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 قرار المرشوع 

 

دماج القانون ادلويل الإنساين وطنيًا: خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون ادلويل الإنساين عىل  اإ

 الصعيد الوطين

 

ن املؤمتر ادلويل    ،)املؤمتر ادلويل( للصليب الأمحر والهالل الأمحر والثالثني الثالثاإ

ذ يؤكد عىل أأن القانون ادلويل الإنساين يبقى همامً اليوم كام يف أأي وقت مىض يف الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية،  اإ

 تطرح حتدايت جديدة، و  جديدة تشهد تطورات وب املعارصةاحلر الرمغ من أأن 

متيزي ضار يقوم دون أأي يف مجيع الظروف حبذافريه  ،حسب الاقتضاء، بأأنه جيب تطبيق القانون ادلويل الإنساين واإذ يُذّكر

ىل عىل طبيعة الزناع املسلح أأوعىل  لهيا، ىالقضااي اليت تنارصها أأطراف الزناع أأو اليت تعز  منشأأه أأو يستند اإ       اإ

نسانية معامةل العدائية العمليات يف يشاركون ل اذلين الأشخاص يُعامل أأن برضورةيُذّكر أأيضًا  واإذ دون يف مجيع الظروف  اإ

 ،أأو اللون، أأو ادلين أأو املعتقد، أأو اجلنس، أأو املودل أأو الرثوة أأو أأي معيار مماثل أ خر ،العنرص يقوم عىل متيزي ضارأأي 

 أأيضًا وفقخيتلف تأأثريه أأن و الفتيان،  وأأ الفتيات  وأأ الرجال  وأأ النساء الزناع املسلح يؤثر تأأثريًا خمتلفًا عىل بأأن  يُقرّ  واإذ

عاقة قد يعانون مهنا أأعامرمه  يف الاعتبار عند تنفيذ  اتالاختالفهذه وأأنه يتعنّي ابلتايل أأخذ  ،بيئهتم الاجامتعيةأأو أأو أأي اإ

 للجميع، القانون ادلويل الإنساين وتطبيقه هبدف تأأمني حامية مالمئة 

 ابعامتدها عامليًا، ويُرّحب، 1949لعام  يوافق اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات جنيف 2019عىل أأن عام  واإذ يسّلط الضوء
 بقبول عاملي،  القانون ادلويل الإنساين الأخرى معاهداتأأيضًا ظى حتبأأن عن أأمهل  ويُعرب

أأطرافًا يف نزاعات مسلحة اختذت يف العديد من احلالت تدابري تكفل من خاللها احرتام القانون ادلويل  عىل أأن يُشّدد واإذ

لغاء أأو تعليق جهامت عىل أأهداف عسكرية لأهنا اعتربت أأن أأرضارها العرضية عىل املدنيني الإنساين يف معلياهتا العسكرية،  كإ

السامح للمدنيني بتبادل الأخبار الشخصية مع أأو  ملزية العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة مهنا؛ابس تكون مفرطة مقارنة 

ن أأفراد عائالهتم أأيامن وجدوا؛ أأو         سانية، معامةل احملتجزين معامةل اإ

نسانية تمن أأن انهتأكت القانون ادلويل الإنساين ل تزال ت  عن قلقه البالغ رمغ ذكل واإذ يعرب كرر ابنتظام وخُتلف عواقب اإ

للحد من العواقب الإنسانية ي ر رضو مس بقالإنساين رشط عىل أأن حتسني احرتام القانون ادلويل  يُشّدد واإذ وخمية،

 وحتسني وضع حضااي الزناعات املسلحة، 

احرتام القانون ادلويل  الوفاء ابلزتامأأن تنفيذ الالزتامات ادلولية عىل الصعيد ادلاخيل يؤدي دورًا رئيس يًا يف ب يذكر واإذ

 بدور ادلول الرئييس يف هذا الصدد، يُقرّ  واإذ الإنساين
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من مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( يف ما خيص القانون ادلويل مكون لك  ةبولي رواإذ يذكّ 

الإنساين كام تكّرسها معاهدات القانون ادلويل الإنساين والنظام الأسايس للحركة، ول س امي ادلور الفريد اذلي تؤديه 

اليت تضطلع بناًء ة للسلطات العامة يف اجملال الإنساين، مساعد هيئاتك للصليب الأمحر والهالل الأمحر امجلعيات الوطنية 

ساندة حكوماهتا يف نرشه وتأأخذ مبادرات يف هذا الصدد وتتعاون مع حكوماهتا لضامن ب علهيا بنرش القانون ادلويل الإنساين و 

 بروتوكولهتا الإضافية، اية الشارات املمزية املعرتف هبا يف اتفاقيات جنيف ويف محلو احرتام القانون ادلويل الإنساين 

ج القانون ادلويل الإنساين يف املامرسات العسكرية عىل السلوك يف ساحات ادماابلأثر الإجيايب اذلي ميكن أأن يرتكه  واإذ يُقرّ 

 ،مع واجبات ومسؤوليات العسكريني املس هتدفني تالءمت املعارك، وخاصة من خالل دورات تدريب 

عىل القمية الأساس ية لحرتام كرامة الإنسان يف أأوقات الزناع املسلح، اذلي ل يُكرّسه القانون ادلويل الإنساين  يُشّدد واإذ

بأأمهية احلوار بني اجلهات الفاعةل املعنية واجلهود  يُقرّ  واإذاملعتقدات والتقاليد اخملتلفة، قواعد ومبادئ وحده، بل كذكل 

 املبذوةل يف هذا املضامر،

أأكرث فعالية من ذي قبل للقانون ادلويل  نرشالقامئة لتحقيق تنفيذ و  لبناء عىل اجلهودل  اجلوهريةالأمهية عىل  يُشّدد واإذ

براز منافع  اية مجيع حضااي الزناعات املسلحة، محلمجليع أأطراف الزناعات املسلحة و  هالإنساين واإ

طة طريق مفيدة لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين عىل الصعيد يتوفر خر  التدابري املوىص هبا يف ما ييلبأأن  منه واقتناعاً 

     الوطين، 

للواجبات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون ادلويل التام الزناعات املسلحة عىل الامتثال  مجيع أأطراف حيّث  .1

 ؛ الإنساين

 

ىل ادلوليدعو  .2 يد ادلاخيل لتنفيذ القانون الالزمة عىل الصع  مجيع التدابري الترشيعية والإدارية والعملية اعامتد اإ

ىل  ويدعوادلويل الإنساين  للمجالت  حتليالً  أأن ُُتري، بدمع من امجلعيات الوطنية حيث يتس ىن ذكل،ادلول اإ

 اليت تس تدعي مزيدًا من التنفيذ عىل الصعيد ادلاخيل؛ 

 

أأو مل تنضم فهيا معاهدات القانون ادلويل الإنساين اليت ليست طرفًا بعد عىل مل تصّدق مجيع ادلول اليت  يُشّجع .3

لهيا أأو الانضامم  التصديق عىل الربوتوكولني الإضافيني لتفاقيات جنيف با يف ذكلأأن ختطو هذه اخلطوة، عىل  اإ

لهيام ماكنية الاعرتاف اإ  90بوجب املادة اليت ُشّّكت  ابختصاص اللجنة ادلولية لتقيص احلقائق، وأأن تنظر يف اإ

سلوك يعزز احرتام القانون ادلويل  منو هم يفواليت ميكن أأن تس  لتفاقيات جنيف من الربوتوكول الإضايف الأول

 ؛الإنساين

 

اليت ابدلور الفعال اذلي تؤديه اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين  يُقّر مع التقدير  .4

سداء املشورة ومساعدة السلطات الوطنية يف تنفيذ القانون ادلويل الإنساين وتطويره ونرش املعرفة به،  تُعىن ابإ

نشاهئا؛ادلول اليت مل تُنشئ  شجع بقوةوي نايم عدد هذه اللجان والهيئات، ت ب و  ماكنية اإ  هيئات كهذه عىل النظر يف اإ
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للجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين اذلي انعقد يف الاجامتع العاملي الرابع بنتاجئ  يُذّكر .5

ىل 2016عام  قلميية  ويدعو اإ قلمييةتعزيز التعاون بني هذه الهيئات عىل املس توايت ادلولية والإ ، وخاصة وبني الإ

قلميية من خالل حضور الاجامتعات العاملية  وغريها من الاجامتعات اليت تعقدها هذه الهيئات واملشاركة فهيا والإ

لجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين الموعة جملاجلديدة نصة الرمقية امل مشاركة فعاةل، وعرب 

 ؛ 2016اليت أأنشئت بناًء عىل التوصيات اليت أأصدرها املشاركون يف الاجامتع العاملي لعام 

 

العقيدة العسكرية والتعلمي ج القانون ادلويل الإنساين يف ادماعىل بذل قصارى هجودها لتعزيز  بقوةادلول  عيشجّ  .6

القانون ج ادمامجيع مس توايت التخطيط للعمليات العسكرية واختاذ القرارات، مما يكفل يف و نيالتدريب العسكريو 

بأأمهية وجود  ويُذكر ،وانعاكسه يف الأخالقيات العسكرية العسكرية املامرساتادلويل الإنساين عىل حنو كمل يف 

مستشارين قانونيني داخل القوات املسلحة التابعة لدلول يسدون املشورة للقادة، عىل املس توى املناسب، يف 

 الزناعات املسلحة غري ادلولية؛ با يف ذكل عىلجمال تطبيق القانون ادلويل، 

 

جراءات ملموسة  عيشجّ  .7 قامة رشأكت مع الأوساط ابإ  ، با يف ذكلومنّسقةادلول ومكوانت احلركة عىل اختاذ اإ

يالء نرش القانون ادلويل الإنساين بفعاليةمن أأجل  اجلامعية والعاملني يف اجملال، حيث يكون ذكل مناس بًا، ، واإ

، ادلاخيلعىل الصعيد ختيار الأشخاص اذلين سيتولون تنفيذ أأو تطبيق القانون ادلويل الإنساين لاهامتم خاص 

، ماضية بوازاة ذكل يف نرش القانون ادلويل الإنساين كملوظفني احلكوميني والربملانيني واملدعني العامني والقضاة

 ؛عىل أأوسع نطاق ممكن دلى امجلهور، با فيه الش باب

 
، توازاًي مع اس مترارها يف الاعامتد عىل وسائل نرش القانون ادلويل الإنساين أأيضاً ادلول ومكوانت احلركة  عيشجّ  .8

مهنا ، للرتوجي لحرتام القانون ادلويل الإنساين دةأأن تس تطلع وسائل مناس بة جديعىل  اليت أأثبتت فعاليهتا،

أأصوات الأشخاص وأأخذ  الاجامتعي،التواصل اس تخدام الوسائل الرمقية وغريها، كألعاب الفيديو أأو ش باكت 

عدادها املترضرين من الزناعات املسلحة وتصورمه للقانون ادلويل الإنساين  ، حيامث تس ىن ذكل؛ يف الاعتبار دلى اإ

 

والبحث عن يع الأفعال املنافية للقانون ادلويل الإنساين، مجل  بوضع حدّ ابللزتام الواقع عىل عاتق ادلول  يُذكر .9

 مبأأهنم ارتكبوا أأنفسهم أأو أأمروا ابرتاكب خروقات خطرية وسوق هؤلء الأشخاص أأماالأشخاص اذلين يُدعى 

اليت الانهتأكت اخلطرية الأخرى للقانون ادلويل الإنساين، وخاصة تكل والتحقيق يف  ،حمامكها، أأاًي كنت جنس ياهتم

حيث  ارتاكهبم لها،من يُشتبه يف ، ومالحقة مواطنهيا أأو عىل أأراضهيايُدعى أأهنا ارتُكبت عىل أأيدي أأفراد من 

ببذل قصارى هجدها للتعاون قدر الإماكن عىل تيسري  ابلواجب الواقع عىل عاتقها أأيضاً  ويُذّكر يكون ذكل مناس بًا،

 ؛ الانهتأكت اجلس مية للقانون ادلويل الإنساين مقع 

 

ىل ادلول  يدعو .10 املامرسات اجليدة من تدابري التنفيذ الوطين املتخذة وفقًا لاللزتامات املنصوص تبادل الأمثةل عن اإ

، با فهيا خريطة الطريق هذه، فضاًل عن التدابري اليت قد علهيا يف القانون ادلويل الإنساين وقرارات املؤمتر ادلويل

من خالل اس تخدام الأدوات  يف ذكل، با تتخطى الالزتامات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون ادلويل الإنساين

    .وجدت املوجودة وعرب اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين حيامث


