   بــأي حــال مــن األحــوال مــن    ذلــك مل ين
ــصليني   واجــب  ــثلني الدبلوماســيني والقن ــداملم ــ بالتقي القوانني ب

  .لةدولة املستقبِواألنظمة املعمول هبا يف ال
ــسيد إريكـــسن أن   - ٦٠ ــد  وأضـــاف الـ ــال العنـــف ضـ  أعمـ

ممثلي املنظمات الدولية   ضد  البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو     
ــة  و ــة الدولي . عقــابال جيــب أال ُتفلــت مــن املنظمــات احلكومي

ــ ــا ضـــرورةومـ ــادل املعلومـــات   إقامـــةن هنـ ــاون وثيـــق وتبـ  تعـ
ن الـشمال األورويب إذ  أردف قائالً إن بلـدا  و. بني البلدان  فيما

ــب ــضمام بترحِّ ــع دولان ــشارِكة أرب ــدة  م ــصكوك إىل جدي  ال
املتعلقة حبماية وأمـن وسـالمة البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية            

ناشـد مجيـع الـدول الـيت      ت،الدبلوماسـيني والقنـصليني  واملمـثلني  
ــك  مل ــل ذل ــدتفع ــل ا  بع ــام باملث ــد  و. لقي ــينبغــي التقي إجراءات ب

تعزيـز   بغـرض  ٦٣/١٢٦ يف قرار اجلمعية العامـة       بيَّنةاإلبالغ امل 
  البعثـات بـاين مانتهاكات سالمة وأمن   ب التوعية عرب أحناء العامل   

  .الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها
أشــارت إىل أن البعثــات ): الــصني (الــسيدة زو لولــو  - ٦١

الدبلوماســية والقنــصلية وموظفيهــا ينهــضون باملــسؤولية اهلامــة 
ز التخاطب بني الدول، ويقومون بدور حيـوي        املتمثلة يف تعزي  

وقالـت إن تعـّرض      .يف احلفاظ على العالقات الدولية الطبيعيـة      
البعثات وموظفيها للهجمات باسـتمرار أمـٌر مؤسـف تنـّدد بـه             

  . الصني
ــات       - ٦٢ ــا للعالقـ ــاقييت فيينـ ــا التفـ ــه وفقـ ــارت إىل أنـ وأشـ

 الدبلوماســــية والقنــــصلية، تتمثّــــل أهــــّم مــــسؤوليات الدولــــة
وجيب على الدولة املـستقبلة أن       .املستقبلة يف مسؤولية احلماية   

ــع وقــوع      ــادل املعلومــات ملن ــة وأن تعــّزز تب ــدابري وقائي تّتخــذ ت
أعمــــال قــــد هتــــّدد ســــالمة وأمــــن املــــوظفني الدبلوماســــيني  

وجيب عليها أن جتـّرم يف قوانينـها احمللّيـة األعمـال             .والقنصليني
بلوماســــية والقنــــصلية  املؤذيــــة املوّجهــــة ضــــد البعثــــات الد   

وموظفيها، وأن تنشئ وحتـّسن النظـام اخلـاص هبـا للتحقيـق يف              
حــوادث ارتكــاب هــذه األعمــال ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائيا   

وأخــريا، جيــب أن   .وكفالــة معاقبتــهم علــى النحــو الواجــب    
ــو      ــى النحـ ــساءلة علـ ــعة للمـ ــضيفة خاضـ ــة املستـ ــون الدولـ تكـ

ــا مــن ال    ــا عليه ــا مب تزامــات مبوجــب  الواجــب إزاء عــدم وفائه
ســيما االلتزامــات املتــصلة  االتفــاقيتني املــشار إليهمــا للتــّو، وال

  . بالوقاية
أدان بـــشكل ): كوبـــا (سانـــشيز - دلغـــادو الـــسيد  - ٦٣

ــية   قـــاطع االنتـــهاكات املـــستمّرة لـــسالمة البعثـــات الدبلوماسـ
وموظفيهــا، مث أشــار إىل أن البعثــة الدائمــة لكوبــا لــدى األمــم  

فت، هـي نفـسها، هبجمـات عديـدة هـّددت         املتحدة قد اسُتهد  
ودعــا مجيــع الــدول إىل التقّيــد بالتزاماهتــا       .ســالمة موظفيهــا  

، ١٩٦١مبوجـــب اتفاقيـــة فيينـــا للعالقـــات الدبلوماســـية لعـــام 
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، واتفاقيــة منــع ١٩٦٣واتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنــصلية لعــام 
اجلــرائم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دوليــة مبــن  

ــة عليهــا لعــام   فــيهم ، ١٩٧٣ املوظفــون الدبلوماســيون واملعاقب
 الــيت اختــذهتا كوبــا وغــري التــشريعيةوأوجــز التــدابري التــشريعية 

ــع      ــنعم مجي ــة علــى هــذه اجلــرائم ومنعهــا وضــمان أن ي للمعاقب
الدبلوماســـيني يف ذلـــك البلـــد باملنـــاخ اهلـــادئ واآلمـــن الـــذي 

ــامهم   ــة مه ــهم مــن تأدي ــام، أعــرب عــن  .ميكّن ــده ويف اخلت  تأيي
لإلبقاء على هـذا البنـد علـى جـدول أعمـال اللجنـة لُينظـر فيـه            

  . كل سنتني
قـال إن بلـده قـد شـّدد دومـا           ): ماليزيـا  (شـياه  السيد  - ٦٤

علــى مــسؤولية البلــدان املستــضيفة عــن ضــمان ســالمة بعثــات  
وممثلي السلكني الدبلوماسي والقنصلي ومحايتـهم علـى النحـو          

ــسليم ــا    .ال ــه خــالل الع ــال إن ــور    وق ــن األم ــان م م املاضــي، ك
احملمودة أنْ متكّن بلُده من االعتمـاد علـى البلـدين املستـضيفني             
يف توفري املساعدة الالزمة لدبلوماسييه وموظفيـه يف اثنـتني مـن           

ويف كــل مــن هــاتني احلــالتني،  .نابعثاتــه حيــث وقعــت حادثتــ
ــسوية املــسألة علــى حنــو مــرض مــن خــالل املناقــشات      متّــت ت

ــيت ــة ال ــة والتعــاون ودون   الثنائي  جــرت يف جــّو مــن حــسن الني
  . احلاجة إىل تدّخل اجملتمع الدويل

ــّرر        - ٦٥ ــها، تك ــن جانب ــة، م ــة املاليزي وأضــاف أن احلكوم
ــات       ــن وســالمة بعث ــا أم ــأن حتمــي يف إقليمه ــا ب ــد التزامه تأكي
وممثلي الـسلكني الدبلوماسـي والقنـصلي، وكـذلك مـن يتمّتـع             

ممثلني لدى املنظمات الدوليـة     باملركز الدبلوماسي من بعثات و    
ــة  ــة الدولي ــدها     .واحلكومي ــصارى جه ــذل ق وهــي ستواصــل ب

لتوفري احلمايـة الالزمـة حتقيقـا لـذلك املقـصد ولكفالـة التعامـل             
  . مع أي انتهاكات وفقا لقوانينها

ــسيدة  - ٦٦ ــل الــ ــر (اهليــ ــه، إىل جانــــب  ): قطــ قالــــت إنــ
اء واالحتـرام   االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ميثـل التعـاون البنّـ         

ــني        ــدة ب ــات جي ــة عالق ــسهيل إقام ــرين حمــوريني لت ــادل أم املتب

وميثــل أمــن املمــثلني الدبلوماســيني والقنــصليني، وأمــن  .الــدول
أســرهم وممتلكــاهتم، متطلّبــا رئيــسيا لكــي يتمكّنــوا مــن تأديــة   

ولـــذلك فمـــن الـــضروري النظـــر يف ســـبل   .مهـــامهم بنجـــاح
  . هاالتصدي ألي هتديدات حمتملة ومنع حدوث

وأعربت عن إدانة قطـر مجيـع أعمـال العنـف املرتكبـة               - ٦٧
ضــد ممثلــي وبعثــات الــسلكني الدبلوماســي والقنــصلي وقلقهــا  

وســـيكون مـــن املفيـــد  . حرمتـــهممراعـــاةإزاء حـــاالت عـــدم 
قـّدم مزيـد مـن الـدول معلومـات وآراء خبـصوص موضـوع               لو

وقالت إن قطـر،     .محاية وأمن السلكني الدبلوماسي والقنصلي    
اليت صّدقت علـى مجيـع الـصكوك الدوليـة املـذكورة يف اجلـزء               

ــدابري  ) A/65/112(الرابــــع مــــن التقريــــر   واختــــذت مجيــــع التــ
والترتيبات الالزمة لتـأمني سـالمة البعثـات وموظفيهـا، يـسّرها        
أن تعلن أنـه مل تقـع يف إقليمهـا أي انتـهاكات لـسالمة أعـضاء              

ــشمولة بــالتقرير      ــك الفئــة خــالل الفتــرة امل ــى الــدول   .تل وعل
 املالئمـة املنـصوص     واحلمايـة واجب اختاذ مجيع تدابري السالمة      

 .عليها يف القـانون الـدويل وتقـدمي مـرتكيب اجلـرائم إىل العدالـة             
وأعربت عن أملـها يف أن تـتمّخض مـشاورات اللجنـة اجلاريـة          
ــة لتحقيــق االســتقرار     خبــصوص هــذا البنــد عــن توصــيات فّعال

  .ات ودية وتعاونني الدول من عالقوتعزيز ما ب
  

تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة      : من جدول األعمال   ٨٤البند  
ــة   A/65/33 (مبيثــــاق األمــــم املتحــــدة وبتعزيــــز دور املنظمــ

  )A/65/217 و A/65/214 و
، رئيس اللجنة اخلاصة املعنيـة      )الفلبني (سوريتا السيد  - ٦٨

قـال خـالل عرضـه      : مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمـة      
 إن املـسائل    ٢٠١٠عـن دورهتـا لعـام       ) A/65/33(تقرير اللجنة   

اليت ناقشتها اللجنة مشلت تطبيق أحكام امليثاق املتـصلة بتقـدمي           
ــق اجلــزاءات؛       ــن تطبي ــضررة م ــة املت ــدول الثالث ــساعدة إىل ال امل
وتعزيـــز بعـــض املبـــادئ املتعلقـــة بتـــأثري اجلـــزاءات وبتطبيقهـــا؛ 
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 حمكمة العـدل الدوليـة؛      وتعزيز دور املنظمة؛ وطلب فتوى من     
  . وأساليب عمل اللجنة

وقــال إن اللجنــة قــد اتفقــت علــى التوصــيات الــواردة   - ٦٩
مرجـــع  مـــن تقريرهـــا علـــى أســـاس نظرهـــا يف ٤٥يف الفقـــرة 

ممارســـات هيئـــات األمـــم املتحـــدة ومرجـــع ممارســـات جملـــس 
وقد ناقشت اللجنة أيـضا مقتـرحني جديـدين، أحـدمها            .األمن

يات عملية ومبادئ لتعزيز التعاون بني األمم       آل/تدابري”بعنوان  
املتحدة واملنظمات اإلقليمية على صعيد صون الـسالم واألمـن         
الــدوليني يف جمــاالت منــع النـــزاعات وتــسويتها وبنــاء الــسالم   
وحفظه يف مرحلة ما بعد النــزاع، وضـمان زيـادة فعاليـة هـذا                
ــم      ــاق األمـ ــن ميثـ ــامن مـ ــصل الثـ ــى والفـ ــا يتماشـ ــاون، مبـ التعـ

آليـة خاصـة للدراسـة الـيت تتنـاول          ”، واآلخر بعنـوان     “ملتحدةا
العالقـــة الوظيفيـــة بـــني اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي  

  .“واالجتماعي وجملس األمن
تكلّـم بـصفته مـدير      ): أمـني اللجنـة    (ميكولكـا  السيد  - ٧٠

التقــّدم احملــرز يف نــشر يف معــرض إجيــاز شــعبة التــدوين، فقــال 
 إنــه مت توزيــع خمطّــط  ت األمــم املتحــدةمرجــع ممارســات هيئــا

ــا خيــّص      ــة فيم ــّين احلال ــام    .املرجــعحمــّدث يب ــرغ يف ع ــد فُ وق
 ومت تقدميـه    ٩ من إعداد اجمللّد الرابـع مـن امللحـق رقـم             ٢٠١٠

وأُجنزت دراسات إضافية تتعلـق باجمللـد الثـاين          .للترمجة والنشر 
 واجمللــد الــسادس مــن امللحــق  ٩ و ٨ و ٧  أرقــاماملالحــقمــن 
 مثانيـة  جملدا، وفُرغ من إعداد     ٢٨ويف اجململ، متّ نشر      .٩قم  ر

ــّين إجنــاز      ــا زال يتع ــشر، وم ــدات ومتّ تقــدميها للترمجــة والن جملّ
ومل  . ُبلغــت يف إعــدادها مراحــل خمتلفــة ١١ منــها ،جملّــدا ١٤

  .١٠ إىل ٧ ُتجر دراسات للمجلّد الثالث من املالحق أرقام
 إعـــداد امللحـــق وعــالوة علـــى ذلـــك، بـــدأ العمـــل يف   - ٧١
. ٢٠٠٩ إىل عـام     ٢٠٠٠ الذي يغطي الفترة من عام       ١٠ رقم

وعلى ضوء اخلربة املكتـسبة يف إعـداد املالحـق الـسابقة، تقـّرر              
ــة اىل    ــد الفتــرة الزمني ــيتيح مزيــد  ١٠أن متدي  مــن ا ســنوات س

تبــــسيط عمليــــات إجــــراء الدراســــات وســــيزيد مــــن إفــــادة  
ــادمييني و “املرجـــع” املمارســـني مـــن  الـــدولَ األعـــضاء واألكـ

وقـــد أُجنـــز    .خـــالل تقريـــب الدراســـات إىل الـــزمن احلـــايل    
ّدة دراسـات أخـرى يف طـور         دراسة وهنـاك عـ     ١١جمموعه   ما

  .اإلعداد
 مــــن اجمللّــــدات والدراســــات الــــيت ٣٧وأضــــاف أن   - ٧٢

أُجنزت خبصوص فرادى مواد امليثـاق متاحـة علـى موقـع األمـم             
ــدة الـــشبكي اخلـــاص   ــا املتحـ ــع ممارســـات هيئـ ــم مبرجـ ت األمـ

 مــن ٦٢ و ٢كمــا أن ثــالث دراســات عــن املــادتني  .املتحــدة
امليثــــاق، لــــإلدراج يف اجمللّــــدين األول والرابــــع مــــن امللحــــق 

، قــد أُجنــزت مــن خــالل التعــاون مــع كليــة احلقــوق   ١٠ رقــم
ــة كول ــاوجبامع ــن الطــالب يف     .مبي ــة م ــا جمموع ــشارك حالي وت

ــد الرا     ــإلدراج يف اجملل ــع دراســات أخــرى ل ــداد أرب ــن  إع ــع م ب
وقـد أسـفر التعـاون املـستمر مـع املؤسـسات             .١٠ امللحق رقم 

األكادميية الناطقة بالفرنسية عن إجناز ثـالث دراسـات إضـافية           
 ودراســة إضــافية للمجلــد  ٩للمجلــد الثــاين مــن امللحــق رقــم   

وقــد ُوّســع نطــاق التعــاون مــع  . ٩الــسادس مــن امللحــق رقــم  
ــاوا،    ــة ليــشمل جامعــة أوت ــا  املؤســسات األكادميي ويعمــل حالي

ــا، بإشــراف أحــد أســاتذة      ــق مــن طــالب الدراســات العلي فري
ــدين األول    ــة باجمللـ ــات املتعلقـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــانون، يف عـ القـ

ويف حني أن األمانة العامـة تعتـزم        . ١٠ والثاين من امللحق رقم   
مواصـــلة إشـــراك املؤســـسات األكادمييـــة يف إعـــداد دراســـات  

ائيــة عــن جــودة مجيــع ، فإهنــا تتحمــل املــسؤولية النه“املرجــع”
  . الدراسات وعن إعدادها بصورهتا النهائية

وقال إنه متّ إرسال مـذكرة شـفوية إىل مجيـع البعثـات               - ٧٣
الدائمة لدى األمم املتحدة لتـذكريها بالـدعوة الـيت كانـت قـد              
أطلقتــــها اجلمعيــــة العامــــة لتقــــدمي التربعــــات إىل الــــصندوق  

وذلـك لالنتـهاء مـن      ،  ٥٩/٤٤االستئماين املنشأ عمال بـالقرار      
ــداد    ــأّخرة يف إع ــم    مرجــعاألعمــال املت ــات األم ممارســات هيئ

ــدة ــن      .املتحـ ــي مـ ــام املاضـ ــالل العـ ــات خـ ــد وردت تّربعـ وقـ
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ويبلــغ حجــم األمــوال  .حكومــات تركيــا وشــيلي ولكــسمربغ
ــوايل    ــتئماين حـ ــا يف الـــصندوق االسـ ــوافرة حاليـ  ٥٨ ٠٠٠املتـ

ة يف متويل عمل    وقد اسُتخدم قسم من األموال املتوافر     . دوالر
اثــنني مـــن اخلـــرباء االستـــشاريني فيمـــا يتـــصل بـــإجراء ثـــالث  

 ٨ و   ٧ دراسات إلدراجها يف اجمللـد الثـاين مـن املالحـق أرقـام            
 الـذي   ٧، وهو ما أتاح إجناز اجمللد الثاين من امللحق رقـم            ٩و  

ــشر    ــا للترمجــة والن ــيقدَّم قريب ــاز الدراســتني    .س ــع أن إجن وُيتوقَّ
ن بضعة أشهر سيتيح لألمانة العامـة االنتـهاء         املتبقيتني يف غضو  

  . ٩ ورقم ٨كذلك من إعداد اجمللد الثاين من امللحقني رقم 
فــرع حبــوث ممارســات جملــس األمــن   (بــوفنتر الــسيد  - ٧٤

أحاط اللجنـة علمـا     ): وحبوث امليثاق، إدارة الشؤون السياسية    
 مرجع ممارسات جملس األمـن    بآخر تطّورات احلالة فيما خيص      

ل إن الفـــرع يعمـــل علـــى إعـــداد امللحقـــني الرابـــع عـــشر  فقـــا
 إىل ٢٠٠٠واخلــامس عــشر، اللــذين يغطيــان الفتــرة مــن عــام   

، ويعمـــل يف الوقـــت ذاتـــه علـــى إعـــداد امللحـــق  ٢٠٠٧عـــام 
ــذي يغطــي عــامي     ــسادس عــشر ال ــد . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ال وق

 إلعــداد امللحــق الــسابع عــشر اخلطــوات التمهيديــةأيــضا اختــذ 
  . ٢٠١١ و ٢٠١٠الذي سيغطي عامي 

-٢٠٠٠(وأضاف أنـه قـد أُجنـز امللحـق الرابـع عـشر                - ٧٥
ــع     )٢٠٠٣ ــى املوقـ ــسبق علـ ــّص مـ ــكل نـ ــاح يف شـ ــه متـ ، وأنـ

وأُجنـزت أيـضا     .مبرجع ممارسات جملس األمـن    الشبكي اخلاص   
، مجيع الفصول اإلجرائية والتأسيسية من امللحق اخلامس عـشر        

اخلـاص  وهي متاحة يف شكل نّص مسبق على املوقع الـشبكي           
كما متّت إتاحة معظم أجـزاء الفـصل األخـري مـن        .املرجعذا  هب

ذلك امللحـق، وهـو الفـصل الـذي يتـضمن سـجال زمنيـا لنظـر                 
جملس األمن يف البنود املدرجة على جدول أعمالـه، وسـيكون           

  .فصل قد أُجنز حبلول هناية العامبقية ال
ــه ُيتوقّــع إتاحــة الدراســات األوىل يف امللحــق      - ٧٦ وقــال إن

السادس عشر قريبا، وهذا راجـع جزئيـا إىل املبـادرات املعـّززة             

يّتخـذ  كمـا أن الفـرع      . ٢٠٠٧للكفاءة اليت اتُّخذت منذ عـام       
-٢٠١٠( إلعــداد امللحــق الــسابع عــشر  اخلطــوات التمهيديــة

ــسجيل أحــدث ممارســات جملــس األ   ) ٢٠١١ ــع وت مــن يف بتتّب
  .قواعد البيانات الداخلية

) ١٩٩٢-١٩٨٩(ادي عـشر    وأضاف أن امللحـق احلـ       - ٧٧
متاح لالطّالع عليه جبميع اللغـات الرمسيـة عـدا اللغـة العربيـة،              

وُيتوقّــع  .وأنــه ســيتم طبــع النــسخة العربيــة يف األســبوع التــايل 
ليزيـة  كباللغـة اإلن  ) ١٩٩٩-١٩٩٣(نشر امللحـق الثـاين عـشر        

ــن         ــات، وم ــسائر اللغ ــشره ب ــك ن ــي ذل ــام، مث يل ــة الع ــل هناي قب
لنسخة اإلنكليزية مـن امللحـق الثالـث عـشر          املأمول أن تصبح ا   

وقـد واصـل الفـرع عملـه مـع          . ٢٠١١متاحة حبلول هناية عام     
إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات ملواصـلة تقلـيص الفتـرة           
الزمنيـة الفاصــلة بــني إجنـاز ملحــق مــا ونـشره باللغــات الرمسيــة    

  . الست مجيعها
حـــة فـــصول وأعلـــن أنـــه جتـــري يف الوقـــت احلـــايل إتا  - ٧٨

جديــدة ودراســات حــاالت إفراديــة جديــدة بانتظــام يف املوقــع 
ــشبكي  ــذي  ملرجــع ممارســات جملــس األمــن  ال ، وهــو املوقــع ال

جتـــري إعـــادة تـــصميمه بالكامـــل لكـــي ُيتـــاح للمـــستخدمني   
الوصول إىل املعلومات بصورة أسرع واسـتدعاء البيانـات مـن           

 املقـّرر أن    ومـن  .الفترات واملالحق املختلفة مبزيد من الـسهولة      
يكون املوقع اجملّدد متاحـا لالسـتخدام يف صـيغة جتريبيـة باللغـة              

وقــد ظــلّ الفــرع يتلقــى . ٢٠١٠نكليزيــة حبلــول هنايــة عــام اإل
عرب املوقع الشبكي للمرجع عـددا كـبريا مـن طلبـات احلـصول       
على املعلومـات خبـصوص ممارسـات جملـس األمـن وقـد أوجـد               

 ملعاجلـــة مثـــل هـــذه صامـــؤخرا عنـــوان بريـــد إلكتـــروين خمّصـــ 
  .االستفسارات

وأعرب عن امتنانه للدول األعضاء اليت دعمت عمـل           - ٧٩
مرجــع الفــرع باملــسامهة يف الــصندوق االســتئماين الســتكمال  

ــها ممارســات جملــس األمــن  ــة  أ، ومن ــا واجلماهريي ــدا وتركي يرلن
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 .العربية الليبيـة وسـنغافورة والكونغـو ولكـسمربغ واملكـسيك          
ن األمانة العامة ألملانيا والنرويج لتولّيهمـا       كما أعرب عن امتنا   
  . رعاية اخلرباء املعاونني

ــسيد   - ٨٠ ــه ال ــائي هامان ــران اإلســالمية  (بغ ــة إي ): مجهوري
أعــرب عــن القلــق إزاء عــدم إحــراز تقــدم فيمــا يتعلــق باجمللــد    

ــام   ــن املالحــق أرق ــث م ــن ١٠ إىل ٧ الثال مرجــع ممارســات   م
ــم املتحــدة   ــات األم ــسر عــن خ هيئ ــة    واستف ــة العام طــط األمان

  . املتراكم من األعمال املتأخرةجملاهبة ذلك الكّم
قــال إنــه بالفعــل   ): أمــني اللجنــة  (الــسيد ميكولكــا   - ٨١
يتّم، حسب فهمه، إجـراء أي دراسـات فيمـا يتعلـق باجمللـد               مل

  .١٠ إىل ٧الثالث من املالحق أرقام 
فــرع حبــوث ممارســات جملــس األمــن   (الــسيد بــوفنتر  - ٨٢

إدراك قـال إنـه مـع       ): امليثاق، إدارة الشؤون الـسياسية    وحبوث  
 وجــود املتـــأّخرات املــذكورة، فقــد تقـــّرر منــذ بـــضع     الفــرع 

ســنوات مــن جانــب مــن كــان يــشغل آنــذاك منــصب وكيــل     
األمني العام للشؤون الـسياسية أنـه نظـرا لقلـة املـوارد املتاحـة،               

جـع  مرينبغي أن يكون االهتمام منصّبا على الدفع قدما بإجناز           
   .ممارسات جملس األمن

  .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


