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 موجز تنفيذي

 

ىل لقرار املقرتح نون "القانون ادلويل الإنساين". وينقسم ايُقدم هذا التقرير الأسايس دعامً ملرشوع قرار جملس املندوبني املع  هام: أأساس يني  ئنيجز اإ

نساين اذلي حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتم"(، والقرار رمق  1( حتديث بشأأن العمل اجلاري لتنفيذ القرار رمق 1)  2)"تعزيز القانون ادلويل الإ

نساين"( الصادر  ( 2ر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل(، و)ن عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحي)"تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإ

 .فامي يتعلق ابلقانون ادلويل الإنساين العريفحتديث بشأأن العمل اجلاري تنفيذه 

 

 الصليب الأمحر الربيطاين، اجلزء الثاين من هذا التقرير الأسايس عن القانون ادلويل الإنساين العريف.جلنة وقد أأعدت اللجنة ادلولية، ابلتشاور مع 

 

، نرُشت ادلراسة حول 1995بناًء عىل التفويض املمنوح للجنة ادلولية من املؤمتر ادلويل السادس والعرشين للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف عام 

عىل النحو ريف، ادلويل الإنساين العللقانون قاعدة  161. وحدد اجملدل الأول )"القواعد"( من ادلراسة 2005القانون ادلويل الإنساين العريف يف عام 

يف )"املامرسة"( املواد اليت مت مجعها من ادلراسة اجملدل الثاين وأأاتح غري ادلولية. الزناعات املسلحة يف الزناعات املسلحة ادلولية أأو الواجب التطبيق 

 رحةل التحضري لدلراسة.م

 

 منملامرسة اجلزء اخلاص ابحتديث مواصةل يف جمال القانون ادلويل الإنساين تربز ابس مترار، قررت اللجنة ادلولية جديدة هناك ممارسات ومبا أأن 

عرش  مرور، 2017هذا العام، ويوافق لهذا الغرض. حتقيقًا الصليب الأمحر الربيطاين مجعية ، دخلت يف رشاكة مع 2007ادلراسة، ويف عام 

 املشرتك.العمل ذكل س نوات منذ بداية 

 

ىل ذكل،  طوال العقد  الوطنيةجموعات من املامرسات مبملامرسة اجلزء اخلاص اببسخاء حتديث تدمع وطنية الأخرى العيات ظلت اجل ابلإضافة اإ

سهامًا سهمت أأ ومن مث، ، املايض ادلولية اللجنة مندوبو مجعها اليت الوطنية املامرسات مساهامهتا وتمكل . جودهتاو  املتاحةاملامرسات مجموعة يف همامً اإ

 أأحناء العامل. خمتلفيف 

 

البياانت عىل قاعدة للجزء اخلاص ابملامرسة التحديثات املنتظمة وأأيضًا  ،2005احملتوى الاكمل لدلراسة اليت أأجريت يف عام ُأتيح ، 2010ومنذ عام 

 الإنرتنت.ش بكة اللجنة ادلولية عىل اليت أأنشأأهتا  customary IHL databaseاخلاصة ابلقانون ادلويل الإنساين العريف

 

()ب( من النظام الأسايس حملمكة العدل 1)38هو مبني يف املادة  كام - "قانونممارسة عامة مقبوةل كس متد من "يُ  ادلويل العريف اذليالقانون يُعد و 

معاهدات للقانون ادلويل الإنساين العريف سد الثغرات يف وميكن ادلويل، مثل قانون املعاهدات. من مصادر القانون  اً أأساس ي اً مصدر  -ادلولية 

حدى معاهدات بق تنط ل ، عىل سبيل املثال، عندما قد تنشأأ  اليتالقانون ادلويل الإنساين  القانون ادلويل الإنساين يف نزاع مسلح معني، أأو اإ

يف تنظمي  ابلغ الأمهية مكوانً القانون ادلويل الإنساين العريف يشلك  ،قضااي حمددة. وذلكلالواجب التطبيق قانون املعاهدات يتناول ل عندما 

 .الزناعات املسلحة املعارصة وحامية حضاايها

ن  نساين العريف، اليت حددت القواعد ادلراسة حول اإ اليت تقوم وقدمت املامرسات للقانون ادلويل الإنساين العريف الأساس ية القانون ادلويل الإ

ىل تتيح علهيا، وقاعدة بياانت القانون ادلويل الإنساين العريف اليت  حتديد تيرسان املامرسات، التحديثات املنتظمة بشأأن ادلراسة و سهوةل الوصول اإ

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home


CD/17/12.2   2 
 

 
 

ادلراسة عد . وتُ عىل حد سواء الوطنية وادلوليةالس ياقات عىل نطاق واسع يف اليوم وهام تس تخدمان . وتطبيقه القانون ادلويل الإنساين العريف

 أأدوات مرجعية أأساس ية يف معل اللجنة ادلولية اليويم.أأيضًا البياانت وقاعدة 

 

القرار املقرتح الأمهية املس مترة للقانون ادلويل الإنساين العريف يف تنظمي الزناعات املسلحة يوحض وفامي يتعلق ابلقانون ادلويل الإنساين العريف، 

ابلقانون احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر عىل مساهامهتا املس مترة يف العمل املتعلق ويوجه الشكر ملكوانت املعارصة وحامية الضحااي، 

 .ادلويل الإنساين العريف

 

 مقدمة -1

 

، 1995بناًء عىل التفويض املمنوح للجنة ادلولية للصليب الأمحر من املؤمتر ادلويل السادس والعرشين للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف عام 

يثات املنتظمة ، ُأتيح احملتوى الاكمل لدلراسة، وأأيضًا التحد2010ومنذ عام . 2005نرُشت ادلراسة حول القانون ادلويل الإنساين العريف يف عام 

نساين العريف   1.عىل ش بكة الإنرتنت customary IHL databaseللجزء اخلاص ابملامرسة عىل قاعدة البياانت اخلاصة ابلقانون ادلويل الإ

، ولس امي العديد من اجلعيات الوطنية، يف حتديث هذه )احلركة( وتسامه العديد من مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 املامرسات.

 

نساين العريف واليوم، أأصبح  ومتثل . حضاايهاة الزناعات املسلحة املعارصة وحاميسري من أأي وقت مىض لتنظمي ل غىن عنه أأكرث القانون ادلويل الإ

نساين العريف والقانون ادلويل الإنساين احلوار ادلراسة وقاعدة بياانت القانون ادلويل الإنساين العريف مساهامت رئيس ية يف  بشأأن القانون ادلويل الإ

 عىل نطاق أأوسع.

 

العمل املتعلق ابلقانون ادلويل املعنية ملساهامهتا يف مكوانت احلركة جليع بذكل ويعرب عن تقديره ادلويل الإنساين بشأأن القانون املقرتح القرار ويقر 

 .الإنساين العريف

 

 أأساس ية علوماتم -2

 

عالنه اخلتايم التأأكيد ، 1993املؤمتر ادلويل محلاية حضااي احلرب، اذلي عقد يف جنيف يف عام أأعاد  تنفيذ القانون ادلويل تعزيز  "رضورةعىل يف اإ

ىل احلكومة السويرسية ودعا " "الإنساين  بحث الوسائل العملية للتشجيعب عقد اجامتع مفتوح للجميع حترضه مجموعة من اخلرباء احلكوميني املعنيني اإ

احلكويم املعين حبامية حضااي احلرب، اذلي عقد اجامتعه يف جنيف يف ادلويل فريق اخلرباء  وأأصدر 2".الاحرتام التام للقانون وتطبيق قواعده عىل

 :توصيات أأخرى من بني وذكل، التوصية التالية، 1995الثاين/يناير  اكنون

 

                                                           
1 ihl/eng/docs/home-databases.icrc.org/customary-https://ihl 

database-law-humanitarian-international-https://www.icrc.org/ar/publication/4036customary 
لهيا يف متوز/يوليو )  (2017مجيع عناوين الإنرتنت اليت مت ادلخول اإ
2 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jms8.htm 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://www.icrc.org/ar/publication/4036customary-international-humanitarian-law-database
https://www.icrc.org/ar/publication/4036customary-international-humanitarian-law-database
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jms8.htm
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ىلدعوة اللجنة ادلولية  الاس تعانة خبرباء يف القانون ادلويل الإنساين ميثلون خمتلف الأقالمي اجلغرافية والنظم القانونية  اإ

نساين  ىل استشارة خرباء بعض احلكومات واملنظامت ادلولية لإعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون ادلويل الإ اخملتلفة، واإ

ىل ادلول والهيئات ادلولية اخملتصة.القابةل للتطبيق عىل الزناعات املسلحة ادلولية و  رسال هذا التقرير اإ  3غري ادلولية، واإ

 

وحث اللجنة ادلولية للصليب  ،، أأيد املؤمتر ادلويل السادس والعرشون توصيات فريق اخلرباء احلكويم ادلويل1995ويف اكنون الأول/ديسمرب 

لهيا مبوجب التوصيات،  املولكةالأمحر عىل الاضطالع ابملهام  عداد تقرير عن  ها رمسياً ف لك وبذكل اإ  4القواعد العرفية للقانون ادلويل الإنساين"."ابإ

 

أأنه "(، تبين الإعالن وجدول أأعامل العمل الإنساين)" 1من القرار رمق  12املؤمتر ادلويل الثامن والعرشون، يف الفقرة أأوحض ، 2003ويف عام 

متس مهنا مواصةل معلها واإطال حييط علامً " ع مع التقدير ابجلهود اليت تبذلها اللجنة ادلولية لإعداد ادلراسة حول القانون ادلويل الإنساين العريف ويل

 5."2007املؤمتر ادلويل يف عام 

 

ورد اجملدل الأول )"القواعد"( تأألف من جمدلين. ويويه ت  6.ومشاورات مكثفة يف مجيع أأحناء العاملبعد حبث  نرشت ادلراسة ،2005عام ويف 

نساين العريف اليت حددهتا ادلراسة، مع تعليقات علهيا. قاعدة  161اليت يبلغ عددها القواعد  ويتيح اجملدل الثاين من ادلراسة للقانون ادلويل الإ

 )"املامرسة"( املواد اليت مت مجعها يف مرحةل التحضري لدلراسة.

 

 هاذلي ورد يف فقرات 2005،7عام  يف )"القانون ادلويل الإنساين العريف"( الصادر عن جملس املندوبني 1القرار رمق بناًء عىل نرش ادلراسة وجاء 

 :أأنه

 

سهاماً حول ابدلراسة يرحب  -1  ،يف حامية حضااي احلربهمامً  القانون ادلويل الإنساين العريف اليت نرشهتا اللجنة ادلولية بوصفها اإ

والقوات  ،، مع السلطات الوطنية، حيامث اكن ذكل مالمئاً ابختاذ ادلراسة وقاعدة البياانت أأساسًا للمناقشةيويص مجيع مكوانت احلركة  -2

 ،والأطراف يف نزاع مسلح ،والأوساط الأاكدميية ،املسلحة

ىل نرش نتاجئ ادلراسة عىل أأوسع نطاق ممكن.ي -3  دعو اجلعيات الوطنية، قدر الإماكن، اإ

 

 القانون ادلويل الإنساين العريفحول دراسة بعنوان  عىل طلب املؤمتر ادلويل الثامن والعرشين، تقريراً  ادلولية، بناءً  ، قدمت اللجنة2007ويف عام 

ىل املؤمتر ادلويل الثالثني. وبدء مرشوع  ،ادلراسةونرش  ،والاس تنتاجات الرئيس ية لدلراسة ،العمل تنفيذوكيفية  ،وتضمن التقرير أأصل ادلراسة 8اإ

 1من القرار رمق  8املؤمتر ادلويل الثالثون، يف الفقرة شكر  . وقدجزء ادلراسة اخلاص ابملامرسةالصليب الأمحر الربيطاين لتحديث مجعية مشرتك مع 

                                                           
3 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmbm.htm 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc19.html 
: 8و 4الصادر عن املؤمتر ادلويل السادس والعرشين، الفقرتني  1انظر القرار رمق  4

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmvh.htm 
5 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1103.htm 

ces/documents/misc/5uwkpq.htmhttps://www.icrc.org/ara/resour 
 .2005، جمدلان، اللجنة ادلولية للصليب الأمحر/مطبعة جامعة اكمربيدج، دراسة حول القانون ادلويل الإنساين العريفبيك، -ماري هنكرتس و لويز دوزوادل-جون 6
7 181105.htm-resolutions-delegates-of-https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/council 
8 3_customaryihl_report_final_eng.pdf-https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/30ic_8 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmbm.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc19.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc19.html
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmvh.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmvh.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1103.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5uwkpq.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5uwkpq.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/council-of-delegates-resolutions-181105.htm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/30ic_8-3_customaryihl_report_final_eng.pdf


CD/17/12.2   4 
 

 
 

نساين العريفادلراسة الشامةل اليت اضطلعت هبا بشأأن "اللجنة ادلولية للصليب الأمحر عىل  9)"معا من أأجل الإنسانية"( ، وعىل القانون ادلويل الإ

 ".الصليب الأمحر الربيطاينمجعية مع حتديث جزء ادلراسة اخلاص بـ"املامرسة" وذكل ابلتعاون مبارشة 

 

 احملرز التقدمو  التحليل -3

 

 ملامرسةابحتديث جزء ادلراسة اخلاص  3-1

 

للقانون ادلويل يف  ومقره يف مركز لوترابخت ،الصليب الأمحر الربيطاين واللجنة ادلوليةمجعية  منفريق حبيث مشرتك يعكف ، 2007منذ عام 

عىل دمع أأيضًا  الصليب الأمحر الربيطاين ت مجعيةدأأبوقد اكمربيدج ابململكة املتحدة، عىل حتديث اجلزء من ادلراسة اخلاص ابملامرسة. جامعة 

 من خالل املسامهة ابملعلومات املتعلقة ابملامرسات الوطنية يف اململكة املتحدة يف جمال القانون ادلويل الإنساين. حتديث املامرسات

 

ىل ذكل،  ن ابلإضافة اإ ريك والفنلندي والفرنيس امنلمنساوي والبلجييك والتش ييك وادلاالصليب الأمحر مجعيات فهيا وطنية أأخرى، مبا مجعيات فاإ

يطايل  والأيرلندي واجملري ينواليوانوالأملاين  ادلمع قدمت ، لسويدي والسويرسيوا والإس باين وجيي والبولندي والروماينوالن والهولندي والإ

ما ويه تقوم .يف بعض الأحيان ابلتعاون مع اللجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل الإنساينلعمليات حتديث جزء ادلراسة اخلاص ابملامرسة، وذكل   اإ

جراء ويُعد ، حسب الاقتضاء، أأو اعامتد مساهامت الباحثني الوطنيني املس تقلني. ترمجهتاومجعها و  الوطنية لبدلاهنا نفسهااملامرسات حبوث عن  ابإ

 10.وجودهتا يف ضامن نطاق حتديثات املامرسةعاماًل أأساس يًا السخي دمعها 

 

 .ابلغأأي دمع أ خر من هذا القبيل يف املس تقبل، مبا يف ذكل ادلمع املقدم من اجلعيات الوطنية الأخرى، موضع ترحيب وس يكون 

 

ابلتعاون مع يف معظم الأحيان وذكل  وتمكل مساهامت اجلعيات الوطنية املامرسات الوطنية اليت مجعها مندوبو اللجنة ادلولية يف خمتلف أأحناء العامل،

من هذه البدلان ووقع الاختيار عىل بدلان.  106من الوطنية  جبمع املامرسات تقوم اللجنة ادلولية حالياً وبشلك عام، الرشاكء واخلرباء الوطنيني. 

يف مسائل القانون ادلويل  متثيل أأنواع خمتلفة من النظم القانونية وجتس يد خمتلف اخلرباتبغية ضامن المتثيل اجلغرايف عىل أأوسع نطاق ممكن،  أأجل

 الإنساين وحالت الزناع املسلح.

 

ىل  العسكرية، والترشيعات الوطنية، والسوابق القضائية الوطنية،  الكتيباتاملامرسات الواردة يف الوطنية )مثل تكل املامرسات ابلإضافة اإ

دراسة عىل جزء التحديثات تضمنت رفيعة املس توى(، درة عن هجات الصاواملامرسات الوطنية الأخرى مثل التقارير احلكومية الرمسية أأو البياانت 

نساين  ادلولية  واحملامكادلولية حتليل قرارات احملامك عن طريق  دولية، عىل سبيل املثالًا مواد 2007عام اخلاص ابملامرسة منذ القانون ادلويل الإ

 International Criminal and Humanitarian Law Clinic ادلوليني اجلنايئ والإنساينالقانون  مركز. وقد سامه فريق حبث يف اخلاصة

 .2014يف جامعة لفال يف كندا يف حتليل هذه املواد منذ عام 

                                                           
 
9 2007.htm-1-resolution-conference-international-https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/30 

061207.htm-resolutions-conference-international-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/30 
محروىل يف عىل سبيل املثال، قدمت اجلعيات الوطنية أأيضًا مسامهة هممة يف ترمجة ملخص ادلراسة )مبا يف ذكل قامئة القواعد(، اليت ظهرت للمرة الأ  10 يف أ ذار/مارس  اجملةل ادلولية للصليب الأ

2005 :language-all-rules-law-humanitarian-international-https://www.icrc.org/en/document/customary 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/30-international-conference-resolution-1-2007.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/30-international-conference-resolutions-061207.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/30-international-conference-resolutions-061207.htm
https://www.icrc.org/en/document/customary-international-humanitarian-law-rules-all-language
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القانون ادلويل بياانت عىل قاعدة ابجملان  وحتديثات اجلزء اخلاص ابملامرسة متاحاً  2005لدلراسة اليت صدرت يف عام احملتوى الاكمل وقد أأصبح 

ابس تخدام حمرك حبث قوي مرتبط فهيا قاعدة البياانت والبحث ومن السهل تصفح . 2010ادلولية منذ عام اللجنة  أأنشأأهتااليت العريف الإنساين 

ىل ويمتثل الهدف مهنا يف بقواعد بياانت اللجنة ادلولية الأخرى.   2005يف دراسة عام لواردة اقواعد القانون ادلويل الإنساين العريف تيسري الوصول اإ

دراهجا الوقت بني ظهور ممارسة ذات صةل لتقليص وجيري بذل هجد خاص  قدر الإماكن. -ابنتظام يمت حتديهثا  –ممارسات وما يتصل هبا من  يف واإ

نساين العريف  .قاعدة بياانت القانون ادلويل الإ

 

 وتلقهياه العريف وقاعدة بياانتالقانون ادلويل الإنساين حول راسة ادلام اس تخد يةكيف  3-2

 

نشاء قاعدة البياانت يف عام  ،2005القانون ادلويل الإنساين العريف يف عام حول راسة ادلمنذ نرش  للعمل  أأساس ياً  مرجعاً  امل تصبح ،2010واإ

واحملامك  11عىل سبيل املثال القوات املسلحة،مبا فهيا ، الأخرىمن اجلهات الفاعةل كبرية مجموعة  أأيضاً اس تعانت هبا ، بل حفسباليويم للجنة ادلولية 

واجلزء )اجملدل الأول(  2005يف دراسة عام الواردة وجيري الاعامتد عىل لك من القواعد  13اخلرباء التابعة للأمم املتحدة.وفرق  12الوطنية وادلولية،

 14واملتاح عىل قاعدة البياانت.احملدث ، اخلاص ابملامرسة

 

 دليالً  - عىل حد سواء احملدث ةاملامرسوجزء القواعد جزء  –العريف لقانون ادلويل الإنساين االإحصاءات املتعلقة ابس تخدام قاعدة بياانت وتُعد 

طالق ومنذ للقانون ادلويل الإنساين العريف. البالغة أ خر عىل الأمهية  يف  ٪542بنس بة  زايدةحدثت ، 2010نرتنت يف عام عىل الإ قاعدة البياانت اإ

ذ و قاعدة البياانت، عدد املشاهدات ل ىل  2016 عام ها يفصل عدداإ حصاءات أأيضاً  15.مشاهدة 968,727اإ ىل أأن وتظهر الإ قاعدة ه يمت ادلخول اإ

عىل النس بة اليت تس تحوذ مجيع أأحناء العامل، مبا يف ذكل من البدلان اليت لها صالت خمتلفة حبالت الزناع املسلح. وتعكس املعلومات من البياانت 

نساين واملناقشاتالقضااي اليت تقع يف مصمي اادلخول معليات الأكرب من   ،والعقاب اجلاعي ،اجلارية، مثل تعريف جرامئ احلرب لقانون ادلويل الإ

 ومبدأأ التناسب. ،وتعريف املقاتلني ،ومبدأأ المتيزي

 

ن  ىل خمتلف اجلهات الفاعةلجلوء اإ مكواًن ابلغ أأن القانون ادلويل الإنساين العريف يظل القانون ادلويل الإنساين العريف واهامتهما الواحض به يربزان  اإ

. والقانون ادلويل الإنساين اليوم مقنن عىل نطاق واسع يف املعاهدات. الزناعات املسلحة املعارصة وحامية حضاايهلسري ايف التنظمي القانوين الأمهية 

                                                           
، 2009للقوات املسلحة، مجهورية كولومبيا،  ةالعامالقيادة ه تاذلي أأصدر )دليل القانون العميل( الكولوميب،  Manual de Derecho Operacional انظر عىل سبيل املثال  11

 .56-52و 47-42، و40-37الصفحات 
رسائيل، احملمكة العليا بصفهتا حممكة العدل العليا،  12 رسائيلانظر عىل سبيل املثال اإ رسائيل وأ خرين، حممكة العدل العليا  اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف اإ  13، 769/02وأ خرون ضد حكومة اإ

 15، احلمك الصادر يف املدعي العام ضد غوتوفينا وأ خرين، واحملمكة اجلنائية ادلولية ليوغوسالفيا السابقة، ادلائرة الابتدائية، 42-41، و30-29، و23، الفقرات 2006ول/ديسمرب اكنون الأ 

 .1779، الفقرة 2011نيسان/أأبريل 
مني العام املعين ابملساءةل يف رسي لناكانظر عىل سبيل املثال  13  211و 207و 204-203و 201-200و 196و 194و 183، الفقرات 2011أ ذار/مارس  31، تقرير فريق اخلرباء التابع للأ

يلس-جون. لالطالع عىل عرض تفصييل ملراجع ادلراسة وقاعدة البياانت، انظر 268و 246و 241-239و 237و 218-215و اللجنة ادلولية وتوضيح القانون الإنساين " يبوفد ماري هنكرتس واإ

عادة ، براين د. ليبارد ادلويل العريف"، يف دراسة  Jean-Marie Henckaerts and ElsDebuf, “The ICRC and the، العريف الإنساين القانون ادلويل النظر يفاإ

clarification of customary international humanitarian law”, in Brian D. Lepard (ed.), Reexamining Customary International 

Law  ،178-168، صفحة 2017مطبعة جامعة اكمربيدج. 
، احلمك الصادر يف )املدعي(عبد امحليد الوحيد )املدعي( ضد وزارة ادلفاع )املدعى عليه(، ورسدار محمد )املدعى عليه( ضد وزارة ادلفاع انظر عىل سبيل املثال اململكة املتحدة، احملمكة العليا،  14

ىل املامرسة الوطنية الأملانية لعام 311اذلي يتفق معه اللورد كري(، الفقرة ): اللورد ريد )خمالف( 2017اكنون الثاين/يناير  17 يف قاعدة بياانت القانون ادلويل الإنساين العريف:  2007، مع الإشارة اإ

judgment.pdf-0219-2014-https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc 
ىل قاعدة بياانت اللجنة ادلولية للمعاهدات ابللغة الإجنلزيية  15  .2016مرة يف عام  1,115,291عىل سبيل املقارنة، مت ادلخول اإ

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2014-0219-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2014-0219-judgment.pdf
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لهيا عىل نطاق عاملي، وأأصبحت أأعداد كبرية من ادلول أأطرافاً  1949تصديق عىل اتفاقيات جنيف لعام وقد مت ال  يف الربوتوكولني الأول  أأو الانضامم اإ

ن القانون العريف 16امللحقني ابتفاقيات جنيف. 1977لعام الإضافيني والثاين  عامة ممارسة "س متد من امل للقانون ادلويل  اً ، بوصفه مصدر ومع ذكل، فاإ

الثغرات يف قانون املعاهدات. ويف جمال يسد ميكن أأن  ،لزمةحىت يس متد قوته املول يعمتد عىل أأفعال التصديق أأو الانضامم  17قانون"مقبوةل ك

نساين يف نالقانون ادلويل الإنساين، قد تنشأأ مثل هذه الثغرات، عىل سبيل املثال  حدى معاهدات القانون ادلويل الإ زاع مسلح عندما ل تنطبق اإ

لهيا الانضاممأأو علهيا بسبب عدم التصديق معني ) ىل رشوط معينة اإ أأو عندما ل الإضايف(،  الثاين ، كام يف حاةل الربوتوكولهالتطبيق ، أأو ابلنظر اإ

نساين العريفادلويل القانون ويكتسب . يتناول قانون املعاهدات الواجب التطبيق قضااي حمددة اعات املسلحة غري الزن  أأمهية خاصة يف حالت الإ

الزناعات املسلحة غري ادلولية سري اذلي ينظم القانون ادلويل الإنساني وتتضمن معاهدات وهو النوع السائد من الزناعات املسلحة اليوم. -ادلولية 

باملقارنة مع ف الإضايف. ومع ذكل،  الثاين ، والربوتوكول1949املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام  3ابلغة الأمهية، ولس امي يف شلك املادة  اً أأحاكم

نساينمعاهدات  نه أأقل تفصيالً   القانون ادلويل الإ عنرصًا القانون ادلويل الإنساين العريف ، يظل . وذلكلومشولً  بشأأن الزناعات املسلحة ادلولية، فاإ

 املسلحة املعارصة.الزناعات سري تنظمي يف جوهراًي 

 

نساين العريف وقاعدة البياانت حول راسة ادل الاعامتد عىلعد هو موحض فامي س بق، يُ وكام  عىل للحصول نطاق واسع عىل القانون ادلويل الإ

نساين العريف واملامرساتاملعلومات املتعلقة ابلقانون  وهو  18،مراجع مفيدةتربان عىل أأهنام يُع  قوايً  مؤرشاً  يف جمال القانون ادلويل الإنساين ادلويل الإ

 .عند بدء العمل علهيامما اكن مأأموًل 

 

اختارهتا اجملموعة ادلولية املعنية ابلبحوث القانونية التابعة للجمعية قاعدة بياانت القانون ادلويل الإنساين العريف عندما بقمية عرتاف ومت أأيضًا الا

 Jus Gentium ادلويلقانون اللبحوث رفيعة املس توى الافتتاحية للحصول عىل اجلائزة  2015يف عام ابلإجامع الأمريكية للقانون ادلويل 

Research Award.19  أأدرجت اجلعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها اذلي يصدر لك س نتني بعنوان "حاةل 2016وعالوة عىل ذكل، يف عام ،

ىل حتديث  ةلتفاقيات جنيف املتعلق ةالإضافيت الربوتوكولتطبيق  شارة ترحب ابجلهود الرامية اإ القانون قاعدة بياانت حبامية حضااي الزناع املسلح" اإ

 20.ادلويل الإنساين العريف ابنتظام

 

اعمتدت جلنة القانون ادلويل،  ،2016 عىل نطاق واسع. ويف منتصف عامموضع نقاش القانون ادلويل العريف بشلك عام ، أأصبح راهنويف الوقت ال

لهيا ءة الأوىل، مرشوع يف القرا اللجنة ويف هذا الصدد، واهجت  21بشأأن حتديد القانون ادلويل العريف، مع التعليقات علهيا.النتاجئ اليت خلصت اإ

                                                           
http://ihl-لالطالع عىل حملة عامة عن ادلول الأطراف يف املعاهدات الرئيس ية:  16

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/4B377401045736E0C12580
A300505F5B/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open 

 ()ب(.1)38النظام الأسايس حملمكة العدل ادلولية، املادة  17
بيل املثال جون يب. بلينغر الثالث وويليام جيه. هذا عىل الرمغ من الشواغل اليت ذكرت فامي يتعلق ابدلراسة، اليت أأاتحت فرصة لعمليات هممة ومرحب هبا لتبادل وهجات النظر، انظر عىل س  18

محر"، ن ادلويل الإنساين العريفحول القانوهاينس الثاين، "رد احلكومة الأمريكية عىل دراسة اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  ، حزيران/يونيو 866 العدد، 89، اجملدل اجملةل ادلولية للصليب الأ

.red-committee-international-response-government-review/article/us-icrc.org/en/internationalhttps://www-: 471-443، صفحة 2007

study-cross  جابة: القانون ادلويل الإنساين العريف" ماري هنكرتس-جون، و a Customary International Humanitarian Law :عىل تعليقات الولايت املتحدة  اإ

commentsresponse to US  ،"488-473، صفحة 2007، حزيران/يونيو 866 العدد، 89، اجملدل اجملةل ادلولية للصليب الأمحر :

comments-us-response-law-humanitarian-international-review/article/customary-nationalhttps://www.icrc.org/en/inter 
19 award?rq=jus%20gentium-gentium-jus-ever-first-wins-database-law-customary-crchttp://intercrossblog.icrc.org/blog/i 
20 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/144 
(، الأمم املتحدة، نيويورك، A/71/10) 10(، امللحق رمق 2016أ ب/أأغسطس  12 -متوز/يوليو  4حزيران/يونيو، و 10 -أأاير/مايو  2، ادلورة الثامنة والس تون )تقرير جلنة القانون ادلويلانظر  21

 /http://legal.un.org/ilc/reports/2016: 117-74، "الفصل اخلامس: حتديد القانون ادلويل العريف"، صفحة 2016

http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/4B377401045736E0C12580A300505F5B/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open
http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/4B377401045736E0C12580A300505F5B/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open
http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/4B377401045736E0C12580A300505F5B/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open
http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/4B377401045736E0C12580A300505F5B/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open
http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/4B377401045736E0C12580A300505F5B/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open
https://www.icrc.org/en/international-review/article/us-government-response-international-committee-red-cross-study
https://www.icrc.org/en/international-review/article/us-government-response-international-committee-red-cross-study
https://www.icrc.org/en/international-review/article/us-government-response-international-committee-red-cross-study
https://www.icrc.org/en/international-review/article/customary-international-humanitarian-law-response-us-comments
https://www.icrc.org/en/international-review/article/customary-international-humanitarian-law-response-us-comments
http://intercrossblog.icrc.org/blog/icrc-customary-law-database-wins-first-ever-jus-gentium-award?rq=jus%20gentium
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/144
http://legal.un.org/ilc/reports/2016/
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نساين العريف حول راسة اكن يتعني عىل ادلاملهنجية نفسها اليت املسائل العديد من  الهنج اذلي اتبعته ويتوافق  .التعامل معهاالقانون ادلويل الإ

 22.ايليف الوقت احل جلنة القانون ادلويلتتخذه مع الهنج اذلي كبري بشلك  - عاماً  20من أأكرث من اليت بدأأت  –ادلراسة 

 

 الاس تنتاجات -4

 

عداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون  1995يف عام منذ أأن لكف املؤمتر ادلويل السادس والعرشون  مر أأكرث من عرشين عاماً لقد  اللجنة ادلولية ابإ

أأكرث أأيضًا ادلول والهيئات ادلولية اخملتصة. وقد مر عىل التقرير ونرش يف الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية الواجبة التطبيق ادلويل الإنساين 

العريف ادلويل الإنساين القانون قاعدة بياانت طلقت أُ . و 2005العريف يف عام القانون ادلويل الإنساين حول من عرش س نوات منذ نرش ادلراسة 

 .2010عىل الإنرتنت منذ عام 

 

ن القانون ادلويل الإنساين العريف وأأدوات يف  أأمهية كام اكنت دامئًا.املتاحة للمجمتع ادلويل بفضل معل مكوانت احلركة ذات ه اإ وكام أأكد ادلكتور اإ

 :2005عام يف اسة ر مقدمة ادلساندوز يف 

نين املرء أأن يقوهل هدون حماوةل جعل القانون يقول ما يريدأأي ، ةاملطلقمانة لأ ابهامتم ابلغ ابالتقطت ادلراسة يه صورة اثبتة للواقع،  . واإ

ن ادلراسة ل ة. ولكن عىل الرمغ من أأهنا متثل أأصدق دلراسعىل امصداقية دولية يضفي مقتنع بأأن هذا هو ما  انعاكس ممكن للواقع، فاإ

لقانون ادلويل الإنساين متجددة لدراسة حتفز ميكن أأن و ميكن قراءهتا ومناقش هتا والتعليق علهيا. ف اللكمة الأخرية. )...( ا يه أأهنزمع ت

ن دراسة القانون ادلويل الإنساين العريف .ووسائل حتقيق قدر أأكرب من الامتثال وتطوير القانون جسل يه أأكرث من جمرد  )...( اإ

 .لمس تقبلل  فهيي يف املقام الأول حتد   –رشوع جدير ابلهامتم مل 

 

ىل اذلي يتهذه اخللفية، يشري اجلزء من القرار املقرتح بشأأن القانون ادلويل الإنساين عىل و  أأمهية اس مترار علق ابلقانون ادلويل الإنساين العريف اإ

عد مسامهة هممة تنظمي سري الزناعات املسلحة املعارصة، ويشدد عىل أأن دراسة القانون ادلويل الإنساين العريف تُ القانون ادلويل الإنساين العريف يف 

عن تقديره جليع يف حامية حضااي الزناعات املسلحة، ويويص مجيع مكوانت احلركة ابختاذ ادلراسة وقاعدة البياانت أأساسًا للمناقشة، ويعرب 

 للجزء من ادلراسة اخلاص ابملامرسة. التحديث املس متر مكوانت احلركة املشاركة يف

... 

                                                           
ليه انهتت ي اذل 6 الاس تنتاجانظر عىل سبيل املثال  22 ىل أأن املامرسة "قد تتخذ وي جلنة القانون ادلويل )"أأشاكل املامرسة"(، اإ الترصفات الفعلية "، وأأهنا "تشمل أأشاكًل متعددة ومتنوعة شري اإ

اًي( ميكن وشفخطيًا اكن أأو من املقبول معومًا ال ن أأن السلوك اللفظي )ابت يذكر التعليق أأيضًا أأنه " ،أأشاكل املامرسة"، ومن مثليس هناك تراتبية مس بقة لش ىت "، وأأنه "واللفظية عىل حد سواء

 امرسة".أأن يعتد به مك


