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 تقرير ختامي
 

 موجز تنفيذي

الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر، يعرض هذا التقرير  1طبقا للقرار 
مجموعة من الخيارات وتوصيات اللجنة الدولية بغية تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي األشخاص 

مواصلة األبحاث والمشاورات والمناقشات بالتعاون مع إلى لجنة الدولية "ال 1القرار  دعاالمحرومين من حريتهم. وقد 
الدول، ومع الفاعلين اآلخرين ذوي الصلة إذا اقتضى األمر، بما في ذلك المنظمات الدولية واإلقليمية، بهدف تحديد 

"( ضمان بقاء قواعد القانون الدولي اإلنساني عملية في 1واقتراح مجموعة من الخيارات والتوصيات من أجل )"
 بيقها وذات أهمية في توفير الحماية القانونية لجميع األشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة..."تط

عن  وفق فترات زمنية منتظمة، بمعلوماتودعا القرار أيضا اللجنة الدولية إلى تزويد جميع أعضاء المؤتمر الدولي، 
ما مل إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للنظر فيه والقيام بالتقدم المحرز في عملها، وتقديم تقرير عن هذا الع

 يلزم.
 

  1لقرار بشأن اعملية التشاور 
ن القانون محددة ماللجوانب لوفرت اللجنة الدولية أساسا تستند إليه المناقشات خالل المشاورات إذ قدمت تقييمها 

ذكرت  ،فيما يخص النزاعات المسلحة الدوليةو حتاج إلى تعزيز. ت اي ترى أنهتالحتجاز الل المنظمالدولي اإلنساني 
بطريقة مناسبة احتياجات المحتجزين اإلنسانية. وبخالف  القائم يعالجن القانون الدولي اإلنساني أ اللجنة الدولية

و يترك هالنزاعات المسلحة غير الدولية أضيق نطاقا بكثير، و بذلك، فإن النظام المطبق على االحتجاز المرتبط 
ة ع، ُعرضت للمناقشة في المشاورات أرب1ضعف. وتماشيا مع المسائل المحددة في القرار  موقفالمحتجزين في 

 مجاالت محددة ذات بعد إنساني، وهي:
 ظروف االحتجاز؛ 
  ؛ةخاص صفةب المستضعفون المحتجزون 
 جراءاته؛  أسباب االحتجاز وا 
  .نقل المحتجزين 

 ألفتوتالمرحلة األولى من أربع مشاورات إقليمية.  تشكلتثالث مراحل:  على الدول جرت عملية التشاور بين
في إطار  الدول لكلالمرحلة الثالثة من اجتماع  ت. وتكونتينمركزي مشاورتين مواضيعيتينالمرحلة الثانية من 

 وما بعده. الثاني والثالثينالتحضير للمؤتمر الدولي 
دولة. وعقدت المشاورات في بريتوريا بجنوب  93خبيرا حكوميا يمثلون  170جمعت المشاورات اإلقليمية األربع و 

( وفي مونترو 2012( وفي سان خوسيه بكوستاريكا )تشرين الثاني/نوفمبر 2012أفريقيا )تشرين الثاني/نوفمبر 
لية في (. وعقدت اللجنة الدو 2013( وفي كوااللمبور بماليزيا )نيسان/أبريل 2013بسويسرا )كانون األول/ديسمبر 

، جلسة إعالمية مفتوحة لجميع البعثات الدائمة في جنيف وقدمت خاللها نتائج 2013تشرين الثاني/نوفمبر 
 المناقشات وخططها للخطوات المقبلة.
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 29األولى من  ة. جرت المشاور 2014للخبراء الحكوميين في عام  تينمواضيعي مشاورتينثم عقدت اللجنة الدولية 
المرتبطة بظروف االحتجاز وفئات المحتجزين  المسائلفي جنيف وركزت على  2014يناير كانون الثاني/ 31إلى 

تشرين األول/أكتوبر  22إلى  20الثانية من  المشاورة وعقدتفي النزاعات المسلحة غير الدولية.  المستضعفين
جراءات 2014  لية.حة غير الدو ونقل المحتجزين في النزاعات المسل هفي مونترو وتطرقت ألسباب االحتجاز وا 

تعمق لاختارت اللجنة الدولية إلجراء مناقشة مستفيضة ومثمرة أن تحّد من عدد الدول المشاركة لكي تفسح المجال ل
دولة المشاورة المواضيعية األولى وحضر خبراء  37الجوهرية. وقد حضر خبراء حكوميون من  المسائلدراسة في 
. ولضمان استمرار الشفافية أعدت اللجنة الدولية تقريرين عن المشاورتين دولة المشاورة المواضيعية الثانية 31من 

 لمناقشات. لالمواضيعيتين عرضت فيهما موجزا مفصال 
وكان الهدف األول من المشاورات المواضيعية هو إجراء تقييمات عملية لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر الظروف 

من  . وكان الغرضاإلنسانية تلبية احتياجات المحتجزين لوبأسالناجمة عن النزاعات المسلحة غير الدولية في 
التقييم العملي هو تسليط الضوء على خصوصيات النزاعات المسلحة غير الدولية والظروف الميدانية التي تنجم 

 مجديا وواقعيا. سيكون أي تعزيز للقانون الدولي اإلنساني في هذا المجال  أن من أجل ضمانعنها 
ركيز عليها التي ينبغي الت المحددةعناصر الحماية  معرفةني للمشاورات المواضيعية فهو الشروع في أما الهدف الثا
عبارة "عناصر الحماية" فئات الحماية المحددة التي سيتم التركيز عليها في مناقشات ب ويقصد. المقبلةفي المناقشات 

  ألشكال الحماية. المعياري الحقة وتترك جانبا المضمون 
نيسان/أبريل  29إلى  27الدول عقد في جنيف بسويسرا من  لكلوكانت المرحلة الثالثة من المشاورة عبارة عن اجتماع 

المشاورات اإلقليمية والمواضيعية  البناء على( 1بعثة وكان له ثالثة أهداف، هي: ) 112. وحضرت االجتماع 2015
( تقييم آراء جميع الدول في 2لخروج بها من تلك المناقشات؛ )الرئيسية التي يمكن ا النقاطوتنقيح  ةمن خالل مناقش

( االستماع إلى آراء الدول في مختلف الخيارات 3؛ )المقبلةالحماية التي يمكن التركيز عليها في المناقشات  عناصر
أعربت  يالرئيس حول اآلراء الت استنتاجاتككل. وقد نشرت اللجنة الدولية  العمليةنبثق عن ي صك ختاميمن أجل 

 عنها جميع الدول خالل االجتماع.
 الرئيسية للمشاورات االستنتاجات

األربعة  ةاإلنساني الشواغلأكدت المشاورات عموما أن االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة غير الدولية وأن مجاالت 
رحوا مسائل طين مشارك بضعةالتي حددتها اللجنة الدولية من المسائل الصائبة التي ينبغي التركيز عليها. ورغم أن 

، االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة الدولية بصفة عامةفضال عن  ،أخرى تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية
 .الشأنت الشواغل اإلنسانية التي ينبغي معالجتها في هذا لم يكن هناك أي اقتراحات معينة في مجاال

وكانت المشاورات أيضا فرصة للوقوف على ما تراه الدول مهما في إطار أي جهد يرمي لتعزيز القانون الدولي 
ة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. ويؤكد هذا التقرير فهم اللجن المحتبسينالمحتجزين  الذي يحمياإلنساني 

اإلرشادات ال تستطيع ورغم أن هذه . عمليةال همن أجل المضي قدما في هذ إرشادات ويحددالدولية آلراء الدول 
لت اللجنة في السنوات األربع الماضية، فقد بذ دارتالمناقشات التي الخاصة بتفاصيل الو الدقيقة مالمح التجسيد كل 

 وتقدمها بطريقة ترسي أساسا مجديا للمضي قدما. النوعيةالدولية قصارى جهدها لكي تجسد فحوى المناقشات 
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ما عناصر الحماية التي ينبغي التركيز عليها في المناقشات المقبلة حول تعزيز  إلى حدوأخيرا، وضحت المشاورات 
القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية. ويعرض هذا التقرير قائمة العناصر التي 

وستلقى . مليةعال هضم التعليقات الواردة من المشاركين طوال هذياقترحتها اللجنة الدولية خالل مختلف المشاورات و 
 أخرى.  في أي مناقشات مقبلة أي اقتراحات ترمي إلى إضافة عناصر الترحيب

 الخيارات والتوصيات للمضي قدما
ضع كل: معاهدة دولية؛ وصك لو ك عمليةلل المنشود الختامي الصك تخص شكلخيارات  ةتحدد اللجنة الدولية ثالث

 مثل إجراءات العمل النموذجية ومواد التدريب. تكميليةالمعايير غير ملزم تعتمده الدول؛ وأدوات تنفيذ 
ر سيكون أكث – أو تعديل معاهدة قائمة –وترى اللجنة الدولية أن التفاوض حول معاهدة دولية ملزمة واعتمادها 

لتعزيز القانون الدولي اإلنساني في هذا المجال. لكن في ضوء التعليقات التي وردت خالل المشاورات يتضح فعالية 
نظر معاهدة. ويمكن مع ذلك إعادة العلى تفاوض لل عمليةأن الدعم السياسي غير كاف في هذه المرحلة للشروع في 

 .مليةعفيدا لتكميل أي صك ينبثق عن هذا الفي هذه المسألة الحقا لتقييم ما إذا كان وجود معاهدة سيكون م
 - إن لم يكن مثاليا –أمر ممكن ومجٍد  الدول تقرهصك لوضع المعايير غير ملزم وجود وبخالف ذلك، يبدو أن 
بإجراءات نموذجية أو أدوات عمل أخرى للتنفيذ. ورغم  مثل هذا الصك الختامي إكمالأيضا للمضي قدما. ويمكن 

 مساهمة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للمحتجزين يقدممعاهدة، يمكن مع ذلك أن له حجية الليست أن هذا الخيار 
 قوات االحتجاز.إلى  توجيهات أوضحفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية عبر تقديم 

 بناء على ذلك، توصي اللجنة الدولية بما يلي:و 
 طبق ت ةزمغير مل ةيسير صياغة صك أو صكوك ختاميأن يمنح المؤتمر الدولي للجنة الدولية تفويضا لت

 على االحتجاز ألسباب مرتبطة بالنزاعات المسلحة غير الدولية؛
   ظروف  ، وهي1أن يتناول الصك الختامي مجاالت الشواغل اإلنسانية األربعة المحددة في القرار

جراءاته؛ ونقل المحتجزينةخاصصفة االحتجاز؛ والفئات الضعيفة ب تسترشد  وأن –؛ وأسباب االحتجاز وا 
 غطيها بعناصر الحماية وما يرتبط بها من مناقشات؛يالمسائل اإلنسانية المحددة التي 

  لحظة إلقاء القبض ذمن من الحرية الحرمان االعتبار تأخذ في صك ختاميإعداد  حولالمناقشات  تظلأن 
 قد يحدث تيالتنوع السياقات الميدانية و  هظروفمراحل االحتجاز و  لجميعالتطرق  بهدف إطالق السراح حتى
 االحتجاز؛فيها 

  قا نزاع مسلح غير دولي وف -وعندما يحدث-إذا حدث  مفهوم مفاده أنه استنادا إلىأن تتواصل المناقشات
ة وفير أشكال حمايت فال بد من ،المشتركة و/أو البروتوكول اإلضافي الثاني 3المادة  الواردة في معاييرلل

  ؛أقوى لتلبية االحتياجات اإلنسانية للمحتجزين في سياق النزاعات
 مناسبة من بدرجاتجميع عناصر الحماية  تغطي ةأن ترمي عملية الصياغة إلى صك أو صكوك ختامي 

 مع المراعاة الواجبة لتأثير مختلف الظروف الميدانية ومدة االحتجاز؛ ،والمرونة التقييد
  تناول المواضيع ثم يجري ابتداء من ظروف االحتجاز  2016أن يبدأ العمل على صك ختامي في عام

 تباعا؛



4 
32IC/15/19.1 

 

 ن ينبثق ع ختامي أي صكأن تعتمد هذه الدول مع الدول و  بالتعاون الوثيق ختامي أي صك أن يصاغ
الع وجهات استطسيجرى  )عند االقتضاء، أثناء عملية الصياغةينبغي تحديده إجراء  من خالل عمليةال ههذ

 .(الصياغة ثراء عمليةإلالمعنية  الجهات الفاعلة األخرى  نظر
ن اللجنة الدولية على  بأن المؤتمر الدولي سيدعم هذه الجهود للبناء على التقدم الكبير المحرز حتى اآلن  ثقةوا 

 هذا التقرير أهمية العمل المنجز طوال السنوات األربع الماضية. يبرزوتأمل في أن 
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 مقدمة -أوال
الحرمان من الحرية أمر واقع يحدث في النزاعات المسلحة. وهو نتيجة عادية للعمليات القتالية بين القوات المسلحة 

القة ذلك أيضا ع وتنشأ عنفي مثل هذه األوضاع في المستقبل المنظور.  محوريةالمنظمة ويرجح أن يظل سمة 
ها سلطات وتكون في من حبسوهميفعله أو ال يفعله  إزاء ما شديد في موقف ضعفخاصة يكون فيها المحتجزون 

طاق ن. ويعد كل من التعذيب والقتل خارج تهموكرام االحتجاز مسؤولة عن الحفاظ على صحة المحتجزين عندها
العدالة واالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي أو غير القانوني والعزل واإلهمال بضعة أمثلة على صنوف الضرر 

األطراف  ينبالتوتر  يزيدو عدم الوفاء بااللتزامات المترتبة عنها.  ينتج عن انتهاك هذه العالقة أوالذي يمكن أن 
نزاعات بال تصلمالسياق ال ن فييلمحتجز بالنسبة ل واقعا ملموسا صنوف الضرر هذه صبحتأن  احتمالمن  المتحاربة
 المسلحة.

ن ال يحظر الحرمان م وهو ،لتنظيم النزاعات المسلحةالمصممة  ينقانونال مجموعة منإن القانون الدولي اإلنساني 
أن  - عندما يتم بطريقة تحفظ للمحتجز سالمته البدنية وكرامته–الحرية. في الواقع، يمكن إلتاحة خيار االحتجاز 

ي غير أن القانون الدولي اإلنسان من العنف والخسائر البشرية الناجمة عن النزاعات المسلحة. في الغالبتخفف 
ريقة إنسانية وتوجد لهذا الغرض قواعد في القانون المطبق على كل من النزاعات يركز على ضمان تنفيذ االحتجاز بط

المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. ويمكن أن تعزى أغلبية المشكالت اإلنسانية التي تنشأ في االحتجاز 
 لمجاالتالمشكلة الوحيدة. ففي بعض إلى عدم احترام هذه القواعد. لكن عدم االمتثال للقانون الدولي اإلنساني ليس ا

 تعزيز.إلى تحتاج هذه القواعد نفسها 
للمؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر، يعرض هذا التقرير مجموعة من  1طبقا للقرار و 

لمحرومين من ا األشخاصالذي يحمي الخيارات وتوصيات اللجنة الدولية الرامية إلى تعزيز القانون الدولي اإلنساني 
تقرير سابق عن الحالة الراهنة للقانون الدولي اإلنساني قدمته اللجنة الدولية إلى المؤتمر الدولي ل واستجابة حريتهم.

"يّقر بما يحدده التقرير من الشواغل اإلنسانية الخطيرة والتحديات التي ينبغي  1الحادي والثالثين، فإن القرار 
الخصوص تلك المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة." معالجتها، وعلى وجه 

ودعا المؤتمر الدولي الحادي والثالثين اللجنة الدولية  "لموس ومنّسق لمعالجة هذه المشاكلويدعو أيضا إلى "تحرك م
ل، ومع الفاعلين اآلخرين ذوي الصلة "إلى مواصلة األبحاث والمشاورات والمناقشات بالتعاون مع الدو  1في القرار 

 تحديد واقتراح مجموعة من الخيارات والتوصيات إذا اقتضى األمر، بما في ذلك المنظمات الدولية واإلقليمية، بهدف
"( ضمان بقاء قواعد القانون الدولي اإلنساني عملية في تطبيقها وذات أهمية في توفير الحماية القانونية 1من أجل )"
 ."من حريتهم بسبب النزاعات المسلحةشخاص المحرومين لجميع األ

ودعا القرار أيضا اللجنة الدولية "إلى تزويد جميع أعضاء المؤتمر الدولي الثاني والثالثين، وفق فترات زمنية منتظمة، 
ر مبمعلومات عن التقدم المحرز في عملها، وتقديم تقرير عن هذا العمل يتضمن سلسلة من الخيارات، إلى المؤت

  الدولي الثاني والثالثين للنظر فيه والقيام بما يلزم."
من خالل سلسلة من المشاورات اإلقليمية والمواضيعية  1ونفذت اللجنة الدولية التفويض المسند إليها بموجب القرار 

إيجاز بمن هذا التقرير  "ثانيا"الجزء  يوضح. و عملية التشاورالدول. ويلخص هذا التقرير نتائج لكل  واجتماع
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لتي ترى المسائل اإلنسانية والقانونية ا "ثالثا"الجزء  يشرح بينما، عملية التشاورالمصطلحات المستخدمة في سياق 
يعرض ف "خامسا". أما الجزء اومختلف مراحله عملية التشاور "رابعا". ويشرح الجزء لمعالجتهااللجنة الدولية حاجة 

حماية التي اقترحت ال عناصر "سادسا". ويقدم الجزء عملية التشاورالنتائج الرئيسية لأنه على اللجنة الدولية  هما فهمت
 لعرض مجموعة من الخيارات للمضي قدما. وأخيرا "سابعا"في المستقبل. وخصص الجزء  ةباعتبارها أساسا لمناقش

قانونا عمليا  ون الدولي اإلنسانيالقانبقاء توصيات اللجنة الدولية بشأن الطريقة التي يكفل بها  "ثامنا"يقدم الجزء 
 وصالحا لتوفير الحماية القانونية لكل الذين حرموا من حريتهم في سياق النزاعات المسلحة.

 
 المصطلحات -ثانيا

يا أ –رد ف حبسألغراض هذا التقرير، تستخدم عبارة "الحرمان من الحرية" مرادفا لمصطلح "االحتجاز" ويقصد بها 
في مكان محدد ال يمكن للمحتجز أن يغادره حسب  - أو اإلطار القانوني الذي يحكمه الحبسكانت أسباب هذا 

تلك  شمليظروف نطاق واسع من الإرادته. ويمكن أن تتراوح مدة االحتجاز بين لحظات وسنوات وقد تحدث في 
 التي ال تنطوي على أخذ الشخص إلى مكان آخر غير المكان الذي بدأ فيه تقييد حركته. 

. ائيجن جرمشخص ما ومعاقبته على  مالحقةويقصد بعبارة "االحتجاز الجنائي" االحتجاز الذي يحدث بغرض 
ين بأثر القوانتطبيق سياق االحتجاز الجنائي بموجب القانون الدولي اإلنساني تحظر عموما  وأشكال الحماية في

 .1رجعي وتوفر ضمانات قضائية أساسية وتشترط محاكمة عادلة
نية في أم لدواعٍ صطلح "االعتقال" إلى نوع محدد من االحتجاز غير الجنائي وغير العقابي الذي يفرض ويشير م

في النزاعات المسلحة الدولية، يعد االعتقال أقسى أنظمة االحتجاز التي يمكن استخدامها و . 2النزاعات المسلحة
لثالثة( معاملة أسرى الحرب )اتفاقية جنيف اللتحكم في تحركات وأنشطة األشخاص المحميين باالتفاقية المتعلقة ب

أسرى الحرب  ويجوز اعتقال 3واالتفاقية المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة(.
وال يجوز اعتقال األشخاص الموجودين في أرض محتلة والمحميين باتفاقية جنيف  بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

أما . "ألسباب أمنية قهريةمن فيهم المدنيون المشاركون في العمليات القتالية، إال عندما يكون ذلك "الرابعة، ب
ون من وقد يكوالمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  لطرف المحارب نفسهاألشخاص الموجودون على أرض ا

 اعتقالهم " إال إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة." يجوزمدنيون مشاركون في العمليات القتالية، فال بينهم 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع )المادة  3وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، ال يمنع االعتقال بموجب المادة 

، لثاني(ا)البروتوكول  من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف 5صراحة المادة  عليهالمشتركة( ونصت  3

                                                

 :البروتوكول اإلضافي األولو  ؛126والمادة  76-64المواد : اتفاقية جنيف الرابعة؛ 108-99و 88-82المواد  :انظر مثال اتفاقية جنيف الثالثة1 
 .6المادة  :البروتوكول اإلضافي الثانيو  ؛75المادة 

ويعتبر هؤالء  أم ال. واء كان ذلك في نزاع مسلحما ألقي عليه القبض بتهم جنائية س االعتقال ال يشمل االحتجاز القانوني السابق لمحاكمة شخص 2
المشتركة التي تنص على ضمانات قضائية وكذلك بالبروتوكول اإلضافي  3األشخاص محتجزين جنائيين، ومن ثم فهم محميون بأحكام المادة 

 الثاني عند االقتضاء.

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 78و 42الثالثة والمادتين من اتفاقية جنيف  21انظر المادة  3
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إذ تشمل "األشخاص المحرومين من حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين." ولكن 
جراءات تنفيذه لم تحدد بدقة أكبر في األحكام المعنية.  أسباب  وا 

خرى أو لى دولة أإ ةالنزاعات المسلحنزاع من محتجز ما من طرف في  تسليم"نقل" في هذا التقرير  بكلمةويقصد 
يسلم فيها المحتجز دون عبور حدود دولية. ولكنه ال يشمل الحاالت . ويشمل ذلك الحاالت التي كيان غير دولةإلى 

 لطرف النزاع نفسه. نتنتميا ينالتي يسلم فيها المحتجز بين سلطت
 

 اإلنسانية المطلوب معالجتها للمسائلتقييم اللجنة الدولية  -ثالثا
حماية ل وصالحاللمؤتمر الدولي الحادي والثالثين إلى ضمان بقاء القانون الدولي اإلنساني عمليا  1يرمي القرار 

جميع األشخاص الذين يحرمون من حريتهم في سياق النزاعات المسلحة. ولكي يكون هناك أساس للمناقشة خالل 
الحتجاز ل المنظمالمحددة في القانون الدولي اإلنساني ، تقاسمت اللجنة الدولية آراءها حول المواطن عملية التشاور

ته على من هذا التقرير تقييم اللجنة الدولية العام لحالة القانون الراهنة وقدر  "ثالثا"التي ينبغي تعزيزها. ويلخص الجزء 
 ل من الجزءكالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتناول  من تلبية االحتياجات اإلنسانية للمحتجزين في كل

 بشأن التقييم المذكور. عملية التشاورخالل  الواردةمن هذا التقرير التعليقات  "خامسا"الجزء و  "رابعا"
 

 االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة الدولية -ألف
د تم . ولقاتمعاهدالنظام عدد كبير من قواعد لدولية ليخضع الحرمان من الحرية المرتبط بالنزاعات المسلحة ا

حكما ينظم االحتجاز من كل جوانبه  175التصديق عالميا على اتفاقيات جنيف األربع وهي تتضمن أكثر من 
القواعد االحتجاز و  وأسباب ؛واالحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة؛ المحتجزين لحبسالظروف المادية  :تقريبا

ونقل المحتجزين بين السلطات وما إلى ذلك. ويأتي البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات  ؛رتبطة بهاإلجرائية الم
ليكّمل هذا النظام بقواعد صيغت أساسا لحماية األشخاص الذين ال يندرجون في نطاق  )البروتوكول األول( جنيف

ات المسلحة االحتجاز المرتبط بالنزاع أيضا تطبيق اتفاقيات جنيف األربع. وينظم القانون الدولي اإلنساني العرفي
 الدولية.

وبالنظر إلى التصديق عالميا على اتفاقيات جنيف والتصديق الواسع النطاق على البروتوكول اإلضافي األول 
والقانون الدولي اإلنساني العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية، ترى اللجنة الدولية أن القانون الدولي 

سياق هذه  فين يالمحتبسللمحتجزين بطريقة مناسبة في الوقت الراهن االحتياجات اإلنسانية  يعالجاني اإلنس
لم تشر إلى أي مجاالت محددة  1بشأن القرار  عملية التشاوراألوضاع. وكما وضحنا آنفا، فإن الدول المشاركة في 

بحاجة إلى تعزيز في القانون الدولي اإلنساني المطبق على االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة الدولية. ورغم عدم 
والدعوة  ،حاجة عاجلة لتعزيز القانون في هذا المجال، يستحسن أن تواصل الدول التفكير في هذه المسألة وجود

 أي أفكار حول المجاالت المحددة التي تحتاج إلى اهتمام كلما ظهرت. تبادلعضاء المؤتمر الدولي إلى موجهة أل
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 االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة غير الدولية  -باء
ط بالنزاعات المسلحة غير الدولية أضيق نطاقا بكثير. ويتمتع المحتجزون بتلمر النظام المطبق على االحتجاز ا

المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني، إال أن أشكال الحماية تلك  3بموجب المادة  الحماية األساسيةبأشكال 
 4مقارنة بالحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول. والخصائصمحدودة من حيث النطاق 

حول مدى إمكانية تطبيق قانون حقوق اإلنسان ومالءمته  ينعالوة على ذلك، ما زال الجدل واالختالف مستمر و 
أطراف نزاع  سلوك يؤثر فيحدود الدقيقة للقانون الدولي اإلنساني العرفي وكيف يمكن للقانون الدولي أن حول الو 

د . وقاعقيدت . وتأتي الحالة الخاصة المتعلقة باالحتجاز خارج األراضي لتزيد هذه المسائلمسلح ما من غير الدول
على أرض دولة واحدة وتمتد إلى أرض دولة أخرى؛  مثال في النزاعات التي تندلعيحدث االحتجاز خارج األراضي 

وفي النزاعات التي تضم قوات متعددة الجنسيات تتقاتل فيها إلى جانب قوات دولة مضيفة مع مجموعة مسلحة أو 
 مسلحة تنفذ عملياتها عبر حدودها.  جماعةفيها دولة ما  تقاتلأكثر من غير الدول؛ وفي النزاعات التي 

ن  وقد لفتت اللجنة الدولية االنتباه إلى هذه المشكلة في تقريرها الذي قدمته إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثين. وا 
شير إلى تالحالة الراهنة للقانون الدولي اإلنساني والجوانب المطلوب تعزيزها، فهي عن اللجنة الدولية إذ تقدم تقييمها 

أن نقص المعايير القانونية التي تحكم االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة غير الدولية يشكل عقبة كبيرة أمام 
العملية وسعت اللجنة الدولية طوال  وصون صحتهم وكرامتهم. 5الحفاظ على حياة من احتجزوا في هذه النزاعات

 على سد هذه الثغرة في القانون الدولي اإلنساني.  إلى تركيز االنتباه 1القرار المؤدية إلى اتخاذ 
رأت أن  ةينساناإل شواغلللوحددت المنظمة في تقريرها إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثين أربعة مجاالت معينة 

ور عة محوكانت هذه المجاالت األرب ،أي تعزيز للقانون المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية ينبغي أن يعالجها
 النقاش طوال السنوات األربع الماضية من المشاورات. وهي:

 ظروف االحتجاز؛ 
 المحتجزون المستضعفون بصفة خاصة؛ 
  جراءاته؛أسباب االعتقال  وا 
 .6نقل المحتجزين  

 وضح األقسام التالية الشواغل اإلنسانية والقانونية المرتبطة بكل مجال بقدر أكبر من التفصيل.وت

                                                
إلنسان ا تجدر اإلشارة إلى أن ديباجة البروتوكول الثاني تذكر بأن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان تمنح حماية أساسية لإلنسان وأن هذا 4

 ئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام.في الحاالت التي ال يغطيها القانون الجاري به العمل، تحت حماية مباد يظل،
 ,Geneva,  131IC/11/5.1. , Doc.Strengthening legal protection for victims of armed conflictsICRCانظر  5

-international-www.icrc.org/eng/resources/documents/report/31 available at9,  p.October 2011, 
31.htm-10-2011-report-ihl-strengthening-conference. 

 بحرمان المرتبطة العسكرية واالعتبارات اإلنسانية الشواغل تحليل بأهمية يعترفبنفسه الذي " 1األربعة مبينة أيضا في القرار  المجاالت 6

 وظروف األشخاص لهؤالء اإلنسانية المعاملة كفالة إلى أخرى، أمور بين من يهدف، والذي المسلحة، النزاعات بسبب حريتهم من األشخاص
 الضمانات وتوفير االستضعاف، حالة من تزيد أن يمكن التي العوامل من وغيرها واإلعاقات والجنس للعمر االعتبار إيالء مع مالئمة احتجاز

 ".المسلح؛ بالنزاع مرتبطة ألسباب نقلهم أو اعتقالهم أو احتجازهم يتم الذين لألفراد المطلوبةوالقانونية  اإلجرائية

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/31-international-conference-strengthening-ihl-report-2011-10-31.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/31-international-conference-strengthening-ihl-report-2011-10-31.htm
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 بصفة خاصة المستضعفةظروف االحتجاز والفئات  -1
تناول هذين ري يج، بصفة خاصةلتداخل الكبير بين المسائل المرتبطة بظروف االحتجاز والفئات الضعيفة ل نظرا

 المجالين األولين معا. 
حكم  100كثر من في حالة االحتجاز في النزاعات المسلحة الدولية تقتضي اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة االمتثال أل

أسرى الحرب والمدنيين. وهي تعالج مجموعة واسعة من الشواغل المحتملة  التي يجوز فيها احتجازظروف الينظم 
 ،االتصال بالخارجو  ،الحصول على الرعاية الطبيةو  ،مالءمة أماكن اإلقامةو  ،والمياه الطعاموتشمل: توفير 

 ،لتأديبيةقسوة التدابير او  ،معسكرات االعتقالفي عمل الظروف و  ،االحتياجات الخاصة للمحتجزين المستضعفينو 
  7وما إلى ذلك.

سبة إلى النزاعات المسلحة غير الدولية، فإن جميع التفاصيل تقريبا التي وردت في اتفاقيات جنيف غير نأما بال
تظل عامة جدا رغم أنها المشتركة من أشكال الحماية التي  3إال ما نصت عليها المادة  يوجدموجودة مع ذلك، وال 
المشتركة جميع األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة أو لم يعودوا يشاركون في العمليات  3حيوية. وتغطي المادة 

عتداء المادة األفعال المحظورة التالية: اال ثم تعددالقتالية وتقتضي معاملتهم معاملة إنسانية بدون أي تمييز ضار. 
نية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب؛ واالعتداء على الحياة والسالمة البد ىعل

الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والشكل المحدد من الحرمان من الحرية وهو 
المشتركة، رغم تضمنها  3المادة "أخذ الرهائن". وتشمل هذه األحكام حتما األشخاص المحرومين من حريتهم، ولكن 

لهذه المقتضيات العامة، فهي لم تذكر شيئا بخصوص ظروف االحتجاز وال االحتياجات المحددة للفئات الضعيفة 
 من المحتجزين. 

االقتضاء، على بعض التفاصيل اإلضافية. وهو يأتي بإضافة إلى قائمة وينص البروتوكول اإلضافي الثاني، عند 
ب والعقوبات البدنية والنه يقالمشتركة، إذ يحظر بوجه خاص الرق وتجارة الرق 3رة الواردة في المادة األفعال المحظو 

وينص بصفة أعم على أن يزودوا بالطعام  8واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وخدش الحياء وأعمال اإلرهاب.
والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية 

ويجب السماح للمحتجزين بتلقي اإلغاثة بصفة فردية أو جماعية وممارسة  9ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح.
االستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك  - حملوا على العمل ذاإ-ويجب أن "تؤمن لهم  دينيةشعائرهم ال

 مرافق االحتجاز والفحوص موقعأيضا  الثاني ويتناول هذا البروتوكول 10التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون."
رسال وتلقي الرسائل.   11الطبية وا 

ني أيضا بعض أشكال الحماية لفئات محددة من األشخاص المحرومين من ويتضمن البروتوكول اإلضافي الثا
اإلمكان  قدروا وأن يلقحريتهم. وينص على أنه ينبغي احترام الجرحى والمرضى وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية 

                                                
 .131-107و 100-81المواد  ، واتفاقية جنيف الرابعة:77-13المواد انظر مثال اتفاقية جنيف الثالثة:  7

 
  4انظر البروتوكول اإلضافي الثاني: المادة  8
 (1)5انظر البروتوكول اإلضافي الثاني: المادة  9

 المرجع نفسه 10
 ( 2)5انظر البروتوكول اإلضافي الثاني: المادة  11
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 قدر اإلمكان –وينص أيضا على أن تحتجز النساء  12ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم.
وفيما يتعلق باألطفال، فإن البروتوكول  13في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء. -

ذا تفرق على أنه بصفة عامة اإلضافي الثاني ينص  يجب توفير الرعاية والمعونة لألطفال بقدر ما يحتاجون. وا 
فيجب على السلطات أن تتخذ تدابير من أجل لّم شملهم. ويجب أن يتلقى األطفال التعليم  أهاليهماألطفال عن 

في القوات المسلحة للدولة وال في الجماعات  من العمرالمناسب وال يمكن تجنيد األطفال ما دون الخامسة عشرة 
الفعل يخص األطفال المشاركين ب المسلحة غير الدول ويجب أال يسمح بأن يشاركوا في العمليات القتالية. أما فيما

ة تطبيق أشكال على مواصلتحديدا ، فينص البروتوكول الثاني يلقى القبض عليهملعمليات القتالية الذين قد في ا
 .14الحماية المذكورة أعاله

ال يطبق المشتركة ولذلك فهو  3المادة مرتفعا عن الحد األدنى لتطبيق تطبيق حدًا أدنى لللبروتوكول الثاني غير أن ل
لى فيها دولة ما في نزاع مسلح ع تشاركإال على بعض األنواع من النزاعات المسلحة غير الدولية: النزاعات التي 

من  لتمكينها تلك الدولة من أرض على جزء قيادة مسؤولةتحت سيطرة ال هذه تمارسأرضها ضد جماعة مسلحة 
توكول ولتنفيذ هذا البروتوكول. وحتى في هذه الحاالت التي يطبق فيها البرو  متواصلة ومنسقةالقيام بعمليات عسكرية 
كافية حقا لمعالجة الشواغل اإلنسانية  هذا البروتوكول إذا كانت أحكام عما لمرء أن يتساءلالثاني، يجب على ا

اتفاقيات  امه أحكعلي بقدر ما هيمفصلة البروتوكول اإلضافي الثاني  ليست أحكامالمتعلقة بظروف االحتجاز. و 
وال تعالج بطريقة مباشرة العديد من الشواغل اإلنسانية األكثر إلحاحا كاالحتياجات الخاصة للنساء واألطفال  ،جنيف

 والفئات الضعيفة األخرى أو الحاجة إلى تسجيل المحتجزين.
جماال ال نزرا إلمسلحة غير الدولية يتضمن قانون المعاهدات الخاص بالقانون الدولي اإلنساني في النزاعات اال ، وا 
من األحكام المفصلة بشأن ظروف االحتجاز أو االحتياجات المحددة للمحتجزين المستضعفين. وقد تم التركيز  يسيرا

والقوية نسبيا المطبقة على االحتجاز في النزاعات المسلحة الدولية، بموجب بشدة على هذه الثغرة في األحكام العديدة 
لزامي بعد أن و  ارتأتلبروتوكول اإلضافي األول. وتجسد تلك القواعد ما اتفاقيات جنيف وا زنت االدول أنه ممكن وا 
مع ارخ ويثير هذا التناقض الص االعتبارات اإلنسانية. وبينواقع النزاعات المسلحة بين مجريات بطريقة سديدة 

انية الحاالت التي تطرح العديد من المخاوف اإلنس -ة في النزاعات المسلحة غير الدوليبها  القواعد المتفرقة المعمول
مسألة ما إذا كان المضمون الجوهري لبعض أشكال  - بير عن النزاعات المسلحة الدوليةالمماثلة رغم اختالفها الك

في سياق  ازلالحتج سيكون مناسبا وفي البروتوكول اإلضافي األول جنيف في اتفاقيات مبّينالالحماية أو كلها 
. وبالفعل فإن بعض هذه المعايير على األقل تطبق أصال باعتبارها قانونا دوليا إنسانيا ت المسلحة غير الدوليةالنزاعا
 15.عرفيا

وخارج إطار القانون الدولي اإلنساني، تنص معايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا على مجموعة واسعة من 
المواصفات المفصلة بدرجة أكبر من أجل نظام احتجاز مالئم. وهي تتضمن مثال أحكاما عن أماكن اإلقامة واألسرة 

                                                
  7و 5انظر البروتوكول اإلضافي الثاني: المادتين  12
  5انظر البروتوكول اإلضافي الثاني: المادة  13
  4انظر البروتوكول اإلضافي الثاني: المادة  14
Beck (eds), Customary International Humanitarian Law, -Marie Henckaerts and Louise Doswald-Jean نظرا 15

Volume I: Rules, Cambridge University Press, 2005, Rules 118-128. 
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يل طبية والنظافة. وتتضمن أيضا أحكاما تقتضي تسجوالمالبس وكمية الطعام ونوعيته والنشاط البدني والخدمات ال
لتأديب والعقاب ابو  يةالدينالشعائر ، وعلى أشكال حماية تتعلق بممارسة الخارجبالمحتجزين والسماح لهم باالتصال 

غير أن هذه الصكوك ليست ملزمة قانونا في حد ذاتها وعلى  16.فصل مختلف فئات المحتجزينبنقل المحتجزين و بو 
 وق اإلنسان الدولية عموما، فهي ال تتطرق للجماعات المسلحة من غير الدول.غرار حق

 
جراءاتهأسباب االعتقال  -2  وا 

دون اتخاذ  ولةللحيللقد ُحدد مجال ثان بالقانون الدولي اإلنساني ينبغي تعزيزه، وهو مجموعة القواعد التي صيغت 
العتقال األشخاص. ورغم أن سلطات االحتجاز ال تشير دائما إلى االعتقال بهذا االسم تحديدا فهو  تعسفيةقرارات 

آليات  قوتعلي الل التصديق على قوانين الطوارئ ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة غير الدولية اليوم. ومن خ
ا ترى اعات المسلحة غير الدولية أحيانا أفرادالرقابة القضائية وغيرها من التدابير، تحتجز الدول المشاركة في النز 

 أنهم يشكلون تهديدات أمنية في إطار بعيد عن نظام القضاء الجنائي العادي. 
وكما أشير إليه آنفا، فإن الحرمان من الحرية أمر واقع مرتبط بالنزاعات المسلحة. وفي الوقت نفسه، يترتب عن 

يمكن و اتها ارة كبيرة في حد ذأن تصادر حرية المرء فهذه خسو  تواؤها.االحتجاز خسارة بشرية واضحة وكبيرة يجب اح
اك من يترك هنإذ أن طويلة،  اتنفسية وانفصاال عن األقارب لفتر  أن تسبب المدة التي يقضيها في الحجز صدمة

ال عندما مث -زوجته وأطفاله بال معيل. وقد ال يمكن تجنب بعض هذه العواقب، لكن عندما يكون االحتجاز تعسفيا 
يحدث بطريقة غير متوقعة أو ُيستخدم كشكل من العقاب الجماعي أو يتجاوز الظروف المبررة له أو يحدث نتيجة 

فإن الخسائر البشرية تتعدى ما تقتضيه الضرورة العسكرية. ويرمي القانون  - عدم التحقق من الهوية أو بالخطأ
شتراط امن الحرية بطريقة تعسفية أو غير قانونية وعبر  الدولي إلى التخفيف من هذا الضرر عبر حظر الحرمان

ما يكفي  ااالحتجاز وفقا لألسباب واإلجراءات التي يمليها القانون. وهو بذلك يضمن أن دواعي االحتجاز فيه حدوث
 من الشفافية والتوقع وأن هناك ضمانات إجرائية قائمة للتحقق من أن تلك الدواعي موجودة في كل حالة.

القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي من االعتقال التعسفي أو غير القانوني في النزاعات المسلحة الدولية ينقسم 
( والضمانات اإلجرائية التي 2سباب االعتقال )أل تضع تعريفا( القواعد األساسية التي 1)بصفة عامة إلى فئتين: 

األساسية التي وضعت في قانون المعاهدات للنزاعات تضمن أن األسباب مستوفاة في كل حالة. وتقتضي القواعد 
توازنا قواعد ال تعكس. وبذلك 18تهديدا أمنيا معينا لشكأو أن ي 17بوضع معينمتمتعا الفرد  يكون  المسلحة الدولية أن

من جهة  من الحرية الحرمان مترتبة علىبالعواقب اإلنسانية ال واالعتراف، من جهة الضرورة العسكرية بينعالقا 
                                                

والتي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة  1955آب/أغسطس  30انظر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المؤرخة  16
( في 62-د) 2076و 1957تموز/يوليو  31 المؤرخ( 24-د)جيم  663قراريه المجرمين ووافق عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

االقتصادي ووافق عليها المجلس  ، وروجعت هذه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد مانديال(1977أيار/مايو  13
 .E/CN.15/2015/L.6/Rev.1من خالل قراره 2015أيار/مايو  22في  واالجتماعي

 

 
 .21ثة: المادة انظر اتفاقية جنيف الثال 17
 .78والمادة  42انظر اتفاقية جنيف الرابعة: المادة  18
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من خالل  هاكالتعسف واالنتفتمنع  اإلضافي األول الرابعة والبروتوكول التفاقية جنيف خرى. أما القواعد اإلجرائيةأ
والحصول  ،ع بالقدر الكافي من االستقالل وعدم التحيزتتتم أمام هيئة حتجازااللطعن في ا فرصة مثل ضمانات

 19االعتقال.ضرورة ستمرارية ال ةدوريالتقييم وا عادة ال، االعتقال عن أسباب معلوماتالعلى 
ة الدولية. النزاعات المسلحالواجبة التطبيق على صكوك الفي ال ترد إلى المذكورة أعاله االعتقال قواعد فومع ذلك، 

وفي الوقت الذي تتطرق فيه معاهدة القانون الدولي اإلنساني لالعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية، لم تنص 
اين هذا االعتقال. ومن ثم فإن التبب القيامي صراحة على أسباب أو إجراءات المعاهدات القائمة وال القانون العرفال 

نا في النزاعات المسلحة غير الدولية أوضح هالقانون المطبق بين القانون المطبق في النزاعات المسلحة الدولية و 
 .ةالحالي عمليةللنقاش في ال ةمطروحالقانون المجاالت أي مجال آخر من مما هو عليه في 

 
 نقل المحتجزين -3

ماية ال تقتصر الحاجة إلى حو ية غير كافية هو نقل المحتجزين. الحماية القانونإن آخر مجال يمكن أن نقول فيه 
 من الضروري إذ  يعاملهم معاملة مالئمة. يحبسهماألشخاص المحرومين من حريتهم على ضمان أن الطرف الذي 

راحتهم إذا نقلوا إلى أيدي سلطة أخرى. ويحتمل أن تكون المخاطر التي تعترض محتجزا ما عند نقله أيضا ضمان 
دينية  منها المالحقة ألسباب قد تشمل تبعات قرار النقل أمورفتصر على سوء المعاملة والتعذيب. شديدة وأال تق

ثنية وسياسية واالختفاء القسري والحرمان التعسفي من الحياة. وما يزيد األمر تعقيدا هو أن الطرف الذي يتولى  وا 
 النقل قد ال يكون دائما مدركا لتلك المخاطر وقد ال يتسنى للمحتجزين أن يعبروا عن مخاوفهم قبل نقلهم.

ركة في عمليات االحتجاز في النزاعات المسلحة. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية ويعد نقل المحتجزين سمة مشت
يسود نقل المحتجزين بوجه خاص عندما يتعلق األمر بالقوات المتعددة الجنسيات أو بالعمليات العسكرية خارج 

فيما ستقبلة أو لمالدولة ا من قوات دولية إلى سلطات يثير تسليم المحتجزيناألراضي اإلقليمية. وفي هذه األوضاع، 
اإلنسانية والقانونية والميدانية. لكن حتى في النزاعات المسلحة غير  المسائلنفسها عددا من بين القوات الدولية 

الدولية التي تحدث في أرض دولة واحدة، أصبحت مشاركة المواطنين األجانب في العمليات القتالية ضد تلك الدولة 
 سائلموعندما ينقل هؤالء المحتجزون إلى وطنهم من أجل مقاضاتهم قد تطرح  كثير. ظاهرة حاضرة ومحل نقاش

 إنسانية مماثلة.
ويتناول القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة الدولية هذا الموضوع بأن جعل النقل يقتصر على 

وقادرة  نيفتطبيق القواعد المحددة في اتفاقيات ج راغبة فيإليها  التسليماألوضاع التي تكون فيها الدولة التي يتم 
المدنيين من النقل إلى بلد قد يكون عندهم أسباب تجعلهم يخشون القانون الدولي اإلنساني يحمي كما . 20عليه

. ويشمل أيضا القانون الدولي اإلنساني المطبق 21للمالحقة بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينيةفيه التعرض 
                                                

 حماية بشأن(. انظر أيضا جان بيكتيه )نشر(، 3)75والبروتوكول اإلضافي األول المادة  78والمادة  43انظر اتفاقية جنيف الرابعة: المادة 19 
 Jean Pictet) 260، ص 1958، تعليق اللجنة الدولية، جنيف: 1949 أغسطس/آب12 في المؤرخة الحرب وقت في المدنيين األشخاص

(ed.), Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Vol. IV of The 
Geneva Conventions of 12 August 1949.) 

 
 (. 3)45، واتفاقية جنيف الرابعة: المادة 12انظر اتفاقية جنيف الثالثة: المادة  20
 (. 4)45انظر اتفاقية جنيف الرابعة: المادة  21
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ن تنفذ أحكام أ المستقبلةلم تستطع الدولية د إلى أبعد من وقت النقل: إذا نزاعات المسلحة الدولية التزامات تمتفي ال
 ،اتفاقية جنيف المعنية في أي من األمور المهمة، فيجب على الدولة التي نقلت المحتجزين أن تتخذ تدابير فعلية

 .22وأن تصدر إخطارا بذلك، لتصحيح الوضع أو تطلب عودة المحتجز، ويجب تلبية هذا الطلب
صريحة  تضمن أي أسبابتفي النزاعات المسلحة غير الدولية ال  ةالقانون الدولي اإلنساني المطبقمعاهدات غير أن 

أشكال  ودعدم وجنقله. وبسبب محتجز عند ال يواجههاتقييم المخاطر التي لعمليات أي نقل المحتجزين أو  لمنع
 لظ في النزاعات المسلحة غير الدولية،المطبق  محددة للحماية تحكم نقل المحتجزين في القانون الدولي اإلنساني

يما يقين لدى مختلف سلطات االحتجاز فوساد انعدام الالنزاعات مستضعفين بصفة خاصة المحتجزون في سياق 
 يتعلق بمسؤولياتها.

ة إلى أن نصوصا أخرى من القانون الدولي تضع قيودا على قدرة الدول على نقل األفراد إلى دول اإلشار  روتجد
شخاص " نقل األعدم اإلعادة القسريةحقوق اإلنسان وقانون الالجئين، يحظر مبدأ "القانون الدولي لبموجب فأخرى. 

، وخاصة الحرمان التعسفي من الحياة )بما في ة معينةنتهاك حقوق أساسيالعندما يكون الشخص مهددا بالتعرض 
 ب أوالتعذيو  ،محاكمة عادلة(الخضوع لالضمانات األساسية بكفالة ذلك بسبب عقوبة الموت التي تصدر دون 

االلتزامات أيضا  توأدرج. 23واالضطهاد ،واالختفاء القسري  ،أو المهينةأو الالإنسانية القاسية  العقوبةأو  المعاملة
 . 24ة القسرية في معاهدات تسليم المجرمين واتفاقيات مكافحة اإلرهابعدم اإلعادب

ذا ه عدم اإلعادة القسريةمبدأ  أنوركزت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة والسلطات األخرى على 
ديد هت يوجد فيهايحظر أيضا نقل األشخاص عندما يكون هناك خطر من أن ينقل الشخص الحقا إلى دولة ثالثة 

قبل أيضا أن تقّيم  الناقلة . ولذلك يجب على الدولة25أو سوء المعاملة أو الحرمان التعسفي من الحياة باالضطهاد
 . ثانيةال باإلعادة القسرية هناك خطر للتعرض لما يسمىما إذا كان النقل 

                                                
  (.3)45(، واتفاقية جنيف الرابعة: المادة 3)12انظر اتفاقية جنيف الثالثة: المادة  22
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو االإنسانية  الخاصة بوضع الالجئين، واتفاقية 1951انظر مثال اتفاقية  23

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء (؛ و 4)13(؛ واتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه: المادة 1)3أو المهينة: المادة 
 (.2)19(؛ وميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية: المادة 8)22ية األمريكية لحقوق اإلنسان: المادة (؛ واالتفاق1)16القسري: المادة 

جئين، الرأي االستشاري بشأن تطبيق التزامات عدم اإلعادة القسرية خارج الحدود اإلقليمية بموجب الانظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ال 24
 .13، الفقرة 2007كانون الثاني/يناير  26، 1967بوضع الالجئين وبرتوكولها لعام الخاصة  1951اتفاقية 

؛ ولجنة األمم 3و 2(، الفقرتين 1998) 52، الملحق التاسع في A/53/44 ، وثائق األمم المتحدة1انظر لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام  25
، طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد، وثائق األمم المتحدة، 31المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004 الفقرة )لشؤون الالجئين، مذكرة بشأن مبدأ عدم اإلعادة القسرية،  مفوضية األمم المتحدة السامية؛ 12
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، مذكرة بشأن الضمانات الدبلوماسية والحماية الدولية لالجئين،  ؛1997تشرين الثاني/نوفمبر 

 T.I. v. the United Kingdom, Decision as to admissibility ،7 ؛ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،8، الفقرة 2006آب/أغسطس 
ن ، مشكلة الالجئيللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( 40) 58لخالصة رقم ا؛ 15، ص 2000آذار/مارس 

 Opinion, Cambridge(؛ 1الفقرة و) 1989وطالبي اللجوء الذين ينتقلون بطريقة غير شرعية من بلد يكونون فيه مشمولين أصال بالحماية، 
University Press, June 2003, available at: www.refworld.org/docid/470a33af0.html, para. 243 

http://www.refworld.org/docid/470a33af0.html
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 عملية التشاور -رابعا
ن  ،والمشاورة والمناقشة بالتعاون مع الدول األبحاثمواصلة إلى المؤتمر الدولي اللجنة الدولية  كما ذكر آنفا، دعا وا 

اور مع التحضافة إلى باإلدعت الضرورة مع الجهات الفاعلة األخرى، ويشمل ذلك المنظمات الدولية واإلقليمية. و 
علة والجهات الفا 26مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمرأيضا لجنة الدولية التحاورت  ،الدول

عندما و  حة وساهمت في تحليلها وتوصياتها.المطرو  للمسائلفهم اللجنة الدولية في هذه المناقشات  وأثرتاألخرى. 
لمسلحة في االحتجاز في سياق النزاعات ا تهاتجرب اعتبارهاأخذت في  بدأت اللجنة الدولية تنظر في هذه المسائل،

غير الدول بشأن ممارساتها من الدول و الجماعات المسلحة من  ومعرفتها بممارسات االحتجاز وحوارها الميداني مع
  .المتعلقة باالحتجاز

استكشاف. وكان الهدف منها تمكين اللجنة الدولية من تقديم توصيات ملموسة  مرحلة عمليةوكانت هذه المرحلة من ال
األشخاص المحرومين من حريتهم. وفي ضوء الدور  الذي يحميومجدية من أجل تعزيز القانون الدولي اإلنساني 

األساسي للدول في تطوير القانون الدولي اإلنساني، انصب تركيز اللجنة الدولية أساسا على معرفة آراء الدول حول 
المسائل الجوهرية التي تحتاج إلى معالجة والخيارات الممكنة من أجل القيام بذلك من خالل القانون الدولي. ويركز 

 مع الدول. التي جرت ذا التقرير على المشاوراته
إلنساني لقانون الدولي اتنظيم ا، قدمت اللجنة الدولية قراءتها لحالة راتلمشاو ل الموضوعينطاق الوفيما يتعلق ب

في تقريرها المقدم إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثين وفي وثائق أساسية الحقة خالل في الوقت الراهن الحتجاز ل
سابقا، جاء في تقييم اللجنة الدولية للقانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات  هو مذكورلمشاورات. وكما ا

من اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول اإلضافي األول والقانون الدولي اإلنساني العرفي  المسلحة الدولية أن كال
 هذه األوضاع. وخالل المشاورات قالمحتجزين في سيا على أشكال حماية قانونية واسعة النطاق لألشخاص وانص

على  ضوعيةالمو . ولذلك ركزت المناقشات الشأنفي هذا التقييم الذي أجرته معظم المشاركين اللجنة الدولية  شاطر
 المسائل المتعلقة بالحرمان من الحرية في النزاعات المسلحة غير الدولية.

ام بتعزيز القانون الدولي اإلنساني المطبق أيضا في النزاعات المسلحة هتماالمشاركين أعربوا عن  بضعةغير أن 
الدولية. ولم ترد أي اقتراحات ملموسة من أجل تعزيز جوانب محددة من القانون المطبق على النزاعات المسلحة 

 أو إعادة تأكيد أوتقدم إيضاحات أي أفكار مدعوون إلى تبادل أعضاء المؤتمر الدولي إال أن  ،الدولية حتى اآلن
 تطوير في هذا المجال. 

في ثالث مراحل: المرحلة األولى تمثلت في أربع مشاورات إقليمية؛ وشملت المرحلة الثانية  عملية التشاور توجر 
تين أما المرحلة الثالثة فتمثلت في اجتماع لكل الدول تحضيرا للمؤتمر الدولي الثاني يمشاورتين مواضيعيتين مركز 

 وما بعده.  والثالثين

                                                
 1وتقرير اللجنة الدولية المرحلي بشأن تنفيذ القرار  2013لمجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر لعام  8انظر القرار  26

movement/council-crescent-cross-www.icrc.org/eng/assets/files/red-الصادر عن المؤتمر الحادي والثالثين، المتاح عبر 
.eng.pdf-cd13101-report-cani-2013/cod13-delegates 
 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-cani-report-cd13101-eng.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-cani-report-cd13101-eng.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-cani-report-cd13101-eng.pdf
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وتوضح األقسام التالية الغرض من كل مرحلة في المشاورات ومنهجيتها ونتائجها. وال يمكن للوصف الوارد أدناه أن 
يتطرق بالتفصيل للمناقشات الثرية والمتوازنة التي جرت في مختلف المشاورات. وتظل تقارير المشاورات الفردية 

جنة الدولية جميع أعضاء المؤتمر الدولي على االطالع على تلك التقارير لتلك المناقشات. وتشجع الل مرجعيةوثائق 
 .iii.wgrg.erw//rriwwrciwwww-wciالتي يمكن أن تجدها عبر 

 
 عمليةال خارج نطاقمسائل  -ألف

طرحت للنقاش المفصل خالل  ،. أوال1المناقشات بشأن القرار يجدر التذكير بأن عددا من المسائل لم تطرح في 
سلحة غير النزاعات المنزاع من األشخاص المحتجزين ألسباب ترتبط ب بمعاملةأشكال الحماية المتعلقة  عمليةهذا ال

تركة والبروتوكول المش 3الدولية. وخلص تقييم اللجنة الدولية للحالة الراهنة للقانون إلى أن القواعد الواردة في المادة 
اإلضافي الثاني والقانون الدولي اإلنساني العرفي التي تحظر التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة واضحة بما 

ة المتعلقة القضائي اتالضمانفي هذه المرحلة. وعلى غرار ذلك، فإن مسألة  ةزيادة تعزيزها غير مطلوبأن و  ،يكفي
المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني والقانون الدولي  3كل من المادة باالحتجاز الجنائي والتي ينظمها أيضا 

زيز بشأن تعمحددة . وخالل مشاورات الدول، لم ترد أي اقتراحات عمليةاإلنساني العرفي كانت خارجة عن نطاق ال
 هذه األحكام.

لحة غير تتعلق بالنزاعات المس ألسبابعلى حماية األشخاص المحرومين من حريتهم  عمليةثانيا، اقتصر تركيز ال
نزاعا مسلحا غير دولي، ولكنهم معتقلون  تشهد. وكانت حماية األشخاص المحتجزين في دولة الدولية المذكورة

بتهم جنائية دون عالقة بالنزاع المسلح غير الدولي أو المحبوسين األشخاص ك –بالنزاع  ألسباب ال عالقة لها
 . عمليةخارج نطاق ال -اب ال عالقة لها بالنزاع المسلح غير الدولي األشخاص المحتجزين إداريا ألسب

رات. خارج نطاق المشاو واقعا  ةدوليالالنزاعات المسلحة غير نزاع من تصنيف النزاعات ومعايير وجود كان  ،ثالثا
ف والبروتوكوالت تطبيق اتفاقيات جني سقفتصنيف النزاعات أو إلى تعديل القواعد القائمة بشأن  عمليةال هرمي هذتوال 

اإلضافية. وألغراض هذا التقرير، ينبغي التذكير بأن الفرق الرئيسي بين نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي هو 
، فيما 27ي يفترض فيه استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثرنوعية األطراف المشاركة: في النزاع المسلح الدول

طرف ) ةدولغير لنزاع المسلح غير الدولي حدوث عمليات قتالية بين دولة وجماعة مسلحة منظمة يفترض في ا
 المحاكم الدولية والسلطات القانونية األخرى، تبين أن فتاوى ( أو بين هذه الجماعات نفسها. واستنادا إلى ةدولغير 

( 1ي: )مسلح غير دول أنه نزاعيف وضع من أوضاع العنف على معيارين حقيقيين على األقل ضروريين لتصن
معينا. ( ويجب أن تبلغ شدة العنف مستوى 2يجب على األطراف المشاركة أن تتحلى بمستوى معين من التنظيم )

نزاعات  تيسلفهي أما االضطرابات أو التوترات التي ال تصل إلى المستوى الضروري لتستوفي هذين المعيارين 
لذين اأيضا حماية المحتجزين  وظلتوى تطبيق القانون الدولي اإلنساني. مسلحة غير دولية ولذلك فهي دون مست

 في سياق هذه األوضاع خارج نطاق المشاورات. ألقي القبض عليهم
                                                

 بها تناضل(، عند تطبيقها، تتضمن تعريفا للنزاعات المسلحة الدولية التي "4)1ي األول، المادة تجدر اإلشارة إلى أن البروتوكول اإلضاف 27

 ".المصير تقرير في الشعوب لحق ممارستها في وذلك ،العنصرية األنظمة وضد واالحتالل األجنبي االستعماري التسلط ضد الشعوب
 

http://www.icrc.org/strengthening-ihl
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النزاعات المسلحة غير الدولية عدد زيادة  الماضية 15ومن التطورات المهمة التي حدثت على مدى السنوات الـ
حالي أسئلة حول كفاية التصنيف ال هذا التطور رحت بسببطُ وقد  اإلقليمية،الحدود عنصر خارج عن المصحوبة ب

، فإن تركيز المشاورات كان مقتصرا على تحسين أشكال جديرة باالهتمامللنزاعات المسلحة. ورغم أن هذه المسائل 
 يحبسون ما في ذلك عندالحماية اإلنسانية األساسية من أجل المحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، بما 

 .المحتجزة لهمخارج أرض الدولة 
 
 المبادئ التوجيهية لعملية التشاور -باء

يرها للمشاورات. في تيس ةتجدر أيضا اإلشارة إلى عدد من المبادئ الرئيسية والمفاهيم التي كانت محورية للجنة الدولي
 وقد تجسدت هذه المبادئ والمفاهيم أكثر في هذا التقرير.

هو استكشاف سبل تعزيز الحماية القانونية بصفة أعم، وليس التدقيق في ممارسات  عمليةال هكان الهدف من هذ أوال،
ن لدول، لكالجماعية لتجارب الكل دولة الخاصة باالحتجاز في سياقات محددة. واعتمدت المشاورات حتما على 

 ولم يكن الغرض ال من المشاورات والتثقيف.مختلف الممارسات التي طرحت للمناقشة جاءت على سبيل اإلعالم 
 ككل هو الحكم على أي من ممارسات الدول في مجال االحتجاز.  عمليةوال من ال

ثانيا، سعت اللجنة الدولية إلى أن تترك جانبا في مرحلة االستكشاف مسألة التفاعل بين القانون الدولي اإلنساني 
انون عما إذا كان قاورات إلى تحقيق توافق حول السؤال المفاهيمي وقانون حقوق اإلنسان الدولي. ولم تسع المش

عرب عن آراء مختلفة في هذا الشأن. غير أنه وأُ  ،طبق في مختلف النزاعات المسلحة غير الدوليةيحقوق اإلنسان 
لدولية القائمة. ايمكن استقاء األفكار بشأن حماية المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية من القوانين والقواعد 

 النظم االعتبار في األخذ مع العمل هذا تنفيذ الضروري  من أن يالحظ " 1القرار المؤتمر الدولي في  فإنوبالفعل 
المضمون قد كان ف." لذلك، مشابهة مسائل بشأن الجارية األخرى  الدولية والعمليات الصلة ذات القائمة الدولية القانونية

ألشكال الحماية الواردة في القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات  - بقوة القانون دون المساس  –الموضوعي 
المسلحة الدولية وفي قانون حقوق اإلنسان الدولي وفي قانون الالجئين مصدر إلهام لتحديد االحتياجات اإلنسانية 

لدولية. ويأتي بالنزاعات المسلحة غير ا للمحتجزين واستكشاف سبل تلبية هذه االحتياجات في السياق المحدد المتعلق
 تفصيل في األقسام التي تتناول المشاورات المواضيعية التي جرت مؤخرا. مزيد من التوضيح هذه المقاربة ب

ثالثا، حرصت المشاورات على إيالء اهتمام بالتحديات المتعلقة بتعزيز القانون الدولي اإلنساني المطبق على األطراف 
ل الذي رأي الدو على اللجنة الدولية بما يلزم من عناية  واطلعت. ةدوليالغير  ةمسلحلفي النزاعات ان غير الدول م

ؤدي إلى إضفاء الشرعية هذه الجماعات أو أنشطتها. وتعترف تالمحتمل يجب أال  وصكها الختامي عمليةيفيد بأن ال
اللجنة الدولية أيضا بالتحديات التي تراها الدول فيما يخص القدرات المتنوعة التي تمتلكها األطراف غير الدول في 

مسائل بالتفصيل لالنزاعات المسلحة غير الدولية والمسائل المتعلقة بامتثال هذه األطراف للقانون القائم. وتعالج هذه ا
 في قسم يرد أدناه مخصص لألطراف من غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية. 
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أحاطت اللجنة الدولية علما بالشواغل المتعلقة بالسيادة التي أعربت عنها بعض الدول خالل المشاورات  ،وأخيرا
ي واردة ، وهصك ختاميأجل الوصول إلى  اإلقليمية وأخذت هذه الشواغل في االعتبار عند صياغة توصياتها من

 أيضا أدناه.
 

 المرحلة األولى: المشاورات اإلقليمية -جيم

دولة. واختيرت الدول المدعوة  93خبيرا حكوميا يمثلون  170بأربع مشاورات إقليمية شارك فيها التشاور  عملية تبدأ
ع واالستناد إلى تجارب الدول التي تعاملت م مع وضع األهداف التالية في االعتبار: ضمان تمثيل جغرافي متوازن 

بقاء المشاورات في حدود تضمن إجراء مناقشات مثمرة. وجرت  االحتجاز في النزاعات المسلحة غير الدولية وا 
( وسان خوسيه بكوستا ريكا )تشرين الثاني/نوفمبر 2012المشاورات في بريتوريا بجنوب أفريقيا )تشرين الثاني/نوفمبر 

 (. 2013( وكوااللمبور بماليزيا )نيسان/أبريل 2013ترو بسويسرا )كانون األول /ديسمبر ( ومون2012
ولخصت تلك المناقشات في خمسة تقارير نشرتها اللجنة الدولية: واحد لكل مشاورة إقليمية وتقرير موجز يقدم لمحة 
عن جميع المناقشات. ومن باب ضمان أن تجسد التقارير بأمانة المناقشات التي جرت، وزعت مسودات على 

 .تصويباتالخبراء المشاركين لتمكينهم من اقتراح 
ا مع حرص توافقية. وتماشيأن يعمل كوثائق  منها وليس الغرض وحدها بقى من أعمال اللجنة الدوليةترير الكن التق

وفي  .28، أتيحت جميع التقارير على موقعنا عبر اإلنترنتعمليةاللجنة الدولية على الشفافية والشمولية طوال ال
لتشاور ا عمليةقليمية والخطوات المقبلة في ، قدمت اللجنة الدولية نتائج المشاورات اإل2013تشرين الثاني/نوفمبر 

 في جلسة إعالمية مفتوحة لكل البعثات الدائمة في جنيف. 
ن: أوال، سعت المشاورات إلى تقييم آراء الدول حول ما إذا كانت اللجنة ان عاماللمشاورات اإلقليمية األربع هدف وكان

الدولية قد حددت بشكل صحيح المسائل اإلنسانية والقانونية الرئيسية التي ينبغي أن تعالج. ثانيا، مهدت الطريق 
هو  الغرض. ولم يكن ككل عمليةالأن ينبثق عن  المحتمل الصك الختاميبشأن  ةتمهيدي محادثاتنحو تبادل 

، بل كان هو فتح باب المناقشة حول اإلمكانيات محتملال الصك الختاميالتوصل إلى أي قرارات نهائية بشأن 
 .متاحة الملموسة التي يمكن أن تكون 

العامة التالية فيما يتعلق بآراء الدول انطالقا من ردود األفعال  باالستنتاجاتواستطاعت اللجنة الدولية أن تخرج 
 خالل المشاورات اإلقليمية األربع: التي وردت

  كانت المسائل المناسبة التي ينبغي التركيز عليها هي االحتجاز في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية
ل رغم أن القليل من المشاركين ذكروا مسائ. الدوليةالتي حددتها اللجنة  مجاالت الشواغل اإلنسانية األربعةو 

رد النزاعات المسلحة الدولية عامة، لم تبسلحة غير الدولية واالحتجاز المرتبط أخرى مرتبطة بالنزاعات الم
 أي اقتراحات محددة لمجاالت ذات بعد إنساني ينبغي معالجتها فيما يتعلق بنوعي النزاعات المذكورين.

                                                
strengthening-work-icrcs-ictconfl-armed-international-non-www.icrc.org/en/document/detention-انظر  28

0-protection-legal.  
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  عزز بالفعل القانون الدولي يمن شأنه أن  صك ختامي إعدادعامة  التي أعربت عن آراءأيدت الدول
اإلنساني الذي يحمي المحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. ورغم أن بعض المشاركين أيدوا 

ير غ بصك ختاميمعاهدة جديدة، كان التوجه العام خالل المشاورات اإلقليمية ينحو نحو الخروج  إعداد
 جيهية وممارسات مثلى. معايير دنيا ومبادئ تو  صياغةقانونا مثل  ملزم

 ان ينبغي كاعتبرت الدول أن القانون الدولي اإلنساني القائم والمطبق في النزاعات المسلحة الدولية هو أول م
ير طبق في النزاعات المسلحة غيُ ختامي  صكتي قد تكون مناسبة من أجل البحث فيه عن أنواع الحماية ال

رغم أن آراء الدول اختلفت بخصوص التفاعل بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، و الدولية. 
االحتجاز المعترف بها دوليا قد  ومعايرالخاص بقانون حقوق اإلنسان  الجوهري فقد رأت أن المضمون 

 ختامي محتمل للقانون الدول اإلنساني.  صكتكون أيضا مصادر مرجعية قّيمة من أجل 
  يمكن أن تكون التجربة الجماعية للدول والممارسات التي طورتها لحماية المحتجزين مصدرا مفيدا لألفكار

 .تقبلا في المسهتقاسم يستمروينبغي أن  ،للقانون الدولي اإلنساني ختامي محتمل صكوالرؤى من أجل 
 ألة لحة غير الدولية كان مستنظيم أنشطة االحتجاز التي تقوم بها األطراف غير الدول في النزاعات المس

 .مزيد من المناقشةحساسة بوجه خاص تحتاج إلى أن 
وكشفت المشاورات اإلقليمية عن الدرجة الواضحة من التعقيد الميداني والقانوني في تلبية االحتياجات اإلنسانية 

تعزيز القانون  يكان ينبغ م اللجنة الدولية ما إذاللمحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. ولكي تقيّ 
مرحلة ثانية من المشاورات المواضيعية للخبراء الحكوميين  فقد خططت لعقدوكيف يمكن ذلك،  الدولي اإلنساني

 بغرض إجراء تقييم على درجة أكبر من التفصيل والتقنية لهذه المسائل.
 
 المرحلة الثانية: المشاورات المواضيعية -دال

كانون  31إلى  29. فدارت المشاورة األولى من 2014 عام مشاورتين مواضيعيتين فيعقدت اللجنة الدولية 
في جنيف وركزت على المسائل المرتبطة بظروف االحتجاز وفئات المحتجزين المستضعفين  2014الثاني/يناير 

مونترو وغطت في  2014تشرين األول/أكتوبر  22إلى  20في النزاعات المسلحة غير الدولية. ودارت الثانية من 
  واإلجراءات الخاصة باالعتقال ونقل المحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. باباألس

واختيرت الدول المشاركة مرة أخرى على أساس التمثيل الجغرافي المتوازن وخبرتها في االحتجاز المرتبط بالنزاعات 
ن عدد الدول المشاركة للتمك حصرال بد من كان ومثمرة، المسلحة غير الدولية. ولضمان إجراء مناقشة مستفيضة 

وحضر  دولة 37 خبراء حكوميون من دراسة المسائل الجوهرية. وحضر المشاورة المواضيعية األولىالتعمق في من 
الشفافية، أدرجت المشاورتان المواضيعيتان في استمرار دولة. ولضمان  31اورة المواضيعية الثانية خبراء من شالم
ووزعت مسودات من هذين التقريرين على . 29موجزا مفصال للمناقشات وقدماريرين للجنة الدولية أتيحا للعموم، تق

ظل التقرير المناقشات. وي التعبير بأمانة عما دار فيالمشاركين من أجل التعليق عليها كجهد من الجهود الرامية إلى 
  للجنة.بحتا  مع ذلك عمال

                                                
  28انظر أعاله، الحاشية  29
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 مهمتين رئيسيتين: تانالمواضيعي تانالمشاور وشملت 
 درس المضمون الجوهري لقواعد القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة  تقييم عملي

االحتجاز المعترف بها دوليا من أجل تقييم كيف  وقواعدالدولية ومضمون قانون حقوق اإلنسان 
اص حة غير الدولية، مع االنتباه بوجه خيمكن لتطبيقها أن يكون له دور في سياق النزاعات المسل

 مواجهة التحديات المحددة المرتبطة بالنزاعات المسلحة غير الدولية؛لإلى ممارسة الدول 
 ها المحددة التي ينبغي أن ينصب التركيز علي الحماية عناصرآلراء الخبراء في  دراسة استقصائية

ق لألشخاص المحرومين من حريتهم في سيا في مزيد من المناقشات بشأن تعزيز الحماية القانونية
 النزاعات المسلحة غير الدولية.

 هاتين المهمتين بتفصيل أكبر. لرد أدناه شرح يو 
 التقييمات العملية -1

تبة عن النزاعات لظروف المتر ا ية تأثيرلكيف تقييمات عمليةكان الهدف األول من المشاورتين المواضيعيتين هو إجراء 
يم العملي لمحتجزين. وكان الغرض من التقيلحتياجات اإلنسانية االالمسلحة غير الدولية في الطريقة التي تلبى بها 

تسليط الضوء على خصوصيات النزاعات المسلحة غير الدولية والظروف الميدانية التي تترتب عنها بغية ضمان 
 لدولي اإلنساني في هذا المجال مجديا وواقعيا. أن يكون أي تعزيز للقانون ا

ون الدولي القان أحكامولبلوغ هذا الهدف، طلبت اللجنة الدولية من المشاركين أن يدرسوا أشكال الحماية القائمة في 
عترف ماإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة الدولية وتلك القواعد المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان وقواعد االحتجاز ال

بها دوليا وتقييم ما إذا كان تطبيقها سيكون له دور في السياق الميداني للنزاعات المسلحة غير الدولية. وطلب منهم 
ذلك على ما إذا كان يمكن   منأشكال الحماية المطروحة للمناقشة والتركيز بدال مصدرأال يصرفوا النظر عن 

المتعلقة بحمايتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية. وخالل أن يلبي احتياجات المحتجزين  لمضمونها الجوهري 
التقييم العملي، لم ترد اإلشارات على حقوق اإلنسان أو أحكام القوانين الدولية األخرى إال بغرض مناقشة مضمونها 

 عاو غير الدولية باعتبارها موضالجوهري دون أي مساس بآراء الدول حول مدى تطبيقها في النزاعات المسلحة 
 .اقانوني
ساني القانون الدولي اإلن من صكوكالعوامل التي ينبغي ألي صك  لمحة مهمة عنهذه التقييمات العملية  ووفرت

 أظهر ثال،م بصفة خاصة الضعيفةوالفئات  االحتجاز وفيما يتعلق بظروفأن يراعيها لكي يكون مجديا وواقعيا. 
يمكن التي ة درجة الحمايو  نوع على الميدانية الظروف أو يمكن بواسطتها أن تؤثر مدة االحتجاز سبال عمليال تقييمال

جراءاته، بأسباب وفيما يتعلق االحتجاز. قوات أن يتوقع أن توفرها  الضوء على ةلعمليا اتالتقييم تسلط االعتقال وا 
رارات قمنع تضع آليات ل عندما، وكذلك عتقالاال إلى في المقام األول عند اللجوء الدول تهتم بها العوامل التي

طبيعة هيئة و  االعتقالقرار األولية والدورية لوالمراجعات  االعتقال أسباب حول ودارت المناقشات. االعتقال التعسفية
 في ةالعملي تاتقييمال ت، فقد نظر أما عمليات نقل المحتجزين. نفسهاعملية المراجعة و وتشكيلها  االعتقالمراجعة 
 نقللل ةالسابقة والالحق للتدابير والجانب العملي، محتجز ما نقل قرار ستبعادتدعو ال قد األسباب التي مختلف

وختاما، استكشفت المشاورات . نقلهم عند هذه المخاطر ألي من أال يتعرض المحتجزون  ضمان والمتخذة من أجل
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ضيعية أيضا مسألة االحتجاز لدى أطراف غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية، وساهمت في استيعاب االمو 
 أثيرتأكبر للمخاوف المتعلقة باحتمال إضفاء الشرعية على تلك الجهات من خالل تنظيم أنشطتها، وكذلك كيفية 

  أي قواعد قد تنشأ.على قدراتها المتنوعة 
وعرضت النقاط الرئيسية التي استقتها اللجنة الدولية من التقييم العملي على جميع الدول لمناقشتها في اجتماع الحق 

ر العلنية في التقاريالعملية  اتلتقييمليمكن االطالع على ملخص شامل و  أدناه. "خامسا"وقد ورد شرحها في الجزء 
 30 مواضيعية.للجنة الدولية بشأن كل مشاورة من المشاورات ال

 بشأن "عناصر الحماية" دراسة استقصائية -2
نصب يمحددة ينبغي أن  عناصر حماية آلراء بشأنا هو استقصاء المواضيعية المشاورات الثاني من كان الهدف

 ون المساسد للحماية مفصلة أنواع إلى هنا" الحمايةعناصر . وتشير عبارة "مقبلةال مناقشاتالتركيز في ال عليها
 الطعاموفير ت في فئة، على سبيل المثال في نهاية المطاف. ختامي صك عنصر فيكل تغطية  وكيفية بإمكانية

 العتيادي. ا وجبات والنظام الغذائيكميته وتوقيت الو الطعام نوعية  حمايةال، يمكن أن تشمل عناصر للمحتجزين
مهمة  دولاعتبرتها ال التي اإلنسانيةاالحتياجات  عن طريق الوقوف على للنقاش قائمة العناصر المعروضة وأعّدت

 حمايةالأشكال  عناصر انطالقا منهذه ال ووضعت. من حريتهم األشخاص المحرومين لحماية الجهود السابقة في
 غيرها من مجاالتو  اإلنسان الدولية لحقوق بروتوكوالتها اإلضافية والقوانين والمعايير اتفاقيات جنيف و  الواردة في

االحتياجات  أنعلى افتراض ب اللجنة الدولية التي اتبعتها وتقوم مقاربة عناصر الحماية. هذا الشأن الدولي في القانون 
في حين أن  ،على حد سواءالسلم في االحتجاز أثناء النزاعات المسلحة و  هي نفسها إلى حد كبير ما زالت اإلنسانية

يضطر  دق تلك االحتياجات الذي صيغ لمعالجة نيالقانون الدولي اإلنساحماية بموجب المضمون المعياري ألشكال ال
 .المسلحالنزاع  مع مجريات واقع التكيف إلى

 .عناصر الحماية المقترحة علىردود المشاركين مفصل ل أدناه على إحصاء "سادسا" الجزء ويمكن االطالع في
 

 للمؤتمر الدولي الثاني والثالثين والتحضيرالمرحلة الثالثة: اجتماع كل الدول  -هاء
 نيسان/أبريل 29إلى  27من  سويسراب جنيفالدول عقد في كل لاجتماع  من عملية التشاورالمرحلة الثالثة ل تألفت

المشاورات اإلقليمية  على بناء( ال1) :ثالثة أهداف له تاالجتماع الذي كانهذا  بعثة 112 توحضر  .2015
( تقييم آراء 2) .تلك المناقشات يمكن استخالصها من النقاط الرئيسية التي وصقل من خالل مناقشةالمواضيعية و 

 "في راء الدولآل االستماع( 3) .مقبلة مناقشاتالتركيز عليها في يمكن  عناصر الحماية التي في الدول جميع
الرئيس  جاتاستنتا الدوليةاللجنة  وقد نشرت. ككل عمليةمختلفة من أجل الصك الختامي المنبثق عن الال خياراتال

  31.جميع كل الدول خالل اجتماع اآلراء المعرب عنها حول
 

                                                
 . 29انظر أعاله، الحاشية 30 

 ألرصادل العالمية المنظمةانظر استنتاجات رئيس اجتماع كل الدول بشأن تعزيز القانون اإلنساني الذي يحمي األشخاص المحرومين من حريتهم،  31

 .ihl-strengthening\www.icrc.org، جنيف، متاحة عبر 2015نيسان/أبريل  29-27، الجوية
 

http://www.icrc.org/strengthening-ihl
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 النقاط الرئيسية المنبثقة عن المشاورات -1
 من صهاالتي يمكن استخال نقاط الجوهريةأبرز ال إلى توضيح تسعى وثيقة معلومات أساسية اللجنة الدولية أعدت

 مشاورات اإلقليميةفي ال لم تشارك للدول التي فأتاحت: هدفين مهمينبين وقد وازنت هذه المقاربة  .السابقة المشاورات
ات المناقش أيضا على من المسائل الجوهرية وبنت حول مجموعة محددة للمساهمة بآرائها فرصة المواضيعية أو

للقانون  عزيزأي ت سترشاد بها فياال التي ترى الدول أنه ينبغياإلرشادات  خطوات لتحديد عن طريق اتخاذ السابقة
 .هذا المجال الدولي اإلنساني في

بارات عامة في ع بالضرورة بعناية وأعرب عنهاالنقاط اختيرت ، المخصص لهالوقت  في أهداف االجتماع ولتحقيق
مختلف  يفدارت  والدقيقة التي المناقشات الثرية تلخيصولم يقصد بها  شاملةالنقاط  كتل ولم تكن إلى حد ما.
 لنقاط التيلالدولية اللجنة  فهم بإيجاز عن هو التعبير من هذه العملية وكان الغرض .حتى اآلن المنظمة المشاورات
 لمضي قدما.ا ية القصوى فيهمأن لها األ الدولاعتبرت 

 اللالواردة خ ردود الفعل تدرج فيهالكي  النقاط األساسية هذه اللجنة الدولية راجعت، كل الدول وعقب اجتماع
من هذا التقرير النقاط المراجعة والعالمات اإلرشادية من أجل المناقشات التي  "خامسا"االجتماع. ويتناول الجزء 

 تعقد في المستقبل.س
 عناصر الحماية -2

 حورم ينبغي أن تكون  عناصر الحماية التي أيضا المناقشات حول اجتماع كل الدول الوفود المشاركة في واصلت
 يالذين شاركوا ف تعليقات الخبراء مع - الدول كل قائمة العناصر إلى اللجنة الدولية وقدمت .مقبلة مناقشات

 .المقبلة شاتلمناقل تركيز مناسبةزاوية  قد وفرت ما إذا كانت بشأنآراءها طلبت و  – السابقة المواضيعية المشاورات
  .هذا التقرير من "سادسا"الجزء  في الدولكل  اجتماع والتعليقات المنبثقة عنالعناصر وترد 

 خيارات من أجل صك ختامي للعملية ككل -3
 في البداية رضوعُ . ككل عمليةتمخض عنها التتي يحتمل أن ال الختامية الصكوك النهايةفي  الدولكل  اجتماع قّيم
( 2) اإلنساني؛قانون الدولي جديدة لل معاهدة (1) :وجرت مناقشتهما، وهما الصك الختامي اهذل عاّمان ناخيار 

 بطريقة أو بأخرى. دوليا ابه على أن تكون مع ذلك معترفا قانونا ةملزمال تكون  لوضع المعايير ووثيقة
 صك ياغةلتأييد ص اواضح أن هناك ميال المشاورات اإلقليمية في التمهيديةمناقشات ال اتضح من، كما ذكر سابقاو  

إعداد  خيارل صراحة من الدول عدد تأييد أنه على الرغم من عموما الدول كل اجتماع وأكد .نوع مامن  غير ملزم
  .ملزم صك غيرالمشاركين إعداد  فضل معظمفقد ، معاهدة

ضافة إلى مناقشةو  ذه ه عن ينبثققد  الذي ملزمالغير  نوع الصك أن تناقش، طلب من الدول العامة هذه الخيارات ا 
 ،المبادئو  ،المبادئ التوجيهية - ملزمةال الصكوك غير مختلفة من فئات التي تطلق على سماءوتشير األ .العملية

 استخدامات ذ التصنيفات أن هذه غير .لهذه الصكوك السمات المميزة أحيانا إلى - الخالمعايير الدنيا، واإلعالنات، و 
  .السماتمن  مجموعة متناسقةتتحلى ب يبين أن الصكوك في كل فئة ال العمليفالواقع . محدود
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لقائمة ا من الوثائق الدولية ييمكن أل ما إذا كان بشأن آراء الدولإلى استقاء  سعت اللجنة الدولية ،وبناء على هذا
 :حتملم ختامي صكي أل جانبينأهم  حول نظرهاوجهات  استطلعتوقد  .ه العمليةهذل نماذج مفيدة تكون أن  حاليا

 للصك النطاق الموضوعي 
 32الوثيقة ألحكام الواردة فياآلمرة لالطبيعة /أو و درجة التفصيل. 
اللجنة  ، وتمكينصك ختامي األساسية أليو  الموضوعية العامة سماتفهم مشترك لل التوصل إلى وكان الهدف هو

لمؤتمر ا الذي تقدمه إلى الختامي هاتقرير إعداد  في كيفية المضي قدما بشأن ملموسة تقديم توصيات من الدولية
  .ن الثاني والثالثو  الدولي المؤتمر ينظر فيهكي ل قرارمشروع  صياغة علىمساعدة اللجنة الدولية و ، الدولي

 جزء "سادسا"وال "خامسا" ونوضح في الجزء .اأهدافهو  عملية التشاور خطواتمختلف  السابقة األقسام أوضحنا في وقد
 .الماضية السنوات الثالث التي جرت خالللمشاورات ل المتراكمةالنتائج  بمزيد من التعمق

 
 إرشادات للمضي قدما -خامسا

 النقاط الرئيسيةمجموعة ما تفهمه من  اللجنة الدولية عرضت، الدول اجتماع كل من 2015أبريل نيسان/ جلسةفي 
، االجتماعلك ذ التي قدمت أثناء التعليقاتاستنادا إلى و  .السابقة المشاورات الدول خالل أعربت عنهاالتي مختارة ال

 للمضي قدما تإرشادا وتحديد الدول راءآل فهمها تعزيز بهدفوصقلتها  الرئيسية هذه النقاط اللجنة الدولية صاغت
 بعملية التشاور.

 .الدول كل اعاجتم التي قدمت أثناءتعليقات ال لمراعاة المنقحة ابصيغته النقاط الرئيسية األقسام التالية وتحدد
لكل ي صيغت الت الواردة في التقارير دقائق المعنى أو التفاصيل تحل محليمكن أن  ال النقاط، فإن هذه وللتذكير
ضافة إلى ذلكو  .اجتماع  تقييم بمما صعّ ، المسائلحول جميع برأيهم  المشاورات في جميع المشاركين لم يدل، ا 

 لموضوعيةا المناقشات فحوى  الستيعاب قصارى جهدها اللجنة الدولية بذلت هذه القيود،ل واعتبارا .درجة التوافق
 .للمضي قدما أساسا مفيدا من شأنها أن توفر بطريقة وتقديمها

 
 بصفة خاصة الضعيفةظروف االحتجاز والفئات  -ألف

وبفئات المحتجزين  بظروف االحتجاز المتعلقة النقاط المهمة الدولية من المشاورات بعدد مناللجنة  خرجت
 حميأن ت لقواتهاترى عموما أنه من المهم  الدول اللجنة الدولية أن، الحظت أوال .بصفة خاصة المستضعفين
 .النقاش التي تناولها محددةالشواغل اإلنسانية المجاالت  فيفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية  المحتجزين

أماكن  وترتيب ؛يةالطبالرعاية والنظافة و  والمياه الطعام أن توفيرب اللجنة الدولية مشاوراتال المشاركون في أبلغولقد 
تاحة ؛مناسبةال قامةاإل  اإلخطارو  االحتجازعند  تسجيلوال ؛إلى الهواء الطلقوالخروج  الرياضةلممارسة  فرصال وا 
 .لدوليةالنزاعات المسلحة غير ا في االحتجازعمليات من  أساسي جزء كلها يالخارجالعالم مع  االتصال وتسهيل به؛

                                                
 تفهم اللجنة الدولية أن المقصود بكلمة "تقييدي" التي يستخدمها المشاركون هو أن صياغة حماية خاصة تقتضي سلوكا معينا نسبيا في جميع 32

 الظروف.
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 ئاتالف فضال عن، اإلعاقةذوي و  والمسنين للنساء واألطفال االحتياجات الخاصة القول يجوز أيضا علىوهذا 
 .األخرى التي يحتمل استضعافها

احتياجات  خصيفيما  هاتوفير التي تستطيع الدول  حمايةال درجةأن عملية التشاور  الدولية من تفهم اللجنة ثانيا،
المشاورات  أكدت، اللجنة الدولية مالحظات شيا معاتمو  .33حتجازالميدانية لال الظروف على يتوقف بعينها إنسانية

 في أو ةالعادي االحتجاز الجنائي مرافق في يحدث غالبا ما في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية االحتجاز أن
 .ممكنة ععلى نطاق واس اإلنسانيةالحماية تكون أشكال  حيث، نسبيا المناطق المستقرة في الواقعة مرافق االعتقال

عات للمحتجزين في سياق النزا  الحمايةأشكال  مجموعة واسعة من قادرة على توفير تكون الدول، في هذه الظروفو 
اركون في المشأشار و  المسلح. النزاع حاالت خارج المقدمة للمحتجزين شكال الحمايةأل مشابهة المسلحة غير الدولية

 جوانب مختلف تكييف لىإالدول  تدفع الناجمة عن النزاعات المسلحة غير الدولية الظروف إلى أن الوقت نفسه
دارتها مرافق االحتجاز و  يتم قد و  .اللوجستيلمتطلبات الواقع  والتحّسب حتجازاال وقوات المحتجزين أمن لضمانا 

مرافق سبان توضع في الحالنقي و  والهواء الطبيعي النور على مجهزة بمنافذعلى سبيل المثال  احتجاز مرافق بناء
هذا وما  مها.تصمي على قيودبعض ال ضعي ولو بصفة دورية حتىنيران معادية التعرض ل، ولكن لممارسة الرياضة

وقد  عتبار.اال في وضعهاأن  على االعتبارات المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية التي ينبغي مثال واحدإال 
 المضمون من  قدرا كبيرا، فإن حالة النزاعات المسلحة غير الدولية في أنه حتى عموما إلى المشاركون  أشار

 قدسلم زمن اللأساسا  صيغتالتي و  المعترف بها دوليا معايير االحتجاز في الواردةحماية لشكال األ الموضوعي
 مستقرة.ال السياقات فييتسنى تطبيقه 

النزاعات المسلحة غير الدولية  في سياق االحتجازحاالت  من جزء كبير يمكن أيضا أن يحدث، ومن ناحية أخرى 
 .عبة للغايةظروف ص في - أثناء العمليات القتالية شخص القبض على بعدالفوري االحتجاز  على سبيل المثال -

 كزي مر  سجن في قد تكون موجودة تلك التي جذريا عن مختلفة ظروفالحرية في  الحرمان منومن األمثلة على 
في هذه و  قاعدة. الوصول الفوري إلى دون  من القوات المنتشرة االحتجازأو  "الميداني االحتجازعتقال "لالمرفق  أو

 مرافقال و مطابخ ال إلقامة و ، ال أماكن لعلى سبيل المثال قد ال تتوفر للمحتجزين أو القوات المحتجزة، ،الظروف
ساحة  من ةالقريب العمليات في قواعد أو االنتقاليالمؤقت  االحتجازفقد ال يتوفر عند ، وعلى غرار ذلك. للنظافة
في مثل  أنه وقد أكدت الدول غذائية ميدانية. وحصص محدودة طبيةخبرة و  دنيا لالحتجاز تحتيةبنية إال  المعركة

 - للمحتجز من األمور الحيوية التي تشغل بال قوات االحتجازاألساسية  االحتياجات اإلنسانية تظلالظروف،  هذه
وتشمل  الختفاء.من او عمليات القتالية آثار ال الحماية منو  والرعاية الطبيةالنظافة و  والمياه الطعام في ذلك توفيربما 

 تتمتع بها نفس الظروف التي وتوفير للمحتجزين تلبية االحتياجات األساسية في مثل هذه الظروف ممارسات الدول
فترة ل األوضاعفي مثل هذه  عادة يحبسون  المحتجزين الدولية أناللجنة  تدرك لى ذلك،ع عالوة االحتجاز. قوات
 ،ياقاتمن السو  االحتجاز مراحل واسعة منالمجموعة ال هنظرا لهذ أنه المشاورات اتضح منوقد  قدر اإلمكان. قصيرة

 .في الحسبان الفروق  أن تأخذ هذه المقبلة إلىمناقشات ستحتاج ال

                                                
 ،انظر التقرير عن المشاورة المواضيعية للخبراء الحكوميين حول ظروف االحتجاز والفئات الضعيفة بصفة خاصة )"التقرير المواضيعي األول"( 33

 .pdf-200-rc.org/eng/assets/files/publications/icrcwww.ic.4230، متاح عبر 45-13وص  11-10ص 
 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4230.pdf
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 لحمايةاأشكال  بعض تعلى ما إذا كان لها تأثير االحتجاز مدة ترى أنالدول  اللجنة الدولية أن لقد أدركت ثالثا،
 سلطةلى إ ريثما يتم النقل للغاية،قصيرة  حتجازاال تكون فيها مدةالحاالت التي  في. و 34في المقام األول ضرورية
الة كانت ستكون في حبقدر ما  وجيهة أوقد ال تكون عاجلة نسانية اإلحتياجات بعض االآخر، فإن  مرفق أوأخرى 

ياجات بتلبية االحت المتصلة الحمايةأشكال  على سبيل المثال، في الوقت الذي تعد فيه االحتجاز لمدة أطول.
د ال تصبح أشكال ق، االحتجاز بدايةمنذ  تقريبا ضرورية الهواء النقي والنفاذ إلىالمأوى و  والمياه الطعام مثل األساسية
تصبح مدة  عندما الزمة إال ترفيهيةال مرافقال أو الحصول على التعليمأو غذائي النظام بتنوع ال المتعلقة الحماية

 .مما كان متوقعا أطول االحتجاز
كل  كانو  المحتجزين المستضعفين بصفة خاصة.فئات ل االحتياجات المحددة أهمية تلبية المشاورات أكدت رابعا،
خلصت واست .السياقهذا  في باستمرارالتي تذكر الفئات  بيناإلعاقة من  ي ذو و  والمسنين النساء واألطفال من

شاملة ة قائم يؤيد إعدادكان  بعضال :األخرى  الفئات الضعيفة بشأنالتي دارت  مناقشاتال مقاربتان عامتان من
 إلىحتاجين أشخاصا م تستبعد قدإلى أنها وأشاروا  هذه المقاربة منن و آخر  حذر، في حين لفئات الضعيفةبا مغلقةو 

فستفقد  ،ضعيفةفي عداد الفئات الالفئات أدرجنا عددا كبيرا جدا من  إذا مفادها أنه أيضا ووردت مالحظة الحماية.
 .معناها هذه الصفة

 ىالحماية المثل توفير أهم جوانب هو واحد من االحتجاز لعمليات التخطيط المسبق أنالمشاورات  أكدت خامسا،
 عمنعلى بعناية  المخطط لهاو  لالحتجاز البنية التحتية تساعدو  .35الدولية النزاعات المسلحة غير للمحتجزين في

 الهواء الطلق إلى النفاذن من تمكّ الو  الرعاية الطبيةالنظافة أو  مثل االحتياجات األساسيةوتلبية  المفرط االكتظاظ
في  هماويس ارواإلخط التسجيلعمليات ع سرّ وي الزيارات العائلية أيضا هذا التخطيطوسيسهل وجود  .بصفة متكررة

وتعد  .الموظفين(و المحتجزين  من لكل واألمن السالمة مستوى يزيد  بدوره وهذا) ومنظمة هادئة احتجاز بيئة وجود
جود نساء ورجال و في المسبق التفكير يساعد ، مثال مهمة أيضا. التحتيةالبنية  غير المندرجة في عداد التحضيرات

 بعناية خطط لهاالم العملإجراءات تسهل ، و لجنسينل مراعية احتجازعمليات  تنفيذ على لقوات البريةا ضمن تشكيلة
عامل مع تت أن التي يرجح المسلحةتوفير التدريب للقوات و  ،المساس باألمن دون  إنسانيةحماية أشكال  توفير

 .ريقة مهنيةبط المحتجزين مع وتتعامل باستمرار الحماية اإلنسانية طبقأنها تيضمن  تدير أمورهمأو  المحتجزين

 
جراءاتهأسباب االعتقال   -باء  وا 

جراءات االعتقال حول أسباب المشاورات ساعدت  لجوانبا والمتعددة األكثر تعقيدا المسائل بعض على إبراز هوا 
الل من خ من الحرية من الحرمان التعسفي المحتجزينحماية  على ضرورةأساسا  قد أكدتو  لمناقشة.ل المطروحة

جراءات أسباب وضع ، ساهمت هذا المبدأ العام وعدا .36في سياق النزاعات المسلحة غير الدوليةالعتقال لمناسبة  وا 
ضمان زمة لالال اإلجرائية والضمانات هذا اإلجراءوأسباب  االعتقال لغرض منا فهم االرتقاء بمستوى في  المشاورات

                                                
 المرجع نفسه. 34
 .11المرجع نفسه، ص  35
، متاح عبر 21-11"(، ص التقرير التلخيصي للمشاورات اإلقليمية األربع )"التقرير التلخيصيانظر  36

-2013-synthesis-consultations-detention-protection-ww.icrc.org/en/download/file/5483/strengtheningw
icrc.pdf 
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لى أن إ حتى اآلن المشاورات اللجنة الدولية من خلصتوقد  .االعتقال مدةطوال و  كل حالة األسباب في تلك توفر
 أدناه هاأن اآلراء المعرب عن وتجدر اإلشارة إلى .الجاري  للعملأهم نقاط  أدناهالواردة  النقاط الرئيسية تعتبر الدول

 حاليا ةمطلوبال - تقييداأقل  أكثر أو سواء كانت – حمايةال حول أشكال أو اللجنة الدولية الدول بمواقف ال تمس
  .القانون الدوليمن مسائل  كمسألة

 تحركات التحكم في أعاله كما ذكريقصد باالعتقال ف .37أغراض مختلفةاالحتجاز الجنائي و  االعتقاللكل من ، أوال
 لمهما ، فمنومن ثم .سابقفعل ل عقابا ليسو  أمني، تهديد من أن يشكل مصدر منعه بغية تهوأنشط شخص ما

ات الضمانو اعاة اإلجراءات الواجبة مر  دون  والسجن المالحقة الجنائية من أشكال شكلك االعتقال تجنب استخدام
 عقابي.ال غير طابعهاالعتقال المادية ل الظروف تجسدأن  ينبغي، وكذلك .المشتركة 3 المادة التي تقتضيهاالقضائية 

لحاالت التي ا في االعتقالب للسماح يكفيبما  واسعامقبولة االعتقال ال سبابأل توضيح أن يكون أي ثانيا، يجب
بما  ايقض وأن يكون ، من الحدوث فعال في الواقع المستقبلالتهديدات الحتمية في  منع من الضروري  يكون فيها
توضيح أنسب  أنكثيرة  دولرأت و  .38الضرورة العسكرية احتجازهميتعدى  األشخاص الذين اعتقالستبعاد يكفي ال
أي ل استغالمنع ل بعض التوضيح يقتضيقد  هذه األسباب نطاق لكن .39قهرية"أسباب أمنية " هو االعتقال ألسباب
في  ينمدنيلا اعتقال ينطبق على المعيار الذي" هو قهريةالمنية األ ألسبابا" أن مفهوم أخرى دول  وترى  .غموض

 في حةالمسل أعضاء الجماعاتعتقال ال غير مناسب وفه ومن ثم، النزاعات المسلحة الدولية األراضي المحتلة في
 .النزاعات المسلحة غير الدولية

 40.دولةير غ جماعة مسلحة في ةسميالر  العضوية مسألة طوال عملية التشاور فيما يخص الدول تضاربت آراء ثالثا،
 داعلى مستوى عال ج غير الدول الجماعات المسلحةالتي تكون فيها  حاالتالفي  مفاده أنه رأي واحدوكان هناك 
 الجماعةتلك  يف عضوية رسمية فإن وجود، للدولةالتابعة القوات المسلحة  تشبه بطريقة بعملياتها وتقوم من التنظيم
 عتقال.الّوغ ايس سببا كافيا شكلي ومن ثم، على مستوى األفراد التهديدات لتحديد وسيلةكون ي يمكن أن المسلحة

 اأمني اتهديد أن يشكل هذا الشخص دون  يكون كافيا أنأبدا ال يمكن  وحده العضوية وجود إن رأي آخربينما قال 
حتجاز ا ويؤدي إلى، بال داعٍ  الحتجازل قد يعرض الشخص تهديدال فقط لتحديد عضويةال االعتماد علىو  .اواضح

هذا شأن  منو " العضوية" كلمة على تعريف تفاقاالأيضا األمر  وسيقتضي تهديد خطير. أي ال يشكلون  أشخاص
 األساسية. القضايا األمنية نع االنتباهيصرف  أن

مهما  :قدما للمضي إرشادية بوصفها عالمة هذا النقاش من الرئيسية التاليةنقطة لا اللجنة الدولية استخلصتوقد 
اسي األس المسّوغترى أن  عموما فهيرسمية، العضوية عبارة الل على حدة ةدولكل  المعنى الذي قد تعطيه كان

 .الجاري احتجازه الفرد تهديد يشكله وجودهو  الحاالتفي جميع عتقال الل

                                                
؛ التقرير الخاص بمشاورة مواضيعية للخبراء 37-36أعاله، ص  34؛ التقرير المواضيعي األول، الحاشية 13و 9انظر المرجع نفسه.، ص  37

، المتاح عبر 12-11وإجراءاته ونقل المحتجزين )"التقرير المواضيعي الثاني"(، ص  الحكوميين حول أسباب االعتقال
2015.pdf-apr-transfers-detainee-internment-5/consultationwww.icrc.org/eng/assets/files/201 

 .19-14أعاله، ص  37؛ انظر التقرير المواضيعي الثاني، الحاشية 17-14أعاله، ص  36، الحاشية انظر التقرير التلخيصي 38
تحديدا و مفهوم األسباب األمنية القهرية منبثق من أسباب االعتقال التي يجيزها القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة الدولية، 39

 .78و 42اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين 
  .  19-18أعاله، ص  37ثاني، الحاشية ؛ التقرير المواضيعي ال17-15أعاله، ص  36انظر التقرير التلخيصي، الحاشية  40
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اإلنسان  قوق حبوصفها مسألة متعلقة ب التي تنطبق لتزاماتاالحقوق أو من ال المساس بأي دون  ،دولال أشارت رابعا،
 :اإلجرائية لضماناتلنظام فعال رئيسية لمكونات ك األمور التالية ترى  إلى أنها، آخر دولي بقانون أو 

 لحظة التوقيف؛ ذلقوات مناإجراءات واضحة تتبعها  (1
 مراجعة أولية لقرار االعتقال؛ (2
 مراجعة دورية لالعتقال المستمر؛ (3
  41شكل من أشكال التمثيل أو المساعدة للمحتجز أثناء العملية. (4

 شروط ر فيهمتتوف ال من تحديد لضمان يكفيبما  قوية بطريقة وتنفذ هذه الضمانات تعدّ أن ، يجب عالوة على ذلك
طالق سراحهم -أو لم تعد تتوفر فيهم  – االعتقال  عوامل مختلفة ستؤثرنفسه،  وفي الوقت .في أسرع وقت ممكن وا 
 وطبيعتها. اونطاقه ومدتها النزاعات المسلحة غير الدولية سياق يشملبما  هذه الضمانات، وضع يةكيف فيتحديدا 
المكلفة بالمراجعتين  42(الهيئاتأو الهيئة ) يجب أن تكون  فعالة، الضمانات لكي تكون  أنهالمشاورات  أكدت ،خامسا

 43.ةالمحتجز  لطةالسالتي تمتلكها  لصالحية اتخاذ القرارات مراقب الحقيقيال القيام بدور قادرة على األولية والدورية
واقترحت اللجنة الدولية "االستقالل وعدم التحيز" لتكونا صفتين رئيسيتين ألي آلية ُتكلف بالمراجعة، ومن المفهوم 
أن كلمة "االستقالل" هنا ال تستلزم بالضرورة آلية قضائية وأن هذين المعيارين يمكن أن يتوفرا أيضا في جهاز 

 تجازاالح اإلشراف القضائي على ستقتضي" ستقاللاال" كلمة عن قلقها من أن أعربت بعض الدولو عسكري. 
فمن  ،المصطلحات المستخدمة مهما كانتو  ."وعدم التحيز ةموضوعي"ال معيارت االستعاضة عنها باقترحو ، بكامله

 منعكي تل - تدخلو  نفوذما يرتبط بها من و  – سلطة االحتجاز من مسافة كافيةأن تظل على  لهذه الهيئةالضروري 
 ات المدنيةالسلطداخل  لمراجعةاهيئة  إلنشاء أسباب وجيهة هناك تكون  وقد ،المرونةوال بد من  .التعسفي االعتقال

 .أخرى  حاالتفي المؤسسة العسكرية وداخل معينة،  حاالت في
ينبغي النظر و  القدرة على التكيف.، وال بد من توافر السياق عتمد علىي لمراجعةلهيئة  تشكيل ، فإنوعلى غرار ذلك

يئة هفي أعضاء  وجود ضمني قدمثال  نيالعسكري فإدراج .األساسي العدلواألمن و  الخبرة في عوامل قد تشمل
لمحتجزين أن يحموا ا المدنيين عضاءلأل يمكن حينفي ، النزاعات بمجريات واإللمام الميدانية من ذوي الخبرة المراجعة

 العتقالا قرارل درجة إجراء فحص مجدٍ  إلىبطريقة تصل  المراجعةعملية  إجراء أيضا يجبو  .العسكري  التحيز من
ساس ه من الطعن بطريقة مجدية في األلتمكين بالمعلومات الكافية المحتجز تزويديجب و  (.االعتقال استمرار )أو
معلومات ال ة علىشاملالضوء بطريقة منصفة و  جلسات االستماع تسلطيجب أن و اقعي الحتجازه، و وال قانونيال
 .لمناسبةا

قد فهمت ف، القانون الدولي اإلنساني في الشرعية مبدأ مدى وجاهة بشأن الدول تضارب آراءعلى الرغم من ، وأخيرا
جراءات أسباب االعتقال أنأن الدول تعتقد اللجنة الدولية   أو مصدري ف يكون منصوصا عليها ينبغي أنمحددة ال هوا 

 والقدرة على التنبؤ الوضوحوترى الدول أن  44.التعسفي االعتقال من حمايةتوفير ال علىقادرة  مصادرمجموعة 

                                                
  .  38-19أعاله، ص  37الثاني، الحاشية  ، التقرير المواضيعي21-17أعاله، ص  36انظر التقرير التلخيصي، الحاشية  41
 يقصد بمصطلح "هيئة المراجعة" هيئة تتشكل من شخص أو أكثر. 42
 .32-27أعاله، ص 38الثاني، الحاشية  قرير المواضيعي، الت20-19أعاله، ص  37انظر التقرير التلخيصي، الحاشية  43
  .  44-39أعاله، ص  38الثاني، الحاشية  ، التقرير المواضيعي14أعاله، ص  37انظر ملخص التقرير، الحاشية  44



30 
32IC/15/19.1 

 

على  عتماداا و  ينبغي أن يّتصف بها مصدر األسباب واإلجراءات. التي الخصائصهي بعض  والحجية والشفافية
جراءات المحلية و  والتشريعاتوالقانون الدولي  السياق ، درجة أو أخرى بأدوار، بالنموذجية، يمكن للجميع القيام  العملا 
رجح أن يكون ي، بحتةالداخلية النزاعات المسلحة غير الدولية ال فيو  .أو غير القانوني االعتقال التعسفي في منع

قرارات ون لفقد يك، خارج أراضيها المتعددة الجنسيات العاملة القوات ةفي حالو . أهمية حيوية لتشريعات المحليةل
ستخدم ت، سالظروفمعظم  فيأما . كبير دور المضيفةالقانون الداخلي للدولة و  التابع لألمم المتحدةمن األ مجلس

لقدرة على اضمان و  حتجازاال لقوات مفصلة تعليماتتوفير علنية لالو  سريةال العمل النموذجيةإجراءات  مجموعة من
وما يظل ثابتا مع ذلك هو ضرورة ضمان أن تتخذ األسباب واإلجراءات  العتقال.واإلجراءات الالزمة لباألسباب  التنبؤ

 شكال يمكنها من أداء الوظيفة المنشودة المتمثلة في كونها ضمانات تحمي من االعتقال التعسفي.
 
 نقل المحتجزين من سلطة إلى أخرى  -جيم 

نقل ب لخاصةا النقاط التالية إلى أهمية دولأشارت ال، حتى اآلن التي جرت المشاورات الدولية أنه أثناء تدرك اللجنة
  .المحتجزين

قانون  التزاماتو  الدولية اإلنسان حقوق ما هو قائم من لدول أن ترى ا ،ما دولةأراضي  االعتقال في فيما يخص، أوال
أن  إلى في المشاورات المشاركون  أشار، ومن ثم 45.ةعمليو  صالحة تزال ال اإلعادة القسرية بعدم المتعلق لالجئينا

 من األولويات. تليس هذه المسألة على العمل مواصلة
كون فيها ت الحاالت التي- الحدود اإلقليمية بعمليات النقل خارجفيما يتعلق فقد اتضح من المشاورات ، ومع ذلك

 اشخاصأ المسلحة غير الدولية تحتجز النزاعاتفي نزاع من  الدولغير األطراف  ضد أراضيها خارج القوات العاملة
مزيد من المناقشة حول حاجة واضحة لأن هناك  -أخرى  أو إلى دول الدولة اإلقليميةأراضي  إلى الحقا تنقلهمو 

  .الناجمة عن النزاعات المسلحة غير الدولية لظروفمع ا الحمايةأشكال  تكييف
األراضي خارج  االحتجاز حاالت في قانونية مسألةبوصفها  نقلال يستبعد معهاالتي  المخاطرأنواع ستتباين ، ثانيا

 لقانون الدوليل اووفق طرفا فيها،ما  دولةالتي تكون الجغرافي لمختلف المعاهدات و  الموضوعينطاق لوفقا ل يةاإلقليم
 المهينة وأ أو الالإنسانية المعاملة القاسيةو  التعذيبو  الحياة التعسفي منالحرمان فإن ، على أقل تقديرو  العرفي.

  .جميع الظروف في المحتجزين نقل تحول دون  من شأنها أنمخاطر  أمور هي بال منازع
أي من  المحتجزين إلى نقل التي تنص على حظر المشتركة 3 في أحكام المادة نظر البعض، نفس الشأن وفي

، ائمةالقانونية الق اإلخالل بااللتزامات ودون  الممارسة ومن باب. مثل هذه المعاملة تفرض عليهم التي السلطات
 :يةالنزاعات المسلحة غير الدول جعلت الدول تستبعد نقل المحتجزين في األسباب التي أيضانورد فيما يلي 
  االضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو اآلراء

 السياسية
  االختفاء القسري 
 في العمليات القتالية تجنيد األطفال أو مشاركتهم 

                                                
 .  42أعاله، ص  37انظر التقرير المواضيعي الثاني الحاشية  45
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  التي تصل إلى الحرمان الصارخ من العدالة غير العادلةالمحاكمة 
 فرض عقوبة اإلعدام 
 عدم إتاحة الرعاية الصحية المناسبة من السلطة المستقبلة 
 اإلعادة القسرية الثانية 
 46.النقل المتعمد خارج أراضي دولة ما ألغراض غير قانونية 

فيما يتعلق ( 1 التقييم السابق للنقلمن خالل فعل ذلك  هذه المخاطر هي وجود للكشف عن أنجع وسيلةإن  ثالثا،
 الذاتية والمخاوف الظروف الشخصيةوب( 2 المستقبلة االحتجازسلطات المتبعة لدى ممارسات السياسات وبال

 عملياتب تقوم دولة كلفي  هذه التقييماتبها  ى جر تُ  المحددة التيالطريقة ستتوقف و 47 .الخاضع للنقل للمحتجز
، ةلمتبعات المقاربة أيا كانو  وعوامل أخرى.الموارد المتاحة و  ينالمعني المحتجزينعدد  على أراضيها خارج االحتجاز

ذا كانت توفر و  ة وغير متحيزةشامل إال إذا كانت فعالة نقللل السابقة اتتقييملن تكون ال لمعلومات في ا للمحتجزا 
التقييم  جراءوإل عالوة على ذلك .وجيهة معلومات ذاتية أو أي مخاوف للتعبير عنفرصة حقيقية و  الوقت المناسب

وحتى  تقييملنتهي احتى ي يجب تأجيل عمليات نقل المحتجزين المقررة، وقائيةال غراضفي إطار األ نقللل السابق
 .ما يبررهالها  ذاتية مخاوف أي المحتجز قد أعرب عن ما إذا كانُينظر في

 اكاتمن انته ذلك وغير المعاملة سوء حمايتهم من على المحتجزين نقلصد السابق لر أن يساعد ال يمكن رابعا،
 تسليطعلى  أيضا نقلالالحق لل رصدأن يساعد ال يمكنو  48.تطرحقد  أي مخاوف فرصة لمعالجة وهو، حقوقهم

ه يمكن االسترشاد ب ومن ثم، معينة احتجاز سلطةلدى  أو معين احتجاز مرفقفي  ظروف االحتجاز الضوء على
السابقة ات متزالالامن  في حد ذاته ال يخفف لنقلل حقالال رصدلل آليةإنشاء غير أن  .في المستقبل نقلالقرارات  في

بعض  في: سياقعلى الالالحق للنقل  الرصد الهيئة المسؤولة عنوستعتمد  .الدولة الناقلةالتي تقع على عاتق  للنقل
بعض  فيو  ور.هذا الدب مستقلة هيئةقد تكلف  حاالت أخرى  فيو  الرصد أعمالسها تنفذ الدولة الناقلة بنفس الحاالت

 مدةالب تعلقوفيما ي .السياقتبطة بر ممحددة  نظرا لعوامل ببساطة نقلالالحق للرصد لن يتسنى ال، الحاالت األخرى 
 رصدال واصلةم إلى أحد المحتجزين نقلالالحق لرصد ال ترمي عادة الدول التي تنجزنقل، الالحق لل للرصد مناسبةال

راءات اإلجالخاص ب وضعال يشملبما ، العوامل عدد من مراعاة يجبو  المعاملة. سوءاحتمال لحدوث  ينتفي أي حتى
لك تسيادة و  المستقبلة الدولة على أراضي الناقلة الدولةموارد وجود  واستمرار 49المحتجز حالةب القانونية المتعلقة

 .المستقبلةالدولة 
 

 دول المشاركة في النزاعات المسلحة غير الدولية الاالحتجاز لدى أطراف غير  -دال

لفتت اللجنة الدولية االنتباه خالل المشاورات إلى أن األشخاص الموجودين في قبضة أطراف غير دول مشاركة في 
ألمر وعندما يتعلق ا الدول. تحتبسهمنزاع مسلح غير دولي لهم احتياجات مشابهة الحتياجات األشخاص الذين 

                                                
 47-43أعاله، ص  37انظر التقرير المواضيعي الثاني، الحاشية  46
 .50-47، ص 37الثاني أعاله، الحاشية ، التقرير المواضيعي 25، ص 63انظر التقرير التلخيصي أعاله، الحاشية  47
 .54-50، ص 37الثاني أعاله، الحاشية  ، التقرير المواضيعي26-25، ص 36أعاله، الحاشية التقرير التلخيصي انظر  48
ة في المراحل األولى لالحتجاز وفي االحتجاز السابق للمحاكمة وخالل تلك الفترة تجمع سلطات االحتجاز المحتجزون أكثر عرضة لسوء المعامل 49

 المعلومات واألدلة.
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 والنفاذ إلىينات تمر الظافة والرعاية الطبية والقيام بوالمياه والن كالطعامبظروف االحتجاز تظل المتطلبات األساسية 
خطار أجهزة  الخارجبالهواء الطلق واالتصال  من أهم مكونات بيئة االحتجاز اإلنسانية. ويعتبر تسجيل المحتجزين وا 

 كختفاء وللحفاظ على االتصال بالعائالت. وما زالت هنااالاالحتجاز وسيلتان حيويتان للحؤول دون حدوث حاالت 
جراءات لالحتجاز بصفة خاصة احتياجات خاصة عند فئات المحتجزين المستضعفين ذا وضعت أسباب وا  . وا 

فسيمكنها أيضا أن تحمي من االحتجاز الذي يحدث دون أي ضرورة عسكرية. عالوة على ذلك، من الممكن ألطراف 
 ب انتهاكات بحق المحتجزين. غير دول أن ينقلوا المحتجزين إلى طرف آخر غير دولة أو إلى دولة قد ترتك

غير أن هناك فروقا جذرية بين الدول واألطراف غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية وقد أثارت مسألة 
باالحتجاز عددا من المسائل العويصة. وركزت الدول على نقاط في ثالثة قيام الجماعات المسلحة غير الدول 

 مجاالت:
ة كاز لدى األطراف غير الدول المشار المحتملة على تنظيم االحتج إضفاء الشرعيةالشواغل المتعلقة بأثر  (1)

 في النزاعات المسلحة غير الدولية؛
 .ةدوليالالنزاعات المسلحة غير نزاع من صعوبة مراعاة التباين بين قدرات األطراف غير الدول في  (2)
نزاع مسلح غير دولي ألي تعزيز للقانون ( الحاجة إلى محفزات من أجل امتثال األطراف غير الدول في 3)

 الدولي اإلنساني.
 إضفاء الشرعية منالمخاوف  -1
ة الدولية من المشاورات هو أن الدول تخشى من أن ينطوي وضع القواعد التنظيمية على إضفاء نما فهمته اللج

صبغة قانونية على أنشطة االحتجاز التي تمارسها الجماعات المسلحة أو أن تمنحهم وضعا قانونيا بموجب القانون 
ي مسلحة غير الدولية أكثر إنسانية هالدولي. لكن أحكام القانون الدول اإلنساني التي تسعى إلى جعل النزاعات ال

مستقلة عن األطر القانونية الوطنية وال تمس بها. ويترك القانون الدولي اإلنساني للدول حرية تجريم نشاط األطراف 
غير الدول في نزاع مسلح ما. نرى إذن أن هذا القانون يقوم على منطق مفاده أنه حتى عندما ينفذ طرف غير دولة 

بعض األعمال التي تنتهك القانون الوطني لحكومة معينة، فإنه يمكن  ةدوليالمسلح غير نزاعات المن الفي نزاع 
 تضع حدودا عالمية للسلوك المقبول.  معاييرالحد من الخسارة البشرية الناجمة عن هذه األنشطة بواسطة 

 ر الدوليةغي ةمسلحالنزاعات ال مناألطراف غير األطراف في نزاع  وال ينطوي إضفاء الشرعية علىعالوة على ذلك، 
ن ص على أأحكام معاهدة تن بواسطة متسقةتحديا تغلبت عليه الدول التي وضعت القانون الدولي اإلنساني بصورة 

دات التي . ومن أبرز أمثلة المعاهلهذه األطراف القانوني الوضعفي على أي تأثير  تطبيق القانون الدولي اإلنساني
المشتركة  3نذكر أحكام المادة  50مسلح غير دولي باتباع هذا النهجنزاع طراف غير الدول في تعالج وتنظم أنشطة األ

بصيغتها  ثراأل عشوائية أو الضرر مفرطة اعتبارها يمكن معينة تقليدية أسلحة استعمال تقييد أو حظر واتفاقية
 الئحةمع ال مسلح نزاع نشوب حالة في الثقافية الملكية حماية واتفاقية 2001كانون األول/ديسمبر  21المعدلة في 

 .1954اتفاقية لعام  لتطبيق التنفيذية
                                                

ادة الم: مسلح نزاع نشوب حالة في الثقافية الملكية حماية اتفاقية)المعدلة( و 1: المادة معينة تقليدية أسلحة استعمال تقييد أو حظر اتفاقيةانظر مثال  50

19. 
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في صك ختامي محتمل من خالل صياغة  إضفاء الشرعيةوتعتبر اللجنة الدولية أنه يمكن التطرق للمخاوف من 
أن أي قواعد  ن. وقد تكون واحدة من اإلمكانيات هي ضماتقّبله متمعنة تحمل فكرة مفادها أن تنظيم النشاط ال يعني

النزاعات المسلحة غير الدولية تأتي كأشكال حظر، فيتبين بوضوح من نزاع من تطبق على األطراف غير الدول في 
تمثل اإلمكانية األخرى فقد ت . أماتراخيصهذا المنطلق أن القانون الدولي اإلنساني يضع قيودا وال ينص على أي 

ع الممارسة التاريخية المتعلقة بالتنظيم الذي أتى به القانون الدولي يتماشى مالتحوط أو  بند للتحذيرفي إدراج 
 اإلنساني للنزاعات المسلحة غير الدولية.

 تباين قدرات األطراف غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية -2

أعربت الدول عن قلقها من أن قدرة األطراف غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية قد تختلف اختالفا كبيرا، 
زاع من نمما يصعب تحديد مجموعة من التوقعات المتسقة فيما يخص االحتجاز. وتكون األطراف غير الدول في 

قيادي معقد وتمويل جيد وسيطرة على أجزاء واسعة من النزاعات المسلحة غير الدولية إما جماعات مسلحة لها هرم 
ما جماعات ضعيفة التنظيم وفقيرة ومتنقلة.   األرض، وا 

نوع في . ويكمن التحدي الرئيسي في التكيف مع هذا التالفروق راعي هذه تأن  عمليةوتدرك اللجنة الدولية أنه ال بد لل
لدولي اإلنساني المطبق على األطراف غير الدول في أي قواعد قد تظهر. وستتطلب أي جهود لتعزيز القانون ا

النزاعات المسلحة غير الدولية تحديد أشكال حماية أساسية قد تتوقع كل الجماعات توفيرها في جميع الظروف. وفي 
الوقت نفسه، سيتعين الحرص على ضمان أن الجماعات قادرة على أشكال حماية أكثر يفترض أن توفرها. وفي 

وهو مفهوم مفاده أن الواجبات التي يمليها القانون الدولي –حاربين" تالم تساوي جب أن يراعى مبدأ "هذا الشأن، ي
أي انسحاب  فيبعناية نظر وأن يُ  -اإلنساني على كل طرف في نزاع مسلح ما ينبغي أن يعبر عنها بصورة مماثلة

 منه.
 التحفيز على االحترام -3
ل القانون الدولي اإلنساني المطبق على األطراف غير الدو  زيفية تعزيتحد آخر يتعلق بك عملية التشاورطرح خالل 

النزاعات المسلحة غير الدولية بطريقة متزامنة تحفزها على احترام أي قواعد ناشئة. ويمكن استخالص نزاع من في 
ي نزاع لدول فعدد من النقاط من المشاورات في هذا الشأن. وبصفة عامة، ينبغي التذكير بأن قدرة األطراف غير ا

مسلح غير دولي ما على حماية المحتجزين تختلف اختالفا كبيرا بقدر ما تختلف إرادتهم أيضا في فعل ذلك. ويمكن 
ن أي اني دليال على أاعتبار وجود الجماعات المسلحة التي تتجاهل معظم األحكام األساسية للقانون الدولي اإلنس

ى هذه الجماعات هي جهود غير مجدية. ولكن ال بد أيضا أن نقر بأن تعزيز القانون المطبق علإلى جهود رامية 
تسعى و  للمشهد تقف في الطرف اآلخر ةدوليال رغي ةمسلحمن النزاعات الددا من األطراف غير الدول في نزاع ع

 إلى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني ومعاملة المحتجزين وفقا لمقتضياته.
إدراج محفزات في أي مساع لتعزيز القانون الدولي اإلنساني في هذا المجال وهناك  المهمواعتبارا لما سبق، من 

 صكألي  عيةالموضو محفزات في الجوانب  يتمثل في إدراجلذلك. وهناك نهج  استكشافهاعدد من السبل التي يمكن 
هناك و . وبعبارة أخرى، يتعلق األمر بصياغة قواعد تشمل فوائد احترام هذه القواعد أو مساوئ عدم احترامها. ختامي

كون هناك مثال يمكن أن ياالحترام. الصك الختامي أن يحفز على  لشكلنهج ثان يتمثل في النظر إلى كيف يمكن 
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تبناها أن ت ةدوليالغير  ةمسلحن النزاعات المختامي تستطيع األطراف غير الدول في نزاع  صكفائدة من وجود 
وهي جعل هذه األطراف تتبنى أشكال الحماية بدل أن تشعر بأن الدول تفرض عليها  ، أالبطواعية أو تلتزم بها

النهج أن يعيد تأكيد المادة المشتركة واألحكام األخرى القائمة للقانون الدولي اإلنساني المطبق  . ويمكن لهذااشروط
اج في الوقت نفسه القانون الدولي أكثر عبر إدر يعزز الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية و غير طراف على األ

 أشكال حماية إضافية أو أكثر تفصيال.
 

 خيارات من أجل صك ختامي -هاء
نبغي االعتبارات ي وفي اجتماع كل الدول الضوء على عدد مناألربع سلطت المناقشات في المشاورات اإلقليمية 

 والسمات الممكنة لصك ختامي. الشكلية تبار عند التفكير في الصيغة وضعها في االع
زاعات لعمل على صك ختامي غير ملزم يطبق في النل الشديد تأييدهاالصك أعربت الدول عن نطاق أوال فيما يتعلق ب

همية وفي الوقت الذي أشار فيه عدد من الدول إلى أ  المسلحة غير الدولية التي تندلع بعد المؤتمر الثاني والثالثين.
التفكير في االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة الدولية، فضلت األغلبية العظمى من الدول التركيز على االحتجاز 

 المرتبط بالنزاعات المسلحة غير الدولية. 
أن يرمي إلى معالجة المجاالت األربعة  عالوة على ذلك، أشارت الدول بصفة عامة إلى أن الصك الختامي ينبغي

بصفة  يفةالضعالتي حددت على أنها تحتاج إلى تعزيز خالل المشاورات، وهي ظروف االحتجاز وفئات المحتجزين 
جراءاته ونقل المحتجزين. وشدد عدد من الدول على أن مسألة أسباب االعتقال ينبغي  خاصة وأسباب االعتقال وا 

ن احتمال م دة في ضوء اآلراء المتضاربة بين الدول حول ما هي األسباب المقبولة والمخاوفأن نتناولها بعناية شدي
 لدى األطراف غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية المقبولة لسباب االعتقاأل تنظيميةقواعد أن يؤدي وضع 

ي اللجنة الدولية تتفهم رغبة الدول فإلى إضفاء شرعية على أنشطة هذه األطراف. ومهما كان القرار النهائي فإن 
  حماية فعلية من االعتقال التعسفي لجميع المحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. يوفر ختامي صك

األشخاص  لجميعحماية أقوى  عمليةعن ال الختامي المنبثق الصكوفر يول أيضا أنه من المهم أن ورأت الد
ين ، بما في ذلك األشخاص الواقعةدوليالغير  ةمسلحمن النزاعات الالمحرومين من حريتهم ألسباب مرتبطة بنزاع 

في قبضة أطراف غير دول في النزاعات المسلحة غير الدولية. ولذلك فما فهمته اللجنة الدولية هو أن الدول ترغب 
وتراعي على  –ية للمحتجزين الواقعين في قبضة هذه األطراف في المضي قدما نحو صك ختامي يوفر حماية إنسان

  إضفاء الشرعية وتباين القدرات والمحفزات على االمتثال.المرتبطة ب مسائلالالنحو الواجب 
 ةكون عمليتي قواعد معيارية ستنشأ ينبغي أن الصك الختامي، أشارت الدول إلى أن أثانيا، فيما يتعلق بسمات 

سياق، وفي نفس الأن يكون له أثر إيجابي على األرض.  هذا الصك الميداني إذا كان المراد من خداملالست ةوصالح
بإفراط ورأت أنه من المهم ألي صك ختامي أن يتميز بما يكفي من القدرة  تقييديةقواعد وجود حذرت الدول من 

 الدولية. النزاعات المسلحة غيرعلى التكيف والتوازن لكي يطبق على مختلف السياقات الميدانية التي تنشأ في 
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 عناصر الحماية -سادسا
 عناصر التي سينصب عليها التركيز في المناقشات المقبلة بخصوص تعزيزالنتائج المشاورات حول  الجزءيقدم هذا 

الحماية القانونية لألشخاص المحرومين من حريتهم في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. ومن المهم أن تضع 
 في اعتبارنا ما يلي: 

  رد بعد كل مختلف المشاورات. وتتعرض األقسام التالية قوائم بالعناصر التي اقترحتها اللجنة الدولية خالل
مجموعة من العناصر االقتراحات التي قدمها المشاركون في المشاورات بتناول عناصر القائمة بالحذف أو 

 المراجعة أو اإلضافة.
  كما أشير سابقا، ال يقصد بعبارة "عناصر الحماية" المستخدمة هنا إال الفئات المحددة من الحماية التي

 الحماية.  جانبا المضمون المعياري ألشكاليز في مناقشة أخرى ويترك ينصب عليها الترك
  التركيز على العناصر التالية في المناقشات الجارية للمضي قدما وأال يكون  هوينبغي أن يكون االتفاق

 فيه أي مساس بما إذا كان كل منها سيتجسد في صك ختامي أو أكثر وكيف سيكون ذلك. 
 الحقة باقتراحات عناصر إضافية.ت سُيرحب في أي مناقشا 
 
 بصفة خاصة  والفئات الضعيفةظروف االحتجاز  -ألف

يعرض هذا القسم عناصر الحماية التي نظر فيها من أجل إدراجها في المناقشة المقبلة حول ظروف االحتجاز 
. وأشير في كل قسم فرعي إلى تعليقات المشاركين في المشاورات بصفة خاصة وفئات المحتجزين المستضعفين

 . 2015وفي اجتماع كل الدول في نيسان/أبريل  2014المواضيعية لعام 
وكما  بسبب المسائل المشتركة بينهما. زيادة على ذلك،معًا وقد تم تناول هذين المجالين المنطويين على بعد إنساني 

، فإن بعض الشواغل اإلنسانية التي حددت في األصل على أنها عملية التشاورل أشار العديد من المشاركين خال
 التفتيشاتبمتعلقة بفئة ضعيفة معينة هي في الحقيقة متعلقة بمجموع المحتجزين كلهم، أي أشكال الحماية المرتبطة 

تماشى ن المجالين لكي ت. ولذلك عدلت اللجنة الدولية عناصر الحماية في هذيوالرصدواالعتداء الجنسي والشكاوى 
 .بصفة خاصةمع القائمة فيما واصلت تسليط الضوء على االحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة 

 والمياه الطعام -1
 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:

 كمية الطعام 
 نوعية الطعام 
 النظام الغذائي االعتيادي للمحتجزين 
 مواعيد الوجبات 
 الماء الصالح للشرب الكافي والحصول عليه 
 إضافية. عناصرأي  تقترحولم 
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 الشخصيةالنظافة  -2
 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:

 وجود مرافق الصرف الصحي والوصول إليها في أماكن االحتجاز 
 ة في أماكن االحتجازوجود مرافق خاصة بالنظافة الشخصي 
 تخصيص وقت ألنشطة النظافة الشخصية 
 توفير اللوازم الضرورية للحفاظ على النظافة الشخصية 
 وجود مرافق للحالقة 
 تخصيص وقت للحالقة 

واقترح أيضا إدراج إشارة صريحة إلى االعتبارات المرتبطة بالخصوصية والكرامة، وتحديدا فيما يتعلق بالوصول إلى 
 الصحي. مرافق الصرف
 المالبس -3

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 اقتناء المحتجزين لمالبسهم الخاصة 
 تكفل سلطات االحتجاز بتوفير المالبس 
 استبدال وتصليح المالبس التي توفرها سلطات االحتجاز 
  الصحية للمحتجزالحالة و  أحوال الطقسكمية المالبس الموفرة حسب و نوعية 
  تحقيرأو  إهانةالحماية من المالبس التي فيها . 

، اقيةو أثناء المشاورات المواضيعية اقترح أحد المشاركين أنه في بعض الظروف ينبغي أن يزود المحتجزون بمالبس 
سلحة ك خطر استخدام األمن النيران وأقنعة الوقاية من الغازات عندما يكون هنا الواقيةويمكن أن يشمل هذا المالبس 

الكيميائية أو السترات الواقية من الرصاص إذا كان المحتجزون سينقلون في مرمى النيران من مكان إلى آخر. ورأى 
 مشارك آخر أنه ينبغي أن يرد أيضا نص صريح بشأن كفاية األسرة والشراشف ونظافتها. 

 جمع المحتجزين -4
 التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية 

 .فصل المحتجزين حسب الفئات 
 ولم تقترح أي عناصر إضافية.

 الرعاية الطبية -5
 على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية: معظم المشاركين في المشاوراتاتفق 

 وجود مرافق طبية في أماكن االحتجاز وكفايتها 
 الطاقم الطبي كفاءات 
 نوعية الرعاية الطبية 
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 الظروف المؤدية إلى نقل المرضى إلى مرافق أخرى للعالج 
 تكلفة الرعاية على المحتجز 
 لغة مقدمي الرعاية الصحية أو جنسياتهم 
 المعاينات الطبية األولية 
 الفحوص الطبية الدورية 
 حصول المحتجزين على الرعاية الطبية حسب الحاجة 
  بالسجالت الطبية وتشاركهااالحتفاظ 
 دور الطاقم الطبي في تقديم المشورة لسلطات االحتجاز حول ظروف االحتجاز 
 حماية الطاقم الطبي الذي يقدم العالج 
 احترام آداب مهنة الطب 

ورأى أحد المشاركين في المشاورات المواضيعية أن الفحوص الطبية الدورية ينبغي أال تكون من عناصر الحماية 
ة رعاية طبية متاحة وسريعة عند الطلب، فقد يترتب عن الفحوص الدورية المحتجز وأوضح أنه عندما توفر الدولة 

ذكر. ورأى مشاركون آخرون أنه هناك حاجة إلى عبء على الموارد ال داعي له وال يأتي ذلك بأي قيمة مضافة ت
نه من ى بعض المشاركين أألتجارب الطبية على المحتجزين. ور التزامات ناهية إضافية مثل حظر االختبارات أو ا

 المهم للمحتجزين أن يستطيعوا إثارة أي مخاوف قد يشعرون بها فيما يخص نوعية الرعاية الصحية المقدمة لهم.
 ناء اجتماع كل الدول بأنه ينبغي اعتبار توفير الرعاية العقلية والنفسية عنصر حماية إضافي. وورد اقتراح أث
 االعتداء والعنف الجنسيين -6

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 نسيالحصول على المعلومات المتعلقة باللجوء إلى القضاء في حاالت االعتداء الج 
 إحالة حاالت االعتداء الجنسي إلى السلطات المختصة 
 الحماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن االعتداء الجنسي 
 تقديم اإلرشاد واالستشارة في المسائل الطبية إلى من تعرضوا لالعتداء الجنسي 
 السرية الطبية لمن تعرضوا لالعتداء الجنسي 
 .االحتياجات الخاصة للنساء في هذا الشأن 

 واقترحت أيضا عناصر عديدة أخرى لمناقشتها بقدر أكبر:
 الحصول على الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية 
 الكشف عن حالة االعتداء الجنسي ومعالجتها 
  آليات منع االعتداء الجنسي الذي تمارسه سلطات االحتجاز، مثل اإلشراف والمساءلة داخل أنظمة

 االحتجاز
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  تكون مراعية للضحايا، كأن توظف النساء، وأال تفّعل بناء على مبادرات الضحايا آليات لإلبالغ والتحقيق
 فقط.

 تدريب األطباء وموظفي االحتجاز على التعامل مع حاالت االعتداء الجنسي 
 .حماية األوالد والرجال من االعتداء والعنف الجنسيين 

 
 ةناالدي -7

 خضع لمزيد من المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن ت
 ممارسة الشعائر الدينية 
 حضور الشعائر الدينية 
 حضور الممثلين الدينيين في أماكن االحتجاز 
 إتاحة مرافق إلقامة الشعائر الدينية 
  الحصول على النصوص الدينية 

ة عدم ممارسة حري اقترح المشاركون في المشاورات المواضيعية واجتماع كل الدول أنه ينبغي أيضا النظر في مسألة
 ين أو عدم حضور الشعائر الدينية.أي د

 التسجيل -8
 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:

 التسجيل األولي لألشخاص المحرومين من حريتهم 
 تسجيل التغيرات التي تطرأ على ظروف األشخاص المحرومين من حريتهم 
  المسجلة عن األشخاص المحرومين من حريتهم.نوع المعلومات 

 إضافية.ولم تقترح أي عناصر 
 اإلخطار -9

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 اإلخطار باالحتجاز أو بالتغيرات التي تطرأ على ظروف المحتجزين 
 ي إخطاره ودور المنظمات اإلنسانية.من ينبغتلقو اإلخطار والظروف المؤثرة فيمتلقي أو م 

 ولم تقترح أي عناصر إضافية.
 الخارجباالتصال  -10

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
  فرصة إرسال الرسائل والبطاقات أو التواصل مع الخارج عبر وسائل أخرى 
  الخارجتواتر التواصل مع 
  الخارجالفرصة األولى للتواصل مع 
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 زيارات األقارب للمحتجزين 
 ولم تقترح أي عناصر إضافية.

 األمتعة  -11

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 األمتعة الشخصية التي يحق للمحتجزين االحتفاظ بها 
  األمتعة الشخصية وبتسليمها خالل االحتجاز بأخذاإلجراءات الخاصة 
 األمتعة ذات القيمة العاطفية أو الشخصية 
 إعادة األمتعة عند إطالق السراح 
 تسليم وثائق الهوية 
  األخرى الصحية تسليم األدوية واللوازم 

 إضافية.ولم تقترح أي عناصر 
 اإلقامةمكان االحتجاز و  وموقعالتحتية البنية  -12

 على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية: المشاركين في المشاوراتمعظم اتفق 
 مالءمة البنية التحتية لمواجهة األخطار المرتبطة بالنزاع المسلح 
 مالءمة البنية التحتية لمواجهة قسوة المناخ 
 هويةمالءمة أماكن اإلقامة من حيث الدفء والضوء )الطبيعي والصناعي( والت 
 مالءمة أماكن اإلقامة من حيث المساحة 
 الحماية من النار 
 الحماية من الرطوبة 
  مالءمة أماكن اإلقامة مقارنة بتلك التي تملكها القوات في المنطقة نفسها 
  بصحة المحتجزين يتعلقموقع أماكن االحتجاز فيما 
  القتاليةموقع أماكن االحتجاز فيما يتعلق باألخطار التي تطرحها العمليات 
 .موقع أماكن االحتجاز فيما يتعلق بقربها من أفراد العائلة 

واقترح أحد المشاركين عدم إدراج "موقع أماكن االحتجاز من حيث قربها من أفراد العائلة" بسبب الصعوبات التي 
  51.طرحت للنقاش خالل التقييم العملي

الطبيعي )ينبغي عدم الخلط بين هذا والمسألة األخرى  ضوءناول مسألة النفاذ إلى الوورد اقتراح آخر بالكف عن ت
 الخاصة بالنفاذ إلى الهواء الطلق(. وشملت العناصر اإلضافية التي اقترحت خالل المشاورات المواضيعية ما يلي:

 المساحة لكل محتجز محج 
 الحبس االنفرادي 

                                                
 (11 –)باء  ا"ثانيالقسم "، أعاله 34انظر التقرير المواضيعي األول، الحاشية  51
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 موقع مرافق االحتجاز الخاضعة لسيطرة أطراف ثالثة 
 بأعمال االحتجاز. القائمةة عن القوات فصل القوات المقاتل 

 وورد اقتراح خالل اجتماع كل الدول مفاده أنه ينبغي أيضا إدراج حجم المساحة لكل محتجز.
 درجة الحبس -13

 رأى بعض المشاركين في المشاورات أن عنصر الحماية التالي ينبغي أن يخضع لمزيد من المناقشة:
 .درجة الحبس 

وسع نطاقا ة جنيف الثالثة وفضلوا اتباع نهج أيكانوا مترددين في االستعارة مباشرة من اتفاقلكن المشاركين اآلخرين 
 بقاء أنظمة االعتقال غير عقابية.لكي يضمنوا 

 رين االنفاذ إلى الهواء الطلق والتم -14
 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:

 فرصة للتمرين البدني 
 فرصة لقضاء فترة في الهواء الطلق 
 .وقت مخصص للتمرين البدني والنفاذ إلى الهواء الطلق 

 ولم تقترح أي عناصر إضافية.
 إجراءات التفتيش -15

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 إجراءات القيام بالتفتيش 
 إجراءات محددة لتفتيش النساء 
   مراعاة وجود موظفين وموظفات لدى السلطات المكلفة بتفتيش النساء وتدريب هؤالء الموظفين 
 أساليب تفتيش بديلة 

إلى الحق في الخصوصية. وورد اقتراح صريحة واقترح أحد المشاركين خالل المشاورات المواضيعية إدراج إشارة 
 اله بعبارة "اعتباراتق في الخصوصية" واستبدخالل اجتماع كل الدول بأنه ينبغي تجنب اإلشارة إلى "الح

 الخصوصية".
 العقوبات التأديبية -16

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 اعتبارات متعلقة بسن المحتجزين وجنسهم وحالتهم الصحية 
  بوجه خاص حظرهاالتدابير التأديبية التي ينبغي 
  المتعلقة بالحبس االنفراديأشكال الحماية 
 أشكال الحماية المتعلقة بمدة العقوبات وسرعة تنفيذها 
 أشكال الحماية المتعلقة بالعقوبات المتتالية 
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 تعداد االنتهاكات والعقوبات التي تقوم بها سلطات االحتجاز 
 الضمانات اإلجرائية وفرصة االستماع للمحتجزين على انفراد 

 وأعرب بعض المشاركين في المشاورات المواضيعية عن تحفظات بشأن تناول عقوبات معينة محظورة. 
م كنوع من العقوبة ورصد استخدا األغاللعنصر إضافي هو مسألة استخدام وخالل اجتماع كل الدول اقترح إضافة 

  التأديب.
 والتعليمية والترفيهية الذهنية األنشطة -17

 على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية: المشاورات معظم المشاركين فياتفق 
 دور سلطات االحتجاز في توفير مثل هذه الفرص بصفة عامة 
  في أماكن االحتجاز األنشطةإتاحة المباني والمعدات لمثل هذه 
 إتاحة مكتبات في أماكن االحتجاز 
 .التعليم في أماكن االحتجاز 

المشاركين االنتباه خالل المشاورات المواضيعية إلى ضرورة حماية حرية المحتجزين في عدم المشاركة وأثار أحد 
في مثل هذه األنشطة. ورأى عدة مشاركين آخرين أن "إتاحة المكتبات في أماكن االحتجاز" ينبغي أن تستبدل 

 بعنصر يتناول توفير الكتب.
 اإلنسانية وغيرها المستلزماتلى عصول حال -18

 دت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:أك
 الوصول إلى اإلغاثة اإلنسانية 
 .أنواع المواد التي قد يتسلمها المحتجزون 

 ولم تقترح أي عناصر إضافية.
 الرصد والشكاوى والطلبات -19

 المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من 
  فرصة لتقديم الطلبات والشكاوى 
 .فرصة للمحامين وغيرهم من األفراد لتقديم الطلبات والشكاوى بالوكالة عن محتجز ما 
 السلطات التي ينبغي أن يجوز توجيه الطلبات والشكاوى إليها 
 الشكاوى أو على الطلبات  مسؤولية السلطات عن الرد 
  على الشكاوى بالرقابة أشكال الحماية المتعلقة 
  أشكال الحماية المتعلقة بعواقب تقديم الشكاوى 
 االلتجاء في حال التأخر في تقديم طلب أو شكوى أو في حال رفضه 
  الرصدوجود نساء ورجال في تشكيلة هيئات  
 الحماية والدعم والمشورة للنساء الالتي يبلغن عن االعتداءات 
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 التحقيق في البالغات الخاصة باالعتداء 
  هيئة التحقيقطبيعة 
 سرية البالغات 
 .الحماية من االنتقام 

وأبرز أيضا المشاركون خالل المشاورات المواضيعية أهمية التشجيع على رصد االعتداء الجنسي وعلى آليات الرصد 
 المراعية للنوع االجتماعي.

وعدم  استقالل هيئة الشكاوى بأكبر ورأى بعض المشاركين خالل المشاورات المواضيعية أنه ينبغي إيالء اهتمام 
الحتفاظ بالتسجيالت. وأشار أحد المشاركين في اجتماع كل الدول إلى من أجل اتخصيص سجل للشكاوى بو  هاتحيز 

أنه إذا كان االستقالل الزما للهيئة التي تتلقى الشكاوى من المحتجزين، فهذا يعني درجة من الحماية أعلى من تلك 
 عات المسلحة الدولية. الموفرة للمحتجزين في النزا 

 النساء -20
 الفصل في أماكن اإلقامة واإلشراف  (أ

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
  الرجالمقارنة بمكان إقامة مكان إقامة النساء 
 االعتبارات المرتبطة باإلشراف على النساء في االحتجاز 

 إضافية.ولم تقترح أي عناصر 
 الرعاية الصحية والنظافة (ب

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
  ية هذه الخدماتونوعإتاحة خدمات رعاية صحية محددة للرجال والنساء 
  للنساء ةخاص بصفةتدابير صحية وقائية مناسبة 
 وجود نساء ورجال من بين مقدمي الرعاية الصحية 
 شخاص الذين قد يحضرون الفحوص الطبيةألا 
  .االحتياجات المحددة المرتبطة بالنظافة الشخصية للنساء 

 ولم تقترح أي عناصر إضافية.
 الحوامل والمرضعات (ج

 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:
 الطبية والغذائية للحوامل والمرضعات  االستشارة 
 الظروف الصحية في بيئة االحتجاز بالنسبة إلى الحوامل والرضع واألطفال والمرضعات 
  للنفساواتاالحتياجات الطبية والغذائية 
 الطبيعية في االحتجاز الرضاعة 
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 ديبي للحوامل واألمهات والمرضعاتات على الحبس المغلق والفصل التأوضع تقييد 
 أثناء المخاض وبعده. تقييد النساء الحد من 

 أثناءساء والن لحوامل والمرضعاتا تقييدالحماية من لمسألة  التطرق واقترح أحد المشاركين خالل اجتماع كل الدول 
 متخصصة للنساء في مرحلة المخاض. المخاض. وأثيرت أيضا مسألة إتاحة مرافق

 أطفال  أو يزورهن النساء اللواتي يرافقهن (د
 ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية 

 عوامل تحديد مدى إمكانية بقاء األطفال مع والديهم المحتجزين 
 مالءمة المعاملة والبيئة لألطفال المرافقين لوالديهم المحتجزين 
  رافقين لوالديهم في االحتجازمالصحية لألطفال الالرعاية 
 جازالرعاية الصحية لألطفال المرافقين لوالديهم في االحت 
 عوامل تحديد الوقت الذي يفصل األطفال عن والديهم المحتجزين 
 الحتجازان مرفق عوالديه أحد  ظروف إبعاد طفل يرافق 
  المحتجزين. لوالديهمزيارات األطفال 

 ولم تقترح أي عناصر إضافية.
 إطالق السراح التفضيلي (ه

 على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية: معظم المشاركين في المشاوراتاتفق 
  إطالق السراح التفضيلي عن النساء 

ات المواضيعية إعادة صياغة هذه العبارة لتوضيحها بدقة أكثر واقترح استخدام ر واقترح أحد المشاركين أثناء المشاو 
 إطالق السراح التفضيلي عن النساء". ولم ير المشاركون ضرورة للتطرق لهذه المسألة. شروطعبارة "

 ن هذه المسألة ال تستحق أي مزيد من المناقشة.إ القائلوأكد أحد المشاركين في اجتماع كل الدول الرأي 
 األطفال -21

 اإلخطار باالحتجاز واالتصال بالعائلة واالستعانة بمحام (أ

 على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية: في المشاوراتمعظم المشاركين اتفق 
 إخطار أفراد عائلة األطفال المحتجزين 
 الحفاظ على االتصال مع العائلة من أجل األطفال المحتجزين 
  ألطفال المحتجزينلالحصول على محام 

أي محام" لتصبح "الحصول على المساعدة القانونية و ب االستعانةورأى بعض الخبراء أنه ينبغي إعادة صياغة عبارة "
 . نقطة مشاركان في اجتماع كل الدولعلى هذه ال وشدد مالئمة أخرى". ةمساعد

يعية أن احتياجات األطفال في هذا المجال تشبه إلى حد كبير المشاورات المواض ورأى أحد المشاركين خالل
 كلها. إلغاؤهانبغي احتياجات الكبار لدرجة أنه ربما ي
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 أماكن اإلقامة (ب
 على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية: معظم المشاركين في المشاوراتاتفق 
  رالكباأماكن إقامة إقامة األطفال مقارنة بأماكن. 

 ولم تقترح أي عناصر إضافية.
 التعليم (ج

 ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية 
  نوعية ومضمون التعليم الموفر لألطفال في االحتجاز 
 .التحاق األطفال المحتجزين بالمدارس داخل مرافق االحتجاز أو خارجها 

 إضافية.ولم تقترح أي عناصر 
 التغذية والتمرين البدني (د

 د من المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزي
 احتياجات األطفال الغذائية الخاصة 
 احتياجات األطفال الخاصة الترفيهية والتمرين البدني 
 مرافق الترفيه والتمرين البدني من أجل األطفال 

 واقترح خبيران حذف عبارة "خاصة". ولم تقترح أي عناصر إضافية. 
 المحتجزات الصغيرات (ه

 التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:أكدت المشاورات أن عناصر الحماية 
 االحتياجات الخاصة للمحتجزات الصغيرات 
 .االحتياجات الخاصة للمحتجزات الصغيرات الحوامل 

واقترحت خالل المشاورات المواضيعية عناصر إضافية تتناول العنف الجنسي واالعتداء الجسدي من أجل مناقشتها 
 بقدر أكبر.

لخاصة ات نظرا إلى أن القواعد استضعفالنساء المفرعية من يقتنع بضرورة تحديد فئات لكن أحد المشاركين لم 
د القواعد ستجسبالمحتجزات بصفة عامة هي التي ستطبق. والحظ مشارك آخر أنه ال بد من التوصل إلى توازن: 

ف احتمال سيضع ولأطما كانت لالعسكريين وك العاملينموجهة إلى في التعليمات ال ختامي صكالمنبثقة عن أي 
وء على تسليط الضأن و  مهملةوصولها إلى أفراد القوات. والحظ المشاركون أن الفتيات الصغيرات يشكلن فئة 

 احتياجاتهن يساعد على ضمان أن سلطات االحتجاز ستكون في وضع يسمح لها بتلبيتها. 
 بال مرافقةاألطفال  (و

 إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر الحماية التالية:ن في المشاورات على أنه ينبغي يالمشاركمعظم اتفق 
  دعم األشخاص الذين يعيلهم المحتجزون 
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  .العناية بأطفال المحتجزين المتروكين بال إشراف 
نه نبغي أال تواصل  وقال بعض المشاركين خالل اجتماع كل الدول إن هذه النقاط خارجة عن مسؤولية الدول وا 

 عناصر إضافية.يها. ولم تقترح أي النقاش ف
 إطالق السراح وبدائل االحتجاز (ز

 تضاربت اآلراء حول ما إذا كان ينبغي االستمرار في مناقشة عناصر الحماية التالية: 
 البدائل عن احتجاز األطفال 
 .إطالق سراح األطفال المشروط 

لحة غير النزاعات المس نزاع منرأى بعض المشاركين في المشاورات المواضيعية أن هذه العناصر غير مناسبة في 
 مشاركون آخرون أيضا تناول الظروف التي يحدث فيها إطالقح واقتر  الدولية وأشاروا إلى أصلها في إنفاذ القوانين.

أيضا أنه ينبغي تناول المسألة المرتبطة بإمكانية إعادة تجنيد  ىورأاألمن والراحة لألطفال.  ضمان يةالسراح وكيف
 األطفال. 

 روطشبشأن تجنب إعادة تجنيد األطفال وبشأن  الل اجتماع كل الدول مفاده أنه ينبغي إضافة عناصروورد اقتراح خ
إطالق سراحهم. لكن هناك مشارك أعرب عن قلقه ألن هذا االقتراح قد يطيل مدة االحتجاز وأنه يمكن تناول هذه 

 ني.ها على المستوى القانو لتناو   منالنقطة بطريقة أفضل في سياسة عامة بدال
 الرعايا األجانب -22

 ية:الحماية التال في المشاورات على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر معظم المشاركيناتفق 
 جمع المحتجزين 
 .الوصول إلى الخدمات القنصلية 

وأشير أيضا خالل المشاورات المواضيعية إلى أنه قد ال تكون السلطات القنصلية متاحة في بعض الحاالت. ورأى 
بعض المشاركين أنه يمكن للسلطات الدبلوماسية األخرى أن تحل محلها. ولذلك ورد اقتراح بتوسيع نطاق عنصر 

 ة األخرى". الحماية هذا ليصبح "الوصول إلى السلطات القنصلية والدبلوماسي
 مناقشة.كان يستحق مزيدا من الوأشار أحد المشاركين في اجتماع كل الدول إلى أن هذا الموضوع 

 المسنون وذوو اإلعاقات والفئات الضعيفة األخرى  -23
دا إلى تنا. واسهم الخاصةالقتراح عناصر هم تلقوا دعوة حماية محددة في هذه الفئة ولكن لم تقدم للخبراء عناصر

 شملت اإلمكانيات أشكال الحماية المرتبطة بما يلي: المناقشات،
 ريبها كي تستطيع معرفة الفئات الضعيفة والتواصل معهاإعداد القوات وتد 
 تلبيتهاو ضرورية من أجل استشراف احتياجات الفئات الضعيفة وتحديدها ت من الكفاءات التشكيل القوا. 

 ن بالين والمهاجر يالسكان األصلي تتمثل في عملية التشاورإدراجها خالل ب ورد اقتراحوكانت الفئات اإلضافية التي 
ية والفئات ن بأمراض عقليلمناعة المكتسبة واألشخاص المصابن لفيروس فقدان ايقانونية واألشخاص الحامل وثائق

جنسية ميول الإشارة إلى ال إدراجكين في اجتماع كل الدول على المعروفة بميولها الجنسية. واعترض أحد المشار 
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 ي عدادفآخر أنه إذا أدرجت فئات كثيرة  رأىوغيرها من الصياغات غير المتفق عليها في األمم المتحدة. فيما 
وا إلى أن ذلك ر شاوأ مستفيضةكين من وجود قائمة ر . وحذر بعض المشامعناهاالفئات الضعيفة، فستفقد هذه العبارة 

 لحماية.قد يكون فيه استبعاد ألشخاص ينبغي منحهم ا
 

جراءاتهأسباب االعتقال  -باء  وا 
 مقبلة حول أسباب االعتقالفيها من أجل إدراجها في مناقشة  الحماية التي تم النظر عناصرالقسم يعرض هذا 

جراءاته. وترد تعليقات المشاركين في المشاورات المواضيعية لعام  واجتماع كل الدول في نيسان/أبريل  2014وا 
 ضمن كل قسم فرعي. 2015

 أسباب االعتقال -1
 الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة: أكدت المشاورات أن عناصر

 اعتقال األشخاص بصفة عامة جواز 
  العتقال.ا التي تجيزاألسباب 

المذكورة آنفا، ورد اقتراح خالل المشاورات المواضيعية بأنه ينبغي أيضا التركيز في المناقشة  العناصر إضافة إلى
الجارية على الظروف التي تؤدي إلى إطالق السراح من االعتقال. ووافق بعض المشاركين على تناول العالقة بين 

 .ةالجنائي والعدالةاالعتقال 
 كصل في أن تكون مسألة أسباب االعتقال ناضجة بما يكفي إلدراجها في وشكك أحد المشاركين خالل اجتماع كل الدو  

  .ختامي ممكن
 إجراءات االعتقال -2

الحماية التي اقترحتها اللجنة الدولية في هذا  وافق عدة مشاركين خالل اجتماع كل الدول على معظم عناصر
األقل  واحدة علىأكبر، وأبرزت دولة  بقدر هذه العناصر ه يتعين مناقشةالمجال. وأوضح عدد من المشاركين بأن

اركين لحة غير الدولية. وأبدى بعض المشة ومناسبة في سياق النزاعات المسعملي أنه ينبغي أن تكون هذه العناصر
 رد توضيحها بمزيد من التفصيل في الفقرات أدناه.التي ي عض العناصربتحفظات بخصوص 

 قرار االعتقال (أ
 ية:الحماية التال في المشاورات على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر معظم المشاركيناتفق 

 المقتضيات المرتبطة بقرار االعتقال األّولي 
 الغرض من القرار ونطاقه 
 توقيت القرار األّولي 
 .توقيت اتخاذ إجراء بشأن القرار األّولي 

رار االحتجاز مومحددة كثيرا ورأوا أنه يكفي وجود فئة "القرار األولي المتعلق باست عديدة ورأى أحد المشاركين أن العناصر
لخ(، بل فترة زمنية محددة )ساعات، أيام ابأنها فهم اإلشارة إلى "التوقيت" تُ أنه ينبغي أال  إلىآخر  ونّبهإطالق السراح". أو 
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 طالق السراحإغي تحديد البدائل المتاحة لالعتقال، أي مقاربة تتيح بعض المرونة حسب السياق. ورأى مشارك آخر أنه ينب
 . ةالجنائي العدالةاإلحالة إلى و  خرى النقل إلى سلطة أو 

 لمراجعة األولية لمشروعية االعتقالا (ب
 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:

 فرصة لكي يطعن الشخص في مشروعية احتجازه 
 إتاحة الفرصة للطعن في مشروعية االحتجاز توقيت 
 .األشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطعن في مشروعية االحتجاز 

ورأى أحد المشاركين في المشاورات المواضيعية بأنه من الضروري تناول مسألة من يجوز له تقديم الطعن. وكان 
ي تناول القانون الدولي اإلنسانيعلى ذلك، ال عالوة ي الطعن وأن هذا كاف. من الواضح أن المحتجزين لهم الحق ف

القائم حق األشخاص اآلخرين غير المحتجزين في تقديم طعن ما. ورأى مشارك آخر أنه من المهم تناول مسألة 
 و"" المراجعة في القسم الفرعي عملية . )انظر عناصراألّولي الحصول على المعلومات في سياق تقديم الطعن

 أدناه(.
 جاز.الطعن في مشروعية االحتفي حق ال ه صاحبخالل اجتماع كل الدول على أنه يكفي المحتجز أن وتم التشديد

 العتقال لدورية لمراجعة اال (ج
 ية:الحماية التال في المشاورات على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر معظم المشاركيناتفق 
 مراجعة قرار االعتقالالتي ينبغي بها وتيرة ال 
 المراجعة ونطاقهامن غرض ال 
  بناء على حالة بعينهامراجعة الالظروف المؤدية إلى. 

 ة.وري. ولم تقترح أي عناصر إضافيلمواضيعية أن العنصر األخير غير ضر أى أحد المشاركين في المشاورات اور 
 خصائص هيئة المراجعة وعالقتها بسلطة االحتجاز (د

رأوا أن عناصر الحماية التالية كثيرة ومفصلة جدا، إال أنهم اتفقوا على في المشاورات صحيح أن بعض المشاركين 
 أنه ينبغي مناقشتها بقدر أكبر.

 طبيعة هيئة المراجعة 
 التنظيمي والتراتبي لهيئة المراجعة الهيكل 
 تشكيلة هيئة المراجعة 
 .صالحية هيئة المراجعة 

ح أي المناقشة لتجنب أن يصب ى الحاجة إلى المزيد منإلأحد المشاركين من الدول في المشاورات المواضيعية  نّبه
 إلى حد كبير. واقترح مشارك آخر استبدال هذه العناصر تقييديةشكل من أشكال الحماية المرتبطة بهذه العناصر 

 بعنصرين آخرين هما: عدم تحيز هيئة المراجعة وموضوعية هيئة المراجعة. 
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 الحصول على المعلومات عن أسباب االحتجاز  (ه
 ية:الحماية التال على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر معظم المشاركين في المشاوراتاتفق 

 توفير المعلومات عن أسباب االحتجاز بصفة عامة 
 مضمون المعلومات التي ستوفر 
 توقيت توفير هذه المعلومات 
 الذين يمكن تقديم المعلومات إليهم األشخاص اآلخرون غير المحتجز 
 ترجمة المعلومات المقدمة ترجمة تحريرية وفورية 

 نعواقترح مشارك من المشاركين في المشاورات المواضيعية إدراج عنصر إضافي هو تزويد المحتجز بالمعلومات 
مشارك آخر أن العناصر كثيرة ومحددة بدرجة كبيرة وأنه يمكن حصر نطاقها في  ىورأ. التي يتمتع بها حقوق ال

 من البروتوكول اإلضافي األول. 75عنصر واحد يتضمن المكونات الواردة في المادة 
ر حماية وجيه، ولكنه أشار إلى مع فكرة أن الحق في المعلومات عنصفي اجتماع كل الدول واتفق مشارك آخر 

 ة لتناول هذا الحق.مختلف سبلوجود 
 عملية المراجعة (و

عتقال. ن تتم بها عملية مراجعة االأالقانون الدولي اإلنساني مقّل في تناول القواعد المنظمة للطريقة التي ينبغي 
لقانون بموجب ا الجنائيةعناصر مستقاة جزئيا من القواعد اإلجرائية  عملية التشاوروقدمت اللجنة الدولية خالل 

الدولي اإلنساني ومن القواعد المشابهة الواردة في القوانين والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. والغرض الوحيد من 
وير المناقشات حول العناصر التي قد تكون ضرورية لضمان أن جلسات نتقديم هذه القواعد اإلجرائية الجنائية هو ت

لوجيهة. افة المتوخاة منها، أي أن عملية المراجعة منصفة وتبرز جميع المعلومات االستماع في االعتقال تؤدي الوظي
 اجتماع كل الدول العناصر بصيغتها المقدمة ألنها تعكسفي وانتقد بعض المشاركين في المشاورات المواضيعية و 

طار االعتقال إدراج مفاهيم في إ ااعترضوا عليه األمور التيومن  المفاهيم القانونية الجنائية غير المناسبة لالعتقال.
مثل تجريم النفس واستدعاء الشهود والتحقق من أقوالهم والحق في االستئناف. وقد روجعت العناصر التالية مراعاًة 

 لهذه التعليقات وتطلعا لمناقشة مقبلة حول ما إذا كانت هذه الشواغل قد جرى تناولها بشكل مناسب:
 لطعن في االعتقال أو مراجعة مشروعيتهمن أجل اطاء الوقت والتسهيالت لالستعداد إع 
 حضور المعتقل في جلسات االستماع 
 غيرها من المساعدةقانونية أو الحصول على المساعدة أو الوكالة ال 
  غيرها من المساعدةالتواصل مع المساعدة أو الوكالة القانونية أو 
 غيرها من المساعدةالقانونية أو  اختيار المساعدة أو الوكالة 
  مستشار قانوني أو غيره()محام غيرها من المساعدةكالة القانونية أو طبيعة المساعدة أو الو/ 
 أشكال الحماية من القرارات الجماعية باالعتقال 
 االفتراضات واألعباء المرتبطة بتقديم الدليل على مدى توفر معايير االعتقال في الشخص 
 المعلومات التي يدلي بها الشهود وأخذها في االعتبار أساليب تقديم 
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 ترجمة اإلجراءات والوثائق ترجمة تحريرية وفورية 
  األعلىاللجوء إلى السلطات القضائية أو اإلدارية 
  تزويد المعتقل بالمعلومات المتعلقة بما هو متاح من سبل االنتصاف القضائية أو غيرها 
 الصغار. اعتبارات خاصة متعلقة بالمحتجزين 

بعض المشاركين في المشاورات ميال أكبر لتأييد بعض العناصر المستقاة من اإلجراءات الجنائية عند االقتضاء  ومال
ن أجل مء الوقت والتسهيالت لالستعداد لمنع االحتجاز التعسفي. وأيد مشارك واحد بوجه خاص إدراج عبارة إعطا

وعبارة الحماية من القرارات الجماعية باالعتقال وعبارة ترجمة اإلجراءات  قرار االعتقاللطعن في االعتقال أو مراجعة ا
 والوثائق ترجمة تحريرية وفورية وعبارة اعتبارات خاصة متعلقة بالمحتجزين الصغار.

 قييديتوالحظ أحد المشاركين في المشاورات المواضيعية أن العنصر األول )إعطاء الوقت والتسهيالت لالستعداد...( 
 اط وغير ضروري. واقترح أيضا مشارك آخر في المشاورات المواضيعية إدراج العنصر التالي:بإفر 

 أساليب التعامل مع مسألتي السرية واألمن 
 االعتقال ومبدأ القانونية (ز

تضاربت اآلراء المعرب عنها بخصوص مالءمة مبدأ القانونية للقانون الدولي اإلنساني، لكن يبدو أن هناك اتفاق 
حدوث احتجاز تعسفي أو غير قانوني وينبغي مناقشته بقدر  منصر الحماية التالي مناسب لضمان عدعلى أن ع

 أكبر:
  جراءاته في سياق النزاعات أو طبيعة صالحية المصدر الذي يتضمن أو يحدد أسباب االحتجاز وا 

 المسلحة غير الدولية.
 ولم تقترح أي عناصر إضافية.

 
 نقل المحتجزين -جيم

من أجل طرحها في مناقشة مقبلة حول نقل المحتجزين. وترد في  المنظور فيهاعناصر الحماية  القسميعرض هذا 
لدول في نيسان/أبريل وفي اجتماع كل ا 2014كل قسم فرعي تعليقات المشاركين في المشاورات المواضيعية لعام 

2015. 
 النقل استبعادأسباب  -1

 ية:الحماية التال على أنه ينبغي إجراء مزيد من المناقشات حول عناصر معظم المشاركين في المشاوراتاتفق 
  الظروف التي ينبغي فيها استبعاد نقل المحتجزين إلى سلطة أخرى 
  الثانيةضمانات استبعاد إمكانية اإلعادة القسرية  
  .البدائل عند استبعاد النقل 
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مناقشته لالثانية ليست عنصرا مفيدا  اإلعادة القسريةورأى أحد خبراء الدول خالل المشاورات المواضيعية أن مفهوم 
سباب في قائمة األ الثانية اإلعادة القسرية. وخالل اجتماع كل الدول رأى بعض المشاركين أنه ينبغي إدراج أكثر
 شارة الصريحة إلى هذه األسباب.من اإل حذرت بعثةدة لنقل المحتجزين، فيما تبع  المس

 التدابير السابقة للنقل -2
 اتفق الخبراء على أنه ينبغي مزيد من المناقشة حول عناصر الحماية التالية: 

  التدابير السابقة للنقل التي ينبغي أن تتخذها دولة ما لتقييم المخاطر التي يواجهها المحتجزون 
  قبل أي نقلالمعلومات التي ينبغي تقديمها للمحتجزين 
 العملية التي يجوز بها للمحتجز أن يطعن في قرار النقل 
 .الهيئة التي تراجع قرارات النقل 

ورأى بعض المشاركين خالل المشاورات المواضيعية واجتماع كل الدول أنه ينبغي إعادة صياغة العنصرين األخيرين 
 المرتبطين بالعملية كما يلي: 

  هم.للمحتجزين أن يثيروا مخاوفبها ار النقل والوسائل التي يجوز العملية التي يتخذ من خاللها قر 
 ولم تقترح أي عناصر إضافية.

 التدابير الالحقة للنقل -3
 أكدت المشاورات أن عناصر الحماية التالية ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة:

 وجود آليات الرصد الالحقة للنقل وأساليبها 
  التدابير الالحقة للنقل األخرى 
  النقل أو  اتترتيبالتدابير التي ينبغي اتخاذها عندما ال يعامل المحتجز المنقول معاملة تمتثل ألحكام

 القانون الدولي أو عندما يكون هناك ادعاء بسوء المعاملة. 
 ولم تقترح أي عناصر إضافية.

 
 عمليةلمنبثق عن ا ختامي صكخيارات من أجل  -سابعا

دة ككل وتراوح بين معاهدة دولية جدي عمليةنبثق عن اليختامي  صكيتناول هذا الجزء الخيارات المتعددة من أجل 
وأدرجت لمحة عن مزايا وعيوب كل خيار. ويجدر التذكير  وصك غير ملزم وتشمل أدوات عملية تكميلية ممكنة.

د المؤتمر الدولي ، بعد أن يعتم2016بأن أي عمل على صك ختامي كيفما كانت طبيعته لن يبدأ حتى عام 
 ن قرارا جديدا.و الثاني والثالث

 
 قائمةنساني أو تعديل معاهدة إل : معاهدة جديدة للقانون الدولي ا1الخيار 

ين ألقي الذلتعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي المحتجزين  حجيةكما أشير آنفا، فإن الطريقة األكثر 
سيكون عن طريق معاهدة جديدة للقانون الدولي  ةدوليالغير  ةمسلحمن النزاعات الفي سياق نزاع  القبض عليهم
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 ستكون ملزمة قانونا للدول األطراف. ، إذواضحة فائدة. وسيكون لهذه المقاربة قائمةاإلنساني أو تعديل معاهدة 
القانون الدولي اإلنساني التي  وجبواضحة بم االمعاهدة القائمة على أشكال الحماية اإلنسانية أحكام ضعوست

ضافة إلى ذلك، .واالعتبارات اإلنسانية الضرورة العسكريةوازنت بعناية بين   نهائيا أن تسوي معاهدة يمكن ل وا 
 الحتجازل األساس القانوني مثل ،عملية التشاور خالل الضوء التي تسلط عليهاو  األكثر استعصاءً  بعض المسائل

ن أ أيضا قانون الدولي اإلنسانيمعاهدة اليمكن لو  االحتجاز. سلطة وحدود غير الدوليةالنزاعات المسلحة  في
لنزاعات من افي نزاع األطراف غير الدول و  الدولاألطراف  من على كل قابلة للتطبيق كقانون  مماثلة تضع قواعد

 المسلحة غير الدولية.
اهدة ديات. وستتطلب عملية التفاوض بشأن وجود معوفي الوقت نفسه، فإن إعداد قانون دولي ملزم يطرح بعض التح

إرادة سياسية كبيرة. عالوة على ذلك، يرجح أن يركز مضمون هذه المعاهدة على القواعد والمبادئ الرئيسية، ولذلك 
 .ةمليع اتطوط توجيهية عملية مرتبطة به أو تعليقات لتوفير توجيهيمكن أن يكون من الضروري وجود خ

 
  معترف به دولياو  لوضع المعايير غير ملزم: صك 2الخيار 

تعتمده الدول. ورغم أن هذا الخيار لن يكون له حجية و يتمثل الخيار الثاني في صك لوضع المعايير غير ملزم 
مة كون مساهيفيمكنه مع ذلك أن  -وهو غير مألوف نسبيا في القانون الدولي اإلنساني –كما لو كان معاهدة 

للمحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية عبر تزويد قوات االحتجاز  ةة القانونيينوعية في تعزيز الحما
، عمليةال هنبثق عن هذيملزم سغير أوضح. ويجب التذكير مع ذلك بأنه مهما كان مضمون أي صك  تبتوجيها

ي الدولي اإلنساني العرفالمشتركة، والبروتوكول اإلضافي الثاني عند االقتضاء، والقانون  3فإن كال من المادة 
اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية. ولن  سيظل يشمل مجموع القواعد الملزمة للقانون الدولي

الملزم حجية قانونية لكي يغير المشهد الحالي. وعلى غرار ذلك، فإن هذا الصك غير غير يكون لهذا الصك 
ت القانونية النابعة من نصوص القانون الدولي األخرى، بما فيها حقوق الملزم لن يكون له أي أثر على االلتزاما

 اإلنسان أو قانون الالجئين عند االقتضاء. 
وتبادل سريع لألفكار حول نوع الصك غير الملزم  مناقشات تمهيدية إالر دت، لم عمليةالوفي المرحلة الحالية من 

 . لكن المشاركين في المشاوراتاكهذ لصكمالمح المحددة الذي يمكن أن ينبثق. ولذلك فمن المبكر التكهن بال
النظر  التي ينبغي بعض اإلمكانياتقشات الضوء على اأشاروا إلى الصكوك الدولية القائمة كمراجع وسلطت المن

 مكانيتينإفيها إذا ما تقرر المضي في هذا الخيار. ولالستدالل على تنوع اإلمكانيات في هذا الخيار، نعرض أدناه 
 شكالن أي مساس بالمناقشات المقبلة حول هذه المسائل.تيل الذكر ال الحصر. وهما ال لى سبع

ضع المعايير لكل عنصر من عناصر الحماية التي جرى االتفاق في النهاية ي صكإحدى اإلمكانيات تتمثل في 
ى معظم لبالنسبة إلاللتزامات والنواهي  تقييدياأساسا  اكهذ صكرسي يالختامي. وس الصكإدراجها في على 

غة أكثر مرونة بالنسبة إلى عناصر الحماية األخرى. ويمكن صياغته استخدم صييعناصر الحماية المهمة وس
على نسق البروتوكول اإلضافي الثاني الذي يتضمن بعض المعايير األساسية المطلقة ومقتضيات أخرى صيغت 

ايا هذه المقاربة هي قدرتها على وضع المعايير لكل على أنها إجبارية في حدود قدرات الطرف. وستكون أهم مز 
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عنصر من عناصر الحماية المتفق على إدراجها مع درجات مختلفة من التقييد والمرونة الُمعّدة لكي تأخذ في 
 الواقع الميداني للنزاعات المسلحة ومختلف قدرات األطراف. مجريات الحسبان 

وهناك إمكانية أخرى للتعبير عن مجموعة مبادئ أعّم )أو جوهرية أكثر( في صياغة حازمة وال لبس فيها. ويمكنها 
تتسم ، دون الخوض كثيرا في التفاصيل. و بأهلهمأن تضمن مثال أن يسجل جميع المحتجزين بسرعة أو أن يتصلوا 

كل عنصر من عناصر الحماية المتفق على إدراجها  هذه المبادئ بأنها عامة نسبيا ولهذا السبب يرجح أال تتناول
، ولذلك يمكن أن تدّعم بتوجيهات تفصيلية وممارسات جيدة للتنفيذ وتغطي الختامي العام الصكفي النهاية في 

 أيضا بقية العناصر التي تقرر إدراجها.
ها كالتزامات من التعبير عنها كل وسيكون أهم جانب إيجابي لهذه المقاربة هو أن طبيعة المبادئ العامة نسبيا ستمكن

أو نواٍه ال لبس فيها، بدل تحديد بعضها كمعايير قابلة للتطبيق في حدود قدرات طرف من األطراف. ويمكن عندئذ 
لسياقات مع مختلف ا -قدر اإلمكان–إعداد التوجيهات والممارسات الجيدة المرافقة من أجل التنفيذ بطريقة تتكيف 

وستتيح هذه المقاربة أيضا ألشكال محددة من الحماية تندرج تحت كل مبدأ أن تتطور وتتعزز والظروف الميدانية. 
 .1949على مر الزمن تماما كما تطور فهم المجتمع الدولي للمعاملة اإلنسانية مثال منذ عام 

 
 : إجراءات العمل النموذجية و/أو مواد التدريب التكميلية3الخيار 

الخيارات المذكورة أعاله وبين إجراءات العمل واحد من الجمع بين  والممكن ه الثالثيكون الصك الختامي س
النموذجية ومواد التدريب. ويمكن لهذه األنواع من أدوات التنفيذ أن تكون مفيدة للغاية بالنسبة إلى المسؤولين عن 

لتدريب العمل النموذجية ومواد ا تطبيق المعايير الدولية. واقترح قليل من المشاركين خالل اجتماع كل الدول إجراءات
. لكن هذه األدوات في حد ذاتها ستكون أدنى مما هو ضروري لمعالجة عمليةمستقلة ممكنة لل كصكوك ختامية

، سينبغي ليةعمال هينبثق عن هذيكون صكا ختاميا الثغرات وأوجه القصور القانونية المحددة. ولصياغة خيار مجٍد 
 وذجية ومواد التدريب إما بمعاهدة أو بصك لوضع المعايير يكون ملزما.أن تقترن إجراءات العمل النم

 
 توصيات اللجنة الدولية -ثامنا

، يعرض هذا القسم توصيات اللجنة الدولية إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثين من أجل 1كما جاء في القرار 
توفير الحماية القانونية لجميع األشخاص المحرومين من ل ووجيهاضمان أن يظل القانون الدولي اإلنساني عمليا 

 أوال االحتجاز في النزاعات المسلحة الدولية، ثم االحتجازهذا حريتهم في سياق النزاعات المسلحة. فيتناول القسم 
 في النزاعات المسلحة غير الدولية.
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المحرومين من حريتهم في توصيات بشأن تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي األشخاص  -ألف
 سياق النزاعات المسلحة الدولية

يظل الحرمان من الحرية أمرا عاديا ومتوقع الحدوث في النزاعات المسلحة الدولية. وما زال يثير العديد من الشواغل 
روتوكول والب 1949أعاله، فقد تناول كل من اتفاقيات جنيف األربع لعام  "ثالثا"اإلنسانية. وكما نوقش في الجزء 

حة الدولية. اعات المسلز تي يطرحها االحتجاز المرتبط بالناإلضافي والقانون الدولي اإلنساني العرفي التحديات ال
ورغم أن هذه المعاهدات يعود تاريخها إلى عدة عقود خلت، فإن الحماية التي توفرها واسعة النطاق وتعالج معظم 

 .ورعملية التشاعناصر الحماية التي نوقشت خالل 
وترى اللجنة الدولية أن المشهد القانوني الحالي للنزاعات المسلحة الدولية وقدرته على تلبية االحتياجات اإلنسانية 
للمحتجزين ال يستدعي االهتمام العاجل، خاصة نظرا للمسائل األكثر إلحاحا وانتشارا التي ينبغي معالجتها فيما 

نها غير عاجلة ينبغي أال يجعلنا نستبعد العمل مستقبال على تعزيز يخص النزاعات المسلحة غير الدولية. لكن كو 
القانون الدولي اإلنساني المطبق في االحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة الدولية. وبناء على ذلك، توصي اللجنة 

 الدولية أعضاء المؤتمر الدولي بما يلي:
 ت جنيف األربع والبروتوكول اإلضافي األول، عند إعادة التشديد على جانبي الوجاهة واألهمية في اتفاقيا

الذي يحمي المحرومين من حريتهم في سياق النزاعات المسلحة  االقتضاء، والقانون الدولي اإلنساني
 ؛ الدولية

 حيب بأي اقتراحات في المستقبل من الدول لمعالجة المسائل القانونية المحددة المتعلقة بالحرمان من تر ال
 النزاعات المسلحة الدولية. الحرية في سياق

 
توصيات بشأن تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي األشخاص المحرومين من حريتهم في  -باء

 سياق النزاعات المسلحة غير الدولية

و أ –المعروض آنفا، رأت اللجنة الدولية أن التفاوض بشأن معاهدة دولية ملزمة واعتمادها  1فيما يتعلق بالخيار 
ن في ضوء لك هو السبيل األكثر فعالية لتعزيز القانون الدولي اإلنساني في هذا المجال. –تعديل معاهدة قائمة 

ول معاهدة ح عملية تفاوضالتعليقات الواردة خالل المشاورات، يبدو أن الدعم السياسي غير كاف للمضي باتجاه 
تقبال بغية تقييم ما إذا كان وجود معاهدة سيكون صكا في هذه المرحلة. غير أنه يمكن إعادة النظر في المسألة مس

 . عمليةال هتكميليا مفيدا ألي صك قد ينبثق عن هذ
إن لم يكن  –ممكنا ومجديا، ‘، أي صك لوضع المعايير غير ملزم تعتمده الدول2وفي المقابل، يبدو أن الخيار 

باإلجراءات  – ما زال ينبغي تحديد شكله ومضمونه –الختامي  الصكللمضي قدما. ويمكن أيضا تكملة هذه  -مثاليا
 . 3النموذجية أو بأدوات ميدانية أخرى من أجل التنفيذ، تماشيا مع الخيار 

 وبناء على ذلك، توصي اللجنة الدولية بما يلي:
 ون كأن يمنح المؤتمر الدولي للجنة الدولية تفويضا لكي تيسر صياغة صك ختامي غير ملزم أو أكثر ي

 قابال للتطبيق على االحتجاز ألسباب متعلقة بنزاع من النزاعات المسلحة غير الدولية.
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 نطاق الصك الختامي -1
لمسائل ذات الشواغل اإلنسانية التي ينبغي تناولها في هذا الصك الختامي، توصي اللجنة الدولية أيضا ا فيما يخص
 بما يلي:
  )وهي 1المحددة في القرار  مجاالت الشواغل اإلنسانية األربعةأن يتناول الصك الختامي )أو الصكوك ،

جراءاته؛ ونقل المحتجزينةخاص بصفةظروف االحتجاز؛ والفئات الضعيفة  وأن  -؛ وأسباب االعتقال وا 
 تسترشد المسائل اإلنسانية المحددة التي يغطيها بعناصر الحماية وما دار حولها من مناقشات.

تقديرها لمستوى االنفتاح الذي تحلى به المشاركون في المشاورات فيما يخص مجريات  وتعرب اللجنة الدولية عن
الواقع الميداني من حيث توفير الحماية اإلنسانية للمحتجزين في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية. وللمضي 

ن أن دولية واألثر الذي يمكقدما ال بد من إبراز تنوع الظروف التي يمكن أن تترتب عن النزاعات المسلحة غير ال
ات عيقدمها طرف ما في نزاع من النزا يكون لبيئة االحتجاز على أشكال ومستويات الحماية اإلنسانية التي يمكن أ 

 المسلحة غير الدولية.
 وبناء على ذلك، توصي اللجنة الدولية بما يلي: 

  ن نقطة القبض على الشخص في مراعاة الحرمان من الحرية م ختامي صكأن تستمر المناقشات حول
حتى إطالق سراحه بهدف تناول جميع مراحل االحتجاز وظروفه وتنوع السياقات الميدانية التي قد يحدث 

 فيها االحتجاز.
جات لكي يظل التركيز منصّبا على االحتيا عملية التشاورويجدر التذكير بأن بعض المسائل وضعت جانبا خالل 

النزاعات المسلحة غير الدولية وكيفية تلبيتها. ونذكر مسألتين منها وهي تصنيف اإلنسانية للمحتجزين في سياق 
النزاعات والتفاعل بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. ورغم أن هاتين المسألتين لهما صلة 

 رةبعض أصعب التحديات المعاصباالحتجاز في النزاعات المسلحة غير الدولية، فهما أيضا أوسع نطاقا، وتمسان 
ف وقد تشتتان االنتباه فعال عن الهد عمليةال هخالل صياغة صك ختامي في هذ أمام القانون الدولي. ولن تسويا

 المتمثل في تحديد االحتياجات اإلنسانية للمحتجزين وتلبيتها.
 وبناء على ذلك، توصي اللجنة الدولية بما يلي:

  ح غير دولي وفقا للمعيار الوارد لنزاع مس - وعندما يحدث -أن تستمر المناقشات حول فكرة أنه إذا حدث
المشتركة و/أو البروتوكول اإلضافي الثاني، فال بد من وجود أشكال حماية أقوى لتلبية  3في المادة 

 المسلحة.المحتجزين في سياق النزاعات  عند االستضعافجات اإلنسانية وأشكال ااالحتي
 صك الختاميالسمات العامة لل -2

عالج خاصة االحتياجات يختامي الحماية للمحتجزين بأن  صكوفر أي يحرصا على الجانب العملي، يجب أن 
ن الدول في العديد م. وسترغب كاف بقدرنون الدولي اإلنساني التي ال يعالجها حاليا القا الضعفاإلنسانية وحاالت 

 ترك مجاال للتكيف مع مختلف الظروفيوأن  بتقييد مفرط عمليةنبثق عن اليختامي  صكتسم أي يضمان أال 
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ساني، فإن واالعتبارات اإلنسانية في القانون الدولي اإلن الميدانية. وفي ضوء التوازن التقليدي بين الضرورة العسكرية
 ه المتطلبات.اللجنة الدولية على ثقة من أن وجود صك ختامي يصاغ بعناية سيستطيع تلبية هذ

ومن المفهوم أن أكثر طريقة بناءة للمضي قدما نحو هدف صياغة صك ختامي يكون واقعيا ومجديا هي أن 
عبارة أخرى، ينبغي أال . وبوالتقييد الصرامةينبغي أال تلتبس أو تختلط علينا مع  والتفصيل الدقةنستوعب بأن فكرة 

ر لصك الختامي على أنها اقتراح لصياغة معايير تقييدية وغيها اخصوصية عناصر الحماية التي سيغطينفهم عدد و 
حتمل أن يتطرق هذا الصك الختامي لكل عنصر من عناصر الحماية بطرق مختلفة مرنة لكل عنصر. وبالعكس يُ 

ل عتبارات اإلنسانية والضرورة العسكرية لكوالتوازن بين اال الصكجدا وبمستويات مرونة متباينة، حسب شكل 
الخاصة  الجة الشواغل اإلنسانيةحمي المحتجزين عبر معيالختامي أن  للصكعنصر. ويمكن لهذه المقاربة أن تتيح 

 اعتبارهأخذ في يلكي قدر الضروري من المرونة ومراعاة الفروق الدقيقة لاأن أحكامه تتسم بضمن في الوقت نفسه يو 
 دة االحتجاز والغرض منه والسياق الميداني.عوامل مثل م

ول. وكما ميدانية أكبر للد له فائدةكون يس دالتقييفي  مفرط غيرختامي مفصل ولكنه  صكوورد أيضا أن وجود 
ذكر أعاله، يعد التخطيط المسبق لعمليات االحتجاز من أهم جوانب توفير الحماية المثلى للمحتجزين في النزاعات 

ة في نسانية التي تواجهها اللجنة الدولياإلمسائل ال العديد من ينتجدولية. وعلى المستوى العملي، المسلحة غير ال
النزاعات المسلحة غير الدولية في العالم بأسره عن االحتياجات غير المتوقعة أو غير المقّدرة بما يكفي. وفي العديد 

ة بقدر أكبر المحتجز تجنبها كلها لو قامت السلطة من الحاالت، كان سيتسنى حّل المشكالت المستعصية بسرعة أو 
اإلنسانية  الصك الذي يتناول المسائل –من االستشراف واالنتباه واالستعداد. ويمكن أن يكون الصك الختامي المنشود 

لكي  ل، على األقل جزئيا، لهذه الدو مرجعيةبمثابة قائمة  –تاركا للدول القدر الالزم من المرونة  الدقةبما يكفي من 
ن تستخدمها عند التخطيط لعمليات االحتجاز. و  ة في كل عنصر من عناصر الحماي ختامي صكمجرد اإلشارة إلى ا 

ة إلى تجز المحالمعياري تقييديا أو مرنا سيكون له قيمة في شد انتباه القوات  نهبغض النظر عما إذا كان مضمو 
 هتياجات ووضع خطط لمعالجتها. ومن ثم فإن هذأجل أن تستطيع استشراف هذه االح احتياجات إنسانية محددة من

فرصة لالستفادة من التجربة الجماعية للدول والبناء على الدروس المستفادة وتوفير الوضوح من أجل  عمليةال
 المستقبل.

 وبناء على ذلك، توصي اللجنة الدولية بما يلي:
  يغطي جميع عناصر الحماية إلى  (أو صكوك)ول على صك ختامي ترمي عملية الصياغة إلى الحصأن

 مستويات مالئمة من التقييد والمرونة، مع المراعاة الواجبة ألثر الظروف الميدانية المختلفة ومدة االحتجاز.
 خطة العمل بعد المؤتمر الدولي الثاني والثالثين -3

 ة الدولية بما يلي:فيما يخص خطة العمل لصياغة صك ختامي أو صكوك، توصي اللجن
  ثم يجري تناول المواضيع تباعا.ابتداء من ظروف االحتجاز  2016يبدأ العمل عام 

صك ختامي، كي حظى بدعم واسع من الدول. ويجب على أي تأن  يالختام ولصكها عمليةوسيكون من المهم لل
ير القانون الدور الرئيسي للدول في تطو جسد ات القانون الدولي اإلنساني، أن يفي معالجة ثغرة من ثغر  وظيفته ؤديي

  الدولي اإلنساني.



56 
32IC/15/19.1 

 

 وبناء على ذلك، توصي اللجنة الدولية بما يلي:
  ينبغي صياغة أي صك ختامي بالتعاون الوثيق مع الدول وينبغي أن تتبنى الدول أي صك ختامي ينبثق

من خالل إجراء يحدد خالل عملية الصياغة )ستطلب آراء الجهات المعنية األخرى إلثراء  عمليةال هعن هذ
  عند االقتضاء( عمليةال

 
 مالحظات ختامية -تاسعا

ا . وتختلف طبيعة وأهداف األطراف المتحاربة كمةجسيمال ةنسانياإل من الشواغلاالحتجاز المرتبط بالنزاع المسلح 
الثقافية والسياسية التي تحدث فيها النزاعات. لكن رغم هذه االختالفات، ال شيء يغير تختلف البيئات االجتماعية و 

من يا كان أأو كان المحتجزون الخسائر البشرية جراء االحتجاز والمخاطر الهائلة التي تهدد الحياة والكرامة. وأينما 
 القاذوراتو ختفاء والمرض وانعدام األمان الاة لحمايتهم من المحتجز ، فهم يعتمدون بالكامل على هذه الجهات يحتجزهم

 ة مسؤولية كبيرة عن منع هذه األشكال من الضرر.المحتجز السلطات  والتعسف وسوء المعاملة. وتتحمل
ي لقانون الدولي اإلنساني دورا حيويا فاهذا يعطي  إنولهذه المسؤولية طابع عالمي، فا االستضعاف ولما كان لهذ

في سياق النزاعات المسلحة. وتعد قدرة القانون الدولي اإلنساني على  ألقي القبض عليهمالذين حماية المحتجزين 
لجهات مجريات النزاعات المسلحة وقابليته ألن يطبق على جميع ال وتقديره االستباقياستشراف االحتياجات اإلنسانية 
ي مثل ف وذات حجيةقعات واضحة مواطن قوته الفريدة التي تتيح له وضع تو هي في نزاع من النزاعات المسلحة 

  .وشاملة واضحةأنجع عندما تكون قواعده القانون الدولي اإلنساني . ويكون االستثنائية هذه األوضاع
أنه عندما يتعلق األمر بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فإن هذه القواعد  1ولقد أظهرت المشاورات بشأن القرار 
ن عدم وجود م عايير واضحة لالحتجاز في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية يعرض تحتاج إلى تعزيز. وا 

المحتجزين إلى مخاطر جسيمة. وفي خضم العنف الشديد للنزاعات المسحة، نجد جدال قانونيا حول ما هي المعايير 
دولي اإلنساني لتعزيز القانون اوسيساهم العملية أو المالئمة في الظروف التي تترك مجاال لإلهمال وحتى االنتهاك. 

سلطات ل وسيتيح في التخفيف من عدم اليقين النزاعات المسلحة غير الدولية في سياقحتجاز االعلى  المطبق
في  فرةالمنشودة متو الحماية  ضمان أنعلى  فورا وأن تركز االحتجازأفضل لعمليات  استعدادا أن تستعداالحتجاز 
 الدولية.نزاع من النزاعات المسلحة غير  حال اندلع

لقد سعى هذا التقرير إلى توطيد األساس الذي أرسي على مدار السنوات األربع الماضية من المشاورات. وتوصل و 
في وجهات النظر حول أهم المسائل التي ينبغي معالجتها وسعى إلى وضع خارطة طريق متزايد إلى تقارب 

 . في العملية مضي قدماليمكن االسترشاد بها للالعتبارات والمبادئ والمسائل اإلنسانية األساسية التي 
ن اللجنة على ثقة من أن المؤتمر الدولي سيمنح دعمه من أجل البناء على التقدم الكبير المحرز حتى اآلن.  وا 

 ر قد أبرز أهمية العمل المنجز حتى اآلن.يوتأمل اللجنة أيضا أن يكون هذا التقر 


