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مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني
  
    

  اإلنسانية تصون التي بالقواعد التمسك    
  المستوى الرفيعي للقادة المستديرة المائدة اجتماع    
  اإلنسانية أجل من العمل خطة مسؤوليات من الثانية األساسية المسؤولية    

    
 االمتثـال تشـديد يقتضـيان املـدنيني ومحايـة اإلنسـانية املعانـاة تقليل إن إذ :قيود هلا احلروب حىت”

   .“الدويل للقانون
  اإلنساين للعمل العاملي القمة مؤمتر إىل العام األمني تقرير من
    

  األساسية االلتزامات    
  

 اخلطــرية واخلروقــات واالنتهاكــات اإلنســاين الــدويل للقــانون اجلســيمة االنتهاكــات تــزال ال  
 االنتهاكـات هـذه وتشـمل مـروع. نطـاق علـى اليـوم حـىت تُرتكـب اإلنسـان حلقـوق الدويل للقانون

 وجتويـــعَ  العشـــوائية، واهلجمـــات واملرضـــى، واجلرحـــى املـــدنيني ضـــد املوجهـــة اهلجمـــاتِ  واخلروقـــات
 غــري أو التعســفي واالحتجــاز والتعــذيب، واالغتصــاب، احلــرب، أســاليب مــن كأســلوب  املــدنيني

 الـــيت باشـــرةامل جمـــاتاهل عـــن الطويـــل املـــدى علـــى تنشـــأ وخيمـــة إنســـانية عواقـــب مثـــةو  القـــانوين.
 اجملـال يف العاملون وكذلك ومرافقهم نقلهم ووسائل الصحية الرعاية جمال يف العاملون اهل يتعرض
 تـؤثر الـيت قانونيـةال غـري عراقيلال عنو  اإلنسانية اإلغاثة عمليات يف املستخدمة واألعيان اإلنساين
   عليهم.

 الـــيت القواعـــد احـــرتام كفالـــة  أجـــل مـــن العمـــل مواصـــلة مـــن الظـــروف، كانـــت  أيـّــاً  بـــد، وال  
 اإلنســــان حلقــــوق الــــدويل القــــانونو  اإلنســــاين الــــدويل القــــانون إىل االلتجــــاءف اإلنســــانية. تصــــون
 لتـوفري ةهامـ وسـيلةً  ،وأبـداً  دائماً  احلال كان  كما  يظل، االنطباق حسب لالجئني الدويل والقانون
 ســـــياق يف القتـــــال عـــــن العـــــاجزين األشـــــخاصو  والطبيـــــة اإلنســـــانية والبعثـــــات للمـــــدنيني احلمايـــــة
 القــانون ألحكــام املســلح النـزاع أطــراف مجيــع متتثـل أن األمهيــة بــالغ ألمـر وإنــه املســلحة. النزاعـات
 واختـاذ اهلجـوم يف والتناسـب والعسـكريني املـدنيني بني التمييز قواعد ذلك يف مبا اإلنساين، الدويل

   العسكرية. العمليات آثار باحلماية املشمولني واألعيان األشخاص جتنيب بغية ،االحتياطات
 ســــياق يف املــــدنيني أوضــــاع حتســــني تقتضــــي مســــؤوليةٌ  اجلميــــع علــــى تقــــع ذلــــك، ومــــع  
 القـانون وأحكـام اإلنسـاين الـدويل القـانون ألحكـام االمتثـال ضـمانِ  طريـق عـن املسلحة النزاعات
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   2 مسودة التزامات

 هــذا وتعزيــزِ  ،القــانونني هــذين انتهاكــات عــن واملســاءلة التطبيــق الواجبــة اإلنســان حلقــوق الــدويل
 مــن اإلنســاين للعمــل العــاملي القمــة مــؤمتر انعقــاد فرصــة نغتــنم أن وعلينــا .املســاءلة وتلــك االمتثــال
 ةاملسـاعد إيصـال وتيسـري ،العدائيـة األعمـال آثـار املـدنيني لتجنيـب الالزمة اإلجراءات اختاذ أجل

 الـيت للقواعـد الكاملـة الفعاليـة وإيـالء ،وفضحها واخلروقات االنتهاكات عن والكشف ،اإلنسانية
   إنسانيتنا. تصون

 عـــــن تنبثـــــق الـــــيت هـــــذا، املســـــتديرة املائـــــدة الجتمـــــاع اخلمســـــة األساســـــية االلتزامـــــات إن  
 تـــويل اإلنســـانية، أجـــل مـــن العـــام األمـــني عمــل خطـــة مســـؤوليات مـــن الثانيـــة األساســـية املســؤولية
 تيســري إىلو  العدائيــة األعمــال ســري عــن النامجــة اإلنســانية العواقــب مــن حلــدّ ا إىل خاصــا اهتمامــا
ــدف .اإلنســانية الصــحية والرعايــة اإلنســاين العمــل  حتســني إىل اخلمســة األساســية االلتزامــات و
 وهـــي ملموســـة؛ تـــدابري خـــالل مـــن املــدنيني محايـــة وتعزيـــز الصـــلة ذات للواجبـــات العملـــي التنفيــذ

  جديدة. التزامات تنشئ وال هلاتعدّ  وأ القائمة االلتزامات صياغة تعيد  ال
  

 والقــانون اإلنســاين الــدويل القــانون احــرتام وحتســني بتعزيــز االلتــزام :1 األساســي االلتــزام  •  
  االنطباق. حسب لالجئني، الدويل والقانون اإلنسان حلقوق الدويل

 أثنـاء خاصة املدنية، واألعيان املدنيني محاية وحتسني بتعزيز االلتزام :2 األساسي االلتزام  •  
 جـراء مـن باملـدنيني الضـرر حلـاق منـع على مثال العمل طريق عن العدائية، األعمال سري

 ومنــــــع بالســــــكان املأهولــــــة املنــــــاطق يف النطــــــاق الواســــــعة املتفجــــــرة األســــــلحة اســــــتخدام
   العسكرية. العمليات تنفيذ أثناء املدنية األساسية للهياكل العسكري االستخدام

 معوقـات، ودون بسـرعة السـكان، مجيـع حيصـل أن بكفالـة االلتـزام :3 األساسـي االلتزام  •  
ا. اليت اإلنسانية املساعدة على   حيتاجو

 اخلــدمات أفــراد احــرتام إىل الراميــة اجلهــود وحتســني بتعزيــز االلتــزام :4 األساســي االلتــزام  •  
 ةومحايــ ،اإلنســانية اإلغاثــة وأصــول أفــراد إىل إضــافة الطبيــة واملرافــق النقــل ووســائل الطبيــة
 العنــف وأعمــال التهديــد وأشــكال اهلجمــات مــن واألصــول املرافــق وتلــك األفــراد هــؤالء

  األخرى.
 اإلنســـاين الـــدويل للقـــانون اجلســـيمة االنتهاكـــات فضـــحب االلتـــزام :5 األساســـي االلتـــزام  •  

 عـن باسـتمرار واإلعراب اإلنسان حلقوق الدويل للقانون اخلطرية واخلروقات واالنتهاكات
 األعمـــال تلـــك تكـــون عنـــدما اجلنـــاة مســـاءلة لضـــمان عمليـــة خطـــوات وباختـــاذ إدانتهـــا،
 الدويل. القانون جيرمها أفعاال

  
  


