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دماج : خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون يف القوانني الوطنيةادلويل ال نساين  لقانونا ا 

 ادلويل ال نساين عىل الصعيد الوطين

 

 معلومات أأساس ية

ىل تقدمي  عىل الصعيد الوطين طة طريق لتحسني تنفيذ القانون ادلويلريخاعامتد  حولالقرار املقرتح  عنارصيسعى مرشوع  ملخص ا 

 .دون تقدمي نص هنايئ للقرار املقرتح ،للك فقرةاحملمتل  للمضمون

دراج  توحض مسوغاتلك فقرة  تيلو   هذه الفقرة يف القرار.مدى جدوى ا 

أأوىل  دفعةمجع  بغية )املؤمتر ادلويل( للصليب الأمحر والهالل الأمحر مع أأعضاء املؤمتر ادلويل التشاور وتُعرض هذه الوثيقة من أأجل

ذا اكن الهنج املقرتح خب بشأأن ما، واحلصول عىل فهم أأويل تعقيباتمن التعليقات وال   .توافق الآراءب  ظىمقبوًل وحي ضمونامل صوصا 

 :السؤالني التاليني، النظر يف هذه الوثيقةات عىل يقات والتعقيبتقدمي التعل  يرىج، دلىو 

دراهجا العنارصهل توافق عىل  •  ومنطوق القرار؟ يباجةفقرات ادليف  املقرتح ا 

دراهجا يف انقصة عنارصهل هناك  •  ؟القرار ينبغي ا 

لتعليق وستتاح يف مرحةل لحقة فرصة ل هذا القرار.  عنارصع يف هذه املرحةل تلقي أأي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع ول يُتوق  

 .جاهزاً  املرشوع الأويل للقرارعىل صياغة حمددة حاملا يصبح 

 مقدمة

نساين للقانون ادلويل شنيعةالانهتااكت املروعة وال  الكثري من وقوعشهدت الس نوات الأخرية  قدرة  حىت يفالبعض  شكك وقد. ال 

 .يتعني التصدي لهاهناك حتدايت كبرية ل تزال ، وادلائرة اليومالقانون ادلويل ال نساين عىل حامية حضااي الزناعات املسلحة املعقدة 

. ول لقواعدل وفقاً  اليويميف الواقع قتاهلم العديد من املتحاربني  وضخي، مجيع أأحناء العامليف  ناش بةال املسلحة  زناعاتال ففي، ومع ذكل

نساين القانون ادلويل يزال  .سري العمليات القتالية طرقوتقييد  حامية الضحااي بنجاح وهو ما يكفل، سلوكهم مكحي ال 

نساين  اليت حيققها جنازاتال  قد ل تكون و   طفال، والأ اذلين يُسمح هلم ابلعبور عرب نقاط التفتيشاجلرىح  أأي-يومياً القانون ادلويل ال 

ليه من غذاءاذلي  ىل عائالهتم واحملتجزون اذلين يس تطيعون توجيه، يتلقون ما حيتاجون ا  -، والعديد من الأمثةل الأخرى رسائل ا 

القانون ادلويل  ويصون .حيظى ابلحرتام ادلويل ال نساينالقانون  أأن مجيع احلالت، فهيي تثبت يف ومع ذكل دومًا لعامة الناس. مرئية

نسانيتنا املشرتكة.، الأوقات صعب، اذلي ُوضع ملواهجة أأ ال نساين نسايناحرتام حيد و  جوهر ا  املعاانة ال نسانية  من القانون ادلويل ال 

 الزناعات.حىت بعد عقود من انهتاء تس متر لس نوات حفسب بل متتد اليت ل 
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زاء الأمثةلأأعضاء املؤمتر ادلويل ابلرتياح  ويشعر ، ابلقدر نفسه، عربونولكهنم ي اليت تدل عىل ما نشهده من احرتام للقانون، العديدة ا 

يع ادلول الأطراف يف جل ميكن و للغاية. ا تنطوي عىل عواقب وخمية الاحرتام، خاصة وأأهن تكرار حالت عدممن  عن استياهئم

من أأجل ضامن احرتام  أأن تفعل املزيد ، بل جيب علهيا،ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر حلركةومكوانت ااتفاقيات جنيف 

نساين.  القانون ادلويل ال 

قوقد  .1949هذا العام اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات جنيف لعام  ويوافق نو .عاملياً عىل هذه التفاقيات  ُصد  املؤمتر  ذلكل، فا 

عادة  فرصة مواتية تتاح فهيا لأعضاء املؤمتر حلظة هيئي ادلويل الثالث والثالثني مل عىل الزتاهمم ابلقانون ادلويل ال نساين والع تأأكيدا 

 .الوطين س توى، وخاصة عىل امل بشلك اكمل نفيذهتطبيقه وت 

ن أأعضاء املؤمتر عىل  ث   الصعيد الوطين. ومبوازاة ذكل، حُي ابلتنفيذ عىلاملتعلقة عىل التدابري العملية يركز القرار املقرتح  وعليه، فا 

ذا أأمكن ،تكون مصحوبة بنتاجئ ملموسة حمددةتقدمي تعهدات   .مرتبطة ابلتدابري املقرتحة يف هذا القرارو ، ا 

 فقرات ادليباجة

متهيدية فقرة ادليباجة يرد يف ميكن أأن 1الفقرة  عراب ال مترار ا عميقعن القلق ال  ا  زاء اس  اليت  نهتااكت القانون ادلويل ال نساينا 

نسانية  تسبب  كبرية من الساكن. رشاحئعىل  وتؤثر ابلغةمعاانة ا 

عراب عن  يُقصد من: املسوغات زاءاملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني  قلقهذه الفقرة ال   والربط بنيانهتااكت القانون ادلويل ال نساين  ا 

نسانية. هذه  الانهتااكت وعواقهبا ال 

القانون ادلويل ال نسان، عىل الرمغ  وجود حالت كثرية حيرتم فهيا عىل تشديد ادليباجةفقرة من فقرات  يرد يفميكن أأن  2الفقرة 

الهجامت عىل الأهداف  قعل  تُ  حيامن ومن مجةل هذه احلالت، يةالقانون  النصوص من اجملموعة ذهلهملتكررة الانهتااكت امن 

رضار العرضية اليت تلحق ابملدنيني قدلأن  تلغىالعسكرية أأو   أأماكن معلومات عن تتاح أأو حيامن؛ تعترب أأرضارًا مفرطة الأ

شخاص املفقودين وجود نسانية غري متحزيةالأطراف يف نزاع حيامن تسمح ؛ أأو بعائالهتم يمُل  مشلهمف  الأ  مسلح ملنظامت ا 

ىل احملتاجني. يصال املساعدات ا   اب 

جيابية  تكريس خطاب يف هذه الفقرة املسامهة يُقصد من: املسوغات  رمسياً حقق وهو ما مل يت، ال نساين القانون ادلويل بشأأنأأكرث ا 

 القانون ادلويل ال نساين حظي فهياللحالت اليت حرصية قامئة غري  تضمنادلويل. وميكن أأن ت  سابق من قرارات املؤمتر قرار يف أأي

نساين وجاهة يؤكدملموس  برهانتقدمي  بغية ابلحرتام ينبغي قراءة الصيغة ال جيابية لهذه الفقرة ومع ذكل، . وأأمهيته القانون ادلويل ال 

نالصيغة السابقة ابلقرتان مع  يشلك مصدر قلق رئييسل يزال  نهتااكتلالقبول امل غري وجود ال ، ولنئ اكنت النربة مفعمة ابلأمل، فا 

 .التقليل من شأأنهول ينبغي 

طراف يف الزناعات املسلحة جمددًا ابحرتام القانون  3الفقرة  كيد الزتام مجيع ادلول والأ ميكن أأن يرد يف فقرة من فقرات ادليباجة تأأ

 .ادلويل ال نساين وكفاةل احرتامه يف مجيع الأحوال

لقانون اقواعد مجيع  تقوم علهيا، واليت املشرتكة بني اتفاقيات جنيف 1دة املنصوص عليه يف املا ابللزتامهذه الفقرة  رذك  : تُ املسوغات

 .ومبادئه الأخرى ادلويل ال نساين
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قرار بأأن فقرة من فقرات ادليباجةميكن أأن يرد يف  4الفقرة   ه عىل الرمغ مما تطرحه احلروب املعارصة من حتدايت جديدة، فا نا 

كرث أأمهية مما هو عليه الآن يف الزناعات املسلحة ادلولية مهنا وغري ادلوليةالقانون ادلويل  ، وجيب ال نساين مل يكن يومًا أأ

شخاص اذلين  حوالتطبيقه ابلاكمل يف مجيع الأ  متتعون حبامية قواعدعىل مجيع الأ دون أأي متيزي جمحف يقوم عىل ، هي

ىل القض لهياطبيعة الزناع املسلح أأو عىل منشأأه أأو يستند ا   .ااي اليت تنارصها أأطراف الزناع أأو اليت تعزي ا 

حرمان أأي خشص من  حظر، مثل سامته الأساس يةالقانون ادلويل ال نساين وتكرر بعض  وجاهة جمدداً : تؤكد هذه الفقرة املسوغات

 القانون ادلويل ال نساين. يكفلها هل امحلاية اليت

أأن عام  وا براز، 1949ابلتصديق العاملي عىل اتفاقيات جنيف لعام ب يترح  ادليباجةفقرة من فقرات أأن يرد يف ميكن  5الفقرة 

ابلقانون ذات الصةل  املعاهدات الأخرى ظى أأيضاً يف أأن حت وا عراب عن الأمل، الس بعني لعامتدهااذلكرى  وافقي 2019

 .بقبول عامليادلويل ال نساين 

وربط هذه املناس بة الرمزية  1949اذلكرى الس نوية الس بعني لتفاقيات جنيف لعام  التنويه حبلولهذه الفقرة  يُقصد من: املسوغات

ىل التصديق عىل/ نساين واليت مل تصبح بدعوة ادلول ا  ىل املعاهدات الأخرى ذات الصةل ابلقانون ادلويل ال   بعُد طرفًا فهيا. الانضامم ا 

ىل لك مكون من مكوانت  س ندةهمة امل ابمل تذكري  فقرة من فقرات ادليباجةميكن أأن يرد يف  6الفقرة  احلركة فامي يتعلق ابلقانون ا 

 ادلولية. يف معاهدات القانون ادلويل ال نساين والنظام الأسايس للحركة املكرسادلويل ال نساين عىل النحو 

ىلهذه الفقرة  ذك ر: تُ املسوغات نساين وفقًا ل ،اجلعيات الوطنيةو اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  ابملهام املس ندة ا  لقانون ادلويل ال 

 .لنظام الأسايس للحركةوا

 فقرات منطوق القرار

طراف يف الزناعات املسلحة عىل جل حث منطوق القرار  من فقرات ميكن أأن يرد يف فقرة 1الفقرة  أأن تتقيد تقيدًا اتمًا يع الأ

 لزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل ال نساين.اب

 ويندرجالقانون ادلويل ال نساين.  فادي انهتاكت وميكن، بل جيب،الفقرة الأوىل من ادليباجة.  ما ورد يف هذه الفقرة ردد: تاملسوغات

نساين يف   الطريق هذه. صلب خريطةالزتام مجيع الأطراف يف الزناعات املسلحة ابحرتام القانون ادلويل ال 

يشلك عنرصًا  عىل الصعيد الوطين لزتامات ادلوليةتنفيذ الاأأن بمنطوق القرار تذكري  فقرة من فقراتميكن أأن يرد يف  2الفقرة 

مت حمورايً  مجيع ادلول د يف الوفاء ابللزتام املتعلق ابحرتام القانون ادلويل ال نساين، ومن مث التذكري جمددًا برضورة أأن تع

ميية والعملية التدابري الترشيع  من أأجل ، مبا يف ذكل قوانيهنا الوطنيةدماج القانون ادلويل ال نساين يف ل   الالزمةية والتنظ

مية للقانون ادلويل ال نساين منع  .واملعاقبة علهيا الانهتااكت اجلس 

طار قانوين  وضعهذه الفقرة التذكري بأأن  يُقصد من: املسوغات  ابس مترار واحلفاظ عليه قواعد القانون ادلويل ال نساينل وفقاً  وطينا 

عاحرتام القانون ادلويل ال نساين.  يف اجتاهخطوة أأساس ية يشلك  قلميي ويُشج  جراء حتليل ل عىل املس تويني الوطين وال  لمجالت ا 

تقدمي تعهدات بتكييف خريطة الطريق  عىل قوةبأأعضاء املؤمتر ادلويل يُشجع . و عىل الصعيد الوطينالتنفيذ  مواصةل س تدعياليت ت 

جراءات امللموسة  يف هذه احلاةل تقدم الفقرات التاليةو حمددة.  واضيعالوطنية أأو بشأأن م س ياقاهتمل  وفقاً  ضافية بشأأن ال  توصيات ا 

 لوفاء هبذا الالزتام.واجلهات الفاعةل الأخرى اختاذها من أأجل االيت ميكن لدلول 
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ادلويل يع ادلول عىل النظر يف التصديق عىل معاهدات القانون جل  تشجيعمنطوق القرار  فقرة من فقرات يرد يفأأن  3الفقرة 

ىل اللجنة ادلولية لتقيص ، والاعرتاف ابختصاص بعُد طرفًا فهيا اليت مل تصبح هذه املعاهدات ال نساين أأو الانضامم ا 

 من الربوتوكول ال ضايف الأول لتفاقيات جنيف. 90املنشأأة مبوجب املادة احلقائق، 

نساين  مواصةل تشجيعهذه الفقرة  يُقصد من :املسوغات ىل معاهدات القانون ادلويل ال  هذا  ما يكتس يه وتأأكيدالانضامم العاملي ا 

 تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين.من أأمهية قصوى يف الالزتام 

قرار  فقرة من فقراتميكن أأن يرد يف  4الفقرة  املعنية للجان الوطنية والهيئات املامثةل مع التقدير ابدلور الفعال منطوق القرار ا 

سداءيف  اليت تشاركوابلعدد املزتايد لهذه الهيئات  ابلقانون ادلويل ال نساين يف املشورة للسلطات الوطنية ومساعدهتا  ا 

ليت مل تنشئ بعُد هيئة ميكن أأن يرد فهيا كذكل حث لدلول ا. و تنفيذ القانون ادلويل ال نساين وتطويره ونرش املعرفة به

 بذكل. يف القيام كهذه عىل أأن تنظر

نساين: تضطلع اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل ال نساين بدور رئييس يف املسوغات  تنفيذ القانون ادلويل ال 

جلنة  112 القامئة بلغ عدد اللجان الوطنية والهيئات املامثةل، 2019ش باط/فرباير  ويفيف البدلان اليت توجد فهيا.  عىل الصعيد الوطين

 وكذكل اجلهات املشاركة يف الاجامتعات العاملية السابقة للجان الوطنية والهيئات املامثةل وقد جشعت املؤمترات ادلولية السابقة وهيئة.

نشاء هذه الهيئات.   National Committees and Similarواملعنون "اللجنة ادلولية عن مؤخراً  الصادروهيدف املنشور عىل ا 

Towards Respecting and  –Entities on International Humanitarian Law: Guidelines for Success 

an LawImplementing International Humanitari :اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل ال نساين( "

ىل تزويد  حنو احرتام القانون ادلويل ال نساين وتنفيذه ( –مبادئ توجهيية لتحقيق النجاح   اللجان الوطنية والهيئات املامثةل القامئةا 

نشاء أأيضًا املنشور  ويشجع. عىل حد سواء اهنا وخارج حدودهامؤثرة يف بدلتكون اجلهود اليت تبذلها لضامن أأن  رشاداتاب   عىل ا 

ىل السلطات الوطنية اثةل أأخرى، حسب الاقتضاءهيئات مم  بذكل. اليت تقوم، ويقدم املساعدة ا 

والهيئات املامثةل املعنية  الوطنية ب بنتاجئ الاجامتع العاملي الرابع للجانيترح منطوق القرار  فقرة من فقراتميكن أأن يرد يف  5الفقرة 

ىل تعزيز التعاون بني هذه الهيئات عىل املس توايت ادلويل  ودعوة، 2016يف عام  ابلقانون ادلويل ال نساين اذلي عقد ا 

ميي  ميوال قل قال هذه ية والاجامتعات العادية الأخرى اليت تعقدها حضور الاجامتعات العامل  من خالل، ول س امي يوالأ

 ت ُأنشئيتالللجان الوطنية والهيئات املامثةل،  ةاجلديد ةالرمقي املنصة، وكذكل من خالل كة فهيا بنشاطواملشار الهيئات 

ىل  .2016عام املنعقد يف التوصيات اليت قدهما املشاركون يف الاجامتع العاملي  استنادًا ا 

أأمهية التعاون بني هذه جمددًا  2016عام املنعقد يف  للجان الوطنية والهيئات املامثةل املشاركون يف الاجامتع العامليكد : أأ املسوغات

عادة  حتديداً  للصليب الأمحر من اللجنة ادلولية الاجامتعات السابقة. وطلبواابلفعل  جشعت عليهوهو ما الهيئات،  مرشوع تفعيل ا 

عدادوحدة اخلدمات الاستشارية ابللجنة ادلولية، منذ ذكل احلني، عىل معلت و . ةرمقيال املنصة ىل  مستندة يف ذكل، املنصة ههذ ا  ا 

لكرتونية السابقةمن الصفحة  ادلروس املس تخلصة  ههذاللجنة ادلولية  . وس تطلق2009و 2003اليت اكنت موجودة بني عايم  ال 

 يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. ةاجلديد املنصة

دراج القانون مواصةل ممكن من أأجل  عىل بذل لك هجددلول لفقرة من فقرات منطوق القرار تشجيع  أأن يرد يفميكن  6الفقرة  ا 

دمج  كفل، مما يواختاذ القراراتلعمليات العسكرية التخطيط ل ومجيع مس توايت ادلويل ال نساين يف التدريب العسكري 

دلى  وافرتأأن ي  أأمهيةب تذكري الفقرة يرد يفيف الروح العسكرية. وميكن أأن  عىل حنو اكملقواعد القانون ادلويل ال نساين 

https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
https://www.icrc.org/en/publication/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines
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ن تطبيق القانون ، بشأأ المئ، عىل املس توى املسداء املشورة للقادةدلول مستشارون قانونيون ل  القوات املسلحة التابعة ل

 الزناعات املسلحة غري ادلولية. يف ، مبا يف ذكلادلويل ال نساين

ىلهذه الفقرة  تستند: املسوغات ، جذور ضبط النفس يف احلرب بشأأناللجنة ادلولية  عدهتاادلراسة اليت أأ  الواردة يفالأدةل  كذكل ا 

يُكي ف لتلبية احتياجات  حيامنل س امي و، يف ميدان القتالسلوك ال أأن التدريب عىل القانون ادلويل ال نساين يؤثر عىل  بينتواليت 

د . اجلهور ة يف الزناعات املسلحة ادلولية القوات املسلح مضنقانونيني جدوى وجود مستشارين اجلزء الثاين من الفقرة عىل ويُشد 

 .عىل حد سواء وغري ادلولية

حدى فقرات منطوق القرار، أأن توافق ميكن 7الفقرة  جراءات ملموسة لنرش القانون ادلويل  ادلول، يف ا  ال نساين بني عىل اختاذ ا 

متع ، أأو تطبيقه عىل املس توى الوطينتنفيذ القانون ادلويل ال نساين اجلهات املنوط هبا  صفوفيف ، ول س امي مجيع رشاحئ اجمل

اكدمييني واملامرسني.س بل مهنا ، ب انيني واملدعني العامني والقضاةمثل الربمل قامة رشااكت مع اجلعيات الوطنية والأ  ا 

نساين عىل أأوسع نطاق ممكن عىل املس توى الوطين. ابهذه الفقرة تُذك ر : املسوغات من بني و لزتام ادلول بنرش القانون ادلويل ال 

دور فعال يف ضامن بأأعضاء الربملان ويضطلع . القضاء هجازو  الاهامتم بشلك خاص ابلربملاانت، ينبغي فئات اجلهور احملمتلخمتلف 

طايف  عىل حنو حصيحتنفيذ القانون ادلويل ال نساين  نفاذ الالزتامات ويف تكييف الترشيعات الوطنية ل   وطيننظاهمم القانوين ال را 

دلى اختاذ القرارات القانون ادلويل ال نساين بفعالية  أأن يُنف ذالقضايئ الوطين دورًا أأساس يًا يف ضامن  هازاجل  ويؤديدلوةل. ادلولية ل

أأعضاء  عويُشج  . وكفاةل احرتامه يف وفاء ادلوةل ابلزتاهما ابحرتام القانون ادلويل ال نساين وهو ما يسهم لكام اكن ذكل مناس بًا،، القضائية

ىلاملؤمتر عىل  قامة رشااكت مفيدة السعي ا  قواعد القانون امحلاية اليت توفرها وضوع مبوتعزيز املعرفة  ملضاعفة أأثر اجلهود اليت يبذلوهنا ا 

 .يتبنونهمن وزايدة عدد ومبادئه  ادلويل ال نساين

، للنرشجديدة  أأشاكلً  أأن تس تكشفعىل  ومكوانت احلركة فقرة من فقرات منطوق القرار تشجًي لدلول أأن يرد يفميكن  8الفقرة 

لعاب الفيديو اليت تعزز احرتام الن قبيل ، م اس تخدام الوسائل الرمقية وغري ذكل من الوسائلمبا يف ذكل قانون ادلويل أأ

 القانون ادلويل ال نساين. عنم اهتاملترضرين من الزناعات املسلحة وتصور أآراءأأن تدرج فهيا ، و ال نساين

ىلمن الفقرات السابقة و  هذه الفقرة أأيضاً  س متد  : تُ املسوغات نساين.  املتعلقة بنرشالوسائل والقنوات  تتطرق ا  القانون ادلويل ال 

تكل اليت ول س امي ، حبث اس تخدام أأدوات تعلميية جديدة، عىل السابقة منطوق القرارويشجع أأعضاء املؤمتر، دلى تنفيذ فقرات 

ىل فئات اجلهورتصل   فئة الش باب. وبوجه خاصاليت غالبًا ما نس هتدفها بشلك أأقل،  ا 

ىل رد يف فقرة من فقرات منطوق القرار دعوةتميكن أأن  9الفقرة  وتبادل  الأمثةل قامسالساحنة لتالفرص  لغتنام لكادلول  توجه ا 

هذه، بس بل مهنا  وخريطة الطريق لاللزتامات التعاهدية املتخذة وفقاً الوطنية  عن تدابري التنفيذ املامرسات اجليدة

اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون  وجودة أأصاًل ومن أأدواتمن الأدوات امل ، حسب الاقتضاء،الاس تفادة

 هذه التبادلت. بغية تيسري، ادلويل ال نساين

"تتبادل  عىل التوايل(:، 145و، 128و، 49و، 48للزتام الوارد يف اتفاقيات جنيف الأربع )املواد ابهذه الفقرة  رذك  : تُ املسوغات

الأطراف السامية املتعاقدة عن طريق جملس الاحتاد السويرسي، ومن خالل ادلول احلامية أأثناء الأعامل العدائية، الرتامج الرمسية 

، أأصالً ، ميكن اس تخدام الأدوات املوجودة لهذه التفاقية، وكذكل القوانني واللواحئ اليت قد تعمتدها لكفاةل تطبيقها". ويف هذا الصدد

لتابع للجنة ادلولية، ا (يف امليدانالقانون ادلويل ال نساين " )IHL in Actionاملوقع الش بيك "املسامهة يف  بس بل مهنا مثالً 

 يف تنفيذ خريطة الطريق هذه. احملرز التقدم عرضلاللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل ال نساين اس تخدام و 

https://ihl-in-action.icrc.org/

