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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

ذ للقضاء عىل التبعات الإنسانية الوخمية للزناعات املسلحة، أأو التخفيف  احلركة ومكوانتاليت تبذلها ادلول  اجلهود أأنب يُقرّ  واإ

     ذور الزناعات ونتاجئها اخملتلفة.معاجلة ج هم أأيضًا يفمن شأأهنا أأن تس مهنا، 

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

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

 للجميع، تنفيذ القانون ادلويل الإنساين وتطبيقه هبدف تأأمني حامية مالمئة 

ومواطن ضعفهم مراعاة  اخلاصة لفتيات والفتياناحتياجات وامصلحة الطفل الفضىل  مراعاةأأنه من الرضوري عىل  يُشدد واإذ

 . ويف تنفيذهام، حسب الاقتضاء مالمئة يف التخطيط للتدريب العسكري والعمل الإنساين

 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

ذ وكفاةل احرتام القانون ادلويل احرتام  مسلح نزاعوالأطراف يف  الواقع عىل عاتق مجيع ادلول الالزتاميعيد التأأكيد عىل  واإ

  الإنساين يف مجيع الأحوال،

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 لأنهالإنساين يف معلياهتا العسكرية،  خسائر  من املتوقعةالعرضية  اتداعياهت كإ
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صاابت وأأ يف أأرواح املدنيني  س تكون كنت  ،هذه التداعيات أأو مزجي من ،أأرضار عىل الأعيان املدنيةيف صفوفهم أأو  اإ

أأفراد السامح للمدنيني بتبادل الأخبار الشخصية مع أأو  ملزية العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة مهنا؛ابمفرطة مقارنة 

نسانية، عائالهتم أأيامن وجدوا؛ أأو         معامةل احملتجزين معامةل اإ

خُتلف عواقب قد أأهنا كرر ابنتظام و تمن أأن انهتأكت القانون ادلويل الإنساين ل تزال ت  عن قلقه البالغ رمغ ذكل واإذ يعرب

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

أأن تنفيذ الالزتامات ادلولية عىل الصعيد ادلاخيل يؤدي دورًا ب يذكر واإذوحتسني وضع حضااي الزناعات املسلحة، السلبية 

 وردلاب علامً حييط واإذ ،بدور ادلول الرئييس يف هذا الصدد يُقرّ  واإذ ،احرتام القانون ادلويل الإنساين الوفاء ابلزتامرئيس يًا يف 

القانون  تعزيز تطبيق من مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( يف مكون لك املهمني ل ةوليالو 

للصليب الأمحر والهالل النظام الأسايس للحركة، ول س امي ادلور الفريد اذلي تؤديه امجلعيات الوطنية وفق  ادلويل الإنساين 

ساندة ب اليت تضطلع بناًء علهيا بنرش القانون ادلويل الإنساين و مساعدة للسلطات العامة يف اجملال الإنساين،  هيئاتك الأمحر 

اية محلو وتتعاون مع حكوماهتا لضامن احرتام القانون ادلويل الإنساين حكوماهتا يف نرشه وتأأخذ مبادرات يف هذا الصدد 

 الشارات املمزية املعرتف هبا يف اتفاقيات جنيف ويف بروتوكولهتا الإضافية، 

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

جراءات تتضمن مبادئ القانون ادلويل صياغة من خالل عىل سبيل املثال ملعارك، ا ، ووجود ومفاهميهالإنساين عقيدة واإ

 دورات تدريب وتوفر بشأأن القانون ادلويل الإنساين يف العمليات العسكرية،  مستشارين قانونيني يسدون املشورة للقادة

 ،مع واجبات ومسؤوليات العسكريني املس هتدفني تالءمت  عىل القانون ادلويل الإنساين

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

بأأمهية احلوار بني اجلهات  يُقرّ  واإذوالأخالقيات العسكرية، املعتقدات والتقاليد اخملتلفة، قواعد ومبادئ وحده، بل كذكل 

 الفاعةل املعنية واجلهود 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، 

ادلويل للواجبات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون 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  ويدعو ،ادلويل الإنساين للمجالت  حتليالً  أأن ُُتري، بدمع من امجلعيات الوطنية حيث يتس ىن ذكل،ادلول اإ

 اليت تس تدعي مزيدًا من التنفيذ عىل الصعيد ادلاخيل؛ 
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 الإنساين ادلويل القانون معرفة لنرش تتخذها اليت واملبادرات ادلول تبذلها اليت ابجلهود التقديريُقّر مع   -مكرراً  2

 واملبادرات التدابري تكثيف بقوة ويُشّجع ،للتنفيذ تدابري وضعول ،العسكريني واملوظفني املدنيني بتوعية احرتامه، وتعزيز

 .   من هذا القبيل

 

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

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

لهيام عالن  جيوز لهاادلول بأأنه  يُذّكرو ، اإ بوجب ُشّّكت  كام ،ابختصاص اللجنة ادلولية لتقيص احلقائقالاعرتاف اإ

سلوك يعزز احرتام  منو يف الإسهام ، وأأن من شأأن ذكللتفاقيات جنيف من الربوتوكول الإضايف الأول 90املادة 

 ؛القانون ادلويل الإنساين

 

سداء ابدلور الفعال اذلي تؤديه اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين يُقّر   .4 اليت تُعىن ابإ

نايم عدد ت ب املشورة ومساعدة السلطات الوطنية يف تنفيذ القانون ادلويل الإنساين وتطويره ونرش املعرفة به، و 

نشاهئا؛ادلول اليت مل تُنشئ شجع وي هذه اللجان والهيئات،  ماكنية اإ  هيئات كهذه عىل النظر يف اإ

  

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 

 ؛ الإنساين جمال تطبيق القانون ادلويل

 

 أأنشطة تنفيذعىل  ، ول س امي امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحرادلول ومكوانت احلركة عيشجّ  .7

قامة رشأكت مع الأوساط اجلامعية والعاملني يف اجملال، حيث ابإ  ، با يف ذكلعند الاقتضاء ومنّسقة ،ملموسة

يالء اهامتم خاص الإنساين بفعاليةنرش القانون ادلويل من أأجل  يكون ذكل مناس بًا، ختيار الأشخاص اذلين ل، واإ

املوظفني احلكوميني والربملانيني واملدعني و  نيالعسكري وظفنيمل، كسيتولون تنفيذ أأو تطبيق القانون ادلويل الإنساين 

عىل أأوسع نطاق ممكن عىل الصعيد ادلاخيل ، ماضية بوازاة ذكل يف نرش القانون ادلويل الإنساين العامني والقضاة

 ؛دلى امجلهور، با فيه الش باب
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ىل حامية ادلول  يدعو -مكرراً  7  الأطفال، ول س امي النساء و الأشخاص الأكرث اس تضعافًا املترضرين من الزنعات املسلحةاإ

نسانية مالمئة التوقيت وفعاةل.  ،والأشخاص ذوي الإعاقة ىل ضامن حصوهلم عىل مساعدة اإ  واإ

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

، للرتوجي لحرتام القانون ادلويل الإنساين دةمناس بة جديابتاكرية و أأن تس تطلع وسائل عىل  اليت أأثبتت فعاليهتا،

أأصوات الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة وأأخذ  ، مهنا اس تخدام الوسائل الرمقية وغريها، كألعاب الفيديو

عدادها وتصورمه للقانون ادلويل الإنساين  ، حيامث تس ىن ذكل؛ يف الاعتبار دلى اإ

 

بأأن والربوتوكول الإضايف الأول الأطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف عىل عاتق  ةالواقع اتابللزتام يُذكر .9

جراء ترشيعي يلزم لفرض عقوابت جزائية فعاةل عىل الأشخاص اذلين يقرتفون أأو يأأمرون ابقرتاف  تتخذ أأي اإ

حدى اخملالفات اجلس مية  التدابري  وأأن تتخذ حسب الاقتضاء، ،الأولوالربوتوكول الإضايف تفاقيات جنيف لاإ

القانون ادلويل الإنساين الأخرى  أأو للزتامات لهذه التفاقياتاملنافية  الأخرىيع الأفعال مجل  حدّ الالزمة لوضع 

 املتعلقة بقمع الانهتأكت اجلس مية للقانون ادلويل الإنساين؛  ابللزتاماتالواجبة التطبيق، ويذكّر أأيضًا 

 

والربوتوكول الأطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف عىل عاتق  ةالواقع اتابللزتامأأيضًا  يُذّكر. اً مكرر 9

ىل حمامكه مة أأو ابلأمر ابقرتافها، وبتقدميهبالحقة املهتمني ابقرتاف مثل هذه اخملالفات اجلس ميالإضايف الأول  أأاًي  ،ااإ

ىل طرف متعاقد معين أ خر حملامكهتم ما هؤلء الأشخاص تسلمي اوفقًا لأحاكم ترشيعه وأأ  كنت جنسيهتم، دامت  اإ

 ؛تتوفر دلى الطرف املذكور أأدةل اهتام كفية ضد هؤلء الأشخاص

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

الإنساين، فضالً عن التدابري اليت قد تتخطى الالزتامات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون علهيا يف القانون ادلويل 

من خالل اس تخدام الأدوات املوجودة وعرب اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية  ، با يف ذكلادلويل الإنساين

    .دلويل، با فهيا خريطة الطريق هذه، متش يًا مع قرارات املؤمتر اوجدت ابلقانون ادلويل الإنساين حيامث


