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  مقدمة - أوالً 
، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تعقد،          ٩/٩دعا جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         - ١

 فيها للحكومات، واملنظمات اإلقليمية، وهيئات ةاملشارك خرباء ُيفَتح باب مشاورةيف حدود ما يتوفر من موارد، 
 مسألة محاية بشأنالدولية،  لصليب األمحرا ومنظمات اجملتمع املدين، وبالتشاور مع جلنة ،األمم املتحدة ذات الصلة

طلب إىل املفوضية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة           و،  ة املسلح اتاعالصرحقوق اإلنسان للمدنيني يف     
  . أعالهاملذكورةاملسألة ب املتعلقة شكل موجز للمناقشات تلك املشاورة يفريراً عن نتائج تق

، أُرسـلت   ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٩ويف  . ة مشاورة اخلرباء على املوقع الشبكي العام للمفوضي       ُنشرتو  - ٢
مشاورة اخلرباء يف وُعقدت  .رئيس جملس حقوق اإلنسانإىل  البعثات الدائمة يف جنيف ومجيعمذكرات شفوية إىل 

وترأس . ٩/٩، بالتشاور مع جلنة الصليب األمحر الدولية، وفقاً لقرار اجمللس           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥جنيف يف   
ـ   ة  يف دائر  السابق جورج أيب صعب، القاضي   ر  الربوفيسوء  اخلرباة  مشاور ة اجلنائيـة الدوليـة     اسـتئناف احملكم

وحـضر  ). انظر أيضاً املرفق  (هد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية       الشريف يف املع   األستاذ ،السابقةا  يوغوسالفيل
وباكستان والربازيل وبلجيكـا وتركيـا   وأملانيا االحتاد الروسي ( دولة عضواً ١٦االجتماع كمراقبني ممثلون من  

ململكة املتحدة  وسري النكا وسويسرا وغينيا االستوائية وقطر وكندا ومصر واةسوريالعربية المهورية اجلواجلزائر و
ويقدم هذا التقرير موجزاً  .ن منظمة األمم املتحدة للطفولةعوممثل ) لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهنغاريا

 يف املبداةوأُخذت كل التعليقات . معلى اخلرباء إلبداء تعليقاهتالتقرير وُعمم مشروع  .ءللمناقشة اليت أجراها اخلربا
 جلنة الصليب األمحـر الدوليـة أن        ت التقرير، أكد  استعراضوعند  . ةير يف صيغته النهائي   االعتبار عند وضع التقر   

 الـيت أُثـريت خـالل    ملسائلوأشارت عالوة على ذلك إىل أن العديد من ا .اجتماع اخلرباء ُنظم بالتشاور معها
 بأي استنتاجات اخلروج صعباللذلك، رأت اللجنة أن من  .راسخاًمشاورة اخلرباء مل تكن يف رأيها قانوناً دولياً 

 بشأن العديد من املسائل القانونية املوضوعية املعنية أو بشأن اجلوانب اإلجرائية املتعلقـة              الراهنةهنائية يف املرحلة    
  .الرصد وما شاهبه من آلياتقبيل بتحسني االمتثال، من 

 حول املوضوعية اجللسات ومتحورت. ةموضوعي جلسات وثالث افتتاحية جلسة اخلرباء مشاورة وتضمنت  - ٣
يف حاالت   انساإلن حلقوق الدويل القانون تطبيق مواصلة وبالتحديد القانوين،إلطار  ا) أ: (مسائل مواضيعية ثالث  

 التطبيق  ذلكيف مبا الدويل، اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون بني العالقة) ب (؛الصراعات املسلحة
 قاعـدة  ومسألة ،بأن يكمل أحدمها اآلخر ويعززه     الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق قانونالذي يسمح ل  

 والـسياسية،  املدنيـة  باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٤تنشأ عن تطبيق املادة     ل اليت   واملسائ ،ةاخلاصالقانون  
ة واملساءل ع املسلحالصرا حاالت يف اإلنسان حقوق التزامات ورصد تنفيذ) ج (خاصة؛ أمهية ذات أخرى وحقوق

ـ  حاالت يف اإلنسان حقوقذ  تنفي لرصد مناسبة آلياتوال سيما وضع     االنتهاكات،عن    ،صراعات املـسلحة  ال
 .اإلنسان حقوق انتهاكات عن املساءلة لضمان آليات وكذلك

 من ماليني عدةأن  إىل أشارتف ،اخلرباء مشاورة اإلنسان حلقوق السامية  األمم املتحدةمفوضة وافتتحت  - ٤
 ُدّمـرت و. ل دائم بشك اإلضافية املاليني عشرات  وُشّردت األخرية العقود خاللأُزهقت   األبرياء املدنيني أرواح
 سيمةاجل نتهاكاتاال وأصبحت. أوىوم وأدوية أغذية من هتمحيا ينقذ ما إىل الوصول منرم الناس ُحي بينما البيوت
 اهلدف املدنيون وبات. ت املسلحةالصراعاد من العدي بني تركةمش اإلنسان حقوق وقانون الدويل اإلنساين للقانون
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للسعي وراء  ببساطة أو السياسية، املواجهة أو الدينية، أو العرقية الكراهيةي للهجمات اليت ترتكب بدوافع الرئيس
محاية  لتعزيز السبل أفضل عن يبحث أن ككل الدويل اجملتمع واجب منوقالت إن  .رمحة دون االقتصادية املصاحل
 يشجع بينـهما    الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانونوإن  . يناإلنسا القانونو اإلنسان حقوق
  .وإنسانيتهم اجلميع كرامة على احلفاظ يف املتمثل املشتركاهلدف 

 ، مؤخراً اإلنسان قحقو وجملس اإلنسان، حقوق وجلنة العامة معيةكالً من اجل   أن إىل السامية املفوضة وأشارت  -٥
 بـشأن  قانونـاً  ملزمة التزامات الصراع املسلح  حاالت يف الصراع ألطراف بأن القائل الرأي عن السنني مر على أعرب

الـسوابق القـضائية     مع ومتشياً. امللّحة املشاكل هذه مهيةواعترف اجمللس أيضاً بأ   . حقوق األشخاص املتأثرين بالصراع   
 اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق قانون بأن اجمللس اعترف مبعاهدات، املنشأة الصلة ذات يئاتاهل وممارسة احلديثةالدولية  
 ،الصراع املـسلح   حاالت يف ينطبق زال ما اإلنسان حقوق قانون أن أيضاً ىورأ. ويعزز أحدمها اآلخر   متكامالن الدويل
 أنـه  على التأكيد اجمللس وكرر. قانون خاصة قاعدة   هبوصف الدويل اإلنساين القانون فيها ينطبق اليت احلاالت مراعاة مع

ه وأن ،الصراع املسلح  حاالت يف املدنيني بالسكان يتعلق فيما اإلنسان حقوق تنفيذ ورصد لضمان فعالة تدابري اختاذ ينبغي
 .ساريال الدويل اإلنساين والقانون الدولية اإلنسان حلقوق وفقاً اإلنسانية حقوقهمينبغي توفري محاية فعالة من انتهكات 

 بني التفاعل شهدت دولية، جنائية قاضية بوصفها أهنا، إىل السامية املفوضة أشارت القانوين، باإلطار يتعلق وفيما  -٦
 من نقل مل إن ،املفيد من املالئمة، الدولية اجلنائية املساءلة معايري ولتطبيق .اإلنساين القانون ومبادئ اإلنسان حقوق معايري

يوفرها القانون اإلنـساين    و الدولية اإلنسان حقوق توفرها اليت املختلفة احلماية أشكال كما ينبغي عى  ن ُترا أ ،الضروري
 اإلنسان حقوق بني التكامل هذا إنفاذ عند أفضل وجه على تتم للمدنيني اإلنسان حقوق محاية إن وأضافت قائلة . الدويل
 املـزدوج  بـالتطبيق قد اعترفـت     الدولية العدل حمكمة حظت أن وال.  حسب األصول  الدويل اإلنساين والقانون ةالدولي

 وأوردت .املتنازع فيها هاقضايا يف أو فتاواها يف سواء الدويل، اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل للقانون واملتكامل
 املعايري) أوغندا ضد ميقراطيةالد الكونغو مجهورية (الكونغو أراضي على املسلحة األنشطة بقضية املتعلق حكمها يف احملكمة
 الدويل للقانون املتكامل التطبيق بشأن احملتلة الفلسطينية األرض يف جدار تشييد عن الناشئة القانونية اآلثار فتوى يف احملددة
 مهيـة بأ أيضاً الدولية العدل حمكمة اعترفت وباملثل، .الصراع املسلح حاالت يف الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق
  .اجلماعية واإلبادة احلرب وجرائم اإلنسانية ضد للجرائم حتليلها يف اإلنسان حقوق

 مـن ف. ئل نظرية حبتة  مسا مث من تكن مل اخلرباء مشاورة خالل املعاجلة املسائل أن إىل املفوضة السامية    وأشارت  -٧
 يف جهة، من يتمثل، املستقبل يف مواجهته بجي الذي التحديو .الواقع أرض على يومياً املسائل هذه آثارمشاهدة  املمكن
. يناإلنـسا  والقانونقوق اإلنسان   حباألطراف يف نزاع اللتزاماهتا ذات الصلة        احترام لضمان فعالية أكثر طرائق يف التفكري
. االنتـهاكات  تلك عن املساءلة ضمان وسائل على التحليل يركز أن االنتهاكات،ينبغي، عند حدوث     أخرى جهة ومن
 ذلـك  يف مبـا  الدويل، اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون بني العالقةحول   املناقشةان من املهم أيضاً     كو
قاعـدة   ومسألة ؛بأن يكمل أحدمها اآلخر ويعززه     الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق قانونالذي يسمح ل   تطبيقال

 أخرى وحقوق والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٤ املادة تطبيق عن الناشئة واملسائلالقانون اخلاصة؛   
دعت  ،ولكنها .الدويل العهد يف املدرجة للتقييد القابلة غري احلقوق قائمة إىل السامية املفوضة وأشارت .خاصة أمهية ذات

 االقتصادية احلقوق مجلتها مثالً جمال  يف جماالت من     خاصة، أمهية ذات أخرى حقوق يفاخلرباء إىل النظر فضالً عن ذلك       
 القضائية الضمانات نطاقو الصراع املسلح  سياق يف احملتجزين األشخاص حبقوق املتعلقة املناقشةو والثقافية، واالجتماعية
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غذاء والدواء واملأوى بوصف ذلك حقاً مـن        ال إىل الوصول على التأكيدغي توفريها هلم، فضالً عن مسألة طريقة        ينب اليت
 سيما ال االجتاه، ذلك يف الكثري يقدم أن ميكن الدويل اجلنائي القانون وأردفت قائلة إن. حالصراع املسل احلقوق يف حاالت

 وأخـرياً، . دوليـة  جرمية يشكل أن الظروف، بعض يف ميكن،ول إىل األغذية واألدوية     الوص من احلرمان أن عتربي عندما
 وموضوع الصراع املسلح ها يف حاالت    ورصد اإلنسان حقوق التزامات تنفيذ ألةمبس يتعلق فيما ،السامية املفوضة أشارت
 عنـدما  اًملموس تعرف تقدماً  اإلنسان حقوق محايةالعصر عصر املساءلة مضيفة أن       هذا أن إىل االنتهاكات، عن املساءلة

 .أفعاهلم عن األفراد مساءلة تتم

 وأشـار إىل أن  .ة إىل تاريخ تطور مفهوم محاية املـدنيني وقدم الربوفيسور جورج أيب صعب االجتماع باإلشار  -٨
 جبملة أمور، منها دراسة اخلطـوات       إىل القيام ،  )٢٣-د(٢٤٤٤يف قرارها    ١٩٦٨سنة  اجلمعية العامة دعت األمني العام      

إىل اجلمعية  وقدم األمني العام    .  املسلحة الصراعاتاختاذها لضمان تطبيق أفضل إلجراءات احلماية القائمة يف كل          املمكن  
 يف قرارهـا    ، مؤخراً وأشار الربوفيسور أيب صعب أيضاً إىل أن جلنة حقوق اإلنسان اعترفت          .  عدة تقارير عن ذلك    العامة

 ورأت أن احلماية اليت يوفرها قانون       يعزز أحدمها اآلخر   بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         ،٢٠٠٥/٦٣
، مع مراعاة الوقت الذي ينطبق فيه القانون اإلنساين الـدويل بوصـفه             الصراع املسلح حقوق اإلنسان تستمر يف حاالت      

. واخلمـسني يف دورهتا السادسة     هذه املسألة    وتناولت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      . قانون خاصة قاعدة  
إلنسان والقانون اإلنساين الدويل تعاجل     وقُدمت يف الدورة السابعة واخلمسني ورقة عمل بشأن العالقة بني قانون حقوق ا            

هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبعاهـدات      كلّ من   على ضوء ممارسة     املتكامل   نفس املسألة، ال سيما من منظور تطبيقهما      
عاجلـت، يف تعليقيهـا العـامني        وشدد الربوفيسور أيب صعب أيضاً على أن جلنة حقوق اإلنسان         . ةواإلجراءات اخلاص 

الـصراع  والسياسية يف حـاالت   املدنية باحلقوق اخلاص الدويل ، مسائل قابلية تطبيق العهد)٢٠٠٤(٣١و) ٢٠٠١(٢٩
 اليت تنطبق عليها قواعد     الصراع املسلح  تنطبق يف حاالت      العهد  وأشار إىل أن التزامات حقوق اإلنسان الواردة يف        ،املسلح

ما أصدرته من قتـاوى خبـصوص       ، يف    أيضاً لعدل الدولية  حمكمة ا  تناولتوعالوة على ذلك،    . ويلالقانون اإلنساين الد  
الدميقراطيـة ضـد   الكونغو مجهورية ، وكذلك يف قضية  اجلدارقضية  التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها و     مشروعية  

ـ   قانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف حاالت          تكامل لل تطبيق امل ال، مسألة   أوغندا . سلحالـصراع امل
 بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين        ٩/٩ ه يف قرار  ،وأخرياً، أشار الربوفيسور أيب صعب إىل أن اجمللس اعترف        

، وأن كل حقوق اإلنسان تتطلب احلماية بشكل متساوٍ وأن احلماية اليت يوفرهـا              ويعزز أحدمها اآلخر  الدويل متكامالن   
، مع مراعاة احلاالت اليت ينطبق فيها القانون اإلنـساين الـدويل            صراع املسلح القانون حقوق اإلنسان تستمر يف حاالت       

وشدد اجمللس أيضاً على الطبيعة االستثنائية واملؤقتة لتقييد التزامات حقوق اإلنسان وكرر التأكيـد              .  قاعدة خاصة  بوصفه
، مبن فيهم   الصراع املسلح  يف حاالت    لسكان املدنيني لعلى ضرورة اختاذ تدابري فعالة لضمان ورصد تنفيذ حقوق اإلنسان           

الشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب، وضرورة توفري محاية فعالة من انتهاكات حقوقهم اإلنسانية، وفقاً للقانون الدويل             
 .ويرد تلخيص املناقشات يف الفقرات التالية .الساريحلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل 
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القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان      : ينواإلطار القان  - ثانياً
  )١ اجللسة(والقانون اإلنساين الدويل 

أحدمها لآلخـر    وتعزيز الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون تكامل مسألةنوقشت    - ٩
   التطبيـق؛  نطـاق ) أ( :خمتلفة جماالت ثالثة منظور من القوانني جمموعيت بني العالقة حتليل ومت .بشكل مستفيض

 اإلنساين الدويل على    والقانون ةالدولي اإلنسان حقوق بتطبيق املتصلة املسائل) ج (القانون؛ مواضيع مسألة) ب(
 .بعينهاقضايا 

 مجيع يف طبقني اإلنسان حلقوق الدويل القانون أن إىل عام بشكل أُشري التطبيق، نطاق مبسألة يتعلق وفيما  - ١٠
 وكررت. غري الدولية أو ةالدولي سواء ،الصراع املسلح حاالت على الدويل اإلنساين نالقانو طبقني بينما األوقات،

 والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهدد على أن    التأكي ،٣١ رقم العام تعليقها يف اإلنسان، حقوق جلنة
 حمكمة وكررت .الدويل نسايناإل القانون قواعد عليها تنطبق اليت الصراع املسلح حاالت يف التطبيق واجب يبقى
 الكونغـو  مجهوريـة حكمها يف قضية     يف وكذلك اجلدار،املتعلقة ب  ىفتوال يف املوقف هذا تأكيد الدولية العدل

  .أوغندا ضد الدميقراطية

مبا يف ولوحظ أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يتضمن أحكاماً تعاجل حاالت الطوارئ،   - ١١
وهي أحكام تنطبق مىت بلغت احلالة تشكل هتديداً حلياة          الدولية وغري الدولية،     الصراع املسلح  حاالت   اءذلك أثن 
، مثالً، على أنه ميكن تقييد بعض االلتزامات التعاهدية  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوينص العهد. األمة

 ٤ من املادة ٢وأُشري إىل أن الفقرة . رمسياًوجودها عن ُيعلن يف حاالت الطوارئ العامة اليت هتدد حياة األمة واليت 
العهد اليت ال ميكن تقييدها، مبا فيها احلق يف احلياة، وحظر التعذيب مبوجب لتزامات االمن العهد تشري صراحة إىل 

ر الرق وجتارة الرقيق  التجارب الطبية أو العلمية دون موافقة، وحظ أوأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
واالستعباد، وحظر السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي، ومبدأ املشروعية يف جمـال القـانون                 

إىل أن  مع ذلـك    أُشري  و. والديناجلنائي، واالعتراف بكل فرد كشخص أمام القانون، وحرية الفكر والوجدان           
 .اول معاجلتهاحيكون غري مالئم للحالة اليت ي، غالباً ما اًون قانونيكيالتزامات حقوق اإلنسان، حىت عندما تقييد 

 . أكثر فعالية بتطبيق أحكام تقييد قانونية نتائجنتائج أونفس الوُدفع بأن من املمكن يف غالب األحيان حتقيق 

اع صـر ة ُتعد مبثابة     أن احلال  إثباتوأُشري إىل أنه إذا أُريد للقانون اإلنساين الدويل أن ينطبق، فال بد من                - ١٢
ولوحظ أن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أشارت إىل أنه، لكي ُتعترب األعمـال العدائيـة                . مسلح

ودون هذه العتبة، ال ينطبق القـانون اإلنـساين         . املدة وال تكون عرضية   نزاعات مسلحة، جيب أن تكون طويلة       
حملت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أويف قضايا حديثة،  .نالدويل بل ينطبق فقط قانون حقوق اإلنسا

 .إىل عدد كبري من املعايري املتنوعة اليت ميكن أن ُتؤخذ يف احلسبان لتحديد وجود حالة نزاع مسلح

ة يف حاالت والقانون اإلنساين الدويل على قضايا معينالدولية وفيما يتعلق بالتطبيق احلايل حلقوق اإلنسان   - ١٣
ويف هذا السياق، أُشري إىل . األخرى وال تستبعد إحدامها تان، أُشري إىل أن جمموعيت القوانني متكاملالصراع املسلح

مجهورية الكونغو الدميقراطية  احلكم بشأن قضية ويف فتوى اجلدار حمكمة العدل الدولية يف  به اعترفتحسبما، هأن
 من خالل   إال،  الصراع املسلح ة  ـ توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان يف حال      ة اليت ـ، ال تتوقف احلماي   ضد أوغندا 
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أُشري إىل أن احملكمة تصورت ثالث حـاالت        كما  .  العهد  من ٤ أحكام تقييدية من النوع الوارد يف املادة         إعمال
تكون كن أن   بعض احلقوق مي  ) أ(:  اإلنسان  بالعالقة بني القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق       صلممكنة فيما يت  

 قانون حقـوق    يكون حصراً من مسائل   بعضها اآلخر ميكن أن     ) ب( القانون اإلنساين الدويل؛     حصراً من مسائل  
وفسر بعض . الدويل القانون  فروع هذين الفرعني من كالأما بعضها اآلخر فيمكن أن يدخل ضمن) ج(اإلنسان؛ 

 القاعدة اخلاصةوأُشري إىل أن مبدأ . خاصةدة ـقاعبوصفهما  يف حد ذاهتما ال ُتطبقان نيانواخلرباء أن جمموعيت الق
 يف حاالت تضارب القواعد، ينبغي اختيار أكثر القواعد تفصيالً وحتديداً بدالً من القاعدة األكثر ،يعين ببساطة أنه

و  قاعدة من قواعد حقوق اإلنسان أ      تبغض النظر عما إذا كان    وعموماً، على أساس حتليل كل حالة على حدة،         
 . الالحقةاجللسة أيضاً مناقشة مسألة التكامل يف واستمرت. اإلنساينالقانون 

، إىل أن العهد الـدويل      ٢٩، يف تعليقها العام رقم      أشارتأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ب ومت التذكري   - ١٤
ها قواعد القانون اإلنساين  اليت تنطبق عليالصراع املسلحاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ينطبق أيضاً يف حاالت       

ذات صلة األكثر حتديداً قد تكون قواعد القانون اإلنساين الدويل متكاملتان، فإن ومبا أن جمموعيت القوانني . الدويل
ال بد من وجود نوع من االختبـار   وأثرز أنه .خاصة ألغراض تفسري بعض احلقوق اليت ينص عليها العهد الدويل   

 وضع  إمكانيةوأشري إىل   . األكثر مالءمة اإلطار القانوين   ليتسىن تقدير   ل حالة على حدة     الذي يتم مبوجبه تقييم ك    
كلما زادت فعالية مراقبة األشخاص أو اإلقليم، زادت إمكانية تطبيق قانون           : فعالةهذا االختبار يف سياق مراقبة      

ود مراقبة فعالة للسكان، بينما ويف هذا الصدد، ُدفع بأن منوذج قانون حقوق اإلنسان يفترض وج .حقوق اإلنسان
القاعـدة  وكطريقة لالسترشاد مببدأ    .  املسلح يفترض منوذج القانون اإلنساين الدويل اهنيار السلطة كنتيجة للرتاع        

 احلالة استقراراً زادت إمكانية تطبيق منـوذج حقـوق          تكلما زاد ارتئي أنه،   ،  الصراع املسلح  يف سياق    اخلاصة
زادت إمكانية تطبيق منوذج القانون اإلنساين الدويل ليكـون      املراقبة الفعالة قلت  رار و اإلنسان؛ وكلما قل االستق   

  .غري أن هذا النهج قد يثري مسائل قانونية معقدة .مكمالً لقانون حقوق اإلنسان

. اإلقليملسيطرة على   عام ل النعدام  ال حتدث يف سياق ا     أن ومت التشديد على أن فعالية مراقبة األفراد ميكن         - ١٥
وعالوة على ذلـك، مـن      . ق اإلنسان ؤدي إىل إغفال منوذج حقو    يولكن انعدام السيطرة على اإلقليم ينبغي أال        

 يوفر القانون   قدويف تلك احلاالت،    . املستقرةألفراد يف البيئات غري     ل ة حقيقي مراقبةكون هناك   تاملمكن أيضاً أن    
عين أن ت األفراد ال مراقبة هذا الصدد، ينبغي مراعاة أن ويف. اإلنساناإلنساين الدويل محاية أفضل من قانون حقوق 

. كاملة لألفـراد  مراقبة  وباملثل، ال تعين السيطرة الكاملة على اإلقليم أن هناك          . اإلقليمهناك سيطرة كاملة على     
ـ  ،  جمموعة من السكان  أنه كلما زادت فعالية سيطرة دولة ما على إقليم أو           ارتئي  لذلك،   وذج حقـوق   أصبح من

تضمن ي ألنه   القاعدة اخلاصة  تكون   قدومع ذلك فإن بعض قواعد القانون اإلنساين الدويل         . انطباقاً أكثر   نساناإل
  .الصراع املسلحأكثر القواعد ختصصاً حلالة معينة من حاالت 

ـ   "احلرب على اإلرهاب"وأُشري إىل أن التدابري اليت اختذهتا الدول يف      - ١٦ اً ، اليت مل تكن يف حـد ذاهتـا نزاع
مجاعات  حمتملني يف    الدول أعضاء الحق  فعندما ت . املنطبقةمسلحاً، أدت إىل الغموض فيما يتعلق باملعايري القانونية         

مبا  املسائل، جبميعمسلحة، أو إرهابيني مزعومني، يبقى القانون الدويل حلقوق اإلنسان واجب التطبيق فيما يتعلق              
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز أن ينطبق القانون اإلنساين الدويل، وفقاً ملا           . العادلة االحتجاز واملعاملة واحملاكمة     فيها

  .ع مسلحصرابما إذا كانت املالحقة هلا عالقة  حبسبتوصف به كل حالة على حدة 
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 لقواعـد التفـسري     طبقـاً وأُشري إىل أنه،    . ننيومتت مناقشة النطاق اإلقليمي لتطبيق كال جمموعيت القوا         - ١٧
 من العهد الدويل اخلاص     ٢ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، فسرت جلنة حقوق اإلنسان املادة           املنصوص عليها يف  

 جبميـع   فيما يتعلق دعو إىل تطبيق التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان          ت اباحلقوق املدنية والسياسية على أهن    
ذا التفسري متسقاً مع السياق ومع موضوع       وكان ه .  لواليتها  وعلى مجيع األفراد اخلاضعني    إقليمهااألفراد داخل   

ـ    ينطبق على أطراف الـصراع     وفيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل، أُشري إىل أنه       . وغرضهااالتفاقية    ة، يف حال
 غري الدوليـة،  الصراعات املسلحةويف حاالت  . اإلقليمية الدولية، بغض النظر عن االعتبارات       الصراعات املسلحة 

غري أنه مت   . ليست دوالً  ضد كيانات    صراع مسلح إلنساين الدويل داخل إقليم الدولة املشاركة يف        ينطبق القانون ا  
ظاهرة األعمال ل نظراً غري الدولية تنطوي بشكل متزايد على عنصر دويل الصراعات املسلحة على أن  أيضاًالتشديد
دولية، مبوافقـة   ال غري   الصراعات املسلحة جنبية يف   األقوات  ال مشاركة   تضيفوباملثل،  . للحدود العابرةالعدائية  

 منظماً بشكل صـريح يف     ليسات  الصراعالدولة اإلقليمية أو حتت سلطة جملس األمن، عنصراً عرب وطين إىل هذه             
 .القانون اإلنساين الدويل

وجب القانون  وفيما يتعلق مبسألة مواضيع القانون، أُثريت أسئلة بشأن التزامات اجلهات الفاعلة من غري الدول مب                -١٨
لتزامات اال أساساً حتددان أن كال جمموعيت القوانني من الواضح كان وملا .الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 أيضاً سلوك اجلهات الفاعلة مـن  اجملموعتني هاتني من ةنظم هبا كل واحدتقانونية للدول، فقد متت مناقشة الطريقة اليت        ال
 املشتركة  ٣ أنه، وفقاً للمادة     التشديد على وفيما يتعلق باجلهات الفاعلة من غري الدول، مت         . الدوليةمات  غري الدول واملنظ  

 غري الدولية، تقع على     الصراعات املسلحة بني اتفاقيات جنيف، وبشكل أعم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة على            
 القانون اإلنـساين     مبوجب اع مسلح غري دويل، كحد أدىن، التزامات      عاتق اجلهات الفاعلة من غري الدول املشاركة يف نز        

 القوات املسلحة الـذين     فرادالدويل حبماية األشخاص الذين ال يشاركون مشاركة نشيطة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أ             
نصوص عليها يف الربوتوكـول     ألقوا أسلحتهم وأولئك الذين ُجّردوا من قدرهتم القتالية، فضالً عن االلتزامات اإلضافية امل            

التزامات اجلهات الفاعلة من    فإنّ نطاق   ومن جهة أخرى،    . يفاإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف والقانون الدويل العر       
 .ليست دائماً أطرافاً يف معاهدات حقوق اإلنسانليس واضحاً ألن هذه اجلهات غري الدول يف جمال حقوق اإلنسان 

ملنظمات الدولية املشاركة يف نزاع مسلح التزامات مبوجب حقوق اإلنسان          لدى ا سألة ما إذا كان     وفيما يتعلق مب    -١٩
 ة الدول عاتقاملنظمة أو علىعاتق  على حقيقة األمروالقانون اإلنساين الدويل، متت مناقشة ما إذا كانت االلتزامات تقع يف     

 أن املسؤولية ميكـن أن ُتعـزى إىل         اعُتربقانون اإلنساين الدويل،    ويف سياق ال  . عليهما معاً ، أو   من اجليش املسامهة بأفراد   
حقوق اإلنـسان، أُشـري إىل أن احملكمـة    مبوجب لتزامات الوفيما يتعلق با . املسامهة على السواءةاملنظمة الدولية والدول

ن ُتعزى إىل املنظمـات      أن التزامات حقوق اإلنسان ميكن أ      بيهرامي ضد فرنسا  األوروبية حلقوق اإلنسان قررت يف قضية       
غري أنه أُشري مع ذلك إىل      . القضاياوالحظ اخلرباء أن مسألة مماثلة توجد حالياً أمام احملكمة األوروبية يف عدد من              . الدولية

معايري السلوك عنـد    العامة، إىل مراعاة أمسى      كقاعدة من قواعد السياسة      ، املنظمة تسعىأنه، فيما يتعلق باألمم املتحدة،      
ويف هذا الصدد، قدمت نشرة األمني العام بشأن مراعاة قوات األمـم املتحـدة للقـانون     .م بعمليات حفظ السالمالقيا

 املبادئ والقواعد األساسية للقانون اإلنساين الدويل       خيصفيما  العامة  اإلنساين الدويل بعض التوجيهات يف جمال السياسات        
مقاتلني، يف حدود ك الصراع املسلحك أفرادها مشاركة نشيطة يف حاالت نطبق على قوات األمم املتحدة عندما يشارت يتال

 وملدة هذا االلتزام، رغم أن ذلك ال يعكس اجملموعة الكاملة من التزامات القانون اإلنساين الدويل املنطبقة علـى                   االتزامه
 أن ميثاق األذهاننبغي أال يغيب عن وعالوة على ذلك، أُبرز أنه ي. مسألة من مسائل القانون الدويلقوات األمم املتحدة ك
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وقد يدفع البعض بأنـه   .محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها بوصفه أحد املبادئ األساسية للمنظمةبدأ األمم املتحدة يعترف مب
رغم أن األمم املتحدة ليست طرفاً يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ومعاهدات القانون اإلنساين الدويل، فإهنـا مـع         

  .ك مقيدة بالقانون الدويل العريفذل

العالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون          -  ثالثاً
  )٢اجللسة (اإلنساين الدويل 

وردت اإلشارة إىل أن النقاش عن التفاعل بني قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل جزء من                  - ٢٠
فمن جهة، حدث جتزؤ معياري بسبب إنشاء       . انون الدويل ووحدته  نقاش قانوين على نطاق أوسع ملسألة جتزؤ الق       

  عالية ومترابطة ترابطاً   شفافة بدرجة ومن جهة أخرى، فإن مجيع هذه اجملاالت        . جماالت وظيفية يف القانون الدويل    
ساين الدويل  ، مثلما هو احلال، على سبيل املثال ال احلصر، بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلن               وثيقاً

ومت التأكيد علـى    . والقانون اجلنائي الدويل وقانون الالجئني وقانون نزع السالح ومراقبة األسلحة وقانون البيئة           
ونتيجة . أنه، يف السنوات األخرية، أنشئ جمال يف القانون الدويل يعىن باملصلحة العامة وينصب تركيزه على الفرد              

فقد .  دارت مؤخرا على تطوير آليات لضمان أكرب قدر من احلماية لألفرادلذلك، ركزت املناقشات القانونية اليت
، إىل أنه، يف عدد من احلاالت، تطلبت جمموعة من القوانني اإلحالة إىل جمموعة أخرى من القـوانني،                  أُشري، مثالً 

ا كذلك يف اإلعالن اتفاقيات جنيف واليت استعملت مفاهيم وردت اإلشارة إليه بني ة املشترك٣ومثال ذلك املادة 
يف سـياق   معينـة،   قانون حقوق اإلنسان، يف مناسبات      هناك حاجة إىل تفسري     وباملثل،  . العاملي حلقوق اإلنسان  

  .القانون اإلنساين الدويل، مثلما فعلت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن األسلحة النووية

مة األوربية حلقوق اإلنـسان وحمكمـة البلـدان     وأُشري كذلك إىل أن حماكم حقوق اإلنسان، مثل احملك          - ٢١
وأسهمت احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة       . األمريكية حلقوق اإلنسان، قد طورت اإلطار القانوين الواجب التطبيق        

املتعلـق  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ كما هو احلال يف القرار       -  والتطورات يف جمال السالم واألمن وقرارات جملس األمن       
  .يف التطورات القانونيةاً إضافياً ام إسه- املرأة بالعنف ضد 

لقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل قد        ا ني ب ورأى البعض أن طابع التكامل والترابط       - ٢٢
 املتعلق ببناء املؤسسات، إىل الطابع التكاملي ٥/١، أشار جملس حقوق اإلنسان، يف قراره  مثالً. فُسر بطرق خمتلفة  

 بـأن جمموعـة     ٩/٩والترابطي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، بينما اعترف يف قراره             
 اليت وردت   ،"مترابطة"لفظة  ني  وأُثري تساؤل عما إذا كان هنالك أي فرق حقيقي ب         . القوانني تعزز بعضها بعضاً   

 البعض أن العبارة األخرية ىوير. ٩/٩الواردة يف القرار " يعزز بعضها بعضاً" وعبارة ،٥/١اإلشارة إليها يف القرار 
وحيث أن هدف جمموعيت القوانني كلتيهما هـو محايـة الكرامـة            . التعزيز من أجل أداء عمل ما     اً  تقتضي ضمن 

، فقد أُشري إىل أن اجمللـس       يةعمال القتال األص كرامة املدنيني الذين ال يشاركون يف        اإلنسانية، وعلى وجه اخلصو   
ويف هـذا   . ن الترابط بني جمموعيت القوانني إىل إصدار بيان هادف بشكل أكـرب           بشأ من إصدار بيان حمايد      انتقل

ر اختيار أفضل القـوانني  الصدد، رأى البعض أنه إذا تركز النقاش على جانب التعزيز املتبادل، سيكون من األيس            
  .لبلوغ أهداف محاية حقوق املدنيني
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وفيما خيص مسألة التكامل، مت التأكيد على أن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يكمل كل   - ٢٣
تحديد ما يشكل احلرمان التعسفي من احلياة يف سياق نزاع مسلح حمدد جيب أن              ل،  مثالً. منهما اآلخر بعدة طرق   

علـى  اً  راعي قانون حقوق اإلنسان الشروط احملددة اليت وضعها القانون اإلنساين الدويل والواجبة التطبيق حتديد             ي
وهذا اختبار صعب، على وجه اخلصوص، يف حاالت الرتاعات املسلحة غري الدولية ألنه . ذلك النوع من الرتاعات

سلح طال أمده مثلما أشارت إليه احملكمة اجلنائية        عنف م (جيب أن يستويف هذا النوع من الرتاعات معيار الشدة          
حتديد أن أطراف الرتاع من غري الـدول        (، وكذلك معيار التنظيم     )الدولية ليوغسالفيا السابقة، وكما ذُكر آنفاً     

غري أن هذين املعيارين يـثريان      ).  بوسائل عسكرية  منظمة بدرجة كافية ملواجهة الدولة أو مواجهة بعضها بعضاً        
 صراع"عوبات ألن احلكومات ترفض يف كثري من األحيان االعتراف بأن العنف وصل إىل مستوى حالة            بعض الص 

وتثري . يف أقاليمها، أو االعتراف بوجود مجاعات مسلحة على درجة ما من التنظيم تنشط داخل أقاليمها              " مسلح
اع مسلح داخلي جيعل مـن      صرد  هذه احلاالت مسائل تتعلق بالقانون الواجب التطبيق، ألن إنكار احلكومة وجو          
لقانون حقوق اإلنسان الذي  مكمالًاً الصعوبة مبكان احملاجة من أجل تطبيق القانون اإلنساين الدويل بوصفه مصدر

مبوجب القانون اإلنساين الدويل، اعات صرويف هذا الصدد، أُشري إىل أن التوصيف القانوين لل. يظل واجب التطبيق
  .يعتمد على ما تقرره األطراف سياسياًيستند إىل الوقائع، وال 

حاالت الرتاعات املسلحة غري الدولية، ذُكر أن قانون حقوق خبصوص ويف ضوء الصعوبات املذكورة أعاله      - ٢٤
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يكمل أحدمها اآلخر بقدر ما أن األخري يعزز اهلدف املشترك املتمثـل يف محايـة                   

ومت . يف الرتاعات املسلحة غري الدوليـة     اً  ج املعاملة باملثل يف القانون اإلنساين الدويل ليس عملي        وهن. كرامة اإلنسان 
 بني الدولة الطرف يف نزاع مسلح والطرف من غري الدول، وذلـك             اختالل طبيعي يف التوازان   التشديد على وجود    

وبالتايل، ومبا أن . وم هبا ضد القوات احلكومية للمساءلة مبوجب القانون اجلنائي عن األعمال اليت يقخيضعألن األخري 
 تطبيق منوذج قانون حقوق      الرتاعات املسلحة غري الدولية، فإن األفضل هو       يف سياق هنج املعاملة باملثل يصعب قبوله      

اعاة وأُشري كذلك إىل أنه عند مناقشة العالقة بني قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ينبغي مر. اإلنسان
ويف هذا الصدد، يف حني أن القانون اإلنساين حيتوي على معايري قانونية .  متشاهبةاًأن جملموعيت القوانني كلتيهما أهداف

كافية لتنظيم استعمال القوة يف الرتاعات املسلحة الدولية، ال توجد معايري تنظيم مماثلة يف حاالت الرتاعات املسلحة                 
  . حقوق اإلنسان هو اإلطار القانوين األنسبغري الدولية، ولذلك فإن قانون

وقد جرت مناقشة مسألة املعايري القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن االحتجاز يف سياق الرتاعـات                 - ٢٥
للعالقة املعقدة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين            آخر  املسلحة، بوصف هذه املسألة مثاالً    

من أشكال االحتجاز اإلداري ُيعرف  ري إىل أن القانون اإلنساين الدويل جييز، يف ظروف بعينها، شكالًوأُش. الدويل
وتنظم مسألة اعتقال سجناء احلرب واملدنيني يف الرتاعات املسلحة الدولية اتفاقيتـا جنيـف الثالثـة                . باالعتقال
 فيما خيـص    ٧٨ و   ٤٣ و   ٤٢ل املدنيني يف موادها     وتنظم اتفاقية جنيف الرابعة املسائل املتعلقة باعتقا      . والرابعة

 من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف، فينص كذلك         ٧٥أما املادة   . حاالت الرتاعات املسلحة الدولية   
وأُشري إىل أنه يف حني حيتوي القانون . على ضمانات بعينها لألشخاص املعتقلني يف سياق الرتاعات املسلحة الدولية

 الدويل على أحكام تتناول مسألة االحتجاز يف الرتاعات املسلحة الدولية، ال تزال هنالك فجوات فيمـا                 اإلنساين
وعالوة على . خيص احلماية ال يسدها سوى قانون حقوق اإلنسان، مثل مسألة املراجعة القضائية لعملية االحتجاز

 يف حاالت الرتاعات املسلحة غـري الدوليـة،         ذلك، حيتوي القانون اإلنساين الدويل على قوانني خاصة باالعتقال        
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ولوحظ كذلك أن ديباجة الربوتوكول .  من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف ٦ و   ٥وذلك يف املادتني    
لذلك، .  حبقوق اإلنسان توفر احلماية األساسية لإلنسان      ذات الصلة اإلضايف الثاين تشري إىل أن الصكوك الدولية        

ل بني قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ميكن توضيح مدى الضمانات واحلمايـات،            للتكاماً  ونظر
  .الواجب مراعاهتا فيما خيص املدنيني احملتجزين أثناء الرتاعات املسلحة، بالرجوع إىل جمموعيت القوانني كلتيهما

ـ       من تعلق املسألة بتحديد القواع    لية  يكون أكثر إشكا  األمر  غري أن     - ٢٦ ات د اليت ينبغي أن تطبقهـا اجلماع
وذُكر أن البعض قد يعارض تطبيق االلتزامات املتصلة حبقوق         . املسلحة من غري الدول يف حالة احلرمان من احلرية        

 مبسألة العدالة اليت    هلا صلة وثيقة  اإلنسان بشأن االحتجاز لدى اجلماعات املسلحة، وخباصة ألن مسألة االحتجاز           
 املشتركة يف   ٣ومع ذلك، فإن تطبيق مبدأ املعاملة اإلنسانية الوارد يف الفقرة           .  السيادية للدولة  ُتعترب من الوظائف  

  .راعاتهمب األطراف من غري الدول مطالبةاتفاقيات جنيف ينص على حد أدىن من احلماية ينبغي 

كذلك إىل أن آليـات     من غري الدول، أُشري     اجلهات الفاعلة   وفيما خيص اإلطار القانوين للنظر يف سلوك          - ٢٧
قـانون  الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول ل      دولية بعينها، مثل جلان تقصي احلقائق، ميكن أن تنظر يف تطبيق            

وباملثل، تناول املقررون اخلاصون كذلك مسألة سلوك األطراف . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل كليهما
 تتـصل صـراحة     اًأحكامتتضمن  حقوق اإلنسان    بشأنعاهدات  ملمثلة  وذُكر كذلك أن هنالك أ    . من غري الدول  

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل        ٤مثال، املادة   . بالتزامات اجلماعات املسلحة من غري الدول     
وات  األطفال يف الرتاعات املسلحة تنص صراحة على أنه ينبغي للجماعات املسلحة املتميزة عن الق              إشراكاملتعلق ب 

 سنة أو تستخدمهم يف األعمال ١٨ جتند، حتت أي ظرف من الظروف، األشخاص دون سن الّاملسلحة احلكومية أ
جيـّسد   ما إذا كان هذا احلكم       حولوذُكر أنه يف أثناء املفاوضات بشأن الربوتوكول أُثريت تساؤالت          . العدائية

وقررت األطراف املشاركة   . القانون اإلنساين الدويل    معياراً من معايري  عايري قانون حقوق اإلنسان أم      معياراً من م  
غري أن  . القانون اإلنساين قاعدة من قواعد    يف املفاوضات بوضوح أنه من األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان، وليس           

أراد مـن   " ينبغي "لفظةفباستعمال  .  من الربوتوكول قد اختريت بعناية     ٤صياغة احلكم املنصوص عليه يف املادة       
  . وا األحكام التمييز بني التزامات األطراف من غري الدول والتزامات الدول اليت ُتخاطَب بفعل األمر مباشرةصاغ

ونوقشت كذلك تبعات الرتاعات املسلحة على حقوق اإلنسان األخرى، السيما احلقـوق االقتـصادية                - ٢٨
وذُكر أن الدراسـة الـيت      .  األطفال وسلط املشاركون الضوء على مسألة الرتاعات املسلحة وعمل       . واالجتماعية

 هـي   أجرهتا األمم املتحدة عن أثر الرتاعات املسلحة على األطفال أثبتت أن فئات األطفال الذين أصبحوا جنوداً               
 األطفال، وذلك   وذُكر أن جتنيد األطفال يعترب من عملً      . الفئات نفسها املستَغلة يف عمل األطفال يف وقت الِسلم        

وأُشري كذلك إىل أن حظر عمل األطفال من اجملاالت . ١٨٢ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ملا نصت عليهاً وفق
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة . اليت يكّمل فيها قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ويعزز أحدمها اآلخر

مع املعايري  يتماشى  وهذا احلكم   . عمل سنة على ال   ١٨على أن سلطة االحتالل ال ميكنها إرغام األطفال دون سن           
اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية وتلك املتضمنة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف اتفاقية                
حقوق الطفل ويف الربوتوكولني االختياريني األول والثاين التفاقيات جنيف، وكذلك يف األحكام املتعلقة بعمـل               

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا   قضية   يف قراراها يف     رأت كذلك أن حمكمة العدل الدولية       وذُكر. الطفل
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أن األخرية خالفت التزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف                
  .يف مناطق تقع حتت سيطرهتاألطفال وعدم منعها جتنيد األطفال لتجنيدها بالرتاعات املسلحة، وذلك 

بعينها قد أُمهلت يف كثري من األحيان يف النقاش حول العالقة بـني قـانون حقـوق     اً  ولوحظ أن حقوق    - ٢٩
وعلى سبيل املثال، فإن آلية الرصد واإلبـالغ اخلاصـة          . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مثل احلق يف التعليم       

هتـتم مبـسألة    ) ٢٠٠٥(١٦١٢لحة، واليت أنشئت مبوجب قرار جملس األمـن         باألطفال املتأثرين بالرتاعات املس   
اهلجمات على املدارس وليس بآثار الرتاعات املسلحة على احلق يف التعليم، مبا يف ذلك إغالق املـدارس بـسبب          

  .اهلجمات والتهديدات األخرى

اعات صر حقوق اإلنسان ورصدها يف حاالت ال      إعمال -  رابعاً
  )٣اجللسة  ( االنتهاكاتعنلة املسلحة واملساء

 حقوق اإلنسان ورصدها يف حاالت الرتاعات املسلحة، أُشري إىل أن االمتثال يتحقق             إعمالفيما يتعلق مبسألة      - ٣٠
 احلماية الفعلية مفقـود، وأن جمـرد   يفاً ولوحظ أن العنصر اهلام جد  . يف حالة مراعاة عناصر التنفيذ والرصد واملساءلة      

ق وضمان املساءلة بشأن ما ُيدعى من انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ُيعد أحد               رصد احترام احلقو  
ومت التأكيد على ضرورة توفري احلماية االستباقية للضحايا        . بالنسبة إىل الضحايا، ولكنه ليس كافيا     اً  العناصر اهلامة حق  

ما هي اآلليات القادرة على ضـمان تـوفري هـذه           : طروح هو وأُشري إىل أن السؤال امل    . من انتهاك حقوقهم اإلنسانية   
قوات حفظ السالم وقـوات  : احلماية؟ هنالك فئتان من اجلهات الفاعلة الدولية اليت لديها واليات متصلة باحلماية هي            

هوريـة  مثل بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مج       (الشرطة يف عمليات حفظ السالم اليت تتمثل واليتها يف محاية املدنيني            
واملنظمات اإلنسانية مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحـدة             ) الكونغو الدميقراطية 

  .واجملموعات املعنية باحلماية التابعة للّجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت) اليونيسيف(لرعاية الطفولة 

التفاقية حقوق اً ووفق.  من حيث الُنهج واألنشطة باحلمايةقصودواملسألة املطروحة هي ضرورة توضيح امل  - ٣١
األنشطة اليت هتدف إىل ضمان حصول مجيـع        تعين احلماية كلّ    الطفل واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،       

ملـا  اً ، وذلك وفقاملدنيني يف حاالت الرتاعات املسلحة على حقوقهم والتمتع هبا على قدم املساواة بوصفهم بشراً         
ويشمل هذا الفهم ملسألة احلماية مجيـع       . قوق اإلنسان ويف القانون اإلنساين الدويل     حلورد يف الصكوك الدولية     

من أو خيفف   /هلا و اً  حمددة من االنتهاكات أو يضع حد     اً  فئات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العمل الذي مينع أمناط         
ا يف ذلك توفري احلماية عن طريق احلضور والدعوة والتفاوض مع           آثارها املباشرة، مثل تدابري االستجابة، مب     حدة  

؛ ويشمل الفهم   التنديد العلين اجلهات الفاعلة املعنية لفتح اجملال أمام التدخالت على مستويات أعلى، وعن طريق             
 اجلرب  كذلك أنشطة احلماية اليت هتدف إىل استرداد كرامة األشخاص وضمان األحوال املعيشية املالئمة عن طريق              

ورد احلقوق وإعادة التأهيل، مبا يف ذلك تيسري الوصول إىل العدالة وإهناء ظاهرة اإلفالت من العقاب ووضع آليات 
لرد املمتلكات، وكذلك إنشاء وإدارة مؤسسات إلعادة تأهيل الضحايا؛ ويشمل كذلك األنشطة اليت هتدف إىل               

على أن أنشطة احلماية هتدف إىل منع وقوع انتهاكات حلقـوق  واُتفق .هتيئة بيئة مفضية إىل احترام حقوق األفراد  
اإلنسان، ووقف االنتهاكات املستمرة ومنع تكرارها، وجرب الضحايا وأسرهم ورد حقوقهم وإعـادة تأهيلـهم               

  .وتعويضهم يف حالة وقوع انتهاكات
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تحقيق أن تسهم لـيس      آلليات بعينها من آليات الرصد وال       هبا ونوقشت كذلك مسألة الكيفية اليت ميكن       - ٣٢
 منع وقوع هذه وإمنا أيضاً يفن انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، عيف إرساء مبدأ املساءلة فقط 

ويف حني سلّم املشاركون بأن آليات املساءلة ال تتناول تدابري املنع مباشرة، ينبغي أال ُينظر               . االنتهاكات مستقبالً 
ج متعدد اجلوانب ومتعدد القطاعات ُينظر يف  توّخي هن من ذلك، هوواملطلوب، بدالً. فراغإليها على أهنا تدور يف 

وقد كّيف جملـس حقـوق      . إطاره إىل تدابري احلماية وإعادة التأهيل واملساءلة اجلارية بوصفها جمموعة متكاملة          
.  حاالت الرتاعات املسلحةاإلنسان آلياته، وكذلك فعلت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، من أجل االستجابة يف

 خمتلفة من العامل، وأرسل، يف عدد من حناء، عقد جلسات خاصة لتحليل حاالت حقوق اإلنسان يف أفاجمللس، مثالً
مستقلني أو تستفيد من اخلربة الفنية املتخصصة       اً   للتحقيق تضم أشخاص   اًاملناسبات، بعثات لتقصي احلقائق وجلان    

 تقييم مشترك للمسؤولية إلجراءمن املقررين املواضيعيني اً ومجع اجمللس كذلك عدد. للمقررين اخلاصني املواضيعيني
وذُكر أن األساس املنطقي لـذلك ُيفتـرض أن      .  املختلفة وجهات نظرهم الوقائعية والقانونية ألطراف الرتاع من      

؛ ومن جهـة أخـرى،   من جهة، تقدمي بيان مستقل ورمسي مبا حدث إىل اجمللس واجملتمع الدويل          : يكون ذا شقني  
عى مسؤوليتهم عن انتهاكات قانون حقـوق اإلنـسان         السعي إلحداث تغيري يف السلوك بتسمية وفضح من ُتدَّ        

  .والقانون اإلنساين

موجهة بصورة رئيسية   هذه البعثات   ت  اوفيما خيص بعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق، ذُكر أن والي           - ٣٣
لألفراد للتعبري عن أنفسهم وتوضيح ما جرى اً وهي تتيح منرب. حقوق اإلنسانحنو الضحايا والناجني من انتهاكات 

 وتتيح هذه العملية الفرصة إلعداد وتوفري سجل باألحداث وتبعـات         . هلم، حىت وإن مل يكن ذلك للجناة مباشرة       
 تقدمه بعثة   وهكذا، ميكن لتقرير  . دهتا مصادر خارجية مستقلة   كجرى النظر فيها بدقة وأ    األحداث اليت يكون قد     

. من عملية مجع معلومات رمسية ُتستعمل الحقـا اً أساسياً لتقصي احلقائق يف جمال حقوق اإلنسان أن يصبح جزء      
وميكن للبعثة أن تكون مبثابة جسر يربط بني وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان يف وقت ومكان حمددين من جهة،                  

. ة والعدالة ممكنة من الناحية السياسية، من جهة أخرى        عمليات أخرى للمساءل  فيه  ووقت ما يف املستقبل تصبح      
وذُكر أن جملس حقوق    . ومت التشديد أكثر على ضرورة أن تسفر بعثة تقصي احلقائق عن عملية حقيقية للمساءلة             

إجراء إىل  ما قادت نتائج هذه البعثات      اً  من بعثات تقصي احلقائق، ولكن نادر     اً  اإلنسان وجملس األمن أرسال عدد    
وأُشري كذلك إىل أنـه يف حـني أن         . ق جنائي على الصعيد الوطين أو الدويل، مثلما حدث يف قضية دارفور           حتقي

 يف تناول انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اِإلنساين،         فعالةبعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق الدولية       
املسائل املتصلة بانتهاك حقوق املدنيني يف الرتاعات يف تناول اً فإن جلان التحقيق الوطنية ميكن أن تكون فعالة أيض    

  .من املمارسات اجليدة على الصعيد الوطيناً وأُشري إىل أنه مل ُيلحظ، مع األسف، سوى عدد قليل جد. املسلحة

وقد مت االعتراف بالدور األساسي الذي تؤديه اآلليات القضائية ومبسامهات احملاكم من حيث التعريـف                 - ٣٤
 حقوق اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائيـة              بانتهاكات

يف توضيح احلقائق املتصلة حبـاالت      اً  هاماً   بعض احملاكم احمللية يف أمريكا الالتينية دور       توقد أد . الدولية لرواندا 
ة، مثل احملاكم يف سرياليون وكمبوديا، حيـث ميكـن          ومت التشديد على جتربة احملاكم املختلط     . االختفاء القسري 

من املعايري القانونية الدولية  للجمع بني العدالة الوطنية والدولية أن يثمر نتائج إجيابية، ويراعي يف الوقت نفسه كالً
  .واحلساسيات الوطنية
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عياري آخر واجب التطبيق يف وذُكر أنه باإلضافة إىل االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدات، مثة إطار م  - ٣٥
واملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتـصاف واجلـرب لـضحايا             . حاالت الرتاعات املسلحة  

قرار اجلمعية  (االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل            
ملستوفاة من املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها مـن خـالل اختـاذ              ، واجملموعة ا  )٦٠/١٤٧العامة  

وُتعترب . إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب، متثل مجيعها معايري هامة جيب مراعاهتا يف سياق الرتاعات املسلحة              
ت اجلمعية كذلك يف قرارهـا  وقد أشار. مبادئ اجلرب ذات أمهية خاصة ألن اجلمعية العامة اعتمدهتا بتوافق اآلراء     

ولكنها حتدد آليات وطرائق وإجراءات تستتبع التزامات قانونية دولية أو حملية جديدة  إىل أن املبادئ ال ٦٠/١٤٧
وأساليب للوفاء بااللتزامات القانونية القائمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل              

ملبادئ اجلرب، فإن الدول ملزمـة بـاحترام        اً  ووفق. خر على الرغم من اختالف معايريمها     اللذين يكمل أحدمها اآل   
وتنص املبادئ كذلك على    . وتنفيذ قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وبضمان احترامهما وتنفيذمها         

كر أن مبدأ عدم اإلفـالت مـن        وذُ. وحمايداًاً  وسريعاً  ودقيق  فعاالًاً  يف االنتهاكات حتقيق  التحقيق  واجب الدول   
العقاب ينص على ثالثة من احلقوق األساسية اليت ينبغي للدول احترامها فيما خيص انتهاكات حقوق اإلنـسان                 

وقد أجرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . احلق يف معرفة احلقيقة واحلق يف العدالة واحلق يف جرب الضحايا          : وهي
 والتعـويض،   ترضـية، ، مبا يف ذلك من منظور ضمانات عدم تكرار االنتهاكات، وال          ملسألة احلق يف اجلرب     حتليالً

وأُشري إىل أن احلق يف معرفة احلقيقة       . بوصفها آليات لضمان محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الرتاعات املسلحة         
  .هذا املوضوعمن القرارات بشأن اً  يف سياق جملس حقوق اإلنسان الذي اعتمد عددآخذة يف التطورمسألة 

وأُشري إىل أنه ينبغي التشديد على مسألة إقرار احلق يف معرفة احلقيقة عن طريق اآلليات القضائية وغـري                    - ٣٦
وأُشري كذلك إىل أن احلق يف العدالة يستلزم أن جتري الدول حتقيقات سريعة             . القضائية، مثل جلان تقصي احلقائق    

تهاكات لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وأن تتخذ التدابري         ودقيقة ومستقلة وحمايدة فيما ُيدعى من ان      
ومت التشديد على أنه ثبت أن املقاضاة بشأن انتهاكات قانون . املناسبة جتاه اجلناة، وخباصة يف جمال العدالة اجلنائية

لية هامة لضمان محاية    لوقوع انتهاكات جديدة، ولذلك فهي متثل آ      اً  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين متثل رادع     
وعالوة على ذلك، فإن التدابري الرامية إىل تعزيز النظم الوطنية للمساءلة ُتعترب ذات أمهية كـبرية ألهنـا               . املدنيني

وُتعترب كذلك النظم القضائية الفعالة . تشكل املرحلة األوىل من مراحل احلماية، وخباصة يف جمال التحقيق واملقاضاة
ألهنا مبثابة املدخل إىل عملية التحقيق واملقاضاة فيما خيص االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق             اً  اسيأس   عامالً والعملية

ومبقتضى مبدأ التكامل املتضمن يف نظـام       . اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية    املخلّة ب اإلنسان واجلرائم   
 إلجراء حتقيقات جنائية واستعدادهاا القانونية  نظمهتكفل قدرةاحملكمة اجلنائية الدولية، فإنه من مصلحة الدول أن 

 للقانون اإلنساين الدويل إذا رغبت يف االحتفـاظ         اجلسيمةيف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات       
  .باالختصاص القضائي فيما يتعلق هبذه احلاالت

يف محاية السكان املدنيني يف اً كبري اًوقد أسهم جملس حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة التابعة له إسهام  - ٣٧
يف حتديد االنتهاكات وتوضيح كيفية حتـسني الـنظم         اً  رئيسياً  وأدى املقررون اخلاصون دور   . الرتاعات املسلحة 

  . لإلصالحومن املؤسف أن الكثري من الدول مل تتابع توصيات املقررين اخلاصني ومل تتخذها إطاراً. الوطنية
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مراعاة القانون  بوالية  ،  ٥/١لقرار اجمللس   اً  وفق ، مناطة أيضاً  تعراض الدوري الشامل  وذُكر أن آلية االس     - ٣٨
للطابع التكاملي والترابطي للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون          اً  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق، نظر    

  .اإلنساين الدويل

، إحالة الوضع يف دارفور إىل احملكمة        أوالً :وقدمت جلنة التحقيق بشأن دارفور توصيتني إىل جملس األمن          - ٣٩
ويف . ومل ُتنفذ هذه األخرية. ، إنشاء جلنة تعويض دوليةوثانياً. اجلنائية الدولية، وهو األمر الذي يتابعه جملس األمن

رق التطوجيب  . هذا الصدد، ذُكر أن اجلانب املتعلق حبقوق الضحايا مل جيد االهتمام الكايف يف املناقشات الدولية              
  .ذا الوضع بصورة عاجلةهل

وقد كان تطبيق التدابري املؤقتة اليت اعتمدهتا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان آلية أخرى تعمـل                  - ٤٠
بفعالية حلماية السكان املدنيني، مثل األقليات والشعوب األصلية واملزارعني واألشخاص املشردين، من تـأثريات              

على اً  وقد شكلت اآللية، اليت ُنفذت مقترنة مع تدابري محاية أخرى، ضغط          . ا الالتينية الرتاعات املسلحة يف أمريك   
  .احلكومات الختاذ تدابري حلماية السكان املدنيني

ن انتهاكات حقوق اإلنسان، ليس هنالك      عوذُكر أنه يف حني أن النظام الدويل ينص على آليات للمساءلة              - ٤١
يف حني أن انتهاكات حقـوق اإلنـسان        وويف هذا الصدد،    . ون اإلنساين الدويل  آلية مماثلة خاصة بانتهاكات القان    

 احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان واآلليات األخرى شبه القضائية، فضالً              تعاجلها
 انتهاكات القانون اإلنساين عن آليات اجمللس، فإنه ال توجد آليات دولية مماثلة لضمان احلق يف العدالة واجلرب لضحايا

ة أكثر منها قانونية، وذلك ألنه يوأشار البعض إىل أن املشكلة تبدو سياس. الدويل اليت تتجاوز ما يشكّل جرائم دولية
  .ساءلة أطراف الرتاع بشأن انتهاكات القانون اإلنساينمبقبول اليصعب على بعض الدول 

من جلنة خمصصة،  ، إنشاء جلنة حتقيق دائمة، بدالًأوالً. كورة أعالهوذُكر أنه مثة خيارين حلل املشكلة املذ  - ٤٢
وأُشري كذلك إىل أن اللجنة الدوليـة لتقـصي         . تتمثل واليتها يف التحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل        

ـ        ٩٠احلقائق، املنشأة مبوجب املادة      وبـسبب  . ة من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف، كفيلة بأداء هذه املهم
ونتيجة لغياب آليـة مناسـبة      . ، مل تنجز اللجنة أية مهمة منذ إنشائها       ٩٠املادة  املوافقة املزدوجة اليت تشترطها     

ن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، قرر جملس األمن إنشاء حماكم خمصصة لضمان إجراء التحقيـق               عللمساءلة  
د اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية، مثلما حـدث يف    رائم ض اجلالالزم وحماكمة املسؤولني عن ارتكاب      

وذُكر أن آليات القانون اجلنائي الدويل القائمة وآليات رصد حقوق اإلنسان           . حاليت يوغسالفيا السابقة ورواندا   
ات واملطلوب هو آليات قادرة على ضمان احلماية عند وقوع انتهاك         . وتقصي احلقائق ليست لديها والية إلزامية     

حمتملة، وعلى وجه التحديد وسائل للمنع وآليات لإلنذار املبكر بشأن االنتهاكات احملتملة للقانون الدويل حلقوق               
أما اخليار الثاين فهو تشجيع اآلليات الدولية القائمة املتعلقة حبقوق اإلنـسان            . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   

نظام كالً من وذُكر أن . ويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلعلى النظر يف انتهاكات كل من القانون الد
 قد شرع بالفعل يف استعمال ،وكذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانوأوروبا، حقوق اإلنسان يف البلدان األمريكية 

عمل هذا أن يتلقى    ويتطلب مسار ال  . إطار القانون اإلنساين الدويل لتفسري أُطر قانون حقوق اإلنسان اخلاصة هبا          
من تفسري وتطبيق قواعد القانون الـدويل حلقـوق         ميكنهم  اً  كافياً  القضاة واخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان تدريب      

هذه اآلليات ليست هلا والية حمددة لتطبيـق        ارُتئي أيضاً أنّ    و. اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف حالة حمددة      
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 يفسر السبب الذي جيعل حماكم حقوق اإلنسان اإلقليمية جتد صعوبة يف التوفيق             القانون اإلنساين الدويل، وهو ما    
  .بني االلتزامات مبوجب جمموعيت القوانني كلتيهما

، حلقة دراسية إقليمية للخرباء عن حتسني       ٢٠٠٣يف عام    وذُكر أن جلنة الصليب األمحر الدولية عقدت،        - ٤٣
تقرير الذي أُعد عن هذه احللقة الدراسية الضوء على خيارات خمتلفـة  وسلط ال. لقانون اإلنساين الدويللمتثال  الا

ورأى اخلرباء املشاركون يف احللقة الدراسية أن معظم العقبات الـيت           . لقانونلمتثال  اللسد الفجوات يف مسألة ا    
  .تواجه مسألة إنشاء آليات للمساءلة نامجة عن انعدام اإلرادة السياسية، وليس عن اعتبارات قانونية

   مالحظات ختامية- خامساً 
عدة جهات، من بينها حمكمة العـدل    اً  ن اخلرباء درسوا بالتفصيل املوقف الذي أكدته سلف       إجممل القول     - ٤٤

الدولية وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، فيما خيص التطبيق التكميلي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون              
وذكر .  املسلحة بوصفهما جمموعيت قوانني مترابطتني وتعزز إحدامها األخرى        اإلنساين الدويل يف حاالت الرتاعات    

أنه يف عصر وسائط اإلعالم العاملية، أتاح انتشار املعلومات فرصة وصول أخبار هـذه االنتـهاكات إىل عامـة                   
  .على الدول لكي تعمل على إهنائهااً كبرياً اجلمهور، وهو ما شكل ضغط
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  ملرفقا

  ةاء املشاركني يف املشاورقائمة بأمساء اخلرب
  السري ناجيل روديل، عضو اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛

  ؛السيد والتر كالني، ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً
   بالشعبة القانونية بلجنة الصليب األمحر الدولية؛ةقانونيال ةستشاراملكوردوال دروجيي، 

  قانونية باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛الستشارة امل، اويمىن رمش
  اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان؛أندرو كالهبام، مدير أكادميية جنيف للقانون 

   باملعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية؛ة، أستاذ ديباس-  فريا جاوالند
  لدى األمم املتحدة يف جنيف؛كويكر الراشيل بريت، ممثلة حقوق اإلنسان والالجئني، مكتب 

  عام بلجنة احلقوقيني الدوليني؛الستشار املفيديريكو أندرو، 
  .إيان سايدرمان، كبري املستشارين يف جمال القانون والسياسات العامة، جلنة احلقوقيني الدوليني

 -  -  -  -  - 

  


