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*اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر بشأن المشكالت الراهنة للقانون الدولي اإلنساني
 

 1994أيلول/سبتمبر  2-أب/أغسطس 29سان ريمو، 

 

 استنتاجات عامة

 

عقد اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر للمعهد الدولي للقانون اإلنساني بشأن المشكالت الراهنة للقانون الدولي اإلنساني في سان 

 ."، كان موضوع االجتماع "تفادي النزاعات: من وجهة النظر اإلنسانية1994أيلول/سبتمبر  2أب/أغسطس إلي  29ريمو من 

ناقشة موضوع االجتماع في ضوء األحداث المضطربة والمأساوية التي اندلعت مؤخرا، ونجم البعض منها عن التغييرات التي جرت م

طرأت علي الساحة السياسية بسبب انتهاء الحرب الباردة واالستقطاب الثنائي السابق للسياسة العالمية. وتوصل المشاركون في 

 :لتاليةاالجتماع إلي اعتماد االستنتاجات ا

في السنوات األخيرة، اندلعت بعض النزاعات في بقاع عديدة من العالم وتسبب في انتشار واستمرار عذاب ومعاناة اإلنسان. ويدخل  .1

في صف المتضررين من هذه النزاعات الضحايا األبرياء بسبب إهمال أو انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني والحقوق 

سان، واألهالي الذين يضطرون إلي مغادرة محل إقامتهم االعتيادي تحت ظروف قاسية وغير إنسانية في أغلب األحيان، األساسية لإلن

للبحث عن ملجأ لهم سواء داخل حدود بلدهم أو في الخارج. وهذه المعاناة المأساوية اإلنسانية هي في حد ذاتها السبب الذي يدعو إلي 

 .علي مسألة تفادي النزاعات ودراستها من الناحية اإلنسانيةتركيز االنتباه بصورة متزايدة 

 :ثمة اعتباران أساسيان لدراسة المشكلة علي هذا النحو .2

فأوال، عندما يلوح خطر نشوب أي نزاع، ينبغي لألطراف المعنية أن تأخذ العواقب اإلنسانية المحتملة في الحسبان. وليس هناك أي 

 ام بجسامة هذه العواقب ألحجمت عن التسبب في اندالع النزاع،شك في أنها لو كانت علي وعي ت

ثانيا، من الضروري السهر علي توفير المساعدة اإلنسانية بالفعل وبأفضل الشروط في حالة نشوب النزاع، إذ أن المعاناة اإلنسانية 

التي تخفف من حدة معاناة اإلنسان تسمح المستمرة والممتدة تتسبب بالضرورة في تفاقم النزاع، في حين أن المساعدة اإلنسانية 

بالتالي بتفادي تدهور األوضاع بصورة متزايدة. ويصدق ذلك علي ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

 .لالجئين والقانون الدولي لحقوق اإلنسان أثناء فترة النزاع

ير أو الطويل، وإذا كان من المحتمل أن يولد العمل علي األمد القصير مزيدا من يجوز العمل علي تفادي النزاع علي األمد القص .3

النتائج المباشرة، إال أنه ال يعالج األسباب التي يرتكز عليها النزاع بسبب عنصر "الحالة االضطرارية"، بل إنه يتسبب في بعض 

 .نه قد يكون أكثر فعالية ألنه يعالج األسباب الجوهرية للنزاعاألحوال في تأجيل الحل الحقيقي للنزاع. أما العمل الطويل األمد، فإ

تزامنت حاالت النزاعات الحديثة والجارية حاليا مع زيادة المهمات التي تضطلع بها األمم المتحدة في المجال اإلنساني. وتمثل  .4

انية عناصر جديدة من شأنها أن تؤثر في الممارسات التي اعتمدتها مثل استخدام القوة المسلحة لضمان توزيع المساعدات اإلنس

 .تطبيق القانون الدولي اإلنساني وإمكانية تطويره بصورة إضافية

الحظ المشاركون في االجتماع بارتياح أن المجتمع الدولي قد اكتسب الخبرة في مختلف أنواع األعمال الوقائية، بما في ذلك  .5

 .ا تطويرا إضافيامجموعة من اآلليات المحددة التي ينبغي تطويره

ربما تنجم حاالت النزاعات عن أسباب مختلفة عديدة تطابق في بعض األحوال االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مثال، وعلي  .6

األخص حقوق األقليات أو الجماعات اإلثنية، ومشكالت الحدود، وتجارة األسلحة، والهجرة، والتنمية. وبالنسبة إلي التنمية، رأي 

كون في االجتماع أن أهميتها األساسية قد أغفلت إلي حد ما، نظرا إلي أن المجتمع الدولي قد ركز انتباهه أساسا في الفترة المشار

األخيرة علي حاالت النزاعات المندلعة حاليا. غير أن دعم التنمية يستحق اهتماما أكبر كعنصر حيوي لتفادي النزاعات علي األمد 

صدد إمعان النظر في ضرورة اتخاذ المؤسسات المالية واإلنمائية الدولية المعنية التدابير الفعالة وفقا الطويل. وينبغي في هذا ال

 .الختصاصاتها

من أجل تحقيق نتائج مهمة من الناحية الوقائية، من الضروري أن تتوفر للمسؤولين عن العمل الدولي العزيمة السياسية الالزمة  .7

من المرغوب فيه أيضا الحصول علي مساندة األطراف المشاركة مباشرة في النزاع. وفضال عن ذلك، من التخاذ التدابير المناسبة. و

 .الضروري أن تقدم الحكومات الموارد المالية الالزمة ألغراض الوقاية

دة. ولذلك، فمن غالبا ما تتسبب حاالت النزاعات في حركات الهجرة الواسعة النطاق، التي ربما تولد أيضا حاالت نزاعات جدي .8

األهمية بمكان السهر علي تفادي أو علي األقل تخفيض حركات الهجرة المفرطة أو غير المحكومة، مع االهتمام اهتماما كافيا بمبادئ 

 .القانون الدولي لالجئين وحقوق اإلنسان

. وعند البحث عن حلول لها، ينبغي من تمثل مشكالت األقليات سببا رئيسيا للنزاعات المعاصرة، وينبغي لذلك أن ال تظل دون حل .9

 .جملة أمور دراسة إمكانية إعداد صك دولي بشأن حقوق األقليات علي المستوي اإلقليمي، ال سيما في أوروبا
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 اعترف المشاركون في االجتماع اعترافا كامال بأهمية آلية "اإلنذار المبكر" كخطوة تقود إلي الدبلوماسية الوقائية. كما رأوا أن .10

من المهم إجراء استعراض دائم للحاالت التي يحتمل أن تؤدي إلي نزاع قبل أن تبلغ درجة من الخطورة تتطلب اللجوء إلي آلية اإلنذار 

المبكر. وينبغي دعم آلية اإلنذار المبكر بالتشديد علي نحو أكبر علي تقصي الحقائق، وكذلك في ميدان العمل حيث تؤدي المنظمات غير 

را مهما. واقترح بعض المشاركين زيادة فعالية اآللية المخصصة لتفادي النزاعات إذا أنشئت "وكالة" لجمع ومقارنة الحكومية دو

ونقل المعلومات المناسبة إلي كل هيئات األمم المتحدة المعنية، وإلي وسائل اإلعالم عند الضرورة. وذكر بعض المشاركين أن بعض 

لي نزاع قد استمرت فترة طويلة، وأن من المناسب التعرف عليها وتحديدها قبل اللجوء إلي آلية الحاالت التي من المحتمل أن تؤدي إ

 .اإلنذار المبكر

من الضروري أال يقتصر اإلنذار المبكر علي الحصول علي المعلومات ذات الصلة، وإنما ينبغي أن يشمل أيضا استعداد الحكومات  .11

لوقائية المناسبة، إذا ما استدعي األمر ذلك في ضوء المعلومات المتوفرة، حتى يمكن ترجمة اإلنذار والمنظمات المعنية التخاذ التدابير ا

 .المبكر إلي عمل مبكر

ثمة مسألة مهمة، أال وهي درجة الخطورة التي بلغتها أي حالة، مما يبرر العمل علي تفادي النزاع. ورأي المشاركون في  .12

بالضرورة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان أو تترتب علي الحالة عواقب تتجاوز الحدود  االجتماع أنه يجب أال يكون هناك

 .مباشرة، وإنما ينبغي أن تكون الحالة ذات طابع من شأنه لفت انتباه المجتمع الدولي

معترفا به أيضا كأداة فعلية الحظ المشاركون في االجتماع بارتياح أن مفهوم "الدبلوماسية الوقائية" أصبح مقبوال اليوم، و .13

ومحتملة للعمل. غير أن األمر يستدعي مضاعفة فعالية الدبلوماسية الوقائية بالتأكد من استعمال الترتيبات المتوفرة حاليا علي نحو 

واعترف كامل في حاالت النزاعات المحتملة أو الفعلية، ومن تنسيق العمل الذي يجري بناء علي هذه الترتيبات تنسيقا كامال. 

 .المشاركون بأن من شأن أي عمل غير منسق أو مختلف أن يقوض فعالية الدبلوماسية الوقائية تقويضا خطيرا

رأي المشاركون أنه ينبغي تقديم المساندة الكاملة لدور الوسيط الذي يؤديه األمين العام لألمم المتحدة، وينبغي تأكيد ذلك في  .14

ذلك، فإن األجهزة والهيئات الدولية الحكومية ذات الصلة، مثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون  قرارات الجمعية العامة. وفضال عن

الالجئين واليونيسيف ومكتب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، قد تكون في موقف يسمح لها بممارسة دور الوسيط، ويجوز 

 .عي عمال وقائيا عن طريق الوساطةاللجوء إلي هذه اإلمكانية عند اللزوم في الحاالت التي تستد

في مختلف حاالت النزاعات التي اندلعت مؤخرا، تم اللجوء إلي التدابير التنفيذية المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق  .15

االجتماع أن األمم المتحدة، واعترف بأن هذه التدابير يمكن أن تمثل عمال وقائيا مناسبا في بعض األحوال. ورأي المشاركون في 

عام، باإلمكان زيادة فعالية هذه التدابير إذا أنشئت قوة طوارئ دائمة لألمم المتحدة، كما اقترح ذلك في مفكرة للسلم التي قدمها األمين ال

 .وإذا بعثت من جديد لجنة أركان الحرب المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

فيما إذا كانت التدابير التنفيذية المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة تمثل عمال بيد أن هناك بعض الشك  .16

وقائيا مناسبا في كل الحاالت، وعلي األخص بالنسبة إلي العنصر السياسي الذي يمثل في بعض األحوال عائقا لحل النزاع. ولذلك، 

النزاعات المحتملة أو القائمة بالفعل، بما في ذلك  راء حوار مفتوح وبناء بشأن حاالتينبغي إيالء االهتمام للحاجة األساسية إلي إج

 جوانبها اإلنسانية. وينبغي أن يأخذ مجلس األمن هذه االهتمامات في الحسبان بقدر اإلمكان. وينبغي دائما أن تراعي التدابير التنفيذية

ضمن استخدام القوة، المعايير اإلنسانية المقبولة عموما كما يحددها المنصوص عليها في الفصل السابع، سواء تضمنت أو لم تت

 .القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

اعترف المشاركون في االجتماع بأن الجهود التي تبذلها األمم المتحدة أو المنظمات اإلقليمية لحفظ السلم وبنائه قد تكون مهمة  .17

ذه الجهود، ينبغي مع ذلك إيالء االهتمام الواجب بالجوانب اإلنسانية لتفادي النزاعات. كما ينبغي التأكد من كعمل وقائي. وعندما تبذل ه

أن الجهود الرامية إلي حفظ السلم، من حيث أغراضها وطابعها غير المتحيز، تستهدف تفادي أي تدهور إضافي لحالة النزاع، وتسهم 

جهود الرامية إلي بناء السلم األسباب التي أفضت إلي حالة النزاع علي نحو شامل لكي يمكن في إيجاد حل دائم. وينبغي أن تتناول ال

 .الوصول إلي حلول أساسية ودائمة

نظرا للعدد الكبير من المشاركين عادة في حالة محتملة أو فعلية للنزاع، ال بد من أن تتوقف فعالية أي جهد وقائي بالضرورة علي  .18

نهم. ومن جهة أخري، فإن فعالية هذا الجهد يمكن أن تتزعزع بصورة خطيرة في حالة عدم التنسيق. ولذلك، رأي التنسيق المناسب بي

المشاركون في االجتماع أنه ينبغي إجراء التنسيق المناسب وبإنشاء آليات للتنسيق علي المستوي العالمي، مثال عن طريق تعزيز قوة 

كانون األول/ديسمبر  19الصادر في  46/182سانية، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة وسلطة إدارة األمم المتحدة للشؤون اإلن

. وينبغي إجراء ترتيبات التنسيق المناسبة أيضا علي المستوي المحلي بين المنظمات المعنية والوكاالت الممثلة في المنطقة أو 1991

 .البلد الذي تقوم فيه حالة محتملة أو فعلية للنزاع

يمثل نزع السالح عامال مهما للغاية لتفادي النزاعات أو للتقليل من حدة آثارها. وعلي الرغم من التطورات المشجعة التي الحت  .19

مؤخرا في هذا المجال، فإن النتائج اإلجمالية لم تكن مرضية. ولذلك، يتطلب األمر بذل جهود متواصلة ومكثفة. كما يتطلب األمر تنظيم 
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والبيولوجية تنظيما كامال. وأشار المشاركون في االجتماع أيضا بصورة خاصة إلي ضرورة معالجة مشكلة حقول  استخدام النووية

 .األلغام، وتشجيع أكبر عدد من البلدان علي قبول الصكوك الدولية المتعلقة بهذا الشأن

ديه المنظمات اإلقليمية لمنع اندالع النزاعات، شدد المشاركون في االجتماع بصورة خاصة علي الدور الذي يمكن، بل ينبغي أن تؤ .20

كتكملة للدور الذي تؤديه األمم المتحدة علي الصعيد العالمي. واعترفوا بأنه في إمكان المنظمات اإلقليمية أن يكون لها موقف مالئم 

ها. كما أنه بإمكانها حشد العزيمة يسمح لها بممارسة مهمة الوسيط نظرا لمعرفتها واهتمامها بالمشكالت السياسية القائمة في مناطق

السياسية المطلوبة إليجاد حل ألي نزاع محتمل أو فعلي. وبإمكانها أخيرا أن تخلق جو التضامن الضروري الكفيل بإيجاد حل للحاالت 

اإلنسانية التي المحتملة أو الفعلية للنزاعات، والناجمة في مناطق أخري، والعمل علي أي حال علي تنسيق عملية تقديم المساعدة 

تستهدف، فيما تستهدف، التخفيف من حدة آثار حاالت النزاعات. وينبغي أن يكون عمل المنظمات اإلقليمية متمشيا بطبيعة الحال مع 

 .الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة

في تفادي النزاعات. ففي إمكانها  رأي المشاركون في االجتماع أن بإمكان المنظمات غير الحكومية أن تؤدي عادة دورا رئيسيا .21

مثال أن تسهل الدبلوماسية الوقائية بإسهامها في تقصي الحقائق واإلنذار المبكر، وممارستها مهمة الوسيط في بعض الحاالت، وفي 

ل نشوبها هذا السياق، شدد المشاركون بخاصة علي دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في تفادي النزاعات قب

 .وإبانها وبعدها، ورأوا أنه ينبغي للجمعيات الوطنية أن تعتمد نهجا أكثر نشاطا فيما يخص أهدافها الطويلة والقصيرة األجل

إن العمل اإلنساني الرامي إلي تخفيف معاناة اإلنسانية من جراء حاالت النزاعات يتمتع بطابع وقائي حيث أنه يساعد علي تفادي  .22

افي. وفي هذا الصدد، الحظ المشاركون في االجتماع بارتياح أن القضايا اإلنسانية قد أصبحت اليوم في مقدمة القضايا أي تدهور إض

التي تحظى باهتمام عامة الجمهور في جميع أنحاء العالم. ورأوا أنه ينبغي االعتراف اليوم بالمساعدة اإلنسانية كعامل رئيسي في 

يم المساعدة اإلنسانية بناء علي أفضل الشروط ووفقا تماما للمبادئ الثالثة التي ينبغي أن تنظم كل مجال الوقاية، غير أنه يجب تقد

عمل إنساني، أال وهي اإلنسانية وعدم التحيز والحياد. ومن المهم بخاصة التمييز بشكل واضح بين العمل اإلنساني من جهة والعمل 

 .ت جميعاالسياسي والعسكري من جهة أخري في حاالت النزاعا

ينبغي بذل الجهود لتطوير حق الضحايا األبرياء في تلقي المساعدة بناء علي القانون الدولي. ومما يبرر هذه الجهود الممارسات  .23

، 1993المتبعة مؤخرا، كما أن "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة اإلنسانية" التي اعتمدها مجلس المعهد في نيسان/أبريل 

ن توفر القاعدة المالئمة لمضاعفة الجهود في هذا المجال. وقد رحبت عدد من المؤسسات المعنية ترحيبا شديدا بهذه المبادئ يمكن أ

 التوجيهية، التي يمكن أن يلفت إليها نظر لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،

في االهتمام بحاالت حقوق اإلنسان قد أصبح اليوم مقبوال بوجه عام. وفضال عن ذلك، فإن الجهود الرامية إن حق المجتمع الدولي  .24

اني إلي منع الحرب لن تتكلل بالنجاح إال إذا ساد االحترام الكامل والتنفيذ الفعلي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنس

ة أخري، يؤدي اإلخفاق في احترام هذه الفروع المختلفة للقانون الدولي حتما إلي تدهور حالة والقانون الدولي لالجئين. ومن جه

النزاع بصورة إضافية. ولذلك، فمن الضروري تعزيز مراعاة هذه القوانين عن طريق ممارسة الهيئات الدولية ذات الصلة لعمل فعال 

األحمر ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وآليات األمم المتحدة  في هذا الصدد. وتشمل هذه الهيئات اللجنة الدولية للصليب

المعنية للصليب األحمر ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وآليات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان والمنظمات الدولية 

ات لفروع القانون الدولي. ومن بين آليات األمم المتحدة الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تواجه أثناء ممارسة أنشطتها انتهاك

المعنية بحقوق اإلنسان، شدد المشاركون في االجتماع بخاصة علي منصب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، وهو 

البالغ األهمية في منظومة المنصب الذي أنشئ مؤخرا، وأثنى المشاركون في االجتماع علي األعمال األولي التي باشرها هذا الموظف 

األمم المتحدة بغرض حماية حقوق اإلنسان المهددة بالخطر وتفادي النزاعات المحتملة بالتالي، ال سيما في بوروندي وغواتيماال 

األمم ورواندا، نظرا ألنها تعكس تطورا مهما لدور األمم المتحدة في هذا المجال. والحظ المشاركون أيضا بارتياح تزايد دور مركز 

 .المتحدة لحقوق اإلنسان

إن التدابير المختلفة التي يجب اتخاذها لردع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان األساسية ينبغي أن تتضمن العقوبات الجزائية  .25

الدولي اإلنساني  الدولية. وفي هذا السياق، أخذ المشاركون في االجتماع علما بإنشاء محكمة خاصة للنظر في مختلف انتهاكات القانون

في يوغسالفيا السابقة. وينبغي أن يكون الغرض النهائي المنشود من ذلك إنشاء هيئة قضائية دولية دائمة تكون لها الوالية الضرورية 

 .للنظر في مثل هذه الجرائم حيثما ترتكب

اإلنسان يتطلب أيضا مواصلة الجهود لتشجيع  إن ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي لالجئين والقانون الدولي لحقوق .26

االنضمام إلي الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وفضال عن ذلك، ينبغي زيادة وتمديد الترتيبات الحالية للنشر والتدريب لكي تتفهم 

 .فيكل الفئات المعنية المستهدفة المبادئ اإلنسانية وتراعيها عند مزاولة أنشطتها وفي محيطها الثقا

من أجل تنفيذ فروع القانون الدولي الثالثة، من األهمية بمكان تدريب الموظفين الضروريين لهذا الغرض تدريبا مالئما. وفي هذا  .27

الصدد، ينبغي االستفادة كليا من الخبرة الطويلة التي اكتسبها المعهد والهيئات المختصة األخرى، وبخاصة اللجنة الدولية للصليب 
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وضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. ويمثل نشر المعرفة بهذه الفروع للقانون الدولي مهمة ثابتة ينبغي إبالؤها االهتمام األحمر ومف

 .المناسب أيضا في المستقبل

عن تؤدي وسائل اإلعالم دورا رئيسيا في تنبيه عامة الجمهور إلي حاالت النزاعات. غير أن كثيرا ما تخلت بعض وسائل اإلعالم  .28

المعايير المهنية األخالقية المحددة للصحفيين، و التي ينبغي التمسك بها واتباعها في حاالت النزاعات خاصة. ولذلك يستدعي األمر 

 .التحقق من مراعاة هذه المعايير مراعاة تامة

مختلف الموضوعات، ومحكمي يرغب المعهد في التعبير عن تقديره لرؤساء أفرقة العمل، والمشاركين الذين تناولوا بالبحث  .29

أفرقة العمل ومساعديهم، ومنسق أفرقة العمل، وغيرهم من المشاركين علي إسهامهم القيم في المناقشات. ويعبر عن شكره الخاص 

 .األمين العام للمعهد (Ugo Genesio) للجنة المسؤولة عن تنظيم االجتماع، والتي ترأسها الدكتور أوغو جينيزيو

معهد المواد الوفيرة لالجتماع، وسوف يتخذ الترتيبات الالزمة لنشرها في الوقت المناسب، بما في ذلك تقارير سوف يجمع ال .30

 .المحكمين. كما أنه سوف يتأكد من متابعة توصيات االجتماع بالتعاون مع المؤسسات األخرى

_________________________ 
 .256-248ص  1995حزيران/يونيه -، أيار/مايو43العدد  المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة الثامنة، *
 


