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 عرض موجز 

ن حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة يه  ويبقى القانون ادلويل الإنساين  القانون ادلويل الإنساين. يف صلباإ

همامً اليوم كام يف أأي وقت س بق، وابس تطاعتنا أأن نفعل املزيد لتنفيذه تنفيذًا فعاًل وللحد من املعاانة خالل الزناعات 

ىل  نعاشاملسلحة. ويريم القرار املقرتح ابلتايل اإ ن الالزتام بتنفيذ القانون ادلويل الإنساين وحتسني حامية املترضرين م اإ

 اجلهود املبذوةل لهذا الغرض عىل الصعيد الوطين. تعزيز الزناعات املسلحة و 

 

ويطرح مرشوع القرار الأويل بشأأن القانون ادلويل الإنساين اذلي س يقرتح عىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب 

ويركّز  قانون ادلويل عىل الصعيد الوطين.لليعمتده خريطة طريق لتحسني تنفيذ ا )املؤمتر ادلويل( الأمحر والهالل الأمحر

جراءات معلية ميكن أأن تنفذها ادلول وامجلعيات الوطنية ، مبا يف ذكل ابلتعاون مع هجات حملياً  مرشوع القرار الأويل عىل اإ

 . ذات الصةلس توايت مجيع امل فاعةل أأخرى، لتنش يط تنفيذ القانون ادلويل عىل 

 

 مقدمة  (1

وقد شكك البعض حىت  لشنيعة للقانون ادلويل الإنساين.وقوع الكثري من الانهتأاكت املروعة واشهدت الس نوات الأخرية 

يف قدرة القانون ادلويل الإنساين عىل حامية حضااي الزناعات املسلحة املعقدة ادلائرة اليوم، ول تزال هناك حتدايت كبرية 

يف الكثري من أأحناء العامل، خيوض العديد من املتحاربني يف  يتعني التصدي لها. ومع ذكل، ففي الزناعات املسلحة ادلائرة

ول يزال القانون ادلويل الإنساين حيمك سلوكهم، وهو ما يكفل بنجاح حامية الضحااي وتقييد  يويم وفقاً للقواعد.الواقع قتاهلم ال 

 نطاق سري العمليات العدائية.

أأي اجلرىح اذلين يُسمح هلم ابلعبور عرب نقاط التفتيش،  - لإنساين يومياً وقد ل تكون الإجنازات اليت حيققها القانون ادلويل ا

ىل عائالهتم، والعديد من  ليه من غذاء، واحملتجزون اذلين يس تطيعون توجيه رسائل اإ والأطفال اذلي يتلقون ما حيتاجون اإ

القانون ادلويل الإنساين حيظى  ومع ذكل، فهيي تثبت يف مجيع احلالت أأن مرئية دومًا لعامة الناس. -الأمثةل الأخرى 

نسانيتنا املشرتكة.ابلحرتام. ويصون القانون ادلويل الإنساين اذلي ُوضع ملواهجة أأصعب الأ  وحيد احرتام  وقات، جوهر اإ

 بعد انهتاء الزناعات.عقود لالقانون ادلويل الإنساين من املعاانة الإنسانية اليت ل تس متر لس نوات حفسب بل متتد حىت 

زاء الأمثةل العديدة اليت تدل عىل ما نشهده من احرتام للقانون، ولكهنم يعربون،  ويشعر أأعضاء املؤمتر ادلويل ابلرتياح اإ

وميكن مجليع  ا تنطوي عىل عواقب وخمية للغاية.ابلقدر نفسه، عن استياهئم من تكرار حالت عدم الاحرتام، خاصة وأأهن

، بل جيب علهيا، أأن )احلركة( حلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف ومكوانت ا

 تفعل املزيد من أأجل ضامن احرتام القانون ادلويل الإنساين.

ن املؤمتر ادلويل  عامليًا. علهيا ّدقُص امل ،1949لعامتد اتفاقيات جنيف لعام  الس بعنييوافق هذا العام اذلكرى و  وذلكل، فاإ

عادة تأأكيد الزتاهمم ابلقانون ادلويل الإنساين والعمل عىل  الثالث والثالثني هيئي حلظة مواتية تتاح فهيا لأعضاء املؤمتر فرصة اإ

 تطبيقه وتنفيذه بشلك اكمل، وخاصة عىل الصعيد الوطين.
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ن القرار املقرتح   رشادات تأأيت عىل شلك تدابري  ،تبعه أأعضاء املؤمتر ادلويلحُيّدد توهجًا عامًا ميكن أأن ي وعليه، فاإ وميدمه ابإ

وُأريد أأل يُركّز القرار املقرتح عىل مواضيع حمّددة ليك يتس ىن . القانون ادلويل الإنساين عىل الصعيد الوطينمعلية لتعزيز تنفيذ 

حُيّث أأعضاء املؤمتر عىل تقدمي تعهدات حمددة تكون مصحوبة بنتاجئ ملموسة،  لكن القرار ها اخلاص.س ياق  علدلول تكييفه م

ذا أأمكن، ومرتبطة ابلتدابري املقرتحة يف هذا القرار.  اإ

 معلومات أأساس ية (2

ة ل تزال مسأأةل التدابري املتخذة عىل الصعيد الوطين لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين تُدرج عىل جداول أأعامل املؤمترات ادلولي

ىل  1965.1منذ انعقاد ادلورة العرشين للمؤمتر ادلويل يف عام  ولطاملا تعهّد أأعضاء املؤمتر ادلويل بتكثيف هجودمه الرامية اإ

الصعيد الوطين وُخطط معل  القانون عىلهذا تنفيذ القانون ادلويل الإنساين، مبا يف ذكل ابعامتد قرارات تُركّز عىل تنفيذ 

  2خاصة بتنفيذه.

ن نّوهت ابلتقدم احملرز يف حتقيق أأهداف لك مهنا، عىل رضورة  وشّددت التقارير اليت ُأعّدت عن خطط العمل السابقة، واإ

بذل املزيد من اجلهود لضامن تنفيذ فعال للقانون ادلويل الإنساين وحثّت عىل اس مترار الالزتام والعمل امجلاعيني يف هذا 

 اجملال. 

 التحليل  (3

ليك تؤدي قواعد القانون ادلويل الإنساين ومبادئه وظيفة حامية الناس أأثناء الزناعات املسلحة، جيب أأن تكون هذه القواعد 

واملبادئ معروفة ومنفّذة وأأن يُلزتم هبا لكام وحيامث انطبقت. ويقتيض التنفيذ الفعال للقانون ادلويل الإنساين اعامتد ترشيعات 

 فة احرتام القانون. وطنية مالمئة وتعزيز ثقا

، وأأن تكفل أأن قواهتا يف قوانيهنا ولواحئها وتوجهياهتاوعىل ادلول أأن تتخذ تدابري داخلية دلمج القانون ادلويل الإنساين 

تكفل  تعمتد تدابري ملموسةتفهم هذه القواعد وحترتهما، وأأن  عىل مجيع مس توايهتا املسلحة واجلهات املعنية الوطنية الأخرى

تعزيز أأثر معل حُتث ادلول عىل النظر يف  ،ومن هنا 3احرتام القانون ومعاجلة الانهتأاكت اليت قد حتدث معاجلة مالمئة.

                                                 
التدابري الوطنية "الصادر عن املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشين،  5؛ القرار "مقع انهتأاكت اتفاقيات جنيف"الصادر عن املؤمتر ادلويل العرشين،  26القرار رمق  1

ىل الفعل، تقرير عن أأعامل : القانون ادلويل الإنساين"الصادر عن املؤمتر ادلويل السادس والعرشين،  1؛ والقرار "لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين من القول اإ

الصادر عن املؤمتر  1؛ القرار "اعامتد الإعالن وخطة العمل"الصادر عن املؤمتر ادلويل السابع والعرشين،  1؛ القرار "متابعة املؤمتر ادلويل محلاية حضااي احلرب

عادة تأأكيد القانون ادلويل الإنساين "الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني،  3القرار ؛ "اعامتد الإعالن وجدول أأعامل العمل الإنساين"ادلويل الثامن والعرشين،  اإ

 خطة معل متتد لأربع س نوات"الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني،  2؛ القرار رمق "احلفاظ عىل احلياة والكرامة الإنسانية يف الزناعات املسلحة:  وتنفيذه

 ".لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين
اعامتد الإعالن "الصادر عن املؤمتر ادلويل الثامن والعرشين،  1؛ القرار "اعامتد الإعالن وخطة العمل"الصادر عن املؤمتر ادلويل السابع والعرشين،  1القرار  2

عادة تأأكيد القانون ادلويل الإنساين وتنفيذه"الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني،  3؛ القرار "وجدول أأعامل العمل الإنساين احلفاظ عىل احلياة والكرامة : اإ

 ".لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين خطة معل متتد لأربع س نوات"الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني،  2؛ القرار رمق "الإنسانية يف الزناعات املسلحة

، 47الإنساين نفسها عدداً من الأحاكم املكّرسة لضامن تنفيذ ادلول للقانون ادلويل الإنساين: اتفاقية جنيف الأوىل، املواد لقانون ادلويل تتضمن معاهدات ا3 

 145، 144؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املواد 129و 128، 127؛ اتفاقية جنيف الثالثة، املواد 50و 49، 48، 45؛ اتفاقية جنيف الثانية، املواد 54و 49، 48

، والربوتوكول الإضايف الثالث، 19؛ والربوتوكول الإضايف الثاين، املادة 85و 84، 83، 18.  وتس تمكل هذه الأحاكم يف الربوتوكول الإضايف الأول، املواد 146و

  .7و 6املاداتن 
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لتعريف اللجان الوطنية والهيئات املامثةل يف جمال القانون ادلويل الإنساين، والتعاون يف ما بيهنا، واس تكشاف طرق جديدة ل 

، وانهتاز مجيع الفرص بشلك عام لإقامة حوار حول املامرسات عىل السلوك ملام به والتأأثريدلمع الإ  ابلقانون ادلويل الإنساين

ىل اجملموعة الواسعة من املسائل املرتبطة هبذه املسؤولية، يكون  احرتام القانون ادلويل الإنساين.اجليدة يف ضامن  ونظرًا اإ

 والقوات املسلحة واجملمتع املدين أأمرًا ل غىن عنه. لت والقطاعات احلكومية اخملتلفةالتنس يق بني الواك

مبوجب معاهدات القانون  احرتام القانون ادلويل الإنساين يف العمل لأجل ضامنوانت احلركة دورًا ممكاًل همامً وتؤدي مك 

ات الوطنية للصليب وامجلعي لأمحر والهالل الأمحر )احلركة(.ادلويل الإنساين والنظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب ا

امية رتام القانون ادلويل الإنساين وحضامن احبالأمحر والهالل الأمحر ملكّفة ابلتعاون مع حكومات البدلان اليت تعمل فهيا 

)اللجنة ادلولية( واللجنة ادلولية للصليب الأمحر  ات جنيف وبروتوكولهتا الإضافية.الشارات املمزية املعرتف هبا يف اتفاقي

مبوجب معاهدات القانون ادلويل الإنساين والنظام الأسايس للحركة ابلعمل عىل ضامن التطبيق الأمني للقانون ادلويل ملكّفة 

)الاحتاد والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  نساين.الإنساين؛ ويه اجلهة احلارسة للقانون ادلويل الإ 

ية يف نرش القانون ادلويل الإنساين وتطويره وابلتعاون معها عىل تعممي القانون واملبادئ ملكّف مبساعدة اللجنة ادلول ادلويل( 

 الأساس ية للحركة يف امجلعيات الوطنية. 

وتقوم الإجراءات املقرتحة يف القرار عىل التوصيات املقدمة يف الاجامتعات ذات الصةل ابلقانون ادلويل الإنساين وعىل الأدةل 

ويشجع القرار أأيضًا مكوانت احلركة عىل الاس تفادة من بعض هذه  ر وحبوث أأجرهتا اللجنة ادلولية.ياملس تقاة من تقار 

 التوصيات والأدوات الصادرة مؤخرًا. 

وقد ُأدرجت يف فقرات منطوق القرار املقرتحة بعض التوصيات املنبثقة عن الاجامتع العاملي الرابع للجان الوطنية والهيئات 

واقرتح املشاركون تشجيع التعاون والرشاكة بني اللجان  .2016اذلي انعقد يف عام  4لإنساينابلقانون ادلويل ااملامثةل املعنية 

قامة ش باكت ميكهنا أأن تتبادل فهيا اخلربات ورأأى املؤمتر العاملي  .الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين واإ

نشاء جلا والغرض من املنشور اذلي أأصدرته  معنية ابلقانون ادلويل الإنساين.ن وطنية وهيئات مماثةل أأيضاً أأنه ينبغي تشجيع اإ

l Committees and Similar Entities on International Humanitarian Nationa اللجنة ادلولية مؤخراً وعنوانه

Towards Respecting and Implementing International Humanitarian  –Law: Guidelines for Success 
5Law  رشادات تكفل فعالية اجلهود اليت تزويد اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين القامئة ابإ

نشاء املزيد من هذه اللجان حسب احلاجة ويقدم املساعدة  تبذلها عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج. ويشجع املنشور أأيضاً اإ

 للسلطات الوطنية يف حتقيق ذكل. 

، وتبنّي من خالل التجربة أأن The Roots of Restraint in Warومثة دراسة هممة أأخرى يس تلهم هبا يف القرار، يه 

أأثري عىل السلوك يف ساحة املعركة، خاصة حني يكون التدريب عىل القانون ادلويل الإنساين، ول س امي كثافته ونوعيته، هل ت

البحث بدقة كيف تؤثر القواعد الرمسية وغري الرمسية عىل سلوك القوات  ويدرس يصاً بشلك يالمئ  املشاركني فيه.خص  مّعداً 

 عرض س باًل لتحديد مصادر التأأثري اليت تعزز ضبط النفس. ياملسلحة واجملموعات املسلحة و 

س. وقد ونرى يف الزناعات ادلائرة حول العامل انهتأاكت للقانون ادلويل الإنساين تبنّي وجود قصور يويم فادح يف حامية النا

ىل رسوخ صورة يف أأذهان الناس بأأن القواعد ل  لكن ليس صائباً أأن  حُترتم أأبداً وأأن ل جدوى مهنا.تؤدي هذه الانهتأاكت اإ

                                                 
ىل الرتمجة و تقرير الاجامتع متاح حاليًا ابلإجنلزيية والفرنس ية.  4  لغات أأخرى قيد الإعداد. اإ
 الرتمجة قيد الإعداد.  5

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
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war.html
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ن هذا الاعتقاد حي مل يف طياته الكثري نعتقد أأن القانون ادلويل الإنساين ل حُيرتم أأبدًا وأأن ل جدوى منه ابلتايل، ل بل اإ

ىل نزع رشعيته مع الوقت وجحب احلالت وقد يؤو من اخلطورة. اليت الكثرية ل الاكتفاء ابلرتكزي عىل انهتأاكت القانون اإ

يُعامل حني حُيرتم فهيا القانون فعاًل، كام حني ل تُس هتدف املستشفيات ونظم توزيع املياه أأو حني ل يُس هتدف املدنيون و 

نسانية.   احملتجزون معامةل اإ

ىل خطاب أأكرث اعتداًل، يُسلط الضوء عىل الأمثةل اليت حُيرتم فهيا القانون ولهذا السبب، تعتقد اللجن ة ادلولية أأن مثة حاجة اإ

 IHL in Action: Respect ويف هذا الصدد، هيدف مورد املعلومات دون التقليل من جحم الانهتأاكت. ادلويل الإنساين،

Law on the Battlefield for the ذاكء (: احرتام القانون يف ساحة املعركةنون ادلويل الإنساين يف امليدان)القا ىل اإ ، اإ

وعي امجلهور ابحلالت اليت حُيرتم فهيا القانون ادلويل الإنساين. واملورد عبارة عن مجموعة متاحة عىل ش بكة الإنرتنت من 

 . ويل الإنساين يف احلروب املعارصةة للعموم توثّق حالت الامتثال للقانون ادلدراسات احلاةل املبنية عىل معلومات متاح

 الانعاكسات عىل املوارد  (4
 

ضايف غري ما هو مفروض عىل ادلول أأساساً معاًل ابلزتاماهتا القامئ ة مبوجب القانون لن جير تنفيذ هذا القرار أأي عبء مايل اإ

 .داء هماهما وولايهتا الاعتيادية، وعىل مكوانت احلركة يف أأ ادلويل الإنساين

 التنفيذ والرصد (5
 

ن تنفيذ  خريطة الطريق اخملصصة لتحسني تنفيذ  تتضمن هجد مس متر. ول الوطين الصعيدالقانون ادلويل الإنساين عىل اإ

ن الكثري من الوطين  الصعيدالقانون ادلويل الإنساين عىل  طارًا زمنيًا حمددًا. وعىل الرمغ من ذكل، فاإ التدابري امللموسة اإ

ىل تبادل أأمثةل عن ممارسات  مدعوة ادلولاملذكورة يف القرار املقرتح جاهزة للتنفيذ و  تُعمتد وفق خريطة الطريق جيدة تنفيذ اإ

هذه ووفق الالزتامات الواقعة عىل عاتقها مبوجب القانون ادلويل الإنساين أأو قرارات املؤمتر ادلويل، والتدابري الأخرى اليت 

وميكن تبادل هذه الأمثةل بطرق عدة، مبا فهيا خالل املؤمتر ادلويل، وابلس تعانة  نطاق القانون ادلويل الإنساين. تتخطى

 ابلأدوات املتاحة وعرب اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين، حيث توجد. 

 اخلالصة والتوصيات (6
 

جنازات القانون ادلويل الإنساين، أأل وهو اعامتد اتفاقيات جنيف لع يوافق هذا العام اذلكرى الس بعني ام لواحد من أأمه اإ

دماج القانون ادلويل الإنساين يف القوانني الوطنية: خريطة طريق لتحسني تنفيذ  .1949 ويشلك املرشوع الأويل للقرار: اإ

عن اجلهود املبذوةل لضامن  عدم التخيلحلركة برضورة القانون ادلويل الإنساين عىل الصعيد الوطين" تذكريًا قواًي لدلول وا

وانطالقًا من القناعة  .ابلواجبات الواقعة عىل عاتقها وعد الاس تخفافاحرتام القانون ادلويل الإنساين بذريعة أأنه غري فّعال 

اً مع الس ياقات واجلهات بأأن تنفيذ القانون ادلويل الإنساين عىل املس توى الوطين هو مرشوع طويل الأمد يتطلب تكيفاً دامئ

جراءات ملموسة ميكن أأن يتخذها  القرارمرشوع حة، حُيّدد الفاعةل والتكنولوجيات الرسيعة التغرّي يف الزناعات املسل اإ

وستُس تخدم يف هذه الإجراءات أأدوات معروفة جيداً  راعاة الزتامات لك مهنم ووليته.املشاركون يف املؤمتر ادلويل، مع م
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واللجنة ادلولية واثقة من   وضامن احرتامه يف مجيع الظروف.أأخرى بغرض احرتام القانون ادلويل الإنساينوأأدوات جديدة 

 أأن تنفيذ هذه الإجراءات جبدية وفعالية س يكون هل وقع طويل الأمد عىل حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة. 

 

 

 

 


