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أوًل: مقدمة
ـــي/� ـــرة�مـــن��30تشـــرين�الثان ـــي�الفت ـــي�اإلنســـاني�ف ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــاع�اللجـــان�الوطني ـــد�اجتم ُعق
ـــة�للصليـــب�األحمـــر� ـــة�الدولي ـــك�بدعـــوة�مـــن�اللجن ـــون�األول/�ديســـمبر��2016فـــي�جنيـــف�بسويســـرا،�وذل ـــى��2كان ـــر�إل نوفمب
ـــي�اإلنســـاني�التابعـــة�لهـــا،�وُنظـــم�بدعـــم� ـــون�الدول ـــي�مجـــال�القان ـــة(�مـــن�خـــالل�وحـــدة�الخدمـــات�االستشـــارية�ف ـــة�الدولي )اللجن
ـــون� ـــوزارات�للقان ـــن�ال ـــة�السويســـرية�المشـــتركة�بي ـــة�السويســـرية�وبمشـــاركة�اللجن ـــة�للشـــؤون�الخارجي ـــوزارة�االتحادي ـــن�ال م

ـــب�األحمـــر�السويســـري. ـــي�اإلنســـاني�والصلي الدول

وكان�هـــذا�هـــو�االجتمـــاع�العالمـــي�الرابـــع�لهـــذه�الهيئـــات�وواصـــل�المناقشـــات�البنـــاءة�التـــي�جـــرت�أثنـــاء�االجتماعـــات�
الســـابقة�التـــي�عقـــدت�فـــي�آذار/�مـــارس�2002،�وآذار/�مـــارس�2007،�وتشـــرين�األول/�أكتوبـــر�2010.�وشـــارك�فـــي�
ـــة� ـــة.�باإلضاف ـــات�مماثل ـــاني�أو�هيئ ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــة�وطني ـــة�و�93لجن ـــون��133دول ـــخًصا�يمثل ـــاع��281ش االجتم
ـــك�عـــدد� ـــي�اإلنســـاني،�وكذل ـــون�الدول ـــي�مجـــال�القان ـــرة�ف ـــة�ذات�خب ـــة�وإقليمي ـــة�دولي ـــاع��16منظم ـــك،�حضـــر�االجتم ـــى�ذل إل
ـــد� ـــة.�وق ـــة�الدولي ـــو�اللجن ـــر،�وموظف ـــالل�األحم ـــر�واله ـــب�األحم ـــة�للصلي ـــات�الوطني ـــراد،�وأعضـــاء�الجمعي ـــراء�األف ـــن�الخب م

ـــاع. ـــاح�االجتم ـــي�نج ـــع�الحضـــور�ف ـــب�جمي ـــن�جان ـــطة�م ـــاركة�النش ـــهمت�المش أس

تقدم�هذه�الوثيقة�لمحة�عامة�عن�المناقشات�التي�جرت�والنتائج�العامة.

ـــاني:  ـــي اإلنس ـــون الدول ـــة بالقان ـــة المعني ـــات المماثل ـــة والهيئ ـــان الوطني ـــي للج ـــاع العالم ـــة - الجتم ـــة الفتتاحي الجلس
ـــة  ـــات الداخلي ـــن والسياس ـــالل القواني ـــن خ ـــلحة م ـــات المس ـــي النزاع ـــة ف ـــز الحماي تعزي
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ثانًيا: األهداف

لالطالع�على�مزيد�من�المعلومات�عن�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�القائمة،�انظر�جدول�اللجان�الوطنية�والهيئات�األخرى� �1
المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�على�الرابط�التالي:

https://www.icrc.org/en/document/table-national-committees-and-other-national-bodies-international-
humanitarian-law.

ـــذ�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�واحترامـــه،�كان�موضـــوع�االجتمـــاع�هـــو�»تعزيـــز�الحمايـــة�فـــي�النزاعـــات� بغـــرض�تعزيـــز�تنفي
ـــة� ـــان�الوطني ـــدى�للج ـــة�منت ـــو�تهيئ ـــاع�ه ـــام�لالجتم ـــدف�الع ـــة«.�وكان�اله ـــات�الداخلي ـــن�والسياس ـــالل�القواني ـــن�خ ـــلحة�م المس
ـــران� ـــن�األق ـــة(�1للحـــوار�بي ـــة�وهيئ ـــر�مـــن��100لجن ـــا�أكث ـــاك�حالًي ـــي�اإلنســـاني�)هن ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل والهيئ
ـــز� ـــازات.�ورك ـــن�إنج ـــه�م ـــا�تحقق ـــرات�وم ـــن�خب ـــه�م ـــا�تمتلك ـــن�أنشـــطة�وم ـــذه�م ـــا�تنف ـــأن�م ـــرافية�بش ـــات�استش ـــراء�مناقش وإج
االجتمـــاع�علـــى�مســـائل�عمليـــة�تتصـــل�بتنفيـــذ�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�علـــى�الصعيـــد�الوطنـــي�وباآلليـــات�والعمليـــات�
الوطنيـــة�الراميـــة�إلـــى�تيســـير�احتـــرام�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�وال�ســـيما�دور�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�

ـــي: ـــا�يل ـــاع�كم ـــددة�لالجتم ـــداف�المح ـــت�األه ـــاني.�وكان ـــي�اإلنس ـــون�الدول بالقان
إتاحة�الفرصة�أمام�ممثلي�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وغيرهم�من�الخبراء�الحكوميين�لمناقشة�مهمة� •

اللجان�الوطنية�وأساليب�عملها�وإنجازاتها�والتحديات�المرتبطة�بعملها،�وتحديد�احتياجاتها�في�مجال�بناء�القدرات�وأشكال�
الدعم�األخرى؛�

تقديم�المزيد�من�الدعم�إلنشاء�لجان�وطنية�معنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وتيسير�عملها،�حسب�االقتضاء،�وإجراء�مناقشة� •
استشرافية�الستمرار�أهمية�الهيئات�الوطنية�التي�أسندت�إليها�–�بطريقة�رسمية�أو�غير�رسمية�–�مهمة�تعزيز�القانون�

الدولي�اإلنساني�وتنفيذه�على�المستوى�الوطني،�والدور�المتطور�لهذه�الهيئات�وكيفية�تعزيز�كفاءتها؛
مناقشة�دور�هذه�الهيئات�وإسهامها�في�وضع�القوانين�والسياسات�واالستراتيجيات�وخطط�العمل�الوطنية�بشأن�مسائل� •

معينة�ذات�أهمية�خاصة�بالحماية�في�النزاعات�المسلحة،�وتنفيذ�ما�على�الدول�من�التزامات�بموجب�القانون�الدولي�
اإلنساني؛�

مناقشة�وتحديد�سبل�مواصلة�التنفيذ�على�المستوى�الوطني�لنتائج�–�قرارات/�تعهدات�–�المؤتمر�الدولي�الثاني�والثالثين� •
للصليب�األحمر�والهالل�األحمر.

ـــة� ـــى�مـــدى�االجتمـــاع�ترجمـــة�فوري ـــادل�خبراتهـــم،�أتيحـــت�عل ـــى�المشـــاركة�بنشـــاط�فـــي�المناقشـــة�وتب ولتشـــجيع�الحضـــور�عل
بخمـــس�لغـــات�)العربيـــة�واإلنجليزيـــة�والفرنســـية�والروســـية�واإلســـبانية(.

ثالًثا: برنامج العمل والعناصر 
المنبثقة عن المناقشات 

ـــي� ـــون�الدول ـــرة�القان ـــرة�دائ ـــام،�مدي ـــن�دوره ـــورة�هيلي ـــة�الدكت ـــى�إدارة�الجلســـة�االفتتاحي ـــق.�تول ـــاع�مرف ـــال�االجتم جـــدول�أعم
والسياســـات�اإلنســـانية،�وحضرهـــا�كذلـــك�ممثلـــو�البعثـــات�الدائمـــة�لـــدى�األمـــم�المتحـــدة�فـــي�جنيـــف.�وتضمنـــت�الجلســـة�
ـــدى� ـــرا�ل ـــم�لسويس ـــل�الدائ ـــي،�والممث ـــتين�بيرل ـــيدة�كريس ـــة،�الس ـــة�الدولي ـــس�اللجن ـــة�رئي ـــن�نائب ـــا�كل�م ـــية�ألقاه ـــات�رئيس كلم
ـــة� ـــى�الحضـــور،�وال�ســـيما�اللجـــان�الوطني ـــي�الدعـــوة�إل ـــد�وجهـــت�الســـيدة�بيرل ـــن�زيلويغـــر.�وق األمـــم�المتحـــدة،�الســـفير�فالينتي
والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�إلـــى�عـــرض�الســـبل�الكثيـــرة�التـــي�يمكـــن�لهـــم�مـــن�خاللهـــا�المســـاعدة�
ـــي� ـــهامهم�ف ـــادة�إس ـــا�زي ـــن�خالله ـــم�م ـــن�له ـــي�يمك ـــبل�الت ـــي�الس ـــل�ف ـــلحة�والتأم ـــات�المس ـــي�النزاع ـــة�ف ـــز�الحماي ـــى�تعزي عل
إطـــار�النظـــام�العالمـــي�لكفالـــة�احتـــرام�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني.�وشـــدد�الســـفير�زيلويغـــر�علـــى�الـــدور�الحيـــوي�الـــذي�
ـــائل� ـــأن�المس ـــدول�بش ـــورة�لل ـــداء�المش ـــي�إس ـــه�ف ـــع�ب ـــاني�أن�تضطل ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني ـــن�للج يمك
ذات�الصلـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�وفـــي�تنســـيق�جهودهـــا�فـــي�مجـــال�التنفيـــذ�والنشـــر.�وأوصـــى�أيًضـــا�بإجـــراءات�
ـــم�عرضـــت� ـــن�ث ـــاع.�وم ـــاء�االجتم ـــة�أثن ـــة�للمناقش ـــع�المطروح ـــأن�المواضي ـــا�بش ـــورة�اتخاذه ـــات�المذك ـــن�للكيان ـــة�يمك ملموس
ـــي� ـــتينا�بيالندين ـــيدة�كريس ـــة،�الس ـــة�الدولي ـــاني�باللجن ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــال�القان ـــي�مج ـــارية�ف ـــات�االستش ـــدة�الخدم ـــة�وح رئيس
المعلومـــات�األساســـية�لالجتمـــاع�وأهدافـــه�وهيكلـــه�)مجموعـــات�العمـــل/�حلقـــات�العمـــل�والجلســـات�العامـــة(�قبـــل�بدايـــة�جلســـة�

ـــاع. ـــى�باالجتم ـــل�األول العم
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أ. دور اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون 
الدولي اإلنساني وعملها: اإلنجازات والتحديات واآلفاق 

لمستقبلية ا
كان�الهـــدف�مـــن�الجلســـة�األولـــى�هـــو�تقييـــم�دور�وأداء�وعمـــل�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�
اإلنســـاني�بصفـــة�عامـــة.�وناقـــش�ممثلـــو�هـــذه�اللجـــان�والهيئـــات�المهـــام�المســـندة�إليهـــا�وإجـــراءات�العمـــل�التـــي�تتبعهـــا،�
واإلنجـــازات�التـــي�تحققهـــا�والتحديـــات�المرتبطـــة�بعملهـــا،�والفوائـــد�التـــي�تعـــود�علـــى�الدولـــة�مـــن�هـــذه�الهيئـــات،�ومـــا�
ـــك� ـــي�ذل ـــا�ف ـــم�الدعـــم،�بم ـــة�لتقدي ـــرص�المختلف ـــا�الف ـــون�أيًض ـــاءة.�واستكشـــف�الممثل ـــى�تتســـم�بالكف ـــه�حت ـــوم�ب ـــا�أن�تق ـــزم�منه يل

ـــم. ـــا�أقرانه ـــي�يتيحه ـــرص�الت الف

ـــددت�مجموعـــة�مـــن� ـــالث�مجموعـــات�عمـــل.�وُح ـــي�ث ـــة�ف ـــا�مناقشـــات�موازي ـــة�تلته ـــت�هـــذه�الجلســـة�مـــن�مناقشـــة�تمهيدي وتألف
ـــوم� ـــة�الي ـــي�صبيح ـــات.�وف ـــي�المجموع ـــاركين�ف ـــن�المش ـــات�بي ـــير�المناقش ـــل�تيس ـــن�أج ـــاع�م ـــل�االجتم ـــة�قب ـــئلة�التوجيهي األس
التالـــي،�اجتمـــع�المشـــاركون�مـــرة�أخـــرى�فـــي�جلســـة�عامـــة�لالســـتماع�إلـــى�التقاريـــر�التـــي�قدمتهـــا�كل�مجموعـــة�عمـــل�

ـــتها. ومناقش

وأثنـــاء�المناقشـــة�التمهيديـــة،�وصـــف�ممثلـــو�اللجـــان�الوطنيـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�مـــن�العـــراق�وبيـــرو�
وبلجيـــكا�الهيـــكل�المميـــز�للجانهـــم�واألدوار�التـــي�تضطلـــع�بهـــا�والخبـــرات�التـــي�تتمتـــع�بهـــا.�واســـتكمل�وزيـــر�العـــدل�
البيالروســـي�ونائـــب�وزيـــر�العـــدل�اإلماراتـــي�التمهيـــد�باإلفـــادة�عـــن�نمـــاذج�وســـمات�اللجـــان�الوطنيـــة�للقانـــون�الدولـــي�

اإلنســـاني�التـــي�يرأســـها�كل�منهمـــا�فـــي�بلـــده.

ـــد�واجـــه� ـــي�بل ـــدة�أنشـــئت�ف ـــة�جدي ـــا�للجن ـــي اإلنســـاني�نموذًج ـــون الدول ـــة بالقان ـــة المعني ـــة العراقي ـــة الوطني ـــد�اللجن تع
سلســـلة�مـــن�النزاعـــات�منـــذ�أن�صـــدق�علـــى�اتفاقيـــات�جنيـــف.�وقـــد�أنشـــئت�اللجنـــة�فـــي�عـــام��2013بموجـــب�قـــرار�
ـــام� ـــن�الع ـــو�م ـــران/�يوني ـــي�حزي ـــالمية�ف ـــة�اإلس ـــم�الدول ـــه�تنظي ـــام�ب ـــذي�ق ـــزو�ال ـــع�الغ ـــد�دف ـــوزراء.�وق ـــس�ال ـــن�رئي م
ـــذه� ـــد�ه ـــة�ض ـــدة�المتوقع ـــاركة�المتزاي ـــًرا�للمش ـــة�نظ ـــاء�اللجن ـــة�إنش ـــل�بعملي ـــى�التعجي ـــة�إل ـــة�العراقي ـــي،�الحكوم التال
الجماعـــة�المســـلحة،�ومـــا�يترتـــب�علـــى�ذلـــك�مـــن�غيـــاب�لألمـــن�واحتمـــال�وقـــوع�اشـــتباكات�مســـلحة.�وتشـــكل�هيـــكل�
اللجنـــة�وفُعلـــت�مهمتهـــا�بموجـــب�قـــرار�وزاري�)القـــرار�الديوانـــي�رقـــم��10لســـنة�2015(�صـــدر�لتنفيـــذ�قـــرار�
ـــراق� ـــة�الع ـــات�دول ـــف�والتزام ـــات�جني ـــذ�اتفاقي ـــى�تنفي ـــو�الدعـــوة�إل ـــك�ه ـــوزراء.�وكان�الســـبب�الرئيســـي�لذل ـــس�ال رئي
بموجبهـــا.�وتجـــدر�اإلشـــارة�إلـــى�أن�رئيـــس�اللجنـــة�يعمـــل�أيًضـــا�فـــي�األمانـــة�العامـــة�لمجلـــس�الـــوزراء،�وهـــي�الفـــرع�
ـــن� ـــة�والنازحي ـــة�والصح ـــة�والداخلي ـــاع�والخارجي ـــي�األعضـــاء�وزارات�الدف ـــل�باق ـــة.�ويمث ـــة�العراقي ـــذي�للحكوم التنفي
والهجـــرة�والتعليـــم�والبحـــث�العلمـــي،�فضـــاًل�عـــن�المفوضيـــة�العراقيـــة�العليـــا�لحقـــوق�اإلنســـان.�وأفـــاد�المتحـــدث�
ـــن� ـــى�صياغـــة�القواني ـــر�عل ـــى�التأثي ـــدرة�عل ـــي�أن�لهـــا�الق ـــة�يعن ـــي�اللجن ـــل�الســـلطات�السياســـية�والعســـكرية�ف ـــأن�تمثي ب
ورســـم�السياســـات�العامـــة،�بـــل�والعمليـــات�العســـكرية.�وباإلضافـــة�إلـــى�ذلـــك،�فـــإن�وجـــود�مســـؤولين�عراقييـــن�
ـــا� ـــاركت�فيه ـــي�ش ـــات�الت ـــة�العملي ـــن�أمثل ـــرار.�وم ـــاذ�الق ـــاءة�اتخ ـــر�كف ـــة�ييس ـــن�أعضـــاء�اللجن ـــتوى�ضم ـــي�المس رفيع
ـــب� ـــن�جان ـــة�الخاصـــة�وجـــاٍر�إصـــداره�م ـــون�بشـــأن�الشـــركات�العســـكرية�األمني ـــح�مشـــروع�قان ـــي:�تنقي ـــا�يل ـــة�م اللجن
ـــلح،�وتخضـــع� ـــزاع�مس ـــة�نشـــوب�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــأن�حماي ـــون�بش ـــة�مشـــروع�قان ـــان؛�وصياغ البرلم
ـــع� ـــر�م ـــة�مق ـــاد�اتفاقي ـــم�اعتم ـــنة�1954؛�ودع ـــاي�لس ـــة�اله ـــب�اتفاقي ـــاني�بموج ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــألة�للقان ـــذه�المس ه

ـــة. ـــة�الدولي اللجن
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تتمتـــع�اللجنـــة الوطنيـــة المعنيـــة بالقانـــون الدولـــي اإلنســـاني فـــي بيـــرو�بمكانـــة�خاصـــة�للغايـــة�فـــي�الهيـــكل�الحكومـــي�
ـــرع�التنفيـــذي،�واكتســـبت�منـــذ�عـــام�2013  ـــا�فـــي�الف ـــة�فـــي�عـــام�2001،�وأُدمجـــت�تدريجًي بالبلـــد.�أنشـــئت�اللجن
وضـــع�الهيئـــة�االستشـــارية�الرســـمية�للســـلطة�التنفيذيـــة�بشـــأن�المســـائل�ذات�الصلـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني.�
ـــان� ـــل�برلم ـــم(،�تشـــارك�مؤسســـات�مث ـــة�والتعلي ـــاع�والداخلي ـــة�والدف ـــدل�والخارجي ـــوزارات�األعضـــاء�)الع ـــب�ال وبجان
بيـــرو�والرابطـــات�المدنيـــة�ومكتـــب�أميـــن�المظالـــم�واللجنـــة�الدوليـــة�فـــي�اللجنـــة�بصفـــة�مراقـــب.�وتهيـــئ�اللجنـــة�
منتـــدى�تناقـــش�فيـــه�الـــوزارات�المختلفـــة�اإلجـــراءات�المتنوعـــة�والسياســـات�العامـــة�ذات�الصلـــة�بتنفيـــذ�القانـــون�
ـــون� ـــدات�القان ـــى�معاه ـــق�عل ـــجيع�التصدي ـــًرا�تش ـــذت�ُمؤخ ـــي�نف ـــة�الت ـــطة�المهم ـــت�األنش ـــاني.�وتضمن ـــي�اإلنس الدول
ـــي� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــرو�ذات�الصل ـــي�بي ـــح�ف ـــات�واللوائ ـــأن�السياس ـــة�بش ـــورة�التقني ـــداء�المش ـــاني�وإس ـــي�اإلنس الدول
ـــش� ـــف.�وتناق ـــي�حـــاالت�العن ـــوة�ف ـــوق�اإلنســـان�بشـــأن�اســـتخدام�الق ـــي�لحق ـــون�الدول ـــة�للقان ـــر�الدولي اإلنســـاني�والمعايي
اللجنـــة�أيًضـــا�التعهـــدات�التـــي�قطعتهـــا�دولـــة�بيـــرو�فـــي�إطـــار�المؤتمـــر�الدولـــي�للصليـــب�األحمـــر�والهـــالل�األحمـــر.

ـــة� ـــان�المعني ـــدم�اللج ـــن�أق ـــدة�م ـــي�واح ـــام��1987وه ـــي�ع ـــاني�ف ـــي اإلنس ـــون الدول ـــة للقان ـــة البلجيكي ـــت�اللجن تأسس
ـــون� ـــال�القان ـــي�مج ـــة�ف ـــراء�تقني ـــة�خب ـــح�لجن ـــنوات�لتصب ـــدار�الس ـــى�م ـــد�تطـــورت�عل ـــاني.�وق ـــي�اإلنس ـــون�الدول بالقان
الدولـــي�اإلنســـاني�وهيئـــة�استشـــارية�حكوميـــة�دائمـــة�تســـهم�بنشـــاط�فـــي�خطـــة�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�والدبلوماســـية�
اإلنســـانية�فـــي�بلجيـــكا.�وتمـــارس�اللجنـــة�الوطنيـــة�مهامهـــا�فـــي�األســـاس�مـــن�خـــالل�مجموعـــات�عمـــل�تعالـــج�مســـائل�
ـــوب� ـــات�المطل ـــة�أو�العملي ـــر�القانوني ـــد�التدابي ـــورة�تحدي ـــل�المذك ـــام�مجموعـــات�العم ـــن�مه ـــة.�وم ـــا�اللجن ـــة�تحدده معين
اتخاذهـــا�علـــى�الصعيـــد�المحلـــي�والجهـــة�التـــي�تتخذهـــا�حتـــى�يتســـنى�للبلـــد�الوفـــاء�بالتزاماتـــه�بموجـــب�اتفاقيـــات�
جنيـــف�وبروتوكوليهـــا�اإلضافييـــن�وغيرهـــا�مـــن�صكـــوك�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني.�وهنـــاك�أيًضـــا�مجموعـــات�
ـــة،�وتســـند� ـــة�ومكتـــب�المعلومـــات�الوطني ـــكات�الثقافي ـــة�والممتل ـــة�بالتشـــريع�واالتصـــال�والمؤتمـــرات�الدولي عمـــل�معني
ـــة� ـــي�اللجن ـــل�ف ـــؤوليتها.�وُتمث ـــال�مس ـــي�مج ـــة�ف ـــر�الالزم ـــم�التدابي ـــتكمال�قوائ ـــؤولية�اس ـــل�مس ـــة�عم ـــى�كل�مجموع إل
ـــة� ـــح�للجن ـــث�يتي ـــة�حي ـــة�مهم ـــوزارات�إضاف ـــن�ال ـــترك�بي ـــكل�المش ـــذا�الهي ـــد�ه ـــة،�ويع ـــة�المعني ـــروع�الحكوم ـــع�ف جمي
ـــة� ـــات�دوري ـــد�اجتماع ـــالل�عق ـــن�خ ـــك�م ـــة�كذل ـــة�اللجن ـــزز�فعالي ـــتقلة.�وُتع ـــة�ومس ـــتنتاجات�موضوعي ـــتخالص�اس اس
ـــة� ـــك.�إال�أن�اللجن ـــى�ذل ـــة�كلمـــا�دعـــت�الضـــرورة�إل ـــد�اجتماعـــات�إضافي ـــة�أشـــهر(�ويجـــوز�لهـــا�عق )اجتمـــاع�كل�ثالث
ـــة. ـــات�المعلوماتي ـــر�الدراس ـــات�أو�نش ـــم�الفعالي ـــى�تنظي ـــادرة�عل ـــر�ق ـــي�غي ـــي�بالتال ـــتقلة،�وه ـــة�مس ـــا�ميزاني ـــس�لديه لي
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انبثقت العناصر التالية من المناقشات العامة ومناقشات المجموعات:
 

أغلب�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�من�حيث�وضعها القانوني وهيكلها • 
ومهامها وسلطاتها،�أنشئت�بموجب�قرار،�وأنشئ�كثير�منها�في�حقبة�التسعينات.

فيما�يتعلق�بتشكيل اللجان وتكوينها،�ال�يوجد�نموذج�موحد،�إذ�يجب�مراعاة�الظروف�والبيئة�السياسية�المحددة�• 
لكل�دولة�في�كل�حالة.�وبصفة�عامة،�تتألف�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�من�ممثلين�عن�

وزارات�مختلفة،�ويضم�بعضها�أعضاًء�من�البرلمان�أو�السلطة�القضائية�أو�الجمعيات�الوطنية�للصليب�األحمر�
أو�الهالل�األحمر�أو�الجامعات�أو�المنظمات�غير�الحكومية.�وفي�بعض�الحاالت،�تشغل�اللجنة�الدولية�و/�أو�
الجمعيات�الوطنية�العضوية�بصفتها�مراقًبا.�ويعد�تعيين�أعضاء�رفيعي�المستوى�في�اللجنة�ميزة،�من�جانب،�
لضمان�متابعة�قرارات�اللجنة�وتوصياتها،�وعيًبا،�من�جانب�آخر،�نظًرا�لصعوبة�ضمان�انتظام�االجتماعات.�

وخلصت�المجموعات�أيًضا�إلى�أن�كفاءة�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�تتحسن�عن�طريق�الحد�
من�تناوب�أعضاء�اللجنة�وعن�طريق�إدماج�أعضاء�من�األوساط�األكاديمية�والمجتمع�المدني�وكذلك�الخبراء�

الذين�تحدوهم�الرغبة�في�تعزيز�القانون�الدولي�اإلنساني�ونشره.

فيما�يتعلق�بدور�هذه�الهيئات�ومهمتها،�قال�كثير�من�المشاركين�إن�اللجان�أو�الهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�• 
الدولي�اإلنساني�في�بلدانهم�تؤدي�دوًرا�استشارًيا�للحكومة.�وإن�أفادت�بعض�اللجان�أو�الهيئات�المماثلة�بوجود�
عالقة�استشارية�قوية�مع�حكوماتها،�فإن�البعض�اآلخر�ربما�كان�يستدعى�بوتيرة�أقل�لتقديم�المشورة،�ال�سيما�
تلك�اللجان�في�البلدان�التي�تتمتع�فيها�الحكومات�نفسها�بخبرة�كبيرة�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني.�وُسلط�
الضوء�أيًضا�على�أن�مهمة�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�يجب�أن�تتسم�بالقدر�الكافي�من�
المرونة�الالزمة�لالستجابة�لالحتياجات�والشواغل�العاجلة�محددة�السياق،�عند�الضرورة.�باإلضافة�إلى�ذلك،�

أكد�المشاركون�على�أهمية�الدعم�الذي�يمكن�أن�تقدمه�اللجان�الوطنية�في�التحضير�لمشاركة�بلدانها�في�المؤتمر�
الدولي�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر.

فيما�يتعلق باإلنجازات األخيرة وإجراءات العمل،�تتعلق�المسائل�الرئيسية�التي�ساقها�المشاركون�باالنضمام�• 
إلى�معاهدات�القانون�الدولي�اإلنساني�والتوصيات�بتعديل�التشريعات�بما�يتماشى�مع�التزامات�القانون�الدولي�
اإلنساني�وكذلك�نشره.�وتضمنت�المسائل�المواضيعية�األكثر�تحديًدا�حماية�الممتلكات�الثقافية�في�أوقات�النزاع�

المسلح،�وحماية�شارات�الصليب�األحمر�والهالل�األحمر،�والكريستالة�الحمراء،�والتصدي�لعواقب�حاالت�
االختفاء،�والمقاضاة�الجنائية�النتهاكات�القانون�الدولي�اإلنساني،�وتنفيذ�النظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية.�
وكان�من�بين�الشواغل�المتعلقة�ببلدان�محددة�مسألة�األلغام�المضادة�لألفراد�)طاجيكستان(،�والالجئون�)سوازيلند(�

والقرصنة�)موريشيوس(.�وأُثني�على�خطط�العمل�السنوية�وتقارير�النشاط�الدورية�وكذلك�تقسيم�المهام�بين�
فرادى�مجموعات�العمل�أو�اللجان�الفرعية،�بوصفها�تدابير�تهدف�إلى�تحسين�كفاءة�اللجان�الوطنية�أو�الهيئات�

المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني.

من�التحديات المشتركة�التي�أشارت�إليها�الكثير�من�اللجان�أو�الهيئات�المماثلة�كيفية�زيادة�اهتمام�األجهزة�• 
الحكومية�باللجان�وعملها�وبالقانون�الدولي�اإلنساني�بصفة�عامة.�وأشار�بعض�المشاركين�إلى�أن�عدم�كفاية�الفهم�
من�جانب�األجهزة�الحكومية�في�بلدانهم�للتمييز�بين�القانون�الدولي�اإلنساني�وحقوق�اإلنسان�قد�أدى�إلى�حاالت�
تتضمن�إسناد�مسائل�القانون�الدولي�اإلنساني�على�نحو�خاطئ�إلى�هيئات�حقوق�اإلنسان�بداًل�من�اللجنة�الوطنية�

أو�هيئة�مماثلة�معنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني.�وكان�من�الشواغل�العامة�نقص�الموارد،�مثل�توفير�تمويل�
مخصص�أو�أمانة�مكرسة،�وكذلك�المقرات�المالئمة.�وقالت�بعض�اللجان�أو�الهيئات�المماثلة�إنها�تفتقر�أيًضا�إلى�
الخبرة�التقنية.�وكان�من�المشكالت�المتكررة�كيفية�ضمان�استمرارية�العمل�في�مواجهة�التحديات�المستمرة�في�

العضوية�الناتجة�عن�التغييرات�في�الحكومة�على�سبيل�المثال.

نظرت�جميع�مجموعات�العمل�في�بناء عالقات بين اللجان والجهات الوطنية المعنية�باعتبارها�مسألة�مهمة.• 

ارُتئي�أن�العضوية�الموسعة/�التشكيل�األوسع�للجان�الوطنية�أو�الهيئات�الممثلة�أحد�الطرق�لضمان�تلقي�مستوى�• 
دعم�أعلى�من�الجهات�المعنية�ذات�الصلة،�ومن�ثم�تعزيز�دور�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني.�
وفي�هذا�الصدد،�يجب�النظر�في�العالقة�الضرورية�التي�تربط�بين�اللجان�أو�الهيئات�المماثلة�التي�غالًبا�ما�تقترح�

القوانين�أو�تعدها،�والسلطة�التشريعية�التي�تمررها.

وأخيًرا،�رأت�المجموعات�أن�عملها�يمكن�أن�يستفيد�استفادة�كبيرة�من�التعاون والتبادل على الصعيد الدولي • 
واإلقليمي بين اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني،�بما�في�ذلك�إنشاء�شبكة�من�
اللجان�الوطنية�أو�الهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني.�وبالمثل،�كان�هناك�شعور�بأن�إنشاء�شبكات�

إقليمية�-�مثل�شبكة�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�للدول�في�منطقة�المحيط�الهندي�-�وعقد�
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اجتماعات�إقليمية�للجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�من�شأنه�أن�يعزز�دور�هذه�
الهيئات�وأثرها�على�الصعيد�الداخلي�وغيره�من�األصعدة.�ورحبت�اللجان�والهيئات�المماثلة�المشاركة�أيًضا�

بفرصة�االجتماع�على�الصعيد�العالمي�وطلبت�أن�تعقد�هذه�االجتماعات�بوتيرة�أكبر.�ودعا�كثير�من�المشاركين�
إلى�تهيئة�منبر�أو�آلية�لتبادل�المعلومات�بشأن�أفضل�الممارسات�والدروس�المستفادة،�وتبادل�الخبرات�على�

الصعيد�العالمي.�وشددوا�على�الدور�المهم�الذي�يمكن�للجنة�الدولية�أن�تواصل�االضطالع�به�في�ضمان�ودعم�
هذا�التعاون.
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ب. مسائل محددة: ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به 
اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون 

الدولي اإلنساني؟ 

أنشئت�في�عام��1999بموجب�البروتوكول�الثاني�التفاقية�الهاي�لعام�1954. �2

�بينمـــا�اتخـــذت�الجلســـة�األولـــى�شـــكل�المناقشـــة�العامـــة�حـــول�دور�اللجـــان�الوطنيـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�
ـــه�-� ـــع�ب ـــن�أن�تضطل ـــه�–�أو�يمك ـــع�ب ـــذي�تضطل ـــدور�ال ـــة�ال ـــدرا�س ـــاركين�بفرصـــة�ل ـــة�المش ـــة�الثاني ـــا،�زودت�الجلس وعمله
ـــة� ـــكات�الثقافي ـــظ�الممتل ـــي�النزاعـــات�المســـلحة�وهـــي:�حف ـــة�ف ـــق�بالحماي ـــالث�مســـائل�محـــددة�تتعل ـــق�بث ـــا�يتعل هـــذه�اللجـــان�فيم
ـــاالت� ـــلحة�وح ـــات�المس ـــي�النزاع ـــة�ف ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــم�خدم ـــة�تقدي ـــلح؛�وحماي ـــزاع�مس ـــوب�ن ـــة�نش ـــي�حال ـــا�ف وحمايته
الطـــوارئ�األخـــرى؛�وحمايـــة�األشـــخاص�النازحيـــن�داخلًيـــا�والمهاجريـــن�فـــي�حالـــة�النـــزاع�المســـلح.�وقـــد�ُعرضـــت�المواضيـــع�
ـــد� ـــا.�وق ـــون�حضوره ـــي�يعتزم ـــة�الت ـــل�المواضيعي ـــة�العم ـــاركون�حلق ـــار�المش ـــل�أن�يخت ـــة�قب ـــة�العام ـــي�الجلس ـــة�ف ـــة�كاف الثالث
ـــى�مجموعـــة�مـــن�األســـئلة�اإلرشـــادية�المحـــددة�ســـلًفا� ـــاء�عل ـــرات�بن ـــاداًل�للخب ـــر�رســـمية�وتب ـــات�العمـــل�مناقشـــة�غي ـــأت�حلق هي

ـــرات. ـــادل�الخب ـــات�تب ـــير�عملي لتيس

1. حفظ الممتلكات الثقافية وحمايتها في حالة نشوب نزاع مسلح: ما الدور الذي يمكن أن 
تضطلع به اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني لتنفيذ إطار 

القواعد المتعلق بهذه المسألة؟ 

بات العنف ضد الممتلكات الثقافية سمة بارزة من سمات النزاعات التي دارت رحاها في اآلونة األخيرة. ونظًرا للطابع 
متعدد التخصصات للجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني والدور الذي تضطلع به في 

المجال اإلداري، فإن بإمكانها اإلسهام في تعزيز حفظ الممتلكات الثقافية وحمايتها.

A.
-A

.H
an

i/I
CR

C

ـــاص� ـــررة�الخ ـــا�المق ـــات�قدمته ـــُتكمل�بمالحظ ـــكو�واس ـــة�اليونس ـــن�منظم ـــٌل�ع ـــة�ممث ـــة�العام ـــي�الجلس ـــذا�الموضـــوع�ف ـــدم�ه ق
لألمـــم�المتحـــدة�فـــي�مجـــال�الحقـــوق�الثقافيـــة�ورئيـــس�اللجنـــة�الحكوميـــة�الدوليـــة�لحمايـــة�الممتلـــكات�الثقافيـــة�فـــي�حالـــة�نشـــوب�

ـــزاع�مســـلح.2 ن

ـــى�مـــدار� ـــم�عل ـــاع�العال ـــة�فـــي�مختلـــف�بق ـــكات�الثقافي ـــى�أن�التدميـــر�والنهـــب�غيـــر�المســـبوقين�للممتل شـــدد�ممثـــل�اليونســـكو�عل
ـــرى� ـــي.�وت ـــا�الثقاف ـــى�محـــو�ذاكـــرة�الشـــعوب�وتراثه ـــة«،�تهـــدف�إل ـــرة�يشـــكالن�»جريمـــة�ضـــد�الثقاف الســـنوات�الخمـــس�األخي
ـــز� ـــن�تعزي ـــزًءا�م ـــل�ج ـــا�تمث ـــت�مضـــى�وأنه ـــن�أي�وق ـــة�م ـــر�أهمي ـــت�أكث ـــي�بات ـــراث�الثقاف ـــة�الت ـــم�أن�حماي ـــن�ث ـــكو�م اليونس
ـــة� ـــدول�هـــي�األطـــراف�الفاعل ـــأن�ال ـــل�اليونســـكو�الحضـــور�ب ـــر�ممث ـــي�والتماســـك�االجتماعـــي�والمصالحـــة.�وذكَّ ـــوع�الثقاف التن
ـــر� ـــم�يصـــدق�عليهـــا�بعـــد�كثي ـــي�ل ـــة�)الت ـــي�عـــدد�مـــن�المعاهـــدات�الدولي ـــي�هـــذا�الصـــدد�وأن�مســـؤولياتها�محـــددة�ف األساســـية�ف



تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية �12

ـــة� ـــيما�اتفاقي ـــي(�وال�س ـــي�العرف ـــون�الدول ـــن�القان ـــزًءا�م ـــل�ج ـــات�بالفع ـــا�ب ـــض�أحكامه ـــن�أن�بع ـــم�م ـــى�الرغ ـــدول�عل ـــن�ال م
ـــار� ـــلم،�أش ـــن�الس ـــي�زم ـــة�ف ـــاملة�للحماي ـــر�ش ـــذ�تدابي ـــة�تنفي ـــى�أهمي ـــديد�عل ـــد�التش ـــا.�وبع ـــنة��1954وبروتوكوليه ـــاي�لس اله
ـــة� ـــة�حماي ـــي�كفال ـــة�ف ـــل�أهمي ـــة�ال�يق ـــريعات�الوطني ـــي�التش ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــدي�للممتل ـــر�العم ـــم�التدمي ـــى�أن�تجري ـــل�إل الممث
ـــي� ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــز�حماي ـــة�لتعزي ـــه�أداة�مهم ـــال�بوصف ـــذا�المج ـــي�ه ـــب�ف ـــا�بالتدري ـــهد�أيًض ـــكات.�واستش ـــذه�الممتل ه
ـــى�اســـتعداد� ـــع�هـــذه�المســـائل�وأنهـــا�عل ـــى�جمي ـــغ�المشـــاركين�أن�اليونســـكو�تعمـــل�بالفعـــل�عل ـــزاع�مســـلح.�وأبل ـــة�نشـــوب�ن حال
ـــع� ـــاون�م ـــا�بالتع ـــة�-�ربم ـــاعدة�التقني ـــم�المس ـــالل�تقدي ـــن�خ ـــة�م ـــراءات�مماثل ـــاذ�إج ـــى�اتخ ـــا�عل ـــدول�األعضـــاء�به ـــاعدة�ال لمس

ـــات(. ـــذه�الهيئ ـــدت�ه ـــا�ُوج ـــاني�)حيثم ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني اللج

شـــددت�المقـــررة�الخاصـــة�لألمـــم�المتحـــدة�فـــي�مجـــال�الحقـــوق�الثقافيـــة�علـــى�زاويـــة�حقـــوق�اإلنســـان�عنـــد�النظـــر�إلـــى�
التدميـــر�العمـــدي�للتـــراث�الثقافـــي.�فقـــد�أكـــدت�علـــى�أن�الحـــق�فـــي�التـــراث�الثقافـــي�والتمتـــع�بـــه،�بوصفـــه�ركيـــزة�مهمـــة�مـــن�
ركائـــز�القانـــون�الدولـــي�لحقـــوق�اإلنســـان،�جديـــر�بمزيـــد�مـــن�االهتمـــام�مـــن�جانـــب�الـــدول.�وفـــي�الواقـــع،�فـــإن�أفعـــال�التدميـــر�
ـــا�باعتـــداءات�أخـــرى�خطيـــرة�علـــى�كرامـــة�اإلنســـان�وحقوقـــه.�وشـــددت�أيًضـــا�علـــى� العمـــدي�للممتلـــكات�الثقافيـــة�تقتـــرن�غالًب
ـــا� ـــزاع.�أم ـــد�الن ـــا�بع ـــاالت�م ـــي�ح ـــاء�الســـالم�ف ـــة�وبن ـــات�المصالح ـــار�عملي ـــي�إط ـــتعادته�ف ـــي�واس ـــراث�الثقاف ـــظ�الت ـــة�حف أهمي
ـــة� ـــاملة�طويل ـــج�ش ـــاع�ُنه ـــى�ضـــرورة�اتب ـــررة�عل ـــدت�المق ـــة،�أك ـــكات�الثقافي ـــدي�للممتل ـــر�العم ـــد�للتدمي ـــة�وضـــع�ح ـــأن�كيفي بش

ـــاب. ـــة�والعق ـــى�الوقاي ـــز�عل ـــدى،�ترك الم

ـــا� ـــي�يشـــار�إليه ـــزاع�مســـلح�–�الت ـــة�نشـــوب�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــة�لحماي ـــة�الدولي ـــة�الحكومي ـــس�اللجن عـــرض�رئي
الحًقـــا�باســـم�»اللجنـــة«�-�الســـمات�الرئيســـية�للبروتوكـــول�الثانـــي�لعـــام��1999الملحـــق�باتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام�1954،�

ـــززة. ـــة�المع ـــام�الحماي ـــذه�وإدارة�نظ ـــد�تنفي ـــق�برص ـــا�يتعل ـــتمرار�فيم ـــور�باس ـــة�المتط ـــى�دور�اللجن ـــرق�إل وتط

ـــا� ـــة�أن�تقدمه ـــن�للجن ـــي�يمك ـــة�الت ـــم�المختلف ـــر�الدع ـــن�الشـــرح�حـــول�تدابي ـــًدا�م ـــة�مزي ـــس�اللجن ـــدم�رئي ـــل،�ق ـــة�العم ـــاء�حلق وأثن
ـــوات�المســـلحة�النمســـاوية� ـــد�مـــن�الق ـــى�اســـتخدامها.�وعـــرض�عقي ـــي�وشـــجع�عل ـــي�البروتوكـــول�الثان ـــدول�األطـــراف�ف ـــى�ال إل
أنشـــطة�التدريـــب�العملـــي�والتكتيكـــي�التـــي�يقدمهـــا�الجيـــش�النمســـاوي�إلـــى�ضبـــاط�االتصـــال�المســـؤولين�عـــن�تعزيـــز�معرفـــة�
ـــرى.� ـــوارئ�األخ ـــاالت�الط ـــلح�وح ـــزاع�المس ـــاالت�الن ـــي�ح ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــى�حماي ـــة�عل ـــد�المنطبق ـــرام�القواع واحت
ـــة� ـــة�القانوني ـــة�باللجن ـــة،�شـــرحتها�عضـــوة�حالي ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــرة�للتعامـــل�مـــع�مســـألة�حماي ـــة�أخـــرى�مبتك ـــاك�طريق وهن
للبلـــدان�األمريكيـــة�التابعـــة�لمنظمـــة�الـــدول�األمريكيـــة،�حيـــث�عرضـــت�خبرتهـــا�فـــي�اإلجـــراءات�التـــي�قامـــت�بهـــا�هـــذه�
ـــة�نشـــوب�نـــزاع�مســـلح،�ُعمـــم�بعـــد� ـــكات�الثقافيـــة�فـــي�حال اللجنـــة�فـــي�صياغـــة�واعتمـــاد�قانـــون�نموذجـــي�بشـــأن�حمايـــة�الممتل

ـــة. ـــدول�األعضـــاء�بالمنظم ـــع�ال ـــى�جمي ـــك�عل ذل

وأثنـــاء�المناقشـــات�التـــي�تلـــت�هـــذا�العـــرض،�تبـــادل�المشـــاركون�خبراتهـــم�حـــول�الســـبل�التـــي�يمكـــن�للجـــان�الوطنيـــة�
والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�مـــن�خاللهـــا�أن�تســـهم�فـــي�تعزيـــز�حمايـــة�الممتلـــكات�الثقافيـــة،�
بالنظـــر�إلـــى�طابعهـــا�متعـــدد�التخصصـــات�والـــدور�المحـــدد�الـــذي�تضطلـــع�بـــه�فـــي�المجـــال�اإلداري.�وســـلط�كثيـــر�مـــن�
ــام�1954  ــا�فـــي�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـ ــذ�التدابيـــر�الوقائيـــة�المنصـــوص�عليهـ ــا�فـــي�تنفيـ المشـــاركين�الضـــوء�علـــى�دورهـ
وبروتوكولهـــا�الثانـــي�-�باعتبارهمـــا�الصكـــوك�القانونيـــة�التـــي�تحـــدد�المعاييـــر�المعمـــول�بهـــا�فـــي�هـــذا�المجـــال.�وتبـــادل�
ـــة�التشـــريعات،� ـــال�صياغ ـــي�مج ـــم�ف ـــاني�خبراته ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــان�الوطني ـــو�اللج ممثل
ـــة� ـــة�المصمم ـــارات�الوطني ـــاالت�بالش ـــض�الح ـــي�بع ـــى�ف ـــدرع�األزرق�أو�حت ـــة�بال ـــع�الثقافي ـــز�المواق ـــجيل�وتميي ـــد�وتس وتحدي
ـــوم� ـــن�عم ـــي�بي ـــون�الدول ـــا�القان ـــي�يوفره ـــة�الت ـــي�بالحماي ـــتوى�الوع ـــع�مس ـــن�رف ـــا�ع ـــوا�أيًض ـــًدا.�وتحدث ـــرض�تحدي ـــذا�الغ له

الســـكان�والمؤسســـات�الحكوميـــة�والقـــوات�المســـلحة�وأجهـــزة�إنفـــاذ�القانـــون.

وكان�مـــن�األمثلـــة�األخـــرى�علـــى�الممارســـات�الجيـــدة�إنشـــاء�مالجـــئ�)أو�مـــالذات�آمنـــة(�للممتلـــكات�الثقافيـــة�الوطنيـــة�
ـــة�يســـهل�الوصـــول�إليهـــا،�فضـــاًل�عـــن� ـــى�الهواتـــف�الذكي ـــات�عل ـــى�اإلنترنـــت�وتطبيق ـــات�عل ـــم�قواعـــد�بيان ـــة،�وتصمي واألجنبي

ـــة. ـــة�العملي ـــادئ�التوجيهي ـــة�والمب ـــر�األدل نش

ـــي� ـــن�الوطن ـــى�الصعيدي ـــة�عل ـــكات�الثقافي ـــتباقية�للممتل ـــة�االس ـــر�الحماي ـــاًقا�لتوفي ـــر�اتس ـــج�أكث ـــاع�نه ـــان�اتب ـــة�لضم ـــي�محاول وف
ـــى� ـــي�اإلنســـاني�المشـــاركة�إل ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــة�العمـــل�اللجـــان�الوطني ـــر�حلق ـــي،�دعـــا�مدي والدول

ـــن: ـــن�التاليتي اتخـــاذ�إجـــراءات�بالطريقتي
تشكيل�مجموعات�عمل�دائمة�)أو�هيئات�مماثلة(�ُيعهد�إليها�على�وجه�التحديد�تنفيذ�اتفاقية�الهاي�لعام�1954  •

وبروتوكوليها�)على�النحو�الذي�تشجعه�اللجنة�الدولية�واللجنة�الحكومية�الدولية�لحماية�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نشوب�
نزاع�مسلح،�في�رسالة�مشتركة�أرسلت�في�عام��2014إلى�جميع�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�

الدولي�اإلنساني(.
تحسين�أوجه�التآزر�بين�النظم�المنشأة�بموجب�اتفاقية�الهاي�لعام��1954وبروتوكوليها�وغيرها�من�االتفاقيات�ذات�الصلة� •

الخاصة�بالثقافة،�وال�سيما�اتفاقية�عام��1972المتعلقة�بحماية�التراث�الثقافي�والطبيعي�العالمي.
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وإجماًل، اتفقت اآلراء الواردة خالل حلقة العمل حول النقاط التالية:

اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�لديها،�أو�يمكن�لها�على�أقل�تقدير�اكتساب�• 
القدرة�والخبرة�الالزمتين�ألداء�المهام�)وأغلبها�تدابير�وقائية�يجب�تنفيذها�في�زمن�السلم(�المنبثقة�من�اإلطار�

القانون�الدولي�المنطبق،�وال�سيما�اتفاقية�الهاي�لعام��1954وبروتوكوليها؛

بالنظر�إلى�النهج�متعدد�التخصصات�والطابع�الذي�يميز�المهمة�المسندة�إليها،�فهي�قادرة�على�االضطالع�بدور�• 
مهم�في�وضع�السياسات�واالستراتيجيات�وخطط�العمل�الالزمة�على�الصعيد�الوطني�لحماية�الممتلكات�الثقافية�

)بما�في�ذلك�التصديق�على�الصكوك�الدولية�ذات�الصلة�أو�االنضمام�إليها�وسن�تشريعات�أو�لوائح�داخلية�
شاملة(؛

يجب�أن�ُتشجع�بقوة�مناقشات�األقران�بين�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�• 
فهي�من�أكثر�الطرق�فعالية�بصفة�عامة�لتعزيز�قدرة�هذه�اللجان�عن�طريق�تبادل�الخبرات�والمشورة�والموارد�

القيمة�)بما�في�ذلك�الموارد�المالية(.

2. حماية تقديم خدمات الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وحالت الطوارئ األخرى: ما 
الدور الذي يمكن أن تضطلع به اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي 

اإلنساني من أجل تنفيذ إطار القواعد المتعلق بهذه المسألة؟ 

I. 
Gr

ib
er

g/
 IC

RC

يؤثر العنف - سواء الفعلي أو التهديد بارتكابه - ضد األفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها ووسائل 
النقل الطبي أثناء النزاعات المسلحة وحالت العنف األخرى، على األفراد واألسر والمجتمعات بأسرها. وإن الطابع 

متعدد التخصصات الذي تتسم به اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وقدرتها 
الستشارية يضعها في موضع جيد يمكنها من معالجة هذه المسألة.

ـــة� ـــي�المائ ـــى�أن��47ف ـــب�األحمـــر�النرويجـــي.�وأشـــار�إل ـــة�الصلي ـــة�بجمعي ـــة�الصحي ـــر�مستشـــاري�الرعاي ـــدم�الموضـــوع�كبي ق
ـــى� ـــدد�عل ـــة،�وش ـــر�الماضي ـــي�عش ـــهور�االثن ـــي�الش ـــداء�ف ـــد�أو�اعت ـــد�تعرضـــت�لتهدي ـــج�ق ـــي�النروي ـــعاف�ف ـــم�اإلس ـــن�طواق م
ـــا�كان�االســـتعداد� ـــزاع�المســـلح.�ولم ـــى�حـــاالت�الن ـــة،�وال�تقتصـــر�عل ـــألة�عالمي ـــد�مس ـــة�يع ـــات�الصحي ـــرام�الخدم أن�عـــدم�احت
ـــي� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــان�الوطني ـــن�للج ـــلم،�يمك ـــات�الس ـــي�أوق ـــه�ف ـــى�أفضـــل�وج ـــم�عل ـــرب�يت للح
اإلنســـاني�أن�تنهـــض�بـــدور�مهـــم�فـــي�معالجـــة�هـــذه�المســـألة�بالتركيـــز�علـــى�الحمايـــة�التـــي�توفرهـــا�األطـــر�المعياريـــة�
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ـــدت� ـــي�عق ـــل�3الت ـــة�العم ـــات�الصـــادرة�خـــالل�حلق ـــة�التوصي ـــاركين�بأهمي ـــر�المتحـــدث�المش ـــذا�الصـــدد،�ذكَّ ـــي�ه ـــة.�وف الوطني
ـــه. ـــا�ب ـــذا�الموضـــوع�وارتباطه ـــول�ه ـــام��2014ح ـــي�ع ـــل�ف ـــي�بروكس ف

ـــي� ـــاني�ف ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــاج�القان ـــة�إدم ـــة�كيفي ـــم،�ودراس ـــي�القائ ـــي�الداخل ـــار�القانون ـــم�اإلط ـــات�تقيي ـــذه�التوصي ـــن�ه وتتضم
التشـــريعات�المحليـــة،�واســـتحداث�تدابيـــر�لمنـــع�إســـاءة�اســـتعمال�الشـــارات،�وتقديـــم�المشـــورة�عنـــد�تصميـــم�آليـــات�جمـــع�
ـــتجابات� ـــة�اس ـــة�لصياغ ـــرات�الالزم ـــا�الخب ـــع�مًع ـــا�أن�تجم ـــات�يمكنه ـــددة�التخصص ـــات�متع ـــاء�هيئ ـــة،�وإنش ـــات�الالزم البيان

ـــدة. ـــألة�المعق ـــذه�المس ـــاملة�للتصـــدي�له ش

بنـــاء�علـــى�التوصيـــات�الصـــادرة�عـــن�حلقـــة�عمـــل�بروكســـل،�صممـــت�اللجنـــة�الدوليـــة�أداة�عمليـــة�لمســـاعدة�
ـــذ� ـــر�للتنفي ـــا(�وتدابي ـــة�الخاصـــة�به ـــا�الداخلي ـــة�)تناســـب�ظروفه ـــة�فعال ـــر�قانوني ـــى�وضـــع�أط ـــة�عل ـــلطات�الحكومي الس
وعقوبـــات�مناســـبة�فـــي�ضـــوء�التزاماتهـــا�الدوليـــة�الراميـــة�إلـــى�حمايـــة�تقديـــم�خدمـــات�الرعايـــة�الصحيـــة�فـــي�

النزاعـــات�المســـلحة�وحـــاالت�الطـــوارئ�األخـــرى.

ــد التـــي تحمـــي تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة فـــي النزاعـــات المســـلحة وحـــالت الطـــوارئ  ــذ القواعـ تنفيـ
ــر ــب األحمـ ــة للصليـ ــة الدوليـ ــادية | اللجنـ ــرى: أداة إرشـ األخـ

https://www.icrc.org/en/publication/4215-domestic-normative-frameworks-protection-health-care.

ـــاذ�األحـــكام�ذات� ـــى�إنف ـــدول�عل ـــدرة�ال ـــاكات�وعـــدم�ق ـــة�للتصـــدي�لالنته ـــاب�التشـــريعات�المالئم ـــا�أن�غي ـــد�المتحـــدث�أيًض وأك
ـــي� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــان�الوطني ـــإن�اللج ـــي،�ف ـــع�العمل ـــي�الواق ـــات�ف ـــل�تحدي ـــت�تمث ـــة�وإن�ظل الصل
اإلنســـاني�يمكـــن�لهـــا�علـــى�أقـــل�تقديـــر�التأثيـــر�علـــى�التشـــريع�والتنظيـــم.�ولتوجيـــه�تأمـــالت�المشـــاركين�بشـــأن�الســـبل�العمليـــة�

ـــى�المشـــاركين: ـــة�عل ـــه�بطـــرح�األســـئلة�التالي ـــم�كلمت ـــى�هـــذه�المســـألة،�اختت ـــا�العمـــل�عل ـــم�مـــن�خالله ـــي�يمكـــن�له الت

ـــة� ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــرام�خدم ـــن�أجـــل�تحســـين�احت ـــي�م ـــد�الوطن ـــى�الصعي ـــذت�عل ـــات�ُنف ـــذه�التوصي ـــن�ه ـــة�م ـــم�توصي 1.��ك
ـــا؟ ـــرص�الحصـــول�عليه وف

2.�هل�اسُتخدمت�األدوات�المنبثقة�عن�حلقة�عمل�بروكسل؟
3.�ما�التحديات�التي�ظهرت�في�الطريق�وكيف�تغلبتم�عليها؟

وخـــالل�المناقشـــات�التـــي�دارت�فـــي�حلقـــة�العمـــل،�أثيـــر�موضـــوع�الوعـــي�المتنامـــي�داخـــل�المجتمـــع�الدولـــي�باآلثـــار�
ـــاد� ـــا�يتضـــح�مـــن�اعتم ـــي�النزاعـــات�المســـلحة�وحـــاالت�الطـــوارئ�األخـــرى،�كم ـــف�ف المدمـــرة�لهـــذه�الشـــكل�مـــن�أشـــكال�العن

ـــًرا:� ـــة�مؤخ ـــوك�التالي الصك
قرار�مجلس�األمن�التابع�لألمم�المتحدة�رقم��2286بشأن�حماية�المدنيين�في�النزاع�المسلح،�مع�التركيز�بشكل�خاص�على� •

حماية�الرعاية�الطبية�في�النزاع�المسلح؛�4و
القرار��4بشأن�موضوع�الرعاية�الصحية�في�خطر�الصادر�عن�المؤتمر�الدولي�الثاني�والثالثين�للصليب�األحمر�والهالل� •

األحمر؛�5و
قرارات�منظمة�الصحة�العالمية�ذات�الصلة،�بما�في�ذلك�االستراتيجية�العالمية�للموارد�البشرية�الصحية:�القوى�العاملة� •

 6.2030

ـــي� ـــة�ف ـــة�الدولي ـــا�اللجن ـــي�وضعته ـــة�7الت ـــر�واألداة�التوجيهي ـــل�بروكســـل�ســـالفة�الذك ـــة�عم ـــات�حلق ـــى�أن�توصي ـــا�إل وأشـــير�أيًض
ـــي�اإلنســـاني� ـــون�الدول ـــة�للقان ـــر�األدوات�شـــمواًل�المتاحـــة�للجـــان�الوطني ـــة�العمـــل،�تشـــكل�بعًضـــا�مـــن�أكث وقـــت�الحـــق�بعـــد�حلق

ـــى�اســـتخدامها. ـــجع�المشـــاركون�عل ـــاري،�وُش ـــز�اإلطـــار�المعي ـــق�تعزي ـــة�عـــن�طري ـــة�الصحي ـــة�الرعاي لتحســـين�حماي

انظر:�اللجنة�الدولية،�األطر�المعيارية�الوطنية�لحماية�الرعاية�الصحية:�تقرير�حلقة�عمل�بروكسل،��29-��31كانون�الثاني/�يناير�2014،�من�خالل�الرابط�التالي: �3
https://www.icrc.org/en/publication/4215-domestic-normative-frameworks-protection-health-care

انظر:�قرارات�مجلس�األمن�التابع�لألمم�المتحدة: �4
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2016.shtml

انظر:�االجتماعات�الدستورية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر:� �5
http://rcrcconference.org/international-conference/documents/

انظر:�منظمة�الصحة�العالمية،�استراتيجية�المنظمة�العالمية�بشأن�الموارد�البشرية�الصحية:�القوى�العاملة�2030،�جنيف�2016: �6
http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/
انظر:�موجز�الوقائع�القانونية�الصادر�عن�اللجنة�الدولية:�“تنفيذ�القواعد�التي�تحمي�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�أثناء�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ�األخرى”:� �7
https://www.icrc.org/en/document/implementation-rules-protecting-provision-health-carearmed-
conflicts-and-other-emergencies.

https://www.icrc.org/en/publication/4215-domestic-normative-frameworks-protection-health-care
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ـــذا� ـــي�ه ـــات.�وف ـــددة�التخصص ـــج�متع ـــالل�ُنه ـــن�خ ـــا�م ـــب�معالجته ـــاملة�يج ـــألة�الش ـــذه�المس ـــأن�ه ـــا�ب ـــاركون�أيًض ـــر�المش وأق
ـــة�ذات� ـــراف�المعني ـــع�األط ـــة�وجمي ـــة�واإلقليمي ـــة�والدولي ـــتويات�الوطني ـــن�المس ـــاط�بي ـــط�النق ـــة�رب ـــى�أهمي ـــددوا�عل ـــدد،�ش الص
الصلـــة�)علـــى�ســـبيل�المثـــال�الطـــب�العســـكري�وخبـــراء�القانـــون�والمشـــرعون�والجمعيـــات�الوطنيـــة�وخدمـــات�الطـــوارئ�

والقـــوات�المســـلحة�وقـــوات�األمـــن�فضـــاًل�عـــن�المنظمـــات�الدوليـــة�والمنظمـــات�غيـــر�الحكوميـــة(.

وعـــرض�بعـــض�المشـــاركين�الممارســـات�الجيـــدة�مـــن�بلدانهـــم.�وتنـــاول�أحـــد�المشـــاركين�بالوصـــف�كيـــف�اســـتحدث�بلـــده�شـــارة�
ـــش� ـــد.�وناق ـــي�البل ـــة�ف ـــات�الداخلي ـــياق�النزاع ـــي�س ـــا�ف ـــت�نجاًح ـــة،�وحقق ـــذ�األنشـــطة�الطبي ـــي�تنفي ـــاركين�ف ـــراد�المش ـــع�األف لجمي
ـــى�اســـتحداث� ـــه�مـــع�قواتهـــم�المســـلحة�بشـــأن�ممارســـات�االســـتهداف�والحاجـــة�إل ـــذي�شـــاركوا�في مشـــاركون�آخـــرون�الحـــوار�ال
أو�تحســـين�المبـــادئ�التوجيهيـــة�التنفيذيـــة.�وُذكـــرت�أيًضـــا�أنشـــطة�الدعـــوة�-�إلـــى�تدابيـــر�ترمـــي�إلـــى�حمايـــة�وقمـــع�العنـــف�ضـــد�
الرعايـــة�الصحيـــة�-�بوصفهـــا�نشـــاًطا�مهًمـــا�للجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�فضـــاًل�عـــن�
ـــق� ـــي�تنطب ـــي�اإلنســـاني�الت ـــون�الدول ـــب�السويســـري�لقواعـــد�القان ـــل�الجي ـــال�دلي ـــى�ســـبيل�المث ـــدة�)عل تشـــجيع�إصـــدار�أدوات�مفي

ـــى�األفـــراد�العامليـــن�فـــي�المجـــال�الطبـــي(. عل

ـــة� ـــان�الوطني ـــن�اللج ـــدة�بي ـــات�الجي ـــأن�الممارس ـــات�بش ـــادل�المعلوم ـــة�تب ـــى�قيم ـــا�عل ـــد�أيًض ـــرى�التأكي ـــياق،�ج ـــذا�الس ـــي�ه وف
والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�التـــي�تشـــارك�فـــي�عمليـــة�دعـــم�األقـــران.

ـــات� ـــى�البعث ـــر�عل ـــي�تؤث ـــاكات�الت ـــن�االنته ـــة�ع ـــات�ذات�الصل ـــع�البيان ـــة�جم ـــل�صعوب ـــات�مث ـــا�تحدي ـــاركون�أيًض ـــر�المش وذك
ـــا.� ـــبة�للتصـــدي�له ـــتراتيجيات�مناس ـــا�ووضـــع�اس ـــذي�يميزه ـــع�ال ـــألة�والطاب ـــذه�المس ـــاق�ه ـــم�نط ـــين�فه ـــراض�تحس ـــة�ألغ الطبي
وبينمـــا�تحظـــى�أهميـــة�جمـــع�هـــذه�البيانـــات�باعتـــراف�عالمـــي،�فقـــد�حظيـــت�باالعتـــراف�ذاتـــه�الصعوبـــة�العمليـــة�للقيـــام�بهـــذا�مـــا�
لـــم�ُيتوصـــل�إلـــى�إجابـــة�عـــن�األســـئلة�التاليـــة:�مـــا�الجهـــة�التـــي�ينبغـــي�أن�ُيعهـــد�إليهـــا�جمـــع�هـــذه�البيانـــات،�وهـــل�تكـــون�الجهـــة�
المثاليـــة�مراقًبـــا�وطنًيـــا�مســـتقاًل�أم�وزارة�الصحـــة�أو�غيرهـــا�مـــن�الســـلطات�الوطنيـــة�أم�العامليـــن�فـــي�مجـــال�الرعايـــة�الصحيـــة؟�
ـــع� ـــن�جم ـــرض�م ـــا�الغ ـــاني؟�وم ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني ـــه�اللج ـــع�ب ـــي�أن�تضطل ـــذي�ينبغ ـــد،�ال ـــدور،�إن�وج ـــا�ال وم
ـــر� ـــر�أســـاس�لصياغـــة�اســـتراتيجيات�وتدابي ـــة�أم�توفي ـــة�الصحي ـــف�ضـــد�الرعاي ـــال�العن ـــي�أعم ـــات:�ضمـــان�مســـاءلة�مرتكب البيان

ـــا؟ ـــات�وحمايته ـــرام�ســـرية�البيان ـــف�ينبغـــي�معالجـــة�مســـألة�احت ـــا؟�وكي ـــة�لمعالجـــة�المســـألة�أم�كالهم عملي

إجماًل، انبثقت العناصر التالية عن حلقة العمل:

اإلقرار�بتوصيات�حلقة�عمل�بروكسل�لعام��2014واألدوات�ذات�الصلة�الرامية�إلى�التصدي�للعنف�ضد�الرعاية�• 
الصحية�من�خالل�األطر�المعيارية�بوصفها�أدوات�قيمة�للجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�
اإلنساني�في�هذا�المجال.�ومن�ثم،�ُشجعت�هذه�اللجان�والهيئات�المماثلة�على�الرجوع�إلى�التقرير�الصادر�عن�

حلقة�عمل�بروكسل�والنظر�في�أفضل�السبل�لتنفيذ�التوصيات�األكثر�صلة�بالسياق�الخاص�بها؛

يضع�الطابع�متعدد�التخصصات�الذي�تتسم�به�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�• 
وقدرتها�االستشارية�في�موضع�جيد�يتيح�لها�التصدي�لمسألة�العنف�ضد�الرعاية�الصحية�في�النزاع�المسلح�

وحاالت�الطوارئ�األخرى،�إذ�إن�أغلب�التدابير�الوقائية�المستخدمة�تستلزم�اتباع�نهج�شامل�من�جانب�مجموعة�
متنوعة�من�األطراف�المعنية.�وتحقيًقا�لهذه�الغاية،�يمكن�للجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�

اإلنساني�أن�تعمل�كمنتدى�قائم�للتنسيق�أو�كعامل�توجيه�إلنشاء�هذا�المنتدى؛

هناك�أهمية�بالغة�للمشاركة�في�المناقشات�بين�األقران�لتبادل�اآلراء�والخبرات�بشأن�أفضل�السبل�للتصدي�للعنف�• 
ضد�الرعاية�الصحية�على�الصعيد�الوطني.
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3. حماية النازحين داخلًيا والمهاجرين في النزاعات المسلحة: ما الدور الذي يمكن أن تضطلع 
به اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني في هذا الصدد؟

ال�يزال�نزوح�األشخاص�يشكل�شاغاًل�إنسانًيا�ملًحا�سواء�داخل�الحدود�أو�عبرها.�وتمتلك�اللجان�الوطنية�للقانون�الدولي�
اإلنساني�والهيئات�المماثلة�إمكانات�عظيمة�لإلسهام�في�تقديم�االستجابة�المؤسسية�الالزمة�لتلبية�االحتياجات�ونقاط�الضعف�

المحددة�لدى�النازحين�داخلًيا�والمهاجرين�الذين�يجدون�أنفسهم�محاصرين�في�النزاعات�المسلحة.
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قـــدم�المقـــرر�الخـــاص�الســـابق�لألمـــم�المتحـــدة�المعنـــي�بحقـــوق�اإلنســـان�لألشـــخاص�النازحيـــن�داخلًيـــا�هـــذه�الموضـــوع،�
ـــلحة. ـــات�المس ـــي�النزاع ـــن�ف ـــا�والمهاجري ـــن�داخلًي ـــاعدة�النازحي ـــة�ومس ـــن�حماي ـــدث�ع فتح

ـــع�مـــن�أســـباب� ـــي�تنب وأكـــد�المقـــرر�الخـــاص�الســـابق�أن�توافـــر�أحـــد�عناصـــر�القســـر�ضـــروري�لحـــدوث�ظاهـــرة�النـــزوح�الت
مختلفـــة�فـــي�النـــزاع�المســـلح.�وشـــدد�علـــى�أن�جوانـــب�االســـتضعاف�التـــي�يعانـــي�منهـــا�النازحـــون�داخلًيـــا�والمهاجـــرون�
المحاصـــرون�فـــي�النـــزاع�المســـلح�تتســـم�بالحـــدة،�وأن�الـــدول�يتعيـــن�عليهـــا�اتخـــاذ�شـــتى�التدابيـــر�لتوفيـــر�الحمايـــة�والمســـاعدة�
ـــر� ـــي�أط ـــاني�ف ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــى�القان ـــا�بمقتض ـــاعدة�المنصـــوص�عليهم ـــة�والمس ـــة�إدراج�الحماي ـــى�أهمي ـــد�عل ـــم.�وأك له
ـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني� معياريـــة�وسياســـاتية�محليـــة�شـــاملة،�مشـــيًرا�إلـــى�أن�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثل

ـــذا�المســـعى. ـــم�ه ـــن�دع ـــا�م ـــدة�تمكنه ـــة�فري ـــع�بمكان تتمت

ـــون� ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــة�العمـــل�حـــول�دور�اللجـــان�الوطني ـــة�خـــالل�حلق ـــت�المناقشـــات�المهمـــة�والقوي تواصل
الدولـــي�اإلنســـاني�فـــي�مجـــال�حمايـــة�النازحيـــن�داخلًيـــا�والمهاجريـــن�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة.�وتبـــادل�المشـــاركون�كثيـــًرا�مـــن�
ـــرت� ـــن.�ولكـــن�أثي ـــا�والمهاجري ـــن�داخلًي ـــى�النازحي ـــق�بخدمـــات�الدعـــم�المقدمـــة�إل ـــا�يتعل ـــدة�فيم ـــى�الممارســـات�الجي ـــة�عل األمثل
ـــا� ـــي�ككل�-�وعواقبه ـــد�المعن ـــكان�البل ـــق�بس ـــا�يتعل ـــيما�فيم ـــزوح�-�ال�س ـــكلة�الن ـــاق�مش ـــا�نط ـــية،�منه ـــواغل�الرئيس ـــض�الش بع
اإلنســـانية�الخطيـــرة؛�والروابـــط�القويـــة�بيـــن�النـــزوح�الداخلـــي�والنـــزاع�المســـلح،�فضـــاًل�عـــن�الحاجـــة�إلـــى�االعتـــراف�
ـــات(� ـــط�بالعصاب ـــي�)المرتب ـــف�الداخل ـــل�العن ـــزوح�أو�الهجـــرة،�مث ـــي�الن ـــي�تســـهم�ف ـــزاع�المســـلح،�الت بالمشـــكالت،�بخـــالف�الن

ـــم�الخاصـــة. ـــة�حســـب�حالته ـــات�المختلف ـــن�ذوي�االحتياج ـــا�والمهاجري ـــن�داخلًي ـــتضعاف�النازحي ـــز؛�واس والتميي

أفـــاد�عـــدد�مـــن�المشـــاركين�بـــأن�بلدانهـــم�صدقـــت�بالفعـــل�علـــى�صكـــوك�رئيســـية�مثـــل�معاهـــدة�كمبـــاال�8ونفذتهـــا�فـــي�
تشـــريعاتها�المحليـــة�أو�كانـــت�بصـــدد�القيـــام�بهـــذا.

ـــي� ـــادة�ف ـــج�ع ـــاني�ال�ُتدم ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــا�أن�اللجـــان�الوطني ـــرة�مفاده ـــا�فك ـــت�عـــن�المناقشـــات�أيًض وانبثق
ـــي� ـــن،�ف ـــا�والمهاجري ـــن�داخلًي ـــاعدة�النازحي ـــة�ومس ـــة�لحماي ـــاتية�محلي ـــة�وسياس ـــر�معياري ـــة�أط ـــى�صياغ ـــة�إل ـــات�الرامي العملي

ـــا. ـــداًل�منه ـــادة�ب ـــدور�الري ـــة�األخـــرى�ب ـــات�الوطني ـــذ�الهيئ ـــن�تأخ حي

اتفاقية�االتحاد�األفريقي�لحماية�ومساعدة�النازحين�داخلًيا�)اتفاقية�كمباال(،�2009. �8
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ـــن� ـــزًءا�م ـــون�ج ـــن�أن�تك ـــاني�يمك ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني ـــى�أن�اللج ـــد�عل ـــم�التأكي ـــذا�الصـــدد،�ت ـــي�ه وف
آليـــات�الرصـــد�والمســـاءلة�الراميـــة�إلـــى�حمايـــة�األشـــخاص�مـــن�النـــزوح،�وكذلـــك�أثنـــاء�النـــزوح�وبعـــده.�فعلـــى�ســـبيل�
ـــل� ـــا�التوص ـــن�داخلًي ـــح�للنازحي ـــي�تتي ـــروف�الت ـــد�الظ ـــة�ورص ـــي�تهيئ ـــدور�ف ـــع�ب ـــة�أن�تضطل ـــان�الوطني ـــن�للج ـــال،�يمك المث
ـــات� ـــاال�9توجيه ـــدة�كمب ـــر�معاه ـــزوح.�وتوف ـــن�الن ـــاءلة�ع ـــد�المس ـــي�رص ـــم،�وف ـــالمتهم�وكرامته ـــل�س ـــة�تكف ـــول�دائم ـــى�حل إل

ـــذا�الصـــدد. ـــي�ه ف

إجماًل، انبثقت العناصر التالية عن حلقة العمل:

أقر�المشاركون�بأن�حلقة�العمل�هيأت�فرصة�مهمة�للجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�• 
إلدراك�إلى�أي�مدى�يمكن�لهم�المشاركة�-�مشاركة�ال�تقتصر�على�منع�انتهاكات�حقوق�النازحين�داخلًيا�والمهاجرين�

بوصفهم�جزًءا�من�السكان�المدنيين�بل�تمتد�لتشمل�أيًضا�العمل�على�اعتماد�تشريعات�لقمع�االنتهاكات�الجسيمة�
للقانون�الدولي�اإلنساني�ضدهم.

إن�الخبرة�التي�تتمتع�بها�اللجان�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�• 
وتشكيلها�المشترك�بين�الوكاالت�يجعلها�هيئات�مناسبة�لإلسهام�في�تصميم�وتنفيذ�حلول�لمشكالت�النازحين�داخلًيا�

والمهاجرين�في�حاالت�النزاع�المسلح.

واألهم�من�ذلك،�أن�هناك�إمكانية�كبيرة�لكي�تسهم�اللجان�والهيئات�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�• 
االستجابة�المؤسسية�الالزمة�لتلبية�احتياجات�النازحين�داخلًيا�والمهاجرين�ومعالجة�جوانب�استضعافهم�في�هذه�

الحاالت.

المرجع�السابق. �9

ـــن� ـــي�يمك ـــبل�الت ـــل�الس ـــد�أفض ـــا�لتحدي ـــًدا�أفريقًي ـــي��25بل ـــم�ف ـــة تقيي ـــام�2016 عملي ـــي�ع ـــة�ف ـــة�الدولي ـــذت�اللجن نف
للـــدول�مـــن�خاللهـــا�الوفـــاء�بالتزاماتهـــا�إزاء�األشـــخاص�النازحيـــن.�وصـــدر�عنهـــا�تقريـــر�يوجـــز�النتائـــج�ويقـــدم�
ـــا� ـــا�حالًي ـــن�داخلًي ـــخاص�النازحي ـــح�األش ـــة�لصال ـــة�عملي ـــى�ممارس ـــاال�إل ـــة�كمب ـــة�اتفاقي ـــة�ترجم ـــأن�كيفي ـــات�بش توصي
ـــة� ـــة�المتعلق ـــدة�التوجيهي ـــم�المتح ـــادئ�األم ـــى�مب ـــا�إل ـــر�أيًض ـــي�التقري ـــواردة�ف ـــات�ال ـــتند�التوصي ـــتقبل.�وتس ـــي�المس وف

ـــرى. ـــق�أخ ـــي�مناط ـــة�ف ـــاتية�محلي ـــة�وسياس ـــر�معياري ـــم�وضـــع�أط ـــتخدامها�لدع ـــن�اس ـــي،�ويمك ـــزوح�الداخل بالن
https://www.icrc.org/en/publication/4287-translating-kampala-convention-practice

ـــا�بمقتضـــى� لالطـــالع�علـــى�مزيـــد�مـــن�المعلومـــات�عـــن�القواعـــد�المتعلقـــة�بالنـــزوح�الداخلـــي�وحمايـــة�النازحيـــن�داخلًي
ـــون  ـــوان: النازح ـــة بعن ـــة الدولي ـــن اللجن ـــادر ع ـــة الص ـــز الوقائـــع القانوني ـــر�موج ـــاني،�انظ ـــي�اإلنس ـــون�الدول القان

ـــي اإلنســـاني:  ـــون الدول ـــا والقان داخلًي
https://www.icrc.org/ar/document/internally-displaced-persons-and-international-humanitarian-
law-factsheet
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ج. التطورات األخيرة والراهنة في مجال القانون الدولي 
اإلنساني ذات الصلة بمسائل الحماية في النزاعات 

المسلحة وبتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

https://www.icrc.org/en/law-and-�:ولالطالع�على�مدونة�القانون�والسياسات،�انظر�،www.icrc.org/arلالطالع�على�معلومات�عامة،�انظر� �10
https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-�:قواعد�بيانات�القانون�الدولي�اإلنساني�متاحة�عبر�الرابط�.policy-newsletters
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/�:وعلى�وجه�أكثر�تحديًدا،�قاعدة�بيانات�القانون�العرفي�متاحة�عبر�الرابط�،,law

 .https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat�:وقاعدة�البيانات�الخاصة�بتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني�على�الصعيد�الوطني�متاحة�عبر�الرابط�،home
أما�»دليل�التنفيذ�الوطني�للقانون�الدولي�اإلنساني«،�الذي�يتضمن�معلومات�عن�االتفاقيات�وتنفيذها،�وحزم�التصديق�والقوانين�النموذجية،�فهو�متاح�على�الموقع�
اإللكتروني�للجنة�الدولية:�https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law ،�ومكاتب�اللجنة�الدولية�في�البلدان�التي�تعمل�بها�

المنظمة.
انظر�موجز�الوقائع�القانونية�عن�األسلحة�المتفجرة�في�المناطق�المأهولة�بالسكان�عبر�الرابط�التالي: �11

https://www.icrc.org/ar/document/explosive-weapons-populated-areas-factsheet. 
انظر: �12

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/weapons/nuclear-weapons.
�انظر:�مقطع�فيديو�صادر�عن�اللجنة�الدولية�بعنوان:�The Arms Trade Treaty: Keeping the Promise،�عبر�الرابط: �13

https://www.icrc.org/en/document/arms-trade-treaty-keeping-promise؛
انظر�أيًضا:�موجز�الوقائع�القانونية�الصادر�عن�اللجنة�الدولية�بعنوان:�معاهدة�تجارة�األسلحة�لعام�2013،�متاح�عبر�الرابط: �

https://www.icrc.org/ar/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet

ـــة� ـــي�اإلنســـاني�ذات�الصل ـــون�الدول ـــرة�فـــي�مجـــال�القان ـــادل�المعلومـــات�بشـــأن�التطـــورات�األخي ـــة�لتب ُخصصـــت�الجلســـة�الثالث
بمســـائل�الحمايـــة�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�وبتنفيـــذ�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�وتضمنـــت�عروًضـــا�قدمهـــا�العديـــد�مـــن�
ـــي اإلنســـاني  ـــون الدول ـــة بالقان ـــات واألدوات المتعلق ـــى�المعلوم ـــروض�عل ـــذه�الع ـــد�ه ـــز�أح ـــد�رك ـــة.�وق ـــة�الدولي ـــي�اللجن ممثل
ـــي� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني ـــل�اللج ـــدة�لعم ـــون�مفي ـــن�أن�تك ـــي�يمك ـــور�والت ـــة للجمه ـــة الدولي ـــا اللجن ـــي أتاحته الت

ـــت.10  ـــبكة�اإلنترن ـــر�ش ـــة�عب ـــوارد�متاح ـــذه�الم ـــع�ه ـــاني.�وجمي اإلنس

ـــا� ـــلحة�وم ـــات األس ـــأن اتفاقي ـــاني بش ـــي اإلنس ـــون الدول ـــال القان ـــي مج ـــورات ف ـــة�التط ـــي�المناقش ـــي�ف وكان�الموضـــوع�التال
ـــة بالســـكان،11 والتطـــورات  ـــة،�وال�ســـيما:�األســـلحة المتفجـــرة فـــي المناطـــق المأهول ـــة�الدولي ـــك�مـــن�مواقـــف�للجن يتصـــل�بذل
ـــم� ـــة�لألم ـــة�العام ـــرار�الجمعي ـــيما�ق ـــا،�وال�س ـــة والقضـــاء عليه ـــى حظـــر األســـلحة النووي ـــة إل ـــود الرامي ـــدة بشـــأن الجه الجدي
المتحـــدة��A/RES/71/258بالمضـــي�قدًمـــا�فـــي�المفاوضـــات�فـــي�عـــام��2017بشـــأن�»صــــك�ملــــزم�قانوًنـــا�لحظـــر�األســـلحة�
النوويـــة،�تمهيـــًدا�للقضـــاء�التـــام�عليهـــا«،�12ومعاهـــدة تجـــارة األســـلحة.�13وجـــرى�التأكيـــد�علـــى�دور�اللجـــان�الوطنيـــة�
والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�وإســـهامها�فـــي�هـــذا�المجـــال،�ال�ســـيما�فيمـــا�يتعلـــق�بالتصديـــق�

ـــا. ـــلحة�وتنفيذه ـــة�باألس ـــوك�ذات�الصل ـــى�الصك ـــي�عل العالم

ـــاز  ـــق بالحتج ـــا يتعل ـــاني فيم ـــي اإلنس ـــون الدول ـــه القان ـــي تواج ـــة الت ـــات الراهن ـــى�التحدي ـــاركون�عل ـــرف�المش ـــًرا،�تع وأخي
ـــة. ـــات العدائي ـــير العملي وس

ـــع� ـــن�)ارتف ـــن�المحتجزي ـــدة�م ـــداًدا�متزاي ـــزور�أع ـــة�ت ـــة�الدولي ـــى�أن�اللجن ـــن�إل ـــد�المتحدثي ـــار�أح ـــاز،�أش ـــق�بالحتج ـــا�يتعل فيم
العـــدد�مـــن��500000فـــي�عـــام��2011إلـــى��900000فـــي�عـــام�2015(�وتراقـــب�عـــادة�الحـــاالت�اإلنســـانية�الكارثيـــة�
ـــوق�اإلنســـان.� ـــرام�حق ـــاب�الخدمـــات�األساســـية�واالحتجـــاز�التعســـفي�وعـــدم�احت ـــاكل�األساســـية�وغي ـــي�تشـــمل�قصـــور�الهي الت
وأوضـــح�المتحـــدث�أن�األســـباب�تمتـــد�مـــن�قصـــور�المـــوارد�إلـــى�نقـــص�التدريـــب�أو�اإلرادة�)السياســـية(.�وفـــي�بعـــض�
ـــباب� ـــن�أس ـــزًءا�م ـــا�ج ـــق�أيًض ـــون�المنطب ـــة�القان ـــدم�كفاي ـــد�ع ـــة،�تع ـــر�الدولي ـــلحة�غي ـــات�المس ـــي�النزاع ـــيما�ف ـــاالت،�ال�س الح
ـــر� ـــا�توف ـــن��150حكًم ـــر�م ـــن�أكث ـــول�اإلضافـــي�األول�تتضم ـــف�والبروتوك ـــات�جني ـــن�أن�اتفاقي ـــم�م ـــى�الرغ ـــكلة.�وعل المش
الحمايـــة�ألســـرى�الحـــرب�والمحتجزيـــن�المدنييـــن�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�الدوليـــة،�هنـــاك�فقـــط�أربعـــة�أحـــكام�توفـــر�الحمايـــة�
للمحتجزيـــن�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�غيـــر�الدوليـــة�)المـــادة��3المشـــتركة�بيـــن�اتفاقيـــات�جنيـــف�والمـــواد��4و�5و�6مـــن�

ـــي(. ـــي�الثان ـــول�اإلضاف البروتوك

ـــذه� ـــج�ه ـــي��2011و2015،�وعرضـــت�نتائ ـــن�عام ـــرة�بي ـــي�الفت ـــذه�المســـألة�ف ـــدول�حـــول�ه ـــع�ال ـــة�م ـــة�الدولي تشـــاورت�اللجن
ـــة�العمـــل�المتعمـــق�بشـــأن� ـــرار��1بمواصل ـــن�الق ـــي�مت ـــن.�وأوصـــى�المؤتمـــر�ف ـــي�والثالثي ـــي�الثان ـــى�المؤتمـــر�الدول ـــة�عل العملي
تعزيـــز�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�مـــن�أجـــل�حمايـــة�األشـــخاص�المحروميـــن�مـــن�حريتهـــم�ألســـباب�تتعلـــق�بالنـــزاع�المســـلح،�
ـــر� ـــذ�وغي ـــة�للتنفي ـــج�الملموســـة�والقابل ـــر�مـــن�النتائ ـــق�واحـــدة�أو�أكث ـــة،�بهـــدف�تحقي ـــر�الدولي وال�ســـيما�النزاعـــات�المســـلحة�غي
ـــة� ـــة�الدولي ـــى�اللجن ـــوة�إل ـــت�الدع ـــك،�ُوجه ـــى�ذل ـــة�إل ـــم.�باإلضاف ـــب�أو�مالئ ـــكل�مناس ـــذ�أي�ش ـــد�تأخ ـــي�ق ـــا،�الت ـــة�قانوًن الملزم
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ـــة� ـــاع�اللجن ـــة.�14وأعـــرب�المتحـــدث�عـــن�اقتن ـــانية�والقانوني ـــا�اإلنس ـــة�بخبرته ـــذه�العملي ـــي�ه ـــدول�واإلســـهام�ف ـــل�ال لتيســـير�عم
ـــدد،� ـــذا�الص ـــي�ه ـــه�ف ـــا�دور�تؤدي ـــاني�له ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــان�الوطني ـــأن�اللج ـــة�ب الدولي
ـــن�مناســـبين� ـــراح�ممثلي ـــا،�واقت ـــى�جـــدول�أعماله ـــان�إدراج�هـــذا�الموضـــوع�بانتظـــام�عل ـــق�ضم ـــال�عـــن�طري ـــى�ســـبيل�المث عل
ـــة� ـــع�المطروح ـــق�بالمواضي ـــا�يتعل ـــدول�فيم ـــدة�لل ـــات�الجي ـــن�الممارس ـــة�ع ـــع�أمثل ـــة،�وجم ـــي�العملي ـــاركة�ف ـــدول�للمش ـــن�ال ع

ـــة. ـــذه�العملي ـــار�ه ـــي�إط ـــدة�ف ـــات�المنعق ـــر�االجتماع ـــة�تقاري ـــق�مناقش ـــن�طري ـــا�ع ـــة،�وربم للمناقش

أمـــا�فيمـــا�يتعلـــق�بموضـــوع�ســـير العمليـــات العدائيـــة،�فقـــد�ذكـــر�المتحـــدث�أن�القواعـــد�الحاليـــة�فـــي�هـــذا�الصـــدد�قـــد�صممـــت�
بحيـــث�تبقـــي�علـــى�التـــوازن�الهـــش�بيـــن�الضـــرورات�العســـكرية�والشـــواغل�اإلنســـانية،�وهـــي�بهـــذه�الصفـــة�ال�تـــزال�مالئمـــة�
ـــذ� ـــى�أن�التنفي ـــي.�وشـــدد�عل ـــع�العمل ـــي�الواق ـــذ�القواعـــد�ف ـــة�تنفي ـــات�بكيفي ـــط�التحدي ـــه.�وترتب ـــن�أجل ـــت�م ـــذي�وضع للغـــرض�ال
ـــة� ـــة�الدولي ـــدث�ليوضـــح�أن�اللجن ـــتطرد�المتح ـــم�اس ـــال.�ث ـــب�كمث ـــدأ�التناس ـــتخدًما�مب ـــد،�مس ـــير�القواع ـــة�تفس ـــى�كيفي ـــد�عل يعتم
ـــات� ـــة�التكنولوجي ـــي�مواجه ـــا�ف ـــة�وانطباقه ـــات�العدائي ـــير�العملي ـــة�بس ـــد�المتعلق ـــير�القواع ـــرة�حـــول�تفس ـــات�الدائ ـــع�المناقش تتاب
الحديثـــة�مثـــل�الحـــرب�اإللكترونيـــة�وعســـكرة�الفضـــاء�الخارجـــي،�وتســـهم�فـــي�هـــذه�المناقشـــات.�وأكـــد�علـــى�أن�اللجـــان�
ـــي� ـــة�الت ـــن�أن�الحماي ـــد�م ـــق�التأك ـــن�طري ـــذا�الصـــدد�ع ـــي�ه ـــهم�ف ـــن�أن�تس ـــاني�يمك ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني الوطني
ـــة�العســـكرية.�ويمكـــن� يوفرهـــا�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�ال�تقوضهـــا�التشـــريعات�الوطنيـــة�أو�الصكـــوك�األخـــرى،�مثـــل�األدل
ـــاء� ـــر�أو�اقتن ـــى�تطوي ـــة�إل ـــدى�الحاج ـــال�حـــول�م ـــبيل�المث ـــى�س ـــدول،�عل ـــم�داخـــل�ال ـــي�تت ـــي�المناقشـــات�الت ـــان�أن�تســـهم�ف للج

ـــة. ـــات�حديث تكنولوجي

لالطالع�على�مزيد�من�المعلومات�حول�هذه�العملية،�انظر�الرابط: �14
https://www.icrc.org/en/document/detention-non-international-armed-conflict-icrcs-work-strengthening-legal-
protection-0.

لالطالع�على�وثيقة�مونترو�وما�يتصل�بها�من�معلومات�وموارد،�انظر: �15
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm.

انظر�أيًضا: �
http://www.mdforum.ch/pdf/The-Montreux-Document-in-a-Nutshell.pdf.

ويمكن�االطالع�على�األداة�التوجيهية�التشريعية�من�خالل�الرابط�التالي: �
http://mdforum.ch/pdf/Legislative-Guidance-Toolkit.pdf

التعليق�على�وثيقة�مونترو�متاح�من�خالل�الرابط:� �
https://www.icrc.org/en/international-review/article/commentary-part-i-montreux-document-pertinent-
international-legal

انظر: �16
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/weapons/new-weapons

لالطالع�على�مزيد�من�المعلومات�عن�دورة�مؤتمر�الحرب�في�المدن،�انظر: �17
https://www.icrc.org/en/document/war-cities-what-stake

د. الفعاليات الجانبية
بجانـــب�جـــدول�األعمـــال�الرســـمي،�ُعقـــدت�ثـــالث�فعاليـــات�جانبيـــة�هيـــأت�للمشـــاركين�منتـــدى�للمناقشـــة�وتبـــادل�اآلراء�
ـــة  ـــات المماثل ـــة والهيئ ـــان الوطني ـــي اللج ـــر ف ـــالل األحم ـــر واله ـــب األحم ـــة للصلي ـــات الوطني ـــول�دور الجمعي ـــرات�ح والخب
المعنيـــة بالقانـــون الدولـــي اإلنســـاني، ووثيقـــة مونتـــرو بشـــأن الشـــركات العســـكرية األمنيـــة الخاصـــة،15 والســـتعراض 

القانونـــي لألســـلحة الجديـــدة ووســـائل وأســـاليب الحـــرب الجديـــدة.16 

ـــت�سلســـلة� ـــي�أطلق ـــات�اإلنســـانية”�الت ـــة�التحدي ـــدن:�مواجه ـــي�الم ـــاش�حـــول�“الحـــرب�ف ـــة�نق ـــا�حلق ـــاع�أيًض واســـتضاف�االجتم
ـــام�17.2017  ـــي�ع ـــة�ف ـــة�الدولي ـــا�اللجن ـــي�نظمته ـــدن�الت ـــي�الم ـــرات�الحـــرب�ف مؤتم
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ه�الخبير المستقل في حديثه�عدًدا�من�الرسائل�الرئيسية�التي�انبثقت�عن�المناقشات�ومنها�ما�يلي: وجَّ

يكتسي�القانون�أهمية�محورية�على�الصعيدين�الوطني�والدولي�-�فهو�ليس�مجرد�مسألة�تقنية�متروكة�لخبراء�• 
القانون،�بل�هو�مكون�أساسي�لمجتمع�عادل�وسلمي.�ويظل�القانون�الدولي�اإلنساني�أداة�بالغة�األهمية�لحماية�

األرواح�والكرامة.�وال�تقل�أهمية�هذا�الفرع�من�فروع�القانون�بسبب�تطور�بعض�أشكال�العنف.�وبالتالي،�هناك�
أهمية�بالغة�لتهيئة�الظروف�المواتية�الحترام�القانون�الدولي�اإلنساني.

ال�تزال�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�تنهض�بدور�مهم�في�مجموعة�متنوعة�• 
من�الظروف،�سواء�كان�البلد�في�حالة�سلم�أو�مشارًكا�في�نزاع�أو�خارًجا�من�نزاع�أو�ال�يزال�متضرًرا�من�نزاع�

تاريخي.�وينبغي�من�ثم�تشجيع�إنشاء�هذه�اللجان.�وال�غنى�عن�االجتماع�العالمي�لدعم�عمل�هذه�اللجان.

من�المهم�للغاية�أن�تتصل�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�بأكبر�عدد�ممكن�من�• 
األطراف�المعنية،�على�المستويات�كافة�وفي�المجاالت�كافة.�ويجب�عليها�العمل�من�أجل�نيل�االعتراف�كجهة�
تنسيقية�)ومرجعية(�وطنية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�ودعم�المبادرات�العالمية�واإلقليمية�الرامية�إلى�

تطوير�القانون�الدولي�اإلنساني�وتعزيزه.�وكان�دور�وإسهام�الجمعيات�الوطنية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر�
محل�تقدير�في�هذا�الصدد.

تنطوي�سيادة�الدول�على�مسؤولية�وتنطوي�المسؤولية�على�المساءلة.�والمساءلة�حيوية�في�جميع�أشكالها،�بما�في�• 
ذلك�بوصفها�طريقة�للتعامل�مع�الماضي�وتلبية�احتياجات�الضحايا�وإرساء�أساس�للسالم�المستدام.

يجب�ترجمة�األفكار�والمشاعر�إلى�عمل�إذا�أرادت�اللجان�والهيئات�المماثلة�أن�تحقق�اختالًفا�على�أرض�الواقع.�• 
وتتمتع�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�بمكانة�تمكنها�من�دعم�الجهود�الرامية�
إلى�تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة،�كما�تبين�ذلك�الخبرات�المتبادلة�واالقتراحات�المقدمة�في�حلقات�عمل�

االجتماع.

ـــاركين،� ـــم�المش ـــة�باس ـــة المغربي ـــي المملك ـــاني ف ـــي اإلنس ـــون الدول ـــة بالقان ـــة المعني ـــة الوطني ـــة اللجن ـــت�رئيس تحدث
ـــة� ـــم�أداء�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثل فســـلطت�الضـــوء�علـــى�نجـــاح�االجتمـــاع،�وال�ســـيما�بوصفـــه�فرصـــة�لتقيي
المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�وتقييـــم�اإلنجـــازات�التـــي�حققتهـــا�والســـبل�التـــي�اتبعتهـــا�للتغلـــب�علـــى�المعوقـــات.

أكدت�أن�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وإن�كانت�ال�تتبع�نموذًجا�منفرًدا�في�• 
تشكيلها�ومهامها،�فهي�تضطلع�جميعها�بدور�مهم�فيما�يتعلق�بتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني.

دعت�الدول�إلى�التمييز�على�نحو�أفضل�بين�حقوق�اإلنسان�والقانون�الدولي�اإلنساني�واالمتناع�عن�إسناد�المسائل�• 
المتعلقة�بالقانون�الدولي�اإلنساني�إلى�الهيئات�الوطنية�المعنية�بحقوق�اإلنسان�وإنشاء�لجان�متخصصة�في�مجال�

القانون�الدولي�اإلنساني.

أشارت�إلى�التحديات�الرئيسية�التي�تواجه�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�• 
ومنها�عدم�وجود�ميزانية�وإدارة�مستقلة�أو�اختالف�مستويات�الخبرة�أو�محدودية�توافر�الخبرة�الوطنية�والتغيرات�

المستمرة�في�العضوية.

ه. مالحظات ختامية
قـــدم�المالحظـــات�الختاميـــة�خبيـــٌر�مســـتقل�تولـــى�مراقبـــة�االجتمـــاع�ورئيـــُس�إحـــدى�اللجـــان�الوطنيـــة�المشـــاركة�المعنيـــة�

بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني.
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ذكرت�المتحدثة�أن�الطابع�االستشاري�للجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�يعني�أن�• 
سلطتها�محدودة،�ومن�ثم�دعت�الدول�إلى�إشراك�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�في�المشاورات�الحكومية�وإلى�

تعزيز�دورها.

باإلضافة�إلى�ذلك،�شددت�على�ضرورة�تشجيع�التعاون�والشراكة�بين�اللجان،�بسبل�من�بينها�االجتماعات�• 
اإلقليمية�ودون�اإلقليمية�والعالمية.

و. النتائج والطريق إلى األمام
ـــي�اإلنســـاني� ـــون�الدول ـــذ�القان ـــز�آمـــن�للمناقشـــات�بشـــأن�تنفي ـــة�حي ـــي�تهيئ ـــة�ف ـــة�المتمثل ـــه�المعلن ـــاع�العالمـــي�أهداف ـــق�االجتم حق
واحترامـــه،�وتوفيـــر�منتـــدى�عالمـــي�حًقـــا�لتبـــادل�المعلومـــات�ووجهـــات�النظـــر�وتطويـــر�الشـــبكات�وتبـــادل�المعلومـــات�
ـــة� ـــؤوليات�المتعلق ـــن�ذوي�المس ـــن�اآلخري ـــراء�الحكوميي ـــاني�والخب ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني ـــي�اللج ـــران�ف ـــن�األق بي

ـــاني. ـــي�اإلنس ـــون�الدول بالقان

ـــي� ـــون�الدول ـــة�للقان ـــا�وطني ـــًدا�لجاًن ـــم�تنشـــئ�بع ـــي�ل ـــدول�الت ـــام�ال ـــارة�ودعـــم�اهتم ـــى�إث ـــاع�إل ـــك،�أدى�االجتم ـــى�ذل ـــة�إل باإلضاف
ـــا�-�وشـــجعت� ـــا�وإثيوبي ـــة�وباكســـتان�وتنزاني ـــات�المتحـــدة�األمريكي ـــال�الوالي ـــى�ســـبيل�المث ـــك�-�ومنهـــا�عل ـــام�بذل اإلنســـاني�بالقي

ـــل�نفســـها. ـــى�إعـــادة�تفعي ـــم�ُتفعـــل�مؤخـــًرا�عل ـــي�ل ـــة�الت اللجـــان�القائم

تعتـــزم�اللجنـــة�الدوليـــة،�بجانـــب�تقييـــم�التوصيـــات�التـــي�خرجـــت�عـــن�االجتمـــاع�بهـــدف�متابعتهـــا�فـــي�الشـــهور�المقبلـــة،�
ـــب� ـــي�طل ـــا�ف ـــُينظر�أيًض ـــا.�وس ـــاني�وأدائه ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني ـــأن�دور�اللج ـــدة�بش ـــة�جدي إصـــدار�أداة�توجيهي
ـــن� ـــن�أجـــل�تيســـير�التبـــادل�بي ـــدى�رقمـــي�للجـــان�الوطنيـــة�للقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�م ـــن�المشـــاركين�توفيـــر�منت ـــر�م كثي

ـــات. ـــذه�الهيئ ـــي�ه ـــران�ف األق





المالحق
جدول األعمال أوًل: 

وثيقة معلومات أساسية ثانًيا: 
قائمة المشاركين ثالًثا: 

الكلمات الفتتاحية رابًعا: 
مالحظات ختامية خامًسا: 
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الملحق 1: جدول األعمال
األربعاء، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 

وصول المشاركين وتسجيلهم )المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف(08:30 - 09:30

الجلسة الفتتاحية09:30 - 10:30
مدير الجلسة:

الدكتورة�هيلين�دورهام،�مديرة�دائرة�القانون�الدولي�والسياسات�اإلنسانية،�اللجنة�الدولية�
المتحدثون الرئيسيون:

السيدة�كريستين�بيرلي،�نائب�رئيس�اللجنة�الدولية
معالي�السيد�فالنتين�زيلويغر،�الممثل�الدائم�لسويسرا�لدى�األمم�المتحدة،�جنيف

استراحة قهوة10:30 - 11:00

مقدمة11:00 - 11:15
معلومات�أساسية�عن�االجتماع�وأهدافه�وتنظيمه

السيدة�كريستينا�بيالنديني،�رئيسة�وحدة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني،�
اللجنة�الدولية

الجلسة األولى )جلسة عامة(11:15 - 12:45
دور�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وعملها:�اإلنجازات�

والتحديات�واآلفاق�المستقبلية
جلسة�مناقشة�عامة�

جلسة�مناقشة�تمهيدية�مع�ممثلي�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني
مدير الجلسة:

السيد�تشارلز�سابغا،�المستشار�القانوني،�دائرة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�
اإلنساني،�اللجنة�الدولية

المتحدثون: 
السيد�هوغو�توريس�أرماس،�اللجنة�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�بيرو؛

الدكتور�عبد�اهللا�مجيد�الرباعي�باسم،�اللجنة�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�العراق؛
السيدة�لييف�بيلنز،�رئيسة�اللجنة�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�بلجيكا

14:00 - 12:45
14:00 - 13:00

غداء/ 
فعالية جانبية

إسهام�الجمعيات�الوطنية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر�في�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�
اإلنساني

تابع الجلسة األولى )تشمل استراحة القهوة(14:00 - 17:00
حوارات�ومناقشات�بين�األقران

المجموعة 1: باللغات اإلنجليزية والفرنسية والروسية
مديرة�الجلسة:�السيدة�ماتيجا�غراسيك،�اللجنة�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�سلوفينيا

المجموعة 2: باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية
مدير�الجلسة:�السيد�بيتسو�ديفيد�مونتودي،�اللجنة�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�جنوب�

أفريقيا
المجموعة 3: باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية

مدير�الجلسة:�السيد�سيرجيو�استرادا�روخاس،�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�المكسيك

حفل استقبال بمركز المؤتمرات17:30 - 19.30
تستضيفه�الحكومة�السويسرية�واللجنة�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�والصليب�األحمر�

السويسري
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الخميس، 1 كانون األول/ ديسمبر 

تابع الجلسة األولى )جلسة عامة(09:00 - 10:30
تقارير�مجموعات�العمل�تليها�مناقشة

استراحة قهوة10:30 - 11:00

الجلسة الثانية )جلسة عامة(11:00 - 12:45
مسائل�محددة:�ما�الدور�الذي�يمكن�أن�تضطلع�به�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�

الدولي�اإلنساني؟
جلسة�مناقشة�تمهيدية�مع�خبراء�وممثلي�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني

مدير الجلسة:
معالي�السيد�يورغ�ليندنمان،�رئيس�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�سويسرا

المتحدث�عن�حفظ�الممتلكات�الثقافية�وحمايتها�في�حالة�نشوب�نزاع�مسلح:
السيد�يان�هالديك،�رئيس�قسم�معاهدات�حماية�التراث�الثقافي،�اليونسكو

المتحدث�عن�حماية�تقديم�الرعاية�الصحية�في�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ�األخرى:
السيد�فريدريك�سيم،�كبير�مستشاري�الرعاية�الصحية�في�خطر،�الصليب�األحمر�النرويجي

المتحدث�عن�حماية�النازحين�داخلًيا�والمهاجرين�في�النزاعات�المسلحة:
البروفيسور�تشالوكا�بياني،�أستاذ�القانون�الدولي،�كلية�لندن�لالقتصاد،�مقرر�األمم�المتحدة�الخاص�

السابق�المعني�بحقوق�اإلنسان�للنازحين�داخلًيا

14:00 - 12:45
14:00 - 13:00

غداء/ 
فعاليتان جانبيتان

تنظيم�الشركات�العسكرية�واألمنية�الخاصة:�ما�الدور�الذي�يمكن�أن�تضطلع�به�اللجان�الوطنية�
للقانون�الدولي�اإلنساني؟

االستعراض�القانوني�لألسلحة�الجديدة�ووسائل�وأساليب�القتال.

تابع الجلسة الثانية )تشمل استراحة القهوة(14:00 - 17:00
حلقة العمل �1بشأن�حفظ�الممتلكات�الثقافية�وحمايتها�في�حالة�نشوب�نزاع�مسلح:�ما�الدور�الذي�
يمكن�أن�تضطلع�به�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�لتنفيذ�إطار�

القواعد�المتعلق�بهذه�المسألة؟
مدير الجلسة: السيد�بنيامين�غوز،�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�بلجيكا

حلقة العمل �2بشأن�حماية�تقديم�الرعاية�الصحية�في�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ�األخرى:�
ما�الدور�الذي�يمكن�أن�تضطلع�به�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�

لتنفيذ�إطار�القواعد�المتعلق�بهذه�المسألة؟
مدير الجلسة: السيد�جيفري�سكيلن،�رئيس�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�أستراليا

حلقة العمل �3بشأن�حماية�النازحين�داخلًيا�والمهاجرين�في�النزاعات�المسلحة:�ما�الدور�الذي�يمكن�
أن�تضطلع�به�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�هذا�الصدد؟

مديرة الجلسة: السيدة�إيفون�غونزاليس،�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�كولومبيا

الحرب في المدن: مواجهة التحديات اإلنسانية – مناقشة عامة17:30 - 19:00

20:00”Parc des Bastions“ عشاء تستضيفه اللجنة الدولية في مطعم
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الجمعة، 2 كانون األول/ ديسمبر  

تابع الجلسة الثانية )جلسة عامة(09:00 - 10:30
تقارير�مجموعات�العمل�تليها�مناقشة

مدير الجلسة:
سعادة�يورغ�ليندنمان،�رئيس�اللجنة�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�سويسرا

استراحة قهوة10:30 - 11:00

الجلسة الثالثة )جلسة عامة(11:00 - 13:00
التطورات�األخيرة�والراهنة�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�ذات�الصلة�بمسائل�الحماية�في�

النزاعات�المسلحة�وبتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني
مدير الجلسة:

الدكتور�كنوت�دورمان،�كبير�المسؤولين�القانونيين،�رئيس�الشعبة�القانونية،�اللجنة�الدولية
المتحدثون�عن�األدوات�الجديدة:

السيدة�جولي�تيننباوم،�المستشار�القانوني�اإلقليمي�ألوروبا،�اللجنة�الدولية؛
السيد�فنسنت�برنار،�رئيس�منتدى�القانون�والسياسات،�اللجنة�الدولية

المتحدث�عن�التطورات�الرئيسية�في�مجال�اتفاقيات�القانون�الدولي�اإلنساني�المتعلقة�باألسلحة:
السيدة�كاثلين�الواند،�رئيسة�وحدة�األسلحة،�اللجنة�الدولية

المتحدث�عن�التحديات�الراهنة�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�ذات�الصلة�باالحتجاز�وسير�
العمليات�العدائية:

الدكتور�جان�فرانسوا�كغوينر،�رئيس�وحدة�المستشارين�القانونيين�المواضيعيين،�اللجنة�الدولية

الجلسة الختامية13:00 - 13:30
استنتاجات�عامة�ومالحظات�ختامية

مدير الجلسة: الدكتور�هيلين�دورهام،�مديرة�دائرة�القانون�الدولي�والسياسات�اإلنسانية،�اللجنة�
الدولية

غداء خفيف13:30 - 14:30

Afternoon )زيارة إلى المتحف الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر )اختيارية
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الملحق 2: وثيقة معلومات أساسية
 أوًل -  اللجان الوطنية والهيئات المماثلة

المعنية بالقانون الدولي اإلنساني......................................................... 31

ثانًيا - جلسات الجتماع........................................................................... 32

 أ.    الجلسة األولى: دور اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون
الدولي اإلنساني وعملها: اإلنجازات، والتحديات، واآلفاق المستقبلية..................... 32
32.................................................................................... تعزيز�احترام�القانون�الدولي�اإلنساني �.1

 2.��كيف�يمكن�أن�تسهم�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني
34.............................................................................. في�تعزيز�احترام�القانون�الدولي�اإلنساني؟�

كيف�سُيناقش�الدور�المعزز�للجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية �.3 
بالقانون�الدولي�اإلنساني�وإسهاماتها.......................................................................................34
35.............................................................................................................. أسئلة�إرشادية� �.4
قراءات�مقترحة�للحصول�على�معلومات�أساسية.........................................................................36 �.5

 ب.  الجلسة الثانية: مسائل محددة: ما الدور الذي يمكن للجان الوطنية
37 ....................... والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني الضطالع به؟

 1.��ما�الذي�يمكن�أن�تفعله�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني
37................................ تنفيذ�القواعد�المتعلقة�بحفظ�الممتلكات�الثقافية�وحمايتها�في�حالة�نشوب�نزاع�مسلح؟�
37...................................................................................................... �القضية�اإلنسانية� أ(�
37................................................................................................ ب(�اإلطار�القانوني�الدولي

��ما�الذي�يمكن�أن�تفعله�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني  ج(�
41.............................................. لتنفيذ�قواعد�حفظ�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نزاع�مسلح�وحمايتها؟�
41............................... �كيف�سُيناقش�تنفيذ�قواعد�صون�الممتلكات�الثقافية�وحمايتها�في�حالة�نزاع�مسلح؟ د(�
41.......................................................................................................... �أسئلة�إرشادية ه(�
�قراءات�مقترحة�للحصول�على�معلومات�أساسية....................................................................42 و(�

 2.��حماية�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�في�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ��األخرى:
 ما�الذي�يمكن�أن�تفعله�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�لتنفيذ��القواعد

التي�تحمي�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�في�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ��األخرى.........................43
43...................................................................................................... �القضية�اإلنسانية� أ(�
44..................................................... ب(�اإلطار�القانوني�الدولي�لحماية�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�

��كيف�يمكن�أن�تدعم�اللجان�الوطنية�المعنّية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�حماية�الرعاية�الصحية  ج(�
46................................................................ أثناء�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ�األخرى؟
46...................... �كيف�سُتناقش�حماية�الرعاية�الصحية�أثناء�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ�األخرى؟ د(�
47.......................................................................................................... �أسئلة�إرشادية ه(�
�قراءات�مقترحة�للحصول�على�معلومات�أساسية....................................................................47 و(�
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 ما�هو�دور�اللجان�الوطنية�والهيئات�المماثلة�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�مجال
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��كيف�يمكن�للجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�اإلسهام�في  ج(�
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أوًل -   اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية 
بالقانون الدولي اإلنساني

انظر�جدول�الدول�األطراف�في�معاهدات�القانون�الدولي�اإلنساني�والمعاهدات�األخرى�ذات�الصلة�على�الموقع�التالي: �1
https://ihl-databases.icrc.org/ihl

كيف يمكن لهذه اللجان أن تسهم في تعزيز الحماية في النزاعات المسلحة من خالل القوانين 
والسياسات الوطنية؟

ـــم� ـــًدا�ودائ ـــا�معق ـــا�دولًي ـــام��1864قانوًن ـــي�ع ـــة�ف ـــف�األصلي ـــة�جني ـــاد�اتفاقي ـــذ�اعتم ـــاني�من ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــح�القان ـــد�أصب لق
ـــة�المرضـــى� ـــن�حماي ـــدًءا�م ـــع،�ب ـــن�المواضي ـــا�م ـــا�عريًض ـــة�نطاًق ـــده�العرفي ـــه�وقواع ـــه�وبروتوكوالت ـــمل�اتفاقيات التطـــور.�وتش
والجرحـــى�والمدنييـــن�واألعيـــان�المدنيـــة�وأســـرى�الحـــرب�والممتلـــكات�الثقافيـــة،�وانتهـــاء�بفـــرض�قيـــود�أو�حظـــر�علـــى�أنـــواع�
ـــب� ـــاني�الواج ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــون�بالقان ـــزاع�ملزم ـــي�أي�ن ـــراف�ف ـــع�األط ـــرب.�وجمي ـــائل�الح ـــلحة�ووس ـــن�األس ـــة�م معين

ـــي.� ـــر�دول ـــلح�غي ـــزاع�مس ـــي�ن ـــتركة�ف ـــلحة�المش ـــات�المس ـــك�الجماع ـــي�ذل ـــا�ف ـــق،�بم التطبي

ولقـــد�باتـــت�اتفاقيـــات�جنيـــف�لعـــام��1949مقبولـــة�اليـــوم�علـــى�المســـتوى�العالمـــي؛�كمـــا�أن�بروتوكوالتهـــا�اإلضافيـــة�
والمعاهـــدات�األخـــرى�ذات�الصلـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�1تتمتـــع�بقبـــول�يـــزداد�نطاقـــه�اتســـاعاً.�ويشـــكل�تصديـــق�الـــدول�
ـــون� ـــال�لقواعـــد�القان ـــن�االمتث ـــه�يتعي ـــر�أن ـــى�فـــي�هـــذا�الصـــدد.�غي ـــة�خطـــوة�مهمـــة�أول ـــى�الصكـــوك�ذات�الصل أو�انضمامهـــا�إل
ـــدول� ـــة�فـــي�حـــاالت�النـــزاع�المســـلح.�وتقـــع�علـــى�عاتـــق�ال ـــة�وحتـــى�توفـــر�الحماي ـــاذه�حتـــى�تكـــون�فعال ـــي�اإلنســـاني�وإنف الدول
ـــي�اإلنســـاني.�وهـــذه�المســـؤولية�مذكـــورة�بوضـــوح�فـــي�المـــادة� ـــون�الدول ـــام�للقان ـــال�الت ـــة�االمتث المســـؤولية�الرئيســـية�عـــن�كفال
ـــا� ـــل�احترامه ـــة�وتكف ـــذه�االتفاقي ـــرم�ه ـــأن�“تحت ـــراف�ب ـــدول�األط ـــب�ال ـــي�تطال ـــع�الت ـــف�األرب ـــات�جني ـــن�اتفاقي ـــتركة�بي �1المش
ـــي.� ـــاني�العرف ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــي�القان ـــا�ف ـــاني�أيًض ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــرام�القان ـــزام�باحت ـــرد�االلت ـــع�األحـــوال”.�وي ـــي�جمي ف

ـــر� ـــاني�واألط ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــرام�القان ـــز�احت ـــض�بتعزي ـــبل�تنه ـــد�س ـــى�تحدي ـــي�إل ـــاع�العالم ـــدف�االجتم ـــام،�يه ـــه�ع وبوج
ـــف� ـــز�مختل ـــة�تعزي ـــة،�بغي ـــات�الوطني ـــن�والسياس ـــص�القواني ـــى�األخ ـــا�عل ـــرق�منه ـــب�االقتضـــاء،�بط ـــرى�حس ـــة�األخ القانوني
ـــتطيع�أن� ـــذي�تس ـــدور�ال ـــد�ال ـــى�تحدي ـــاع�إل ـــعى�االجتم ـــد،�يس ـــن�التحدي ـــد�م ـــلحة.�وبمزي ـــات�المس ـــاء�النزاع ـــة�أثن ـــواع�الحماي أن
تؤديـــه�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�فـــي�هـــذا�الصـــدد،�وكيفيـــة�تعزيـــز�هـــذه�

ـــواه. ـــا�س ـــي�وم ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــاني�عل ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــرام�القان ـــادة�احت ـــي�زي ـــهامها�ف ـــات�إلس الهيئ

األهداف والنتيجة المتوقعة
إن�الهـــدف�مـــن�هـــذا�االجتمـــاع�مماثـــل�للهـــدف�مـــن�االجتماعـــات�العالميـــة�الســـابقة،�وهـــو�توفيـــر�منبـــر�للجـــان�الوطنيـــة�
ـــراًفا� ـــا،�استش ـــأن�أنشـــطتها�وتجاربه ـــات�بش ـــران�وإلجـــراء�مناقش ـــن�األق ـــادل�اآلراء�بي ـــاني�لتب ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان المعني

ـــتقبل.� للمس

ـــات� ـــي�واآللي ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــاني�عل ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــذ�القان ـــة�بتنفي ـــة�المتصل ـــا�العملي ـــى�القضاي ـــاع�عل ـــيركز�االجتم وس
ـــي: ـــا�يل ـــددة�فيم ـــه�المح ـــل�أهداف ـــاني.�وتتمث ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــرام�القان ـــير�احت ـــى�تيس ـــة�إل ـــات�الرامي والعملي

إتاحة�الفرصة�أمام�ممثلي�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وغيرهم�من�الخبراء�الحكوميين�لمناقشة�مهمة� •
اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وأساليب�عملها�وإنجازاتها�والتحديات�المرتبطة�بعملها،�وتحديد�احتياجاتها�

في�مجال�بناء�القدرات�وأشكال�الدعم�األخرى؛�
تقديم�المزيد�من�الدعم�إلنشاء�لجان�وطنية�معنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وتسيير�عملها،�حسب�االقتضاء،�وإجراء�مناقشة� •

استشرافية�الستمرار�أهمية�الهيئات�الوطنية�التي�أسندت�إليها�–�بطريقة�رسمية�أو�غير�رسمية�–�مهمة�تعزيز�القانون�
الدولي�اإلنساني�وتنفيذه�على�المستوى�الوطني،�والدور�المتطور�لهذه�الهيئات�وكيفية�تعزيز�كفاءتها؛

مناقشة�دور�هذه�الهيئات�وإسهامها�في�وضع�القوانين�والسياسات�واالستراتيجيات�وخطط�العمل�الوطنية�بشأن�قضايا� •
معينة�ذات�أهمية�خاصة�بالحماية�في�النزاعات�المسلحة،�وتنفيذ�ما�على�الدول�من�التزامات�بموجب�القانون�الدولي�

اإلنساني؛�
مناقشة�وتحديد�سبل�مواصلة�التنفيذ�على�المستوى�الوطني�لنتائج�–�قرارات/�تعهدات�–�المؤتمر�الدولي�الثاني�والثالثين� •

للصليب�األحمر�والهالل�األحمر.�
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ونتوّقـــع�أن�ُيحـــّدد�االجتمـــاع�–�مـــن�خـــالل�المناقشـــة�المفتوحـــة�وتبـــادل�الخبـــرات�–�الممارســـات�الجيـــدة�وأســـاليب�األداء�
ـــون� ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�الوطني ـــاءة�الهيئ ـــز�كف ـــلحة�وتعزي ـــات�المس ـــي�النزاع ـــة�ف ـــتوى�الحماي ـــع�مس ـــان�رف ـــى�ضم ـــة�إل الرامي

ـــون.� ـــذا�القان ـــرام�له ـــتوى�االحت ـــع�مس ـــى�رف ـــاعدة�عل ـــي�المس ـــاني�ف ـــي�اإلنس الدول

ـــة� ـــة�المعني ـــان�الوطني ـــن�اللج ـــا�بي ـــران�فيم ـــتوى�األق ـــى�مس ـــاون�عل ـــز�التع ـــى�تعزي ـــاع�إل ـــذا�االجتم ـــؤدي�ه ـــا�أن�ي ـــل�أيًض ونأم
ـــق. ـــدان�والمناط ـــف�البل ـــن�مختل ـــاني�م ـــي�اإلنس ـــون�الدول بالقان

وسوف�تنشر�اللجنة�الدولية�نتائج�االجتماع�في�غضون�بضعة�أشهر.�

المشاركون
ـــي� ـــاني،�الت ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�أو�الهيئ ـــان�الوطني ـــو�اللج ـــية�ممثل ـــة�رئيس ـــاع�بصف يحضـــر�االجتم
ـــة� ـــا�مكرس ـــة�بعينه ـــا�هيئ ـــت�لديه ـــي�ليس ـــدول�الت ـــك،�فال ـــى�ذل ـــة�إل ـــم.�وباإلضاف ـــي�العال ـــا�ف ـــا�حالًي ـــن��100منه ـــر�م ـــد�أكث يوج
للقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�والتـــي�يهمهـــا�إنشـــاء�لجنـــة�لهـــذا�الغـــرض�ســـتحضر�بصفـــة�مراقـــب.�ويشـــارك�أيًضـــا�فـــي�
االجتمـــاع�ممثلـــون�مختـــارون�مـــن�منظمـــات�دوليـــة�وإقليميـــة�مختصـــة�لديهـــا�خبـــرة�فـــي�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�وخبـــراء�
ـــن� ـــارة�م ـــة�مخت ـــة�ومجموع ـــة�الدولي ـــن�اللجن ـــون�م ـــك�ممثل ـــه�كذل ـــارك�في ـــم.�ويش ـــم�وخبراته ـــيعرضون�آراءه ـــتقلون،�وس مس

ـــر. ـــالل�األحم ـــر�واله ـــب�األحم ـــة�للصلي ـــات�الوطني الجمعي

وســـُيطلب�مـــن�المشـــاركين�اإلســـهام�باقتراحـــات�عمليـــة�لبلـــوغ�أهـــداف�االجتمـــاع�وللتفكيـــر،�تحقيًقـــا�لهـــذه�الغايـــة،�فـــي�الوســـائل�
ـــي� ـــا�المعروضـــة�ف ـــي�القضاي ـــى�أن�ينظـــروا�ف ـــك�عل ـــم�لذل ـــدة.�ونحثه ـــادل�الممارســـات�الجي ـــوارد�واألدوات�المناســـبة�ولتب والم
هـــذه�الوثيقـــة�وأن�يحّضـــروا�لالجتمـــاع�بهـــدف�اإلســـهام�فـــي�المناقشـــات�بطريقـــة�عمليـــة.�كمـــا�أنهـــم�مدعـــوون�إلـــى�أن�يكونـــوا�
ـــأن� ـــا�بش ـــم�اعتمدته ـــون�بلدانه ـــد�تك ـــي�ق ـــة�الت ـــن�واألنظم ـــن�القواني ـــب�االقتضـــاء،�ع ـــات،�حس ـــادل�المعلوم ـــتعداد�لتب ـــى�اس عل

المواضـــع�المطروحـــة�للمناقشـــة.

المداولت
ُيعقـــد�االجتمـــاع�علـــى�مـــدار�يوميـــن�ونصـــف�يـــوم،�وينقســـم�إلـــى�ثـــالث�جلســـات�عمـــل.�ويتضمـــن�حلقـــات�نقـــاش�بيـــن�
مجموعـــة�مختـــارة�مـــن�الخبـــراء�فـــي�جلســـات�عامـــة،�فضـــاًل�عـــن�مناقشـــات�فـــي�فـــرق�عمـــل.�وبينمـــا�ســـيناقش�جميـــع�
ـــات� ـــن�حلق ـــي�واحـــدة�م ـــى�المشـــاركة�ف ـــى،�فســـيدعون�إل ـــاء�الجلســـة�األول ـــل�الموضـــوع�نفســـه�أثن ـــرق�العم ـــي�ف المشـــتركين�ف

العمـــل�المواضيعيـــة�أثنـــاء�الجلســـة�الثانيـــة.

وستوفر�طوال�االجتماع�خدمات�الترجمة�الفورية�إلى�اللغات�العربية�واإلنجليزية�والفرنسية�والروسية�واإلسبانية.
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ثانًيا - جلسات الجتماع
أ.    الجلسة األولى: دور اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني 

وعملها: اإلنجازات، والتحديات، واآلفاق المستقبلية

تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني  .1
تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على المستوى الوطني 

ـــك� ـــة�ودمـــار�واســـع�النطـــاق،�وذل ـــاة�هائل ـــم�تتســـبب�فـــي�معان ـــاع�العال ـــد�مـــن�بق ـــرة�فـــي�العدي ـــزال�النزاعـــات�المســـلحة�الدائ ال�ت
ـــا� ـــدر�بن ـــد.�ويج ـــه�التحدي ـــى�وج ـــرب�عل ـــار�الح ـــن�آث ـــد�م ـــت�للح ـــة�صيغ ـــن�محكم ـــة�قواني ـــود�مجموع ـــن�وج ـــم�م ـــى�الرغ عل
ـــى� ـــة�احترامـــه�عل ـــي�اإلنســـاني�يضـــع�المســـؤولية�الرئيســـية�عـــن�احترامـــه�وكفال ـــون�الدول ـــي�هـــذا�الصـــدد�أن�نتذكـــر�أن�القان ف

ـــاني. ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــذ�القان ـــا�واجـــب�تنفي ـــذه�المســـؤولية�أيًض ـــع�األحـــوال،�وتشـــمل�ه ـــي�جمي ـــدول�ف ـــق�ال عات

ولكـــي�تكـــون�قواعـــد�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�فعالـــة�وتكفـــل�الحمايـــة�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة،�ال�بـــد�مـــن�االعتـــراف�
ـــة�ذات� ـــدول�للصكـــوك�القانوني ـــول�ال ـــد�قب ـــا.�وُيع ـــق�فيه ـــي�تنطب ـــات�والحـــاالت�الت ـــي�األوق ـــا�ف ـــال�له ـــا،�واالمتث ـــم�به ـــا،�والعل به
ـــة�إمـــا�بالتصديـــق�عليهـــا�أو�االنضمـــام�إليهـــا�خطـــوة�أولـــى�حيويـــة.�وباإلضافـــة�إلـــى�ذلـــك،�ثمـــة�إجـــراءات�أخـــرى�يلـــزم� الصل
ـــذه� ـــط�ه ـــون.�وترتب ـــال�للقان ـــة�لالمتث ـــة�مواتي ـــة�بيئ ـــلم،�لتهيئ ـــت�الس ـــي�وق ـــا�ف ـــدأ�تنفيذه ـــي،�يب ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــا�عل اتخاذه
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ـــر�تشـــريعية� ـــي�اإلنســـاني،�واعتمـــاد�تدابي ـــون�الدول ـــدول�بعـــدة�أمـــور�هـــي:�نشـــُر�القان ـــزام�ال ـــام�األول�بالت ـــي�المق اإلجـــراءات�ف
وتنفيذيـــة�وغيرهـــا�مـــن�تدابيـــر�وضِعـــه�موضـــع�التنفيـــذ؛�ودمُجـــه�فـــي�جميـــع�الجوانـــب�المتعلقـــة�بالعقيـــدة�الميدانيـــة،�وتدريبهـــا،�
ـــي�اإلنســـاني� ـــون�الدول ـــرة�للقان ـــاكات�الخطي ـــع�االنته ـــا؛�ووضـــع�حـــد�لجمي ـــع�عنه ـــي�توق ـــات�الت ـــا،�وتجهيزهـــا،�والعقوب وتعليمه
ـــي�عنصـــًرا� ـــوات�المســـلحة�والمجتمـــع�المدن ـــة�والق ـــوكاالت�والقطاعـــات�الحكومي ـــف�ال ـــن�مختل بتجريمهـــا.�ويشـــكل�التنســـيق�بي
ـــال�للقانـــون�فـــي�األوقـــات�والحـــاالت�التـــي�ينطبـــق�فيهـــا،�ويضمـــن� ـــا�كـــي�يتســـنى�إنشـــاء�نظـــام�وطنـــي�يضمـــن�االمتث ضرورًي

ـــى�النحـــو�المناســـب. ـــاكات�عل ـــع�االنته ـــل�م التعام

 اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني:
تضافر الجهود لتيسير تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على المستوى الوطني

ـــن�100  ـــر�م ـــدول�–�أكث ـــن�ال ـــد�م ـــأ�العدي ـــي،�أنش ـــى�المســـتوى�الوطن ـــي�اإلنســـاني�عل ـــون�الدول ـــذ�القان ســـعًيا�نحـــو�تيســـير�تنفي
ـــية”� ـــات�أساس ـــى�معلوم ـــة�للحصـــول�عل ـــراءات�مقترح ـــوان�“ق ـــدرج�تحـــت�عن ـــن�)انظـــر�الجـــدول�الم ـــت�الراه ـــي�الوق ـــة�ف دول
ـــق� ـــي�اإلنســـاني؛�ويطل ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــع�المســـائل�المتعلق ـــل�م ـــراء�لغـــرض�محـــدد�وهـــو�التعام ـــق�خب ـــة�أو�فري ـــاه(�–�هيئ أدن
ـــي� ـــدول�ف ـــر�بعـــض�ال ـــاني.�ويفك ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــذ�القان ـــة�بتنفي ـــة�المعني ـــة�الوطني ـــم�اللجن ـــب�اس ـــي�الغال ـــان�ف ـــذا�الكي ـــى�ه عل
ـــا� ـــرت�له ـــا�أدت�دورهـــا�بشـــكل�فعـــال�وتوف ـــد�مـــن�هـــذه�اللجـــان،�إذا�م ـــة�الناجحـــة�للعدي ـــة.�وتظهـــر�األمثل ـــات�مماثل إنشـــاء�كيان
ـــي�اإلنســـاني،� ـــون�الدول ـــا�بموجـــب�القان ـــذ�التزاماته ـــي�تنفي ـــدول�ف ـــه�لل ـــذي�تســـتطيع�تقديم ـــع�ال ـــدى�النف ـــة،�م ـــات�المطلوب اإلمكان

ـــذا�المجـــال. ـــي�ه ـــاتها�ف ـــداف�سياس ـــق�أه وتحقي

ـــوع� ـــان�تن ـــوع�اللج ـــس�تن ـــر.�ويعك ـــد�آلخ ـــن�بل ـــا�م ـــي�تعتمده ـــل�الت ـــراءات�العم ـــا�وإج ـــان�ومهمته ـــذه�اللج ـــكل�ه ـــف�هي ويختل
ـــتركة� ـــارية�مش ـــات�استش ـــل�كهيئ ـــا�يعم ـــن�معظمه ـــه.�لك ـــل�في ـــذي�تعم ـــد�ال ـــات�البل ـــع�خصوصي ـــة�م ـــف�كل�لجن ـــدان،�وتتكي البل
ـــلطات� ـــورة�للس ـــدم�المش ـــاني،�وتق ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــا�المتعلق ـــى�بالقضاي ـــات�ُتعن ـــددة�التخصص ـــوزارات�ومتع ـــن�ال بي
ـــيق� ـــورة،�وتنس ـــم�المش ـــج،�وتقدي ـــام�التروي ـــكل�ع ـــان�بش ـــذه�اللج ـــمل�دور�ه ـــكريين.�ويش ـــيين�والعس ـــرار�السياس ـــي�الق وصانع
جميـــع�المســـائل�المتعلقـــة�بالتصديـــق�علـــى�الصكـــوك�الدوليـــة�ذات�الصلـــة�أو�االنضمـــام�إليهـــا،�وتنفيـــذ�القانـــون�الدولـــي�
ــاني� ــي�اإلنسـ ــون�الدولـ ــة�بالقانـ ــز�المعرفـ ــى�تعزيـ ــا�علـ ــان�أيًضـ ــذه�اللجـ ــل�هـ ــي.�وتعمـ ــتوى�الوطنـ ــى�المسـ ــاني�علـ اإلنسـ
ـــدول� ـــك�اعتمـــاد�سياســـات�ال ـــة�واألطـــر�التشـــغيلية،�وكذل ـــي�البرامـــج�التعليمي ـــاًل�ف ـــق�دعـــم�إدراجـــه�مث ـــه�عـــن�طري ـــال�ل واالمتث

ـــاني. ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــر�القان ـــال�تطوي ـــي�مج ـــم�ف ـــا�الدع ـــان�أيًض ـــدم�اللج ـــة؛�وتق واســـتراتيجياتها�ذات�الصل

ـــون� ـــا�القان ـــل�فيه ـــي�تعم ـــدول�الت ـــل�ال ـــدى�تقب ـــى�أي�م ـــدرك�إل ـــاني�ت ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني وألن�اللج
ـــرارات� ـــريعات�والق ـــم�التش ـــي:�تقيي ـــا�يل ـــا�لم ـــع�يؤهله ـــي�وض ـــي�ف ـــا،�فه ـــة�وتنفذه ـــدات�ذات�الصل ـــاني�والمعاه ـــي�اإلنس الدول
ـــوك� ـــن�صك ـــئة�ع ـــات�الناش ـــي�ضـــوء�االلتزام ـــة�ف ـــة�القائم ـــة�الوطني ـــات�الحكومي ـــة،�والسياس ـــراءات�اإلداري ـــة،�واإلج القضائي
القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�المختلفـــة،�وتقديـــم�المشـــورة�للســـلطات�الوطنيـــة�فـــي�القضايـــا�المتعلقـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�
ـــي�اإلنســـاني� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــة�الوطني ـــد�تطـــور�دور�اللجن ـــذا�الشـــأن.�وق ـــي�ه ـــات�والمقترحـــات�ف وصياغـــة�التوصي
ـــد� ـــي�للبل ـــكل�الحكوم ـــن�الهي ـــزًءا�م ـــا�ج ـــح�تدريجًي ـــان�أصب ـــض�اللج ـــاالت.�فبع ـــن�الح ـــد�م ـــي�العدي ـــت�ف ـــرور�الوق ـــا�بم وتأثيره
ـــاني،� ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــا�المرتبطـــة�بالقان ـــع�القضاي ـــي�جمي ـــا�ف ـــرف�به ـــة�استشـــارية�معت ـــا�وظيف ـــت�له ـــه،�وبات ـــل�في ـــذي�تعم ال
ـــى�لجـــان� ـــد�إل ـــة.�وعه ـــات�داخـــل�الحكوم ـــف�الجه ـــن�مختل ـــات�والتنســـيق�بي ـــادل�المعلوم ـــا�منصـــة�لتب ـــا�بوصفه ـــت�قيمته أو�أثبت

ـــة. ـــالغ�القائم ـــات�اإلب ـــة�بآلي ـــا�المتعلق ـــى�أداء�التزاماته ـــا�عل ـــل�فيه ـــي�تعم ـــدان�الت ـــاعدة�البل ـــة،�كمس ـــام�إضافي أخـــرى�بمه

لـــكل�بلـــد�ولـــكل�لجنـــة�وطنيـــة�أو�هيئـــة�مماثلـــة�معنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�ســـماتها�المميـــزة.�ومـــع�ذلـــك�ينبغـــي�
للجميـــع�اســـتيفاء�شـــروط�معينـــة�لكـــي�تـــؤدي�كل�منهـــا�عملهـــا�بفاعليـــة�وتؤتـــي�ثمـــاًرا.�ومـــن�هـــذه�الشـــروط:�أن�يكـــون�
ـــلطات� ـــى�الس ـــارية�إل ـــم�آراء�استش ـــي�تقدي ـــة�ف ـــق�اللجن ـــمل�ح ـــه�تش ـــت�ذات ـــي�الوق ـــة�ف ـــة�ومرن ـــة�قوي ـــمي�ومهم ـــا�وضـــع�رس له
الوطنيـــة�المعنيـــة،�وصياغـــة�التوصيـــات،�بمـــا�فـــي�ذلـــك�حـــق�المبـــادرة�فـــي�هـــذا�الصـــدد،�وأن�يتوفـــر�لهـــا�التشـــكيل،�
والمـــوارد،�والهيـــكل�التشـــغيلي�الـــذي�يمكنهـــا�مـــن�أداء�مهامهـــا،�ويضمـــن�اســـتمرارية�عملهـــا.�وتســـتفيد�اللجـــان�الوطنيـــة�
ـــا�جـــذب� ـــة،�وبإمكانه ـــل�فعال ـــداف�واضحـــة�واســـتخدام�أســـاليب�عم ـــن�وضـــع�أه ـــك�م ـــي�اإلنســـاني�كذل ـــون�الدول ـــة�بالقان المعني
ـــا� ـــز�فعاليته ـــان�تعزي ـــذه�اللج ـــكان�ه ـــبق،�بإم ـــا�س ـــى�م ـــالوة�عل ـــبة.�ع ـــة�مناس ـــتراتيجية�إعالمي ـــا�اس ـــن�خـــالل�تطبيقه ـــاه�م االنتب

ـــي. ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــاني�عل ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــذ�القان ـــة�تنفي ـــن�حال ـــة�ع ـــر�مرحلي ـــداد�تقاري ـــق�إع ـــن�طري ع

علـــى�مـــر�الســـنوات،�وّجهـــت�العديـــد�مـــن�اللجـــان�الوطنيـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�االنتبـــاه�إلـــى�المنفعـــة�
ـــد� ـــة.�وق ـــك�العالق ـــى�تل ـــاظ�عل ـــم�الجغرافـــي�وخارجـــه�والحف ـــم�مـــع�نظرائهـــا�فـــي�اإلقلي ـــة�اتصـــال�دائ ـــة�مـــن�إقامـــة�عالق المتحقق
ـــي�تيســـير� ـــع�ف ـــغ�النف ـــه�بال ـــي،�كان�ل ـــاون�الدول ـــات�التع ـــي�ترتيب ـــًدا�مســـتمًرا�ف ـــر�تزاي ـــب�األحم ـــة�للصلي ـــة�الدولي الحظـــت�اللجن

ـــة. ـــات�والمعرف ـــادل�المعلوم تب

ـــات� ـــذه�الهيئ ـــغيلية�له ـــاذج�التش ـــاني�والنم ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني ـــا�دور�اللج ـــش�فيه ـــرة�يناَق ـــت�أول�م كان
ـــذه� ـــن�ه ـــن�ع ـــات�لممثلي ـــة�اجتماع ـــدت�ثالث ـــام�1996.�وُعق ـــة�ع ـــة�الدولي ـــه�اللجن ـــت�إلي ـــراء�دع ـــاع�للخب ـــار�اجتم ـــن�إط ضم
الهيئـــات�فـــي�2002،�و2007،�و2010.�وانطالًقـــا�مـــن�النقاشـــات�التـــي�أجريـــت�فـــي�تلـــك�االجتماعـــات،�ومـــن�أفضـــل�
ـــة� ـــاني�باللجن ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــال�القان ـــي�مج ـــارية�ف ـــات�االستش ـــدة�الخدم ـــدت�وح ـــة،�أع ـــة�الحالي ـــان�الوطني ـــات�للّج الممارس
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ـــا: ـــات�بينه ـــان�والعالق ـــل�اللج ـــر�عم ـــة�لتيس ـــة�األدوات�التالي الدولي
“GUIDING PRINCIPLES CONCERNING THE STATUS AND METHODS OF OPERATION OF 
NATIONAL BODIES FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW”
ـــى� ـــة�للحصـــول�عل ـــراءات�مقترح ـــر�“ق ـــاني”�)انظ ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني ـــل�اللج ـــهيل�عم ـــة�لتس ـــح�عملي و”نصائ

ـــاه(. ـــية”�أدن ـــات�أساس معلوم

2.  كيف يمكن أن تسهم اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني في تعزيز احترام القانون 
الدولي اإلنساني؟ 

ُكّرســـت�هـــذه�الجلســـة�لتقييـــم�دور�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني،�ووظيفتهـــا،�
ـــات� ـــا�االجتماع ـــي�تمخضـــت�عنه ـــذا�الموضـــوع�الت ـــة�به ـــج�المتعلق ـــات�والنتائ ـــى�النقاش ـــتبني�عل ـــة.�وس ـــا�بصـــورة�عام وعمله
ـــي� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــث�للجـــان�الوطني ـــي�الثال ـــاع�العالم ـــذا�الشـــأن،�ال�ســـيما�االجتم ـــي�ه الســـابقة�ف
ـــي. ـــى�المســـتوى�اإلقليم ـــا�النظـــراء�عل ـــي�يتبادله ـــات�الت ـــى�المعلوم ـــر�2010(،�وعل ـــف،�تشـــرين�األول/�أكتوب اإلنســـاني�)جني

ـــاول�مهمـــة� ـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�فرصـــة�عقـــد�حـــوار�يتن ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــي�اللجـــان�الوطني وســـتتاح�لممثل
الهيئـــات�التـــي�يمثلونهـــا�وأســـاليب�عملهـــا،�وكذلـــك�إنجازاتهـــا،�والتحديـــات�المصاحبـــة�لعملهـــا.�وســـيطلب�منهـــم�التحـــدث�عـــن�
ـــة� ـــك�فرص ـــاركين�كذل ـــتتاح�للمش ـــا.�وس ـــي�واجهته ـــات�الت ـــن�التحدي ـــبابها،�وع ـــرح�أس ـــم�وش ـــا�هيئاته ـــي�حققته ـــات�الت النجاح
ـــون� ـــد�تك ـــي�ق ـــرى�الت ـــل�األخ ـــد�العوام ـــراء،�وتحدي ـــن�النظ ـــم�م ـــك�الدع ـــي�ذل ـــا�ف ـــة،�بم ـــم�المتاح ـــكال�الدع ـــى�أش ـــرف�عل التع

ـــبكي. ـــط�الش ـــدرات�والرب ـــاء�الق ـــل�بن ـــدة�مث مفي

وســـيطلب�مـــن�المشـــاركين�أيًضـــا�التفكيـــر�فـــي�األهميـــة�المســـتمرة�للهيئـــات�الوطنيـــة�–�الرســـمية�منهـــا�وغيـــر�الرســـمية�
–�المكلفـــة�بالمهمـــة�المحـــددة�المتمثلـــة�فـــي�تعزيـــز�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�وتنفيـــذه�علـــى�المســـتوى�الوطنـــي،�وفـــي�
الـــدور�المتنامـــي�لتلـــك�الهيئـــات،�وســـبل�تعزيـــز�كفاءتهـــا.�ومـــن�المقـــرر�كذلـــك�مناقشـــة�آفـــاق�تعزيـــز�دور�هـــذه�الهيئـــات�
ـــّم.� ـــى�نطـــاق�أع ـــي�اإلنســـاني�عل ـــون�الدول ـــرام�القان ـــز�احت ـــي�تعزي ـــي�اإلســـهام�ف ـــي،�وف ـــى�المســـتوى�الوطن ـــي�المســـتقبل،�عل ف

وتتمخـــض�عـــن�هـــذه�النقاشـــات�مقترحـــات�فـــي�هـــذا�الشـــأن.

أمـــا�المشـــاركون�مـــن�البلـــدان�التـــي�لـــم�تنشـــئ�بعـــد�لجنـــة�وطنيـــة�أو�هيئـــة�مماثلـــة�معنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�
ـــائها. ـــاح�إلنش ـــه�–�والدعـــم�المت ـــام�ب ـــا�القي ـــا�يمكنه ـــه�وم ـــع�ب ـــا�تضطل ـــا�–�م ـــات،�ودوره ـــذه�الكيان ـــل�ه ـــف�تعم فســـيتعرفون�كي

ويجـــب�أن�تتيـــح�النقاشـــات�التعـــرف�علـــى�العناصـــر�الالزمـــة�لصياغـــة�مبـــادئ�إرشـــادية�إضافيـــة�حـــول�دور�اللجـــان�الوطنيـــة�
والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني.

كيف سُيناقش الدور المعزز للجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وإسهاماتها؟  .3
ـــة� ـــان�وطني ـــون�للج ـــة�ممثل ـــي�الحلق ـــارك�ف ـــل.�يش ـــرق�العم ـــات�ف ـــا�مناقش ـــتهاللية�تتبعه ـــاش�اس ـــة�نق ـــن�حلق ـــة�م ـــون�الجلس تتك
مختلفـــة�معنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�يتولـــون�وصـــف�تشـــكيل�لجانهـــم�ودورهـــا�باإلضافـــة�إلـــى�إنجازاتهـــا�ومـــا�واجههـــا�
ـــي� ـــات�ف ـــراء�مناقش ـــة�إج ـــة�العام ـــي�الجلس ـــرض�الموضـــوع�ف ـــي�ع ـــة.�ويل ـــس�المنصرم ـــنوات�الخم ـــالل�الس ـــات�خ ـــن�تحدي م
إطـــار�ثـــالث�فـــرق�عمـــل�بالتـــوازي،�توفـــر�للمشـــاركين�منتـــدى�إلجـــراء�نقـــاش�غيـــر�رســـمي�وتبـــادل�تفاعلـــي�لـــآراء�
ـــة� ـــة�عام ـــد�جلس ـــاركون�عق ـــاود�المش ـــرر.�ويع ـــاعدة�مق ـــل�بمس ـــًرا�يعم ـــا�ميس ـــار�إليه ـــل�المش ـــرق�العم ـــتضم�ف ـــرات.�وس والخب
ـــق�ومـــا�توصـــل� ـــًرا�عـــن�مناقشـــات�الفري ـــق�عمـــل،�تقري ـــرر�واحـــد�مـــن�كل�فري ـــي�يعـــرض�خاللهـــا�مق ـــوم�التال ـــاح�الي ـــي�صب ف

ـــات. ـــداء�مالحظ ـــئلة�أو�إب ـــه�أس ـــودون�توجي ـــن�ي ـــاركين�الذي ـــة�للمش ـــى�الكلم ـــك�ُتعط ـــد�ذل ـــتنتاجات.�وبع ـــن�اس ـــه�م إلي

ـــطة� ـــاركة�نش ـــق�مش ـــان�تحقي ـــة�لضم ـــداد�الجلس ـــد�إع ـــاه�عن ـــة�أدن ـــادية�المبين ـــئلة�اإلرش ـــي�األس ـــر�ف ـــاركون�للنظ ـــى�المش ويدع
ـــة. ـــات�ثري ومناقش
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أسئلة إرشادية   .4
ـــط� ـــتخدمت�فق ـــد�اس ـــة”�ق ـــة�“اللجن ـــاني”�أو�كلم ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــة�الوطني ـــارة�“اللجن ـــة�أن�عب ـــى�مالحظ يرج
ـــا�للتبســـيط؛�وبالتالـــي�فالدعـــوة�موجهـــة�أيًضـــا�إلـــى�ممثلـــي�الهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�للتفكيـــر� توخًي

ـــي�هـــذه�األســـئلة�ومناقشـــتها.� ف

وضع اللجنة الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وهيكلها ووظائفها وصالحياتها  أوًل -  
ما�هيكل�لجنتكم�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�ووضعها�وما�مهامها�وصالحياتها؟�ما�هي�خصائص�لجنتكم�الوطنية�المعنية�. 1

بالقانون�الدولي�اإلنساني�التي�أثبتت�أنها�أساسية�في�تحقيق�إنجازاتها؟�ما�الفرص�الرئيسية�التي�أتاحتها�هذه�الخصائص؟
ما�الخصائص�التي�تعترض�عمل�لجنتكم�بشكل�فعال؟�وما�التحديات�التي�واجهتها�عند�تنفيذ�مهامها�وممارسة�صالحياتها؟�وما�الالزم�. 2

للتغلب�على�هذه�التحديات؟

ثانًيا -   طرق عمل اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وإنجازاتها والتحديات التي 
تواجهها

ما�اإلنجازات�الرئيسية�التي�حققتها�لجنتكم�منذ�عام�2010؟. 1
ما�طرق�عملها؟�وكيف�تحدد�أولوياتها�وأهدافها؟�وما�الذي�تقوم�به�لتوضيح�عملها؟�. 2
ما�التحديات�التي�تواجه�لجنتكم؟�ما�الذي�تحتاج�إليه�للتغلب�على�تلك�التحديات�لتعزيز�فاعليتها؟�ما�نوع�الدعم�الذي�سيكون�من�المفيد�أن�. 3

تحصل�عليه؟

العالقة مع الجهات الوطنية والتعاون الدولي ثالًثا -  
ما�الصالت�بين�لجنتكم�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�والجهات�الوطنية�األخرى�المعنية�به،�بمن�في�ذلك�المشرعون�والقضاة�. 1

والوكاالت�الحكومية�األخرى�)مثل�اللجنة�الوطنية�لحقوق�اإلنسان،�إذا�كانت�هناك�واحدة(،�والقوات�المسلحة،�وقوات�األمن،�والجمعية�
الوطنية�للصليب�األحمر�أو�للهالل�األحمر،�والمجتمع�المدني؟

هل�أنشأت�لجنتكم�روابط�بينها�وبين�اللجان�الوطنية�األخرى�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�وحرصت�على�أن�تتبادل�معها�المعلومات�. 2
وأفضل�الممارسات�وغيرها؟�إذا�كانت�هذه�هي�الحال،�كيف�تم�ذلك�وما�دور�المنظمات�العالمية�أو�اإلقليمية�في�هذا�الشأن،�إن�وجد؟�هل�

كان�للجنة�الدولية�للصليب�األحمر�دور؟�هل�هناك�عقبات�تحول�دون�وجود�هذا�التبادل�وكفالة�استمراره؟�إذا�كانت�هذه�هي�الحال،�ما�الذي�
يمكن�القيام�به�للمساعدة�في�إقامة�حوار�بين�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�على�المستوى�اإلقليمي�أو�العالمي�وتعزيز�هذا�

الحوار؟

الدور المعزز للجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني على المستوى المحلي وخارجه رابًعا – 
هل�تؤدي�لجنتكم�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�دوًرا�في�أي�من�األوجه�التالية؟. 1

تقييم�التشريعات�القائمة�واألحكام�القضائية�والسياسات�التي�تتبعها�دولتكم�حيال�االلتزامات�الناشئة�عن�صكوك�دولية�خاصة�بالقانون�الدولي�• 
اإلنساني�هي�طرف�فيها�والتطورات�ذات�الصلة؛�

اإلعالن�عن�إجراء�هذه�التقييمات؛�• 

إعداد�القرارات�أو�التعهدات�أو�خطط�العمل�التي�اعتمدت�تحت�إشراف�المؤتمر�الدولي�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر�و/�أو�متابعتها؛• 

إعداد�القرارات�أو�االلتزامات�أو�التقارير�التي�اعتمدت�تحت�إشراف�المنظمات�الدولية�سواء�على�المستوى�العالمي�أو�اإلقليمي�والخاصة�• 
بمعاهدات�دولية�محددة�و/�أو�متابعتها�)للحصول�على�أمثلة�على�التزامات�تقـديم�التقارير�ذات�الصلة،�انظر�“متطلبات�تقديم�التقارير�
بموجب�القانون�الدولي�اإلنساني�والصكوك�األخرى�ذات�الصلة”�)باللغة�اإلنجليزية(،�المدرجة�أدناه�تحت�عنوان”�قراءات�مقترحة�

للحصول�على�معلومات�أساسية”(.

بخالف�المهام�والصالحيات�االعتيادية�الممنوحة�عادة�للجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�هل�تضطلع�لجنتكم�الوطنية�المعنية�. 2
بالقانون�الدولي�اإلنساني�بأنشطة�أخرى�لتعزيز�احترام�القانون�الدولي�اإلنساني،�بما�في�ذلك�خارج�بلدكم؟�إذا�لم�تكن�هذه�هي�الحال،�هل�

سيمكنها�االضطالع�بتلك�األنشطة؟�يرجى�عند�اإلجابة�عن�هذا�السؤال�أخذ�األنشطة�المبينة�في�السؤال�السابق�في�الحسبان.�
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قراءات مقترحة للحصول على معلومات أساسية  .5
اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر،�موجز�وقائع�قانونية،�اللجان�الوطنية�المعنية�بتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني،�كانون�الثاني/� •

يناير
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-implementation-international-humanitarian-
law-0

•  ICRC, Guiding Principles Concerning the Status and Methods of Operation of National Bodies for the  
Implementation of International Humanitarian Law, May 1998:
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/guiding_principles_national_committees.htm

نصائح�عملية�لتسهيل�عمل�اللجان�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني •
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsh9h.htm

اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر،�“دور�اللجان�الوطنية�المعنية�بتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني�وتأثيرها”�في�إصدار�“منع� •
الجرائم�الدولية�وقمعها:�من�أجل�نهج�“متكامل”�قائم�على�الممارسة�الوطنية”،�شباط/�فبراير�2014

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p4138.htm
اللجنة�الدولية،�موجز�وقائع�قانونية،�تنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني:�من�القول�إلى�الفعل،�حزيران/�يونيو�2002 •

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jnxn.htm
اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر،�جدول�اللجان�الوطنية�والهيئات�الوطنية�األخرى�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني،�أُجري� •

آخر�تحديث�له�في�حزيران/�يونيو��2016)متاح�باللغة�اإلنجليزية�ويصدر�قريًبا�على�موقع�اللجنة�الدولية�باللغة�العربية(
https://www.icrc.org/en/document/table-national-committees-and-other-national-bodies-
international-humanitarian-law

قراءات مقترحة أخرى للحصول على معلومات أساسية
قاعدة�بيانات�اللجنة�الدولية�حول�التطبيق�الوطني�للقانون�الدولي�اإلنساني: •

https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
وثائق�اللجنة�الدولية�عن�التطبيق�الوطني�للقانون�الدولي�اإلنساني: •

https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.
VMJvPNLF_09

•  ICRC, “Regular Reporting Requirements under International Humanitarian Law and Other  
 Relevant Instruments” in Preparatory Discussion in view of the Third Meeting of States on Strengthening

 Compliance with IHL of mid - 2014 – Reporting and Thematic Discussions on IHL and Overview of a Meeting

of States: Background Document, November 2013: https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/2013-12-
preparatory-discussion-strengthening-ihl-meeting-2014-icrc.pdf

كريستنيا�بيالنديني،�كفالة�االمتثال�للقانون�الدولي�اإلنساني�على�الصعيد�الوطني:�دور�اللجان�الوطنية�للقانون�الدولي� •
اإلنساني�وأثرها،�المجلة�الدولية�للصليب�األحمر،�2014. 

https://www.icrc.org/ar/node/28302
•  Mariana Salazar Albornoz, “The work of Mexico’s Inter - ministerial Committee on  

 international humanitarian law”, International Review of the Red Cross, Vol. 96, Nos 895/ 896,
December 2014, pp. 1049 – 1059: https://www.icrc.org/en/international-review/article/
work-mexicos-interministerial-committee-international-humanitarian-law

•  Tania Elizabeth Arzapalo Villón, “Peru’s National Committee for the Study and Implementation  
 of International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, Vol. 96, Nos 895/
896, December 2014, pp. 1061 – 1073: https://www.icrc.org/en/international-review/article/
perus-national-committee-study-and-implementation-international

•  Frédéric Casier and Alix Janssens, “Belgium’s Interministerial Commission for Humanitarian Law:  
 Playing a key role in the implementation and promotion of IHL”, International Review of the Red Cross,
Vol. 96, Nos 895/ 896, December 2014, pp. 1075 – 1091: https://www.icrc.org/en/international-review/
article/belgiums-interministerial-commission-humanitarian-law-playing-key-role
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1 كانون�األول/�ديسمبر�2016

ب.  الجلسة الثانية: مسائل محددة: ما الدور الذي يمكن للجان لوطنية والهيئات المماثلة 
المعنية بالقانون الدولي اإلنساني الضطالع به؟

1.  ما الذي يمكن أن تفعله اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني لتنفيذ القواعد المتعلقة 
بحفظ الممتلكات الثقافية وحمايتها في حالة نشوب نزاع مسلح؟ 

أ( القضية اإلنسانية 
ـــة.�ويتخـــذ�هـــذا�العنـــف�أشـــكااًل�مختلفـــة،�منهـــا:� ـــارزة�فـــي�النزاعـــات�الحديث ـــكات�الثقافيـــة�ســـمة�ب ـــال�الممتل أضحـــى�العنـــف�حي
ـــام�بعمليـــات�عســـكرية� ـــم�الثقافيـــة�والتاريخيـــة�التـــي�ال�قيمـــة�عســـكرية�لهـــا�كوســـيلة�حـــرب؛�والقي الهجـــوم�المتعمـــد�علـــى�المعال
ـــان�كضـــرر�عرضـــي�أو� ـــر�بعـــض�األعي ـــى�تدمي ـــى�أهـــداف�عســـكرية؛�وحت ـــت�إل ـــة�تحول ـــة�مهم ـــكات�ثقافي ـــى�ممتل للهجـــوم�عل

ـــي�بحـــت.� كعمـــل�تخريب

وســـتبقى�حمايـــة�أرواح�النـــاس�األولويـــة�القصـــوى�علـــى�الـــدوام،�لكـــن�احتـــرام�كرامتهـــم�اعتبـــار�حاســـم�أيًضـــا�خـــالل�
ـــوة� ـــان�الخط ـــب�األحي ـــي�أغل ـــة�كان�ف ـــكات�الثقافي ـــد�للممتل ـــر�المتعم ـــرة�أن�التدمي ـــة�األخي ـــت�األمثل ـــلحة.�وأثبت ـــات�المس النزاع
ـــة� ـــة�مهم ـــة�ثقافي ـــا�قيم ـــي�له ـــة�الت ـــم�األثري ـــع�والمعال ـــان�والمواق ـــة�األعي ـــن.�وحماي ـــكاب�إســـاءات�بحـــق�المدنيي ـــي�تســـبق�ارت الت
بالنســـبة�للنـــاس�هـــي�فـــي�كثيـــر�مـــن�األحيـــان�جـــزء�ال�يتجـــزأ�مـــن�العمليـــة�اإلنســـانية�الشـــاملة�التـــي�تهـــدف�إلـــى�حمايـــة�أرواح�

ـــا.� ـــا�وثيًق ـــان�ارتباًط ـــن�مرتبط ـــى�أن�االثني ـــًرا�إل ـــم،�نظ ـــكان�وكرامته الس

ـــون� ـــي�القان ـــدات�وف ـــون�المعاه ـــي�قان ـــخة�ف ـــلح�راس ـــزاع�مس ـــة�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــم�حماي ـــي�تحك ـــد�الت والقواع
ـــا.�وينبغـــي�أن� ـــا�عالمًي ـــًدا�جـــًدا�مـــن�أن�يكـــون�تطبيًق ـــزال�بعي ـــا�ال�ي ـــدول�له ـــق�ال ـــى�حـــد�ســـواء،�لكـــن�تطبي ـــي�عل ـــي�العرف الدول
ـــي�ســـبق�أن�صادقـــت� ـــدول�الت ـــة�الملزمـــة�أو�أن�ينضـــم�إليهـــا،�لكـــن�يمكـــن�لل ـــى�الصكـــوك�الدولي ـــدول�عل ـــد�مـــن�ال يصـــّدق�مزي

ـــي�الداخـــل.� ـــا�ف ـــود�لتنفيذه ـــن�الجه ـــد�م ـــذل�المزي ـــا�أن�تب ـــت�إليه ـــدات�أو�انضم ـــذه�المعاه ـــى�ه عل

ويمكـــن�أن�تـــؤدي�اللجـــان�الوطنيـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�دوًرا�مهًمـــا�فـــي�هـــذا�الصـــدد،�نظـــًرا�للطبيعـــة�
الخاصـــة�لوالياتهـــا�وللطابـــع�متعـــدد�االختصاصـــات�لتكوينهـــا.�فليـــس�بوســـعها�فقـــط�أن�تحـــث�ســـلطات�الدولـــة�علـــى�التصديـــق�
ــذ� ــأن�تنفيـ ــة�بشـ ــادات�ملموسـ ــا�إرشـ ــا�أن�ُتســـدي�لهـ ــا�أيًضـ ــل�بإمكانهـ ــة،�بـ ــة�ذات�الصلـ ــة�الدوليـ علـــى�الصكـــوك�القانونيـ
ـــات�الســـلم،�بمـــا�فيهـــا�اعتمـــاد�تشـــريعات� ـــي�ينبغـــي�النظـــر�فيهـــا�فـــي�أوق ـــة�الت ـــة�العملي ـــر�الحماي المجموعـــة�الواســـعة�مـــن�تدابي

ـــة.� ـــة�مالئم ـــح�وطني ولوائ

ب( اإلطار القانوني الدولي2
يســـعى�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�إلـــى�الحـــد�مـــن�آثـــار�النزاعـــات�المســـلحة�ألســـباب�إنســـانية.�وهـــو�يحمـــي�األشـــخاص�الذيـــن�
ـــى�وســـائل�الحـــرب�وأســـاليبها.� ـــوًدا�عل ـــرض�قي ـــا�ويف ـــوا�عـــن�المشـــاركة�فيه ـــن�كّف ـــة�أو�الذي ـــال�العدائي ـــي�األعم ال�يشـــاركون�ف
وهـــو�يفـــرض�بذلـــك�علـــى�الـــدول�واألطـــراف�المشـــاركة�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�التزامـــات�وضمانـــات�أساســـية�توّجـــه�ســـير�

ـــة�عامـــة.� ـــان�المدني ـــة�األعي ـــى�حماي ـــة�إل ـــك�الهادف ـــة.�وتشـــمل�هـــذه�االلتزامـــات�تل ـــات�العدائي العملي

ويحمـــي�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�الممتلـــكات�الثقافيـــة�خـــالل�النزاعـــات�المســـلحة�بطريقتيـــن.�فنظـــًرا�إلـــى�أن�هـــذه�الممتلـــكات�
مدنيـــة�بطبيعتهـــا،�تنطبـــق�عليهـــا�األحـــكام�التـــي�تحمـــي�األعيـــان�المدنيـــة.�باإلضافـــة�إلـــى�ذلـــك،�فـــإن�الـــدول�وإذ�أقـــرت�
ـــًدا.� ـــاغل�تحدي ـــذا�الش ـــاول�ه ـــي�تتن ـــدات�الت ـــن�المعاه ـــدًدا�م ـــدت�ع ـــي�اعتم ـــة،�فه ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــة�الخاصـــة�لحماي باألهمي

ـــة� ـــو�اتفاقي ـــلحة�ه ـــات�المس ـــي�النزاع ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــي�الممتل ـــذي�يحم ـــي�ال ـــي�الدول ـــار�القانون ـــي�اإلط ـــاس�ف ـــر�األس وإن�حج
ـــن� ـــي�تتضم ـــام�1954(.�وه ـــاي�لع ـــة�اله ـــلح�)اتفاقي ـــزاع�مس ـــة�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــام��1954لحماي ـــاي�لع اله
ـــة� ـــكات�الثقافي ـــى�الممتل ـــّرف�عل ـــارة�خاصـــة�للتع ـــدد�ش ـــة،�وُتح ـــة�والثابت ـــكات�المنقول ـــمل�الممتل ـــة�يش ـــكات�الثقافي ـــا�للممتل تعريًف
ـــة.� ـــكات�الثقافي ـــة”�للممتل ـــة�“خاص ـــة”�وحماي ـــة�“عام ـــن�حماي ـــّون�م ـــام�مك ـــى�نظ ـــص�عل ـــدرع�األزرق،�وتن ـــي�ال ـــة،�ه المحمي
ويتنـــاول�البروتوكـــول�األول�التفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام��1954حصـــًرا�موضـــوع�حمايـــة�الممتلـــكات�الثقافيـــة�فـــي�حـــاالت�
ـــي� ـــراث�الثقاف ـــززة”�للت ـــة�المع ـــن�“الحماي ـــام�م ـــع�نظ ـــام��1999وض ـــي�لع ـــول�الثان ـــم�البروتوك ـــرز�معال ـــن�أب ـــالل؛�وم االحت

لالطالع�على�استعراض�شامل�لإلطار�القانوني�الدولي�بشأن�حماية�الممتلكات�الثقافية�أثناء�النزاعات�المسلحة،�بما�في�ذلك�موجز�الوقائع�المعنون�“�اتفاقية�عام� �2
�1954لحماية�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نزاع�مسلح�وبروتوكوالها،�)تشرين�الثاني/�نوفمبر�2014(،�يرجى�االطالع�على�الرابط�التالي:

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property



تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية �38

ـــة� ـــض�عـــن�النجـــاح�المحـــدود�لنظـــام�“الحماي ـــك�للتعوي ـــى�البشـــرية،�3وذل ـــة�بالنســـبة�إل ـــن�األهمي ـــب�م ـــر�جان ـــذي�يكتســـي�أكب ال
ـــة”.� الخاص

وإضافـــة�إلـــى�الحمايـــة�التـــي�تكفلهـــا�معاهـــدة�الهـــاي�لعـــام��1954وبروتوكوالهـــا�لعامـــي��1954و�1999للممتلـــكات�
ـــام�1949  ـــف�لع ـــات�جني ـــان�التفاقي ـــوالن�اإلضافي ـــا�البروتوك ـــة�يكفله ـــة�خاص ـــك�بحماي ـــرة�كذل ـــذه�األخي ـــى�ه ـــة،�تحظ الثقافي

المؤرخـــان��8حزيـــران/�يونيـــو��1977)البروتوكـــوالن�اإلضافيـــان�األول�والثانـــي(.4

وتشكل�الحماية�الخاصة�للتراث�الثقافي�لجميع�الشعوب�كذلك�جزًءا�من�القانون�العرفي�الدولي.5

صون الممتلكات الثقافية في أوقات السلم من تداعيات النزاعات المسلحة
تتضمـــن�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام��1954وبروتوكوالهـــا�لعامـــي��1954و�1999بعـــض�التدابيـــر�واآلليـــات�التـــي�تعـــزز�تنفيذهـــا�
ـــدول�“أن�تتعهـــد�باالســـتعداد� ـــى�ال ـــى�أن�عل ـــة�عـــام��1954عل ـــادة��3مـــن�اتفاقي ـــًدا،�تنـــص�الم ـــا.�وتحدي ـــرام�أحكامه ـــل�احت وتكف
ـــي�تراهـــا� ـــر�الت ـــزاع�مســـلح�باتخـــاذ�التدابي ـــد�تنجـــم�عـــن�ن ـــي�ق ـــة�مـــن�األضـــرار�الت ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــت�الســـلم�لوقاي ـــذ�وق من
ـــام�1999  ـــي�لع ـــول�الثان ـــن�البروتوك ـــر.�ويتضم ـــذه�التدابي ـــون�ه ـــن�أن�تك ـــا�يمك ـــل�عم ـــي�تفاصي ـــن�دون�أن�تعط ـــة”،�م مالئم
ـــمل� ـــلم.�6وتش ـــات�الس ـــي�أوق ـــا�ف ـــي�اتخاذه ـــي�ينبغ ـــة�الت ـــر�الملموس ـــن�التدابي ـــددة�ع ـــة�مح ـــدد�وأمثل ـــذا�الص ـــي�ه ـــات�ف توجيه
ـــي؛� ـــار�المبان ـــق�أو�مـــن�انهي ـــة�مـــن�الحرائ ـــر�الطـــوارئ�للحماي ـــط�لتدابي ـــم�حصـــر؛�والتخطي ـــي:�إعـــداد�قوائ ـــر�مـــا�يل هـــذه�التدابي
واالســـتعداد�لنقـــل�الممتلـــكات�الثقافيـــة�المنقولـــة�أو�توفيـــر�الحمايـــة�المالئمـــة�لتلـــك�الممتلـــكات�فـــي�موقعهـــا؛�وتعييـــن�الســـلطات�
المختصـــة�المســـؤولة�عـــن�صـــون�الممتلـــكات�الثقافيـــة.�وتكتســـي�جميـــع�هـــذه�التدابيـــر�أهميـــة�عمليـــة�لحمايـــة�الممتلـــكات�
ـــة.� ـــدة�جـــًدا�فـــي�حـــاالت�الطـــوارئ�األخـــرى�كالكـــوارث�الطبيعي ـــزاع�مســـلح�ويمكـــن�أيًضـــا�أن�تكـــون�مفي ـــة�ن ـــة�فـــي�حال الثقافي

ـــا.� ـــة�وبروتوكواله ـــه�االتفاقي ـــم�آخـــر�تتطلب ـــر�مه ـــا�تدبي ـــي�تتضمنه ـــد�الت ـــة�والقواع ـــوك�ذات�الصل ـــة�بالصك ونشـــر�المعرف
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ICRC, Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and 
Sick in Armed Forces in the Field, 2nd ed., 2016؛

وهو�متاح�على�الرابط�التالي: �
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument.

وانظر أيًضا 
Dörmann and Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international 
humanitarian law violations”, International Review of the Red Cross, Vol. 96, Nos 895/ 896, December 2014, pp. 
707–736.

انظر�القاعدة��139من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي: �8
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf.

�انظر:�المواد�من��49إلى�51،�ومن��50إلى�51،�ومن��129إلى�130،�ومن��146إلى��147من�اتفاقيات�جنيف�األولى�والثانية�والثالثة�والرابعة�على�التوالي؛� �9
والقاعدة��158من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي:

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf;
التعلقيات�على�المواد�من��49إلى��51من�اتفاقية�جنيف�األولى�)آذار/�مارس�2016( �

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument؛
واللجنة�الدولية،�وحدة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني،�موجز�وقائع�قانونية،�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم�الحرب �

https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes
انظر�القاعدة��158من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي:�وانظر�أيًضا:�القاعدتين��156و157: �10

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
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الدولـــي�اإلنســـاني،�ومقاضـــاة�مرتكبيهـــا�المزعوميـــن.�11ويتطلـــب�هـــذا�االلتـــزام�مـــن�الـــدول�أن�تضـــع�أطـــًرا�معياريـــة�واضحـــة�
وآليـــات�قضائيـــة�قويـــة�وتدابيـــر�فعالـــة�لضمـــان�المســـاءلة�بغيـــة�منـــع�االنتهـــاكات�الجســـيمة�للقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�
ـــي� ـــون�الدول ـــدات�أخـــرى�مرتبطـــة�بالقان ـــي�معاه ـــة�ف ـــات�مماثل ـــات�التزام ـــرد�واجب ـــا.�وت ـــم�بارتكابه ـــت�إدانته ـــن�تثب ـــة�م ومعاقب
ـــة� ـــال.�وباإلضاف ـــبيل�المث ـــى�س ـــزاع�مســـلح�عل ـــة�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــألة�حماي ـــاول�مس ـــي�تتن ـــك�الت ـــاني،�كتل اإلنس
إلـــى�ذلـــك،�يؤكـــد�مبـــدأ�التكامـــل�-�المكـــّرس�فـــي�نظـــام�رومـــا�األساســـي�للمحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�-�علـــى�األهميـــة�األساســـية�
ـــك�المحـــددة�فـــي�المـــادة��8مـــن�نظـــام�رومـــا� ـــم�الحـــرب،�بمـــا�فيهـــا�تل ـــة�التـــي�تقمـــع�جرائ ـــة�الفعال ـــات�الوطني للتشـــريعات�واآللي

األساســـي.12

وفـــي�االجتمـــاع�العالمـــي�للجـــان�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�لعـــام��2010–�الـــذي�كان�موضوعـــه�
ـــة”� ـــى�الممارســـة�الوطني ـــم�عل ـــي�اإلنســـاني:�مـــن�أجـــل�نهـــج�›متكامـــل‹�قائ الرئيســـي�“قمـــع�االنتهـــاكات�الجســـيمة�للقانـــون�الدول
ـــاع�نهـــج�“متكامـــل”�فـــي�وضـــع�آليـــات�لمنـــع�االنتهـــاكات�الجســـيمة�للقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني� ـــا�اتب –�ناقـــش�المشـــاركون�مزاي
ـــتمدة� ـــة�المس ـــات�القانوني ـــة�االلتزام ـــة�مواءم ـــى�إمكاني ـــاع�عل ـــات�االجتم ـــزت�مناقش ـــا.�13ورّك ـــي�وقمعه ـــتوى�الوطن ـــى�المس عل
ـــلحة� ـــات�المس ـــي�النزاع ـــان�ف ـــي�المطبق ـــون�العرف ـــدات�والقان ـــون�المعاه ـــاني�)قان ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــع�مصـــادر�القان ـــن�جمي م
الدوليـــة�وغيـــر�الدوليـــة�علـــى�حـــد�ســـواء(،�مواءمـــة�واضحـــة�ومتســـقة�مـــع�االلتزامـــات�المســـتمدة�مـــن�القانـــون�الوطنـــي�
ألجـــل�توفيـــر�األســـاس�القانونـــي�األكثـــر�شـــمواًل�لقمـــع�انتهـــاكات�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�الجســـيمة�والتصـــدي�لهـــا.�
ـــي،� ـــون�الوطن ـــي�القان ـــي�اإلنســـاني�ف ـــون�الدول ـــات�الناشـــئة�عـــن�القان ـــج�االلتزام ـــي�دم ـــع�ف ـــج�المتب وبصـــرف�النظـــر�عـــن�النه
فثمـــة�دور�أساســـي�يجـــب�أن�تؤديـــه�اللجـــان�الوطنيـــة�فـــي�إعـــداد�وتنفيـــذ�األطـــر�المعياريـــة�واآلليـــات�ذات�الصلـــة�لمنـــع�

ـــي.� ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــا�عل ـــاني�وقمعه ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــيمة�للقان ـــاكات�الجس االنته

ـــًدا،�ُتلـــزم�المـــادة��28مـــن�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام��1954الـــدول�األطـــراف�بـــأن�“تتخـــذ،� وفيمـــا�يخـــص�الممتلـــكات�الثقافيـــة�تحدي
ـــة�أو� ـــون�)...(�هـــذه�االتفاقي ـــن�يخالف ـــة�األشـــخاص�الذي ـــل�محاكم ـــي�تكف ـــة�اإلجـــراءات�الت ـــة،�كاف ـــي�نطـــاق�تشـــريعاتها�الجنائي ف
ـــم� ـــذا�الحك ـــياتهم”.�وال�يســـرد�ه ـــت�جنس ـــا�كان ـــم�مهم ـــة�عليه ـــة�أو�تأديبي ـــع�جـــزاءات�جنائي ـــا،�وتوقي ـــا�يخالفه ـــرون�بم ـــن�يأم الذي
ـــتند� ـــام��1954تس ـــاي�لع ـــة�اله ـــي�التفاقي ـــول�الثان ـــن�البروتوك ـــادة��15م ـــن�الم ـــة�لك ـــة�جنائي ـــب�عقوب ـــي�تتطل ـــاكات�الت االنته
ـــي� ـــة�الت ـــال�الخمس ـــد�األفع ـــة،�14لتحدي ـــة�الدولي ـــة�الجنائي ـــي�للمحكم ـــا�األساس ـــام�روم ـــي�األول�ونظ ـــول�اإلضاف ـــى�البروتوك إل

ـــي.15 ـــا�الثان ـــة�وبروتوكوله ـــاًكا�لالتفاقي ـــًدا�وانته ـــت�عم ـــال�ارُتكب ـــي�ح ـــة�ف ـــة�جنائي ـــب�عقوب ـــرة”�تتطل ـــاكات�خطي ـــكل�“انته تش

وإلـــى�جانـــب�التزامـــات�التنفيـــذ�بموجـــب�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام�1954،�يتعيـــن�علـــى�الـــدول�األطـــراف�فـــي�البروتوكـــول�
ـــة�طـــرف� ـــى�كل�دول ـــن�عل ـــة.�ويتعي ـــا�الوطني ـــي�قوانينه ـــادة��15ف ـــي�الم ـــورة�ف ـــم�المذك ـــل�إدراج�الجرائ ـــي�أن�تكف ـــي�بالتال الثان
ـــوم� ـــرم�المزع ـــون�المج ـــا�يك ـــا�أو�عندم ـــى�أراضيه ـــة�عل ـــب�الجريم ـــا�ترتك ـــة�عندم ـــا�القضائي ـــاء�واليته ـــل�إنش ـــًدا�أن�تكف تحدي
ـــى�)ج(�مـــن�المـــادة�15،�عندمـــا� ـــرات�)1(�)أ(�إل ـــي�الفق ـــا�ف ـــم�المنصـــوص�عليه ـــة�الجرائ ـــي�حال ـــة،�وف ـــك�الدول ـــا�مـــن�تل مواطًن
ـــكل� ـــة�ش ـــدول�صالحي ـــذه�ال ـــم�ه ـــوك�محاك ـــذه�الصك ـــّول�ه ـــي�تخ ـــا.�وبالتال ـــى�أراضيه ـــوًدا�عل ـــوم�موج ـــرم�المزع ـــون�المج يك
ـــق� ـــي�تطبي ـــس�ف ـــي�أن�تنعك ـــي�ينبغ ـــا�الت ـــة�فيه ـــد�المضمن ـــيمة�للقواع ـــاكات�الجس ـــي�االنته ـــي�للنظـــر�ف ـــن�االختصـــاص�العالم م
ـــي� ـــا�ف ـــة�المنصـــوص�عليه ـــات�القائم ـــذ�الواجب ـــاًل�يأخ ـــا�متكام ـــذ�نهًج ـــج�تنفي ـــون�أي�نه ـــروري�أن�يك ـــن�الض ـــن.�16وم القواني

ـــبان.� ـــي�الحس ـــي�ف ـــون�العرف ـــدات�والقان ـــون�المعاه قان

انظر�موجزي�الوقائع�التاليين�الصادرين�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية:�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم�الحرب: �11
https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes

وجرائم�الحرب�بموجب�نظام�روما�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�ومصادرها�في�القانون�الدولي�اإلنساني:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/war-crimes-factsheet-311008.htm.

انظر�موجز�الوقائع�الصادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية:�النظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية: �12
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jpk9.htm
انظر�منع�الجرائم�الدولية�وقمعها:�من�أجل�نهج�“متكامل”�قائم�على�الممارسة�الوطنية�–�تقرير�االجتماع�العالمي�الثالث�للّجان�الوطنية�المعنية�بتنفيذ�القانون�الدولي� �13

اإلنساني،�2013،�وهو�متاح�على�الموقع�التالي:
https://www.icrc.org/ar/publication/preventing-international-crimes
تنص�المادة��8)2(�)هـ(�)4(�من�النظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�على�أن�“�تعمد�توجيه�هجمات�ضد�المباني�المخصصة�لألغراض�الدينية�أو�التعليمية�أو� �14
الفنية�أو�العلمية�أو�الخيرية،�واآلثار�التاريخية،�والمستشفيات،�وأماكن�تجمع�المرضى�والجرحى،�شريطة�أال�تكون�أهدافا�عسكرية”�ُيعد�جريمة�حرب،�بغض�النظر�

عن�تصنيف�النزاع.�
في��27تشرين�األول/�أكتوبر�2016،�أدانت�المحكمة�الجنائية�الدولية�السيد�أحمد�الفكي�المهدي�بجرائم�حرب�ترتبط�بتدمير�تراث�ثقافي�في�مالي�محمي�بموجب� �

المادة��8)2(�)هـ(�)4(�من�نظام�روما�األساسي.�]توخياً�لالتساق،�ينبغي�االستعاضة�عن�نظام�روما�األساسي�بالنظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية[.�وُحكم�عليه�
بالسجن�تسعة�أعوام.�وكانت�هذه�أول�قضية�تبت�فيها�المحكمة�الجنائية�الدولية�بشأن�تدمير�تراث�ثقافي.�

انظر�موجز�الوقائع�الصادر�عن�اللجنة�الدولية: �15
1954 Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocols (November 2014)
انظر�المواد�من��49إلى��51من�اتفاقية�جنيف�األولى؛�والقاعدة��158من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي؛�والتعليقات�على�اتفاقية�جنيف�األولى�)آذار/� �16
مارس�2016(.�انظر�أيًضا�موجز�الوقائع�الصادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية:��Universal Jurisdiction over War Crimes)آذار/�

مارس�2014(.
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دور منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بموجب اتفاقية لهاي لعام 1954 وبروتوكوليها17
تـــؤدي�منظمـــة�األمـــم�المتحـــدة�للتربيـــة�والعلـــم�والثقافـــة�)اليونســـكو(�دور�الجهـــة�الوديعـــة�التفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام�1954 
وبروتوكوليهـــا�ودور�أمانتهـــا.�وتســـاهم�المنظمـــة�خاصـــة�فـــي�التعريـــف�باالتفاقيـــة�وبروتوكوليهـــا�وبتنفيذهـــا.�وهـــي�تقـــدم�
مســـاعدة�فنيـــة�لتنظيـــم�حمايـــة�الممتلـــكات�الثقافيـــة�بطلـــب�مـــن�األطـــراف�الســـامية�المتعاقـــدة�أو�الـــدول�األطـــراف�فـــي�
ـــق� ـــن�تطبي ـــأ�ع ـــد�تنش ـــكلة�ق ـــة�مش ـــات�بخصـــوص�أي ـــا�اقتراح ـــادرة�منه ـــكو�بمب ـــدم�اليونس ـــوز�أن�تق ـــي.�ويج ـــول�الثان البروتوك
ـــلح� ـــزاع�مس ـــة�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــة�حماي ـــة�لجن ـــا�دور�أمان ـــؤدي�أيًض ـــي�ت ـــي.�وه ـــا�الثان ـــة�وبروتوكوله االتفاقي

وتتولـــى�مســـؤولية�تنفيـــذ�قـــرارات�اللجنـــة.�

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية الممتلكات الثقافية خالل النزاعات المسلحة 
ـــي� ـــود�الت ـــا�الجه ـــة�له ـــاني�التابع ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــال�القان ـــي�مج ـــارية�ف ـــات�االستش ـــدة�الخدم ـــر�وح ـــة�عب ـــة�الدولي ـــم�اللجن تدع
ـــي� ـــة�ف ـــره�مـــن�األطـــر�القانوني ـــون�وغي ـــذا�القان ـــذ�ه ـــي�اإلنســـاني�لتنفي ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــدول�واللجـــان�الوطني ـــا�ال تبذله
مختلـــف�أنحـــاء�العالـــم.�وتشـــمل�هـــذه�الجهـــود�تعزيـــز�التصديـــق/�االنضمـــام�إلـــى�الصكـــوك�الخاصـــة�بحمايـــة�الممتلـــكات�
الثقافيـــة�فـــي�حالـــة�نـــزاع�مســـلح�وتنفيذهـــا.�وفـــي�تشـــرين�األول/�أكتوبـــر�2000،�عقـــدت�وحـــدة�الخدمـــات�االستشـــارية�
التابعـــة�للجنـــة�الدوليـــة�اجتماًعـــا�للخبـــراء�ناقـــش�فيـــه�المشـــاركون�أهميـــة�إجـــراءات�التنفيـــذ�الوطنيـــة�فـــي�هـــذا�الصـــدد�
 PRACTICAL ADVICE FOR THEـــوان� ـــة�إرشـــادية�بعن ـــج�هـــذا�االجتمـــاع�نشـــر�وثيق ـــرز�نتائ وتنوعهـــا.�18وكان�مـــن�أب
PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT.�19وتســـرد�
ـــى� ـــتناًدا�إل ـــا�اس ـــة�واحترامه ـــكات�الثقافي ـــان�صـــون�الممتل ـــدول�لضم ـــا�ال ـــي�أن�تتخذه ـــي�ينبغ ـــر�الت ـــع�التدابي ـــة�جمي ـــذه�الوثيق ه
متطلبـــات�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام��1954وبروتوكوليهـــا.�وتتضمـــن�الوثيقـــة�أيًضـــا�توصيـــات�عمليـــة�لتنفيـــذ�هـــذه�التدابيـــر�تنفيـــًذا�
ـــي� ـــة�ف ـــة�ووطني ـــة�إقليمي ـــل�فني ـــات�عم ـــدة�حلق ـــك�ع ـــة�كذل ـــة�الدولي ـــت�اللجن ـــذا،�نّظم ـــراء�ه ـــاع�الخب ـــب�اجتم ـــى�جان ـــااًل.�وإل فع
ـــارية� ـــات�االستش ـــدة�الخدم ـــدت�وح ـــان.�وأع ـــب�األحي ـــي�أغل ـــكو�ف ـــة�اليونس ـــع�منظم ـــاون�م ـــم�وبالتع ـــن�العال ـــة�م ـــاء�مختلف أنح
ـــق�موجـــز� ـــراء�والجمهـــور�العـــام.�وتشـــمل�هـــذه�الوثائ ـــدول�والخب ـــح�ال ـــدة�لصال ـــة�عدي ـــق�فني ـــة�أيًضـــا�وثائ ـــة�الدولي التابعـــة�للجن
ـــام� ـــاي�لع ـــة�اله ـــى�اتفاقي ـــق�عل ـــواد�خاصـــة�بالتصدي ـــة�م ـــا،�ومجموع ـــام��1954وبروتوكوليه ـــاي�لع ـــة�اله ـــن�اتفاقي ـــع�ع وقائ

ـــلح.� ـــزاع�مس ـــة�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــا�لحماي ـــا�نموذجًي ـــا،�وقانوًن �1954وبروتوكوليه

ـــزاع�مســـلح� ـــة�ن ـــة�فـــي�حال ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــة�لحماي ـــة�الدولي ـــة�الحكومي ـــة�واللجن ـــة�الدولي ـــي�عـــام�2014،�أرســـلت�اللجن وف
رســـالة�مشـــتركة�إلـــى�جميـــع�اللجـــان�الوطنيـــة�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�تشـــجعانها�فيهـــا�
علـــى�إنشـــاء�أفرقـــة�عاملـــة�دائمـــة�)أو�هيئـــات�مماثلـــة(�يكـــون�الغـــرض�منهـــا�تحديـــًدا�تنفيـــذ�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام�1954 
ـــرة� ـــإن�الفك ـــا�تشـــير�الرســـالة�ف ـــة.�وكم ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــة�لحماي ـــات�والُنظـــم�القائم ـــب�اآللي ـــى�جان ـــك�إل ـــا،�وذل وبروتوكوليه
الرئيســـية�مـــن�هـــذا�االقتـــراح�تجنـــب�ازدواجيـــة�المـــوارد�نظـــًرا�إلـــى�أن�تكويـــن�األفرقـــة�واختصاصاتهـــا�ســـتكون�متســـقة�إلـــى�

ـــاني.� ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــان�الوطني ـــى�اللج ـــندة�إل ـــك�المس ـــع�تل ـــر�م ـــد�كبي ح

وأخيـــراً،�وفـــي�شـــهر�شـــباط/�فبرايـــر�2016،�وقعـــت�اللجنـــة�الدوليـــة�اتفـــاق�شـــراكة�رســـمًيا�مـــع�اليونســـكو.�ويهـــدف�
االتفـــاق،�فـــي�ظـــل�االحتـــرام�التـــام�إلجـــراءات�عمـــل�كل�مـــن�المنظمتيـــن،�إلـــى�زيـــادة�تطويـــر�التعـــاون�الطويـــل�األمـــد�
ـــة�تعـــود�بأفضـــل� ـــي�بطريق ـــي�يمكـــن�فيهـــا�جمـــع�خبراتهمـــا�وحضورهمـــا�الميدان ـــد�عـــدد�مـــن�المجـــاالت�الت ـــر�تحدي بينهمـــا،�عب
منافـــع�ممكنـــة.�وتشـــمل�هـــذه�المجـــاالت:�تعزيـــز�التصديـــق�علـــى�اتفاقيـــة�الهـــاي�لعـــام��1954وبروتوكوليهـــا؛�وتقديـــم�
ـــا� ـــي�له ـــة�الت ـــات�الفاعل ـــب�للجه ـــة�وتدري ـــي�الداخـــل؛�وإجـــراء�دورات�توعي ـــدات�ف ـــذه�المعاه ـــذ�ه ـــن�أجـــل�تنفي ـــة�م مشـــورة�فني
دور�مهـــم�فـــي�مجـــال�حمايـــة�الممتلـــكات�الثقافيـــة؛�وتقاســـم�المعلومـــات�عـــن�الممتلـــكات�الثقافيـــة�المعرضـــة�للخطـــر�فـــي�

ـــكات.� ـــذه�الممتل ـــاذ�ه ـــى�إنق ـــاون�عل ـــلح؛�والتع ـــزاع�مس ـــاالت�ن ح

انظر �17
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/frequently-asked- questions/#c287372
 ICRC, Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: Report on the Meeting of Experts (Geneva   18
5 - 6  October 2000), ICRC, Geneva, February 2000.  
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41 تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية�

ج(  ما الذي يمكن أن تفعله اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني لتنفيذ قواعد حفظ الممتلكات الثقافية في حالة 
نزاع مسلح وحمايتها؟ 

ـــام�2000  ـــي�ع ـــة�ف ـــة�الدولي ـــه�اللجن ـــذي�نظمت ـــراء�ال ـــاع�الخب ـــي�اجتم ـــرت�ف ـــي�ج ـــات�الت ـــى�المناقش ـــل�إل ـــة�العم ـــتند�حلق ستس
ـــج�هـــذه�االجتماعـــات.� ـــى�نتائ ـــم،�وإل ـــة�مـــن�العال ـــا�فـــي�أنحـــاء�مختلف ـــي�ُعقـــدت�الحًق ـــة�الت ـــة�والوطني وفـــي�االجتماعـــات�اإلقليمي
ـــرات� ـــادل�الخب ـــم�منصـــة�لتب ـــن،�وســـتقدم�له ـــراء�مختاري ـــى�رؤى�خب ـــل�المشـــاركين�فرصـــة�االســـتماع�إل ـــة�العم وســـتعطي�حلق

ـــة.� ـــكات�الثقافي ـــظ�الممتل ـــا�يخـــص�حف ـــا�فيم ـــي�يواجهونه ـــات�الت واآلراء�والتحدي

واألهداف�المحددة�لحلقة�العمل�هي:�
مناقشة�اإلجراءات�المطلوبة�لتنفيذ�جميع�المعاهدات�والقواعد�العرفية�الدولية�السارية�بشأن�حماية�الممتلكات�الثقافية�في� •

حالة�نزاع�مسلح�وتحديد�الممارسات�الجيدة�واالحتياجات�المحتملة�لبناء�القدرات�والمشورة،�إضافة�إلى�دعم�النظراء�
واألشكال�األخرى�من�المساعدة،�حسب�توفرها؛�

كسب�فهم�أفضل�لمشاركة�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�تعزيز�التدابير�الداخلية�واألطر�السياساتية� •
في�هذا�المجال،�وتطويرها،�وتمكين�هذه�اللجان�الوطنية�المشاركة�في�الحلقة�من�تبادل�الخبرات�والفرص�والتحديات�مع�

اآلخرين؛�
رصد�ما�إذا�كان�يمكن�تعزيز�مشاركة�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�هذا�المجال،�عبر�جعلها�تتحمل� •

على�سبيل�المثال�المسؤوليات�التي�أسندها�البروتوكول�الثاني�لعام��1999إلى�اللجان/�اآلليات�الوطنية�لتنفيذه.�

د( كيف سُيناقش تنفيذ قواعد صون الممتلكات الثقافية وحمايتها في حالة نزاع مسلح؟
ســـوف�ُيعـــرض�الموضـــوع�فـــي�جلســـة�عامـــة�مـــع�مواضيـــع�حلقـــات�العمـــل�األخـــرى�التـــي�ســـتعقد�فـــي�الوقـــت�نفســـه.�
ـــمية� ـــر�رس ـــة�غي ـــراء�مناقش ـــل�الفرصـــة�إلج ـــة�العم ـــتتيح�حلق ـــا.�وس ـــل�يحضرونه ـــة�عم ـــك�حلق ـــد�ذل ـــاركون�بع ـــار�المش ويخت
ـــرر� ـــي�الموضـــوع�ومق ـــران�ف ـــر�أو�خبي ـــه�خبي ـــق�يدعم ـــاك�منس ـــيكون�هن ـــل.�وس ـــة�العم ـــاء�حلق ـــرات�أثن ـــي�للخب ـــادل�تفاعل وتب
ـــي:�وســـيقدم�مقـــرر�مـــن�كل� ـــوم�التال ـــاح�الي ـــى�االجتمـــاع�مـــرة�أخـــرى�فـــي�جلســـة�عامـــة�صب للجلســـة.�وســـيعود�المشـــاركون�إل

ـــات.� ـــئلة�والتعليق ـــاب�لألس ـــح�الب ـــم�ُيفت ـــتنتاجاته.�ث ـــق�واس ـــات�الفري ـــن�مناقش ـــًرا�ع ـــل�تقري ـــة�عم حلق

ولتحســـين�المشـــاركة�النشـــطة�وإثـــراء�المناقشـــات،�يدعـــى�المشـــاركون�إلـــى�النظـــر�فـــي�األســـئلة�اإلرشـــادية�التاليـــة�عنـــد�
التحضيـــر�لحلقـــة�العمـــل.

ه( أسئلة إرشادية
ـــط� ـــتخدمت�فق ـــد�اس ـــة”�ق ـــة�“اللجن ـــاني”�أو�كلم ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــة�الوطني ـــارة�“اللجن ـــة�أن�عب ـــى�مالحظ يرج
ـــا�للتبســـيط؛�وبالتالـــي�فالدعـــوة�موجهـــة�أيًضـــا�إلـــى�ممثلـــي�الهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�للتفكيـــر� توخًي

ـــي�هـــذه�األســـئلة�ومناقشـــتها. ف

هل�شاركت�لجنتكم�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�تعزيز�أو�إعداد�تدابير�تتعلق�بحماية�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نزاع�. 1
مسلح؟�

�في�هذا�الحال،�ما�هي/�ما�كانت�أنشطتها�الرئيسية�في�هذا�الصدد�)على�سبيل�المثال،�تدابير�تشريعية�أو�تنظيمية،�تدابير�تنسيقية/�عملية،�. 2
تدابير�تعريفية،�وما�إلى�ذلك(؟�

ما�كانت/�ما�الفرص�التي�أتاحها/�يتيحها�العمل�في�هذا�المجال�للجنتكم؟�وما�التحديات�التي�واجهتها؟�. 3
إذا�كانت�دولتكم�طرًفا�في�البروتوكول�الثاني�لعام��1999التفاقية�الهاي�لعام�1954،�هل�تحملت�لجنتكم�المسؤولية�والمهام�التي�أسندها�. 4

البروتوكول�إلى�الهيئة�الوطنية�لحماية�الممتلكات�الثقافية�)على�سبيل�المثال،�عماًل�بالرسالة�المشتركة�بين�اللجنة�الدولية�واليونسكو�التي�
شجعت�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�على�النظر�في�إنشاء�أفرقة�عاملة�لهذا�الغرض؟(�

هل�سبق�أن�استفادت�لجنتكم�من�مساعدة�فنية�من�قبل�لجان�وطنية�أخرى�معنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�أو�هيئات�أخرى�بشأن�حماية�. 5
الممتلكات�الثقافية؟�وهل�سبق�أن�قدمت�لجنتكم�مساعدة�كهذه�إلى�لجنة�وطنية�أخرى�معنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني؟�وبشكل�عام،�أي�

معلومات�إضافية�أو�دعم�فني�يمكن�أن�يفيدكم/�يفيد�لجنتكم؟�
كيف�تتناول�التشريعات�الوطنية�في�بلدكم�مسألة�تدمير�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نزاع�مسلح؟�وهل�تنفذ�عقوبات�في�حاالت�انتهاك�هذه�. 6

التشريعات؟�هل�تنص�التشريعات�على�إمكانية�تطبيق�الوالية�العالمية�على�مرتكبي�االنتهاكات؟�هل�أجريت�في�بلدكم�تحقيقات�داخلية�
ومالحقات�قضائية�بشأن�جرائم�حرب�مزعومة�طالت�الممتلكات�الثقافية؟
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2.   حماية تقديم خدمات الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وحالت الطوارئ  األخرى: ما الذي يمكن أن تفعله 
اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني لتنفيذ  القواعد التي تحمي تقديم خدمات 

الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وحالت الطوارئ  األخرى؟

أ( القضية اإلنسانية 
ـــائل� ـــا�ووس ـــة�ومرافقه ـــة�الصحي ـــال�الرعاي ـــي�مج ـــن�ف ـــى�والعاملي ـــى�والمرض ـــة�للجرح ـــرام�والحماي ـــة�االحت ـــت�كفال ـــد�ظل لق
النقـــل�الطبـــي�هـــي�القـــوة�الدافعـــة�لتطويـــر�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�منـــذ�اعتمـــاد�اتفاقيـــة�جنيـــف�األصليـــة�فـــي�عـــام�1864. 
ـــي� ـــر�ف ـــه�للخط ـــة�أو�يعرض ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــم�خدم ـــل�تقدي ـــة�يعط ـــكاله�المختلف ـــوم�بأش ـــف�الي ـــزال�العن ـــك،�ال�ي ـــع�ذل وم
أنحـــاء�عديـــدة�مـــن�العالـــم.�كمـــا�أن�العنـــف�–�الُمرتكـــب�فعلًيـــا�أو�الُمهـــدد�بارتكابـــه،�علـــى�حـــد�ســـواء�–�ضـــد�العامليـــن�
ـــرى� ـــوارئ�األخ ـــاالت�الط ـــلحة�وح ـــات�المس ـــاء�النزاع ـــي�أثن ـــل�الطب ـــائل�النق ـــا�ووس ـــة�ومرافقه ـــة�الصحي ـــال�الرعاي ـــي�مج ف
ـــي� ـــانية�الت ـــكالت�اإلنس ـــر�المش ـــن�أخط ـــد�م ـــف�واح ـــل�العن ـــا.�ولع ـــة�بكامله ـــات�المحلي ـــر�والمجتمع ـــراد�واألس ـــى�األف ـــر�عل يؤث
ـــا؛�ويبرهـــن�علـــى�هـــذا�االســـتنتاج�عـــدد�األشـــخاص�الذيـــن�يحتمـــل�أن�يتأثـــروا�بـــه،�وعواقبـــه�علـــى�قدرتنـــا�علـــى�تلبيـــة� تواجهن

ـــادة. ـــة�والح ـــات�المزمن االحتياج

ولذلـــك،�ذّكـــر�المؤتمـــر�الدولـــي�الحـــادي�والثالثـــون�للصليـــب�األحمـــر�والهـــالل�األحمـــر�المشـــاركين�بااللتـــزام�باحتـــرام�
وحمايـــة�الجرحـــى�والمرضـــى�فضـــاًل�عـــن�العامليـــن�فـــي�مجـــال�الرعايـــة�الصحيـــة�ومرافقهـــا،�ودعـــا�الـــدول�لالحتـــرام�
والتنفيـــذ�الكامـــل�اللتزاماتهـــا�بموجـــب�أحـــكام�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�ذات�الصلـــة.�وحـــّث�القـــرار��5الصـــادر�عـــن�المؤتمـــر�
ـــد�الوطنـــي�–�اســـتناًدا� ـــى�الصعي ـــة�الالزمـــة�عل ـــر�التنفيذي ـــم�تعتمـــد�بعـــد�التدابي ـــي�ل ـــدول�الت ـــع�ال ـــي�الحـــادي�والثالثيـــن�جمي الدول
ـــف� ـــى�تكثي ـــة�–�عل ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــة�الجرحـــى�والمرضـــى�وخدم ـــة�بحماي ـــة�ذات�الصل ـــة�الدولي ـــات�القانوني ـــى�االلتزام إل
ـــة� ـــر�تشـــريعية�أو�تنظيمي ـــاد�تدابي ـــق�اعتم ـــن�أمـــور�أخـــرى،�عـــن�طري ـــك،�مـــن�بي ـــي�ذل ـــا�ف جهودهـــا�التخـــاذ�هـــذه�الخطـــوة،�بم

ـــة.20 أو�عملي

ـــر� ـــب�األحم ـــة�للصلي ـــات�الوطني ـــن�الجمعي ـــع�بي ـــد�جم ـــرار�5.�وق ـــى�الق ـــاء�عل ـــي�خطـــر”�بن ـــة�ف ـــة�الصحي ـــدأ�مشـــروع�“الرعاي ب
والهـــالل�األحمـــر�)الجمعيـــات�الوطنيـــة(�وجهـــات�معنّيـــة�خارجيـــة�متعـــددة�مثـــل�واضعـــي�السياســـات�العامـــة�والعامليـــن�
ـــر� ـــد�تدابي ـــل�تحدي ـــن�أج ـــة�م ـــاط�األكاديمي ـــي�األوس ـــانية�وممثل ـــوكاالت�اإلنس ـــكريين�وال ـــي�والعس ـــة�الحكوم ـــاع�الصح ـــي�قط ف
ـــد� ـــان�مزي ـــة�لضم ـــة�الصحي ـــال�الرعاي ـــي�مج ـــون�ف ـــلطات�و/�أو�العامل ـــا�الس ـــن�أن�تنفذه ـــات�يمك ـــروج�بتوصي ـــة�والخ ملموس
ـــدت�ضمـــن�سلســـلة�مـــن� ـــي�عق ـــزت�إحـــدى�ورش�العمـــل�الت ـــة.�ورّك ـــة�الصحي ـــم�خدمـــات�الرعاي ـــة�لتقدي ـــرام�والحماي مـــن�االحت
ـــة� ـــي�ورش ـــاركين�ف ـــجيع�المش ـــة.�وجـــرى�تش ـــة�الصحي ـــة�الرعاي ـــة�لحماي ـــة�وطني ـــى�أطـــر�معياري ـــراء�عل ـــع�خب ـــاورات�م المش
ـــات� ـــدة�والتحدي ـــات�الجي ـــد�الممارس ـــة�تحدي ـــم�الخاصـــة�بغي ـــم�وخبراته ـــارب�بلدانه ـــأن�تج ـــات�بش ـــادل�المعلوم ـــى�تب ـــل�عل العم
ـــة.� ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــم�خدم ـــي�تقدي ـــي�تحم ـــة�الت ـــر�الدولي ـــد�والمعايي ـــذ�القواع ـــددة�لتنفي ـــات�مح ـــع�توصي ـــة،�ووض المحتمل
ـــذه� ـــة�به ـــة�قائم ـــة�الدولي ـــت�اللجن ـــآراء،�وضع ـــادل�ل ـــتفيضة�وتب ـــات�مس ـــن�مناقش ـــل�م ـــة�العم ـــه�ورش ـــا�تضمنت ـــى�م ـــاء�عل وبن
ـــن� ـــزًءا�م ـــا�ج ـــاني،�كونه ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعنّي ـــات�المماثل ـــة�والهيئ ـــان�الوطني ـــي،�نشـــجع�اللج ـــات.�وبالتال التوصي
ـــاعدها� ـــة�أن�تس ـــر�المقترح ـــن�للتدابي ـــي�يمك ـــة�الت ـــي�الطريق ـــر�ف ـــات�للنظ ـــذه�التوصي ـــى�ه ـــوع�إل ـــى�الرج ـــة،�عل ـــلطات�الدول س
ـــد�مـــن� ـــة�الصحيـــة�وضمـــان�المزي ـــة�تقديـــم�خدمـــات�الرعاي ـــذ�اإلطـــار�القانونـــي�الدولـــي�لحماي ـــاء�بالتزاماتهـــا�لتنفي بهـــا�فـــي�الوف
ـــدر� ـــة�بالق ـــا�الدولي ـــا�التزاماته ـــدرج�جميعه ـــم�ت ـــدول�ل ـــًرا�ألّن�ال ـــك،�ونظ ـــع�ذل ـــة.�م ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــة�لخدم ـــة�الفعلي الحماي
ـــا�الخاصـــة�وأن� ـــة�لظروفه ـــات�المالئم ـــة�التوصي ـــلطات�الدول ـــدد�س ـــم�أن�تح ـــن�المه ـــة،�فم ـــة�الوطني ـــا�القانوني ـــي�أطره ـــه�ف نفس

ـــا. ـــبة�لتنفيذه ـــائل�المناس ـــار�الوس تخت

وقـــد�اعتمـــد�المؤتمـــر�الدولـــي�الثانـــي�والثالثـــون�قـــراًرا�أكثـــر�قـــوة�يدعـــو�إلـــى�التعـــاون�المســـتمر�بيـــن�الجهـــات�المعنّيـــة�
ـــة� ـــال�الرعاي ـــي�مج ـــن�ف ـــى�والمرضـــى�والعاملي ـــف�ضـــد�الجرح ـــن�العن ـــة�ع ـــانية�الناجم ـــب�اإلنس ـــة�العواق ـــة�لمعالج ذات�الصل
الصحيـــة�ومرافقهـــا�ووســـائل�النقـــل�الطبـــي�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�وحـــاالت�الطـــوارئ�األخـــرى،�خصوًصـــا�علـــى�الصعيـــد�

ـــي.21 الوطن

وجـــرى�التأكيـــد�علـــى�أّن�التوصيـــات�العمليـــة�األساســـية�التـــي�ُحـــددت�أثنـــاء�عمليـــة�المشـــاورات�العالميـــة�مـــع�الخبـــراء�تشـــّكل�
ـــائل� ـــمل�المس ـــة.�وتش ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــم�خدم ـــف�ضـــد�تقدي ـــتعداد�للتصـــدي�للعن ـــز�االس ـــة�لتعزي ـــود�المتواصل ـــا�للجه أساًس
التـــي�تضمنتهـــا�هـــذه�التوصيـــات�مـــا�يلـــي:�التشـــريعات�الوطنيـــة؛�وإجـــراءات�القـــوات�المســـلحة�وقـــوات�األمـــن�التابعـــة�للـــدول�

المؤتمر�الدولي�الحادي�والثالثون�2011:�القرار��5–�الرعاية�الصحية�في�خطر؛�متوفر�على�الرابط�التالي: �20
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-5-  2011.htm

يمكن�الرجوع�إلى�القرار��4للمؤتمر�الدولي�الثاني�والثالثين�)2015(�على�الرابط�التالي:� �21
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/documents/

والتعهدات�التي�قدمها�المشاركون�في�المؤتمر�الدولي�بهذا�الصدد�متوفرة�على�الرابط�التالي: �
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/



تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية �44

ـــة� ـــم�خدمـــات�الرعاي ـــى�تقدي ـــر�عل ـــذي�يؤث ـــن�فهـــم�ســـياقي�لطبيعـــة�العنـــف�ال ـــة�مـــن�تكوي ـــن�الجهـــات�المعنّي وممارســـاتها؛�وتمكي
الصحيـــة�وتعزيـــز�تبـــادل�المعلومـــات�بينهـــا�بشـــأن�التحديـــات�والممارســـات�الجيـــدة،�وتوســـيع�نطـــاق�فهـــم�العامليـــن�فـــي�مجـــال�

الرعايـــة�الصحيـــة�لمســـؤولياتهم�القانونيـــة�واألخالقيـــة.

باإلضافـــة�إلـــى�ذلـــك،�يكـــرر�قـــرار�مجلـــس�األمـــن�التابـــع�لألمـــم�المتحـــدة�رقـــم��2286)�3أيـــار/�مايـــو�2016(�بشـــأن�حمايـــة�
ـــدول� ـــي�النزاعـــات�المســـلحة،�ويحـــث�ال ـــة�ف ـــة�األنشـــطة�الطبي ـــي�اإلنســـاني�لحماي ـــون�الدول ـــة�القان ـــى�أهمي ـــد�عل ـــن�التأكي المدنيي
ـــة� ـــة�الصحي ـــم�خدمـــات�الرعاي ـــع�العنـــف�ضـــد�تقدي ـــة�لمن ـــر�فعال ـــى�وضـــع�تدابي ـــي�النزاعـــات�المســـلحة�عل ـــع�األطـــراف�ف وجمي
ـــات� ـــات�والممارس ـــأن�التحدي ـــات�بش ـــادل�المعلوم ـــات�وتب ـــع�البيان ـــة�وجم ـــريعات�وطني ـــق�وضـــع�تش ـــن�طري ـــه�ع والتصـــدي�ل
ـــة� ـــات�الرعاي ـــم�خدم ـــى�تقدي ـــدة�عل ـــات�المتعم ـــى�الهجم ـــاءلة�عل ـــأّن�المس ـــة�ب ـــراف�المعنّي ـــع�األط ـــا�جمي ـــر�أيًض ـــدة.�ويذّك الجي
الصحيـــة،�أو�إعاقـــة�تقديمهـــا،�يجـــب�أن�تكفلهـــا�الـــدول�بمكافحـــة�اإلفـــالت�مـــن�العقـــاب�علـــى�انتهـــاكات�القانـــون�الدولـــي�

ـــة. ـــاكات�المزعوم ـــي�االنته ـــة�ف ـــزة�وفعال ـــر�متحي ـــاملة�وغي ـــة�وش ـــات�فوري ـــراء�تحقيق ـــاني�وإج اإلنس

ب( اإلطار القانوني الدولي لحماية تقديم خدمات الرعاية الصحية 
يوفـــر�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�فـــي�زمـــن�النـــزاع�المســـلح،�ســـواء�كان�نزاًعـــا�دولًيـــا�أو�غيـــر�دولـــي،�قواعـــد�لحمايـــة�
الحصـــول�علـــى�الرعايـــة�الصحيـــة.�وُتلـــزم�هـــذه�القواعـــد�الـــدول�والجماعـــات�المســـلحة�مـــن�غيـــر�الـــدول.�وفـــي�الحـــاالت�التـــي�
ـــوق� ـــي�لحق ـــون�الدول ـــق�القان ـــان.�وينطب ـــوق�اإلنس ـــي�لحق ـــون�الدول ـــق�ســـوى�القان ـــلح،�ال�ينطب ـــزاع�المس ـــد�الن ـــى�ح ال�تصـــل�إل
ـــم� ـــى�الرغ ـــتثنائية.�وعل ـــروف�اس ـــي�ظ ـــه�ف ـــض�أحكام ـــن�بع ـــص�م ـــدول�أن�تنتق ـــوز�لل ـــن�يج ـــات،�ولك ـــي�كل�األوق ـــان�ف اإلنس
ـــدة�تحمـــي� ـــو�يتضمـــن�قواعـــد�عدي ـــي�اإلنســـاني،�فه ـــون�الدول ـــًدا�مـــن�القان ـــل�تحدي ـــوق�اإلنســـان�أق ـــي�لحق ـــون�الدول مـــن�أن�القان
الحصـــول�علـــى�الرعايـــة�الصحيـــة.�ويمكـــن�تقســـيم�الحمايـــة�التـــي�يوفرهـــا�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�والقانـــون�الدولـــي�
ـــا� ـــة�ومرافقه ـــة�الصحي ـــال�الرعاي ـــي�مج ـــن�ف ـــى�والمرضـــى�والعاملي ـــة�الجرح ـــات:�)1(�حماي ـــع�فئ ـــى�أرب ـــان�إل ـــوق�اإلنس لحق
ـــب� ـــزة�)الصلي ـــارات�الممي ـــتخدام�الش ـــة؛�)3(�اس ـــات�الطبي ـــرية�المعلوم ـــب�وس ـــة�الط ـــي؛�)2(�آداب�مهن ـــل�الطب ـــائل�النق ووس

ـــات.23 ـــراء(؛�22)4(�والعقوب ـــتالة�الحم ـــر،�والكريس ـــالل�األحم ـــر،�واله األحم

تدابير�التنفيذ�على�المستوى�الوطني
بنـــاء�علـــى�التوصيـــات�المشـــار�إليهـــا�آنًفـــا�–�لحمايـــة�تقديـــم�خدمـــات�الرعايـــة�الصحيـــة�–�وضعـــت�اللجنـــة�الدوليـــة�أداة�
توجيهيـــة�لتنفيـــذ�القواعـــد�الدوليـــة�ذات�الصلـــة�علـــى�المســـتوى�الوطنـــي.�وهـــي�تتضمـــن�تدابيـــر�عمليـــة�ينبغـــي�أن�تنظـــر�
ـــة� ـــة�المعنّي ـــع�اللجـــان�الوطني ـــة.�وتضطل ـــة�الصحي ـــة�خدمـــات�الرعاي ـــز�حماي ـــي�اعتمادهـــا�لتعزي ـــدول�وهيئاتهـــا�االستشـــارية�ف ال
ـــذ� ـــي�تنفي ـــي،�ف ـــد�الوطن ـــى�الصعي ـــة�األخـــرى�عل ـــات�المعنّي ـــع�الجه ـــب�جمي ـــى�جان ـــم،�إل ـــدور�مه ـــاني�ب ـــي�اإلنس ـــون�الدول بالقان

ـــي: ـــا�يل ـــر�م ـــذه�التدابي ـــن�ه ـــر.�وتتضم ـــذه�التدابي ـــض�ه بع

وضع�قائمة�بالقواعد�الدولية�التي�ستنفذ�على�الصعيد�الوطني،�بما�في�ذلك�القواعد�المنطبقة�أثناء�النزاع�المسلح�وحاالت� •
الطوارئ�األخرى؛

تقييم�اإلطار�القانوني�الوطني�القائم�وتحديد�القوانين�التي�تعنى�بالفعل�بحماية�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية،�والقوانين� •
التي�قد�تتطلب�تعدياًل�أو�تحديًثا،�والقوانين�الجديدة�التي�يجب�صياغتها؛

تقديم�المشورة�لسلطات�الدولة�المعنية�في�سّن�تشريع�وطني�لقمع�العنف�ضد�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�الذي�يرقى� •
إلى�“مخالفة�جسيمة”�التفاقيات�جنيف،�وتشريع�يمكن�أن�يتيح�قمع�األشكال�األخرى�من�التدخل�في�تقديم�خدمات�الرعاية�
الصحية،�وتقديم�المشورة�أيًضا�بشأن�سّن�تشريع�حول�حقوق�ومسؤوليات�العاملين�في�مجال�الرعاية�الصحية�تماشًيا�مع�

واجبات�مهنتهم�وآدابها؛
تقديم�المشورة�بشأن�وضع�نظام�وطني�لجمع�البيانات�يمكن�االستعانة�به�في�تصميم�استجابات�محددة�لمقدمي�الرعاية� •

الصحية�الذين�تعرضوا�للعنف�أو�للتهديد�بارتكابه�ضدهم؛
اعتماد�تدابير،�أو�تقديم�مشورة�بشأن�تدابير،�ترمي�إلى�منع�إساءة�استخدام�شارتي�الصليب�األحمر�والهالل�األحمر� •

والرموز�والشارات�األخرى�المنصوص�عليها�في�اتفاقيات�جنيف�وبروتوكوالتها�اإلضافية،
تقديم�المشورة�إلدراج�القواعد�التي�تحمي�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�والعقوبات�المنطبقة�في�البرامج�واألدلة�اإلدارية� •

والعسكرية.

ولمـــا�كان�عمـــل�اللجـــان�الوطنيـــة�المعنّيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�يشـــمل�عـــدة�قطاعـــات،�فهـــي�مهيـــأة�أيًضـــا�بشـــكل�
ـــن� ـــة�بي ـــادل�اآلراء�بصـــورة�منتظم ـــا،�لتب ـــاركة�فيه ـــات،�أو�المش ـــددة�التخصص ـــات�متع ـــع�آلي ـــورة�لوض ـــم�المش ـــل�لتقدي محتم
ـــة�وزارات� ـــذه�اآللي ـــم�ه ـــن�أن�تض ـــة.�ويمك ـــة�الصحي ـــي�الرعاي ـــد�مقدم ـــف�ض ـــألة�العن ـــول�مس ـــة�ح ـــة�المختلف ـــات�المعنّي الجه
متعـــددة�واتحـــادات�وطنيـــة�للمتخصصيـــن�فـــي�الرعايـــة�الصحيـــة�وجمعيـــات�وطنيـــة�واللجنـــة�الدوليـــة�ومنظمـــات�غيـــر�

تخدم�شارات�الصليب�األحمر�والهالل�األحمر�والكريستالة�الحمراء�الغرض�نفسه�في�التعريف�بالهوية،�وتقوم�جميعها�بذلك�بالقدر�نفسه. �22
من�أجل�االطالع�على�ملخص�أكثر�تفصياًل�لإلطار�القانوني�لحماية�الرعاية�الصحية،�انظر:�األطر�المعيارية�الوطنية�لحماية�الرعاية�الصحية،�تقرير�حلقة�عمل� �23

بروكسل،�29-�31كانون�الثاني/�يناير�2014،�الصفحة:�26-15:
https://www.icrc.org/en/publication/4215-domestic-normative-frameworks-protection-health-care
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ـــة� ـــة�المعنّي ـــة�الوطني ـــى�اللجن ـــة�تتول ـــة�قائم ـــى�آلي ـــة�إل ـــة�أخـــرى.�ويمكـــن�إســـناد�هـــذه�المهم ـــات�مهتم ـــة�وكيان ـــة�ذات�صل حكومي
ـــرض. ـــذا�الغ ـــا�له ـــراف�عليه ـــا�أو�اإلش ـــيق�معه ـــاني�التنس ـــي�اإلنس ـــون�الدول بالقان

القمع الجنائي
ـــي� ـــون�الدول ـــرام�القان ـــام��1949المســـؤولية�عـــن�احت ـــف�لع ـــات�جني ـــي�اتفاقي ـــدة�ف ـــق�األطـــراف�الســـامية�المتعاق ـــى�عات ـــع�عل تق
ـــاني� ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــي�القان ـــا�ف ـــه�أيًض ـــزام�منصـــوص�علي ـــذا�االلت ـــوال.�24وه ـــع�األح ـــي�جمي ـــه�ف ـــة�احترام ـــاني�وكفال اإلنس
ـــن� ـــذ�قواني ـــزاَم�بتنفي ـــذا�االلت ـــمل�ه ـــي�األول،�يش ـــول�اإلضاف ـــام��1949والبروتوك ـــف�لع ـــات�جني ـــب�اتفاقي ـــي.�25وبموج العرف
ـــال� ـــع�األفع ـــف�جمي ـــة�لوق ـــر�الالزم ـــذ�التدابي ـــا�أن�تتخ ـــراف�أيًض ـــدول�األط ـــى�ال ـــيمة”.�26وعل ـــات�الجس ـــع�“المخالف ـــة�لقم وطني
ـــون� ـــي�القان ـــوف�ف ـــن�الوق ـــك،�يمك ـــى�ذل ـــالوة�عل ـــيمة.�وع ـــات�الجس ـــالف�المخالف ـــات�بخ ـــكام�االتفاقي ـــع�أح ـــارض�م ـــي�تتع الت
ـــص� ـــواء،�وتن ـــد�س ـــى�ح ـــة�عل ـــر�الدولي ـــة�وغي ـــلحة�الدولي ـــات�المس ـــي�النزاع ـــق�ف ـــدة�ُتطب ـــى�قاع ـــي�عل ـــاني�العرف ـــي�اإلنس الدول
ـــق� ـــن�التحقي ـــية�ع ـــؤولية�الرئيس ـــدول�المس ـــق�ال ـــى�عات ـــة�خاصـــة�عل ـــع�بصف ـــرب.�27وتق ـــم�الح ـــي�جرائ ـــى�مقاضـــاة�مرتكب عل
ـــذا� ـــب�ه ـــن.�28ويتطل ـــا�المزعومي ـــاني،�ومقاضـــاة�مرتكبيه ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــيمة�للقان ـــاكات�جس ـــوع�انته ـــاءات�بوق ـــي�االدع ف
ـــع� ـــة�من ـــة�لضمـــان�المســـاءلة�بغي ـــر�فعال ـــة�وتدابي ـــة�قوي ـــات�قضائي ـــة�واضحـــة�وآلي ـــدول�أن�تضـــع�أطـــًرا�معياري ـــزام�مـــن�ال االلت
ـــدأ� ـــد�مب ـــك،�يؤك ـــى�ذل ـــة�إل ـــا.�وباإلضاف ـــم�بارتكابه ـــت�إدانته ـــن�تثب ـــة�م ـــي�اإلنســـاني�ومعاقب ـــون�الدول ـــاكات�الجســـيمة�للقان االنته
ـــات� ـــة�األساســـية�للتشـــريعات�واآللي ـــى�األهمي ـــة�-�عل ـــة�الدولي التكامـــل�-�المكـــّرس�فـــي�نظـــام�رومـــا�األساســـي�للمحكمـــة�الجنائي

ـــي.29 ـــا�األساس ـــام�روم ـــن�نظ ـــادة��8م ـــي�الم ـــددة�ف ـــك�المح ـــا�تل ـــا�فيه ـــم�الحـــرب،�بم ـــع�جرائ ـــي�تقم ـــة�الت ـــة�الفعال الوطني

وفـــي�االجتمـــاع�العالمـــي�للجـــان�والهيئـــات�المماثلـــة�المعنيـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�لعـــام��2010–�الـــذي�كان�موضوعـــه�
ـــا� ـــاركون�مزاي ـــش�المش ـــل‹”�–�ناق ـــج�›متكام ـــل�نه ـــن�أج ـــاني:�م ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــيمة�للقان ـــاكات�الجس ـــع�االنته ـــي�“قم الرئيس
ـــي� ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــاني�عل ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــيمة�للقان ـــاكات�الجس ـــع�االنته ـــات�لمن ـــي�وضـــع�آلي ـــل”�ف ـــج�“متكام ـــاع�نه اتب
وقمعهـــا.�30وركـــّزت�مناقشـــات�االجتمـــاع�علـــى�إمكانيـــة�مواءمـــة�االلتزامـــات�القانونيـــة�المســـتمدة�مـــن�جميـــع�مصـــادر�
ـــة� ـــر�الدولي ـــة�وغي ـــي�النزاعـــات�المســـلحة�الدولي ـــان�ف ـــي�المطبق ـــون�العرف ـــون�المعاهـــدات�والقان ـــي�اإلنســـاني�)قان ـــون�الدول القان
علـــى�حـــد�ســـواء(،�مواءمـــة�واضحـــة�ومتســـقة�مـــع�االلتزامـــات�المســـتمدة�مـــن�القانـــون�الوطنـــي�ألجـــل�توفيـــر�األســـاس�
ـــي�اإلنســـاني�الجســـيمة�والتصـــدي�لهـــا.�وبصـــرف�النظـــر�عـــن�النهـــج� ـــون�الدول ـــر�شـــمواًل�لقمـــع�انتهـــاكات�القان ـــي�األكث القانون
ـــة�دور�أساســـي�يجـــب�أن� ـــي،�فثم ـــون�الوطن ـــي�القان ـــاني�ف ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــئة�عـــن�القان ـــات�الناش ـــي�إدراج�االلتزام ـــع�ف المتب
ـــون� ـــيمة�للقان ـــاكات�الجس ـــع�االنته ـــة�لمن ـــات�ذات�الصل ـــة�واآللي ـــر�المعياري ـــذ�األط ـــداد�وتنفي ـــي�إع ـــة�ف ـــان�الوطني ـــه�اللج تؤدي

ـــي. ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــا�عل ـــاني�وقمعه ـــي�اإلنس الدول

ـــة�ومناســـبة� ـــة�هادف ـــر�قانوني ـــة�باتخـــاذ�تدابي ـــدول�ملزم ـــإّن�ال ـــًدا،�ف ـــر�تحدي ـــة،�وبشـــكل�أكث ـــة�الصحي بخصـــوص�خدمـــات�الرعاي

انظر�القسم�الخاص�بالمادة��1المشتركة�بين�اتفاقيات�جنيف�األربع�لعام��1949في:�اللجنة�الدولية،�التعليقات�على�اتفاقية�جنيف�األولى�لتحسين�حال�الجرحى� �24
والمرضى�بالقوات�المسلحة�في�الميدان،��2016متاحة�عبر�الرابط:

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument
انظر�أيًضا:� �

 Dörmann and Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent  international
humanitarian law violations”, International Review of the Red Cross, Vol. 96, Nos 895/ 896,  December 2014, pp. 707 - 736. 

انظر�القاعدة��139من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي: �25
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
انظر:�المواد��49إلى�51،�و�50إلى�51،�و�129إلى�130،�و�146إلى�147،�في�اتفاقيات�جنيف�األولى�والثانية�والثالثة�والرابعة�على�التوالي،�والقاعدة��158من� �26

دراسة�اللجنة�الدولية�بشأن�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي:
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
Commentaries to Articles 49 to 51 of the First Geneva Convention (March 2016): 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument

وموجز�الوقائع�القانونية�الذي�أعدته�وحدة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�باللجنة�الدولية�المعنون�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم� �
الحرب:: 

https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes
انظر�القاعدة��158من�دراسة�اللجنة�الدولية�بشأن�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي.�انظر�أيًضا�القاعدتين��156و157: �27

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
انظر:� �28

موجز�الوقائع�القانونية�الذي�أعدته�وحدة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�باللجنة�الدولية�المعنون�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم�الحرب::  �
https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes

وجرائم�الحرب�بموجب�نظام�روما�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�ومصادرها�في�القانون�الدولي�اإلنساني:� �
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/war-crimes-factsheet-311008.htm

انظر:�موجز�الوقائع�القانونية�الصادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية،�النظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية: �29
https://www.icrc.org/ar/document/statute-international-criminal-court
انظر:�منع�الجرائم�الدولية�وقمعها:�من�أجل�نهج�“متكامل”�قائم�على�الممارسة�الوطنية�–�تقرير�االجتماع�العالمي�الثالث�للّجان�الوطنية�المعنية�بتنفيذ�القانون�الدولي� �30

اإلنساني، 2013،�وهو�متاح�على�الموقع�التالي:
https://www.icrc.org/ar/publication/preventing-international-crimes
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لقمـــع�انتهـــاكات�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�بفعاليـــة،�وقواعـــد�أخـــرى�تحمـــي�تقديـــم�خدمـــات�الرعايـــة�الصحيـــة�فـــي�النزاعـــات�
المســـلحة�وحـــاالت�الطـــوارئ�األخـــرى،�وأن�تعاقـــب�مرتكبـــي�هـــذه�األفعـــال.�ولذلـــك،�يجـــب�علـــى�الـــدول�أن�تســـّن�تشـــريعات�
ـــف� ـــات�جني ـــورة�التفاقي ـــاكات�خط ـــد�االنته ـــاف�أش ـــي�مص ـــد�ف ـــيمة”�تع ـــات�جس ـــون�“مخالف ـــن�يرتكب ـــخاص�الذي ـــة�األش لمعاقب
وبروتوكولهـــا�اإلضافـــي�األول،�وجميـــع�جرائـــم�الحـــرب�األخـــرى�التـــي�ترتكـــب�ضـــد�العامليـــن�فـــي�مجـــال�الرعايـــة�الصحيـــة�

ـــا.31 ـــل�الخاصـــة�به ـــا�ووســـائل�النق ووحداته

وفـــي�هـــذا�الصـــدد،�أدلـــى�المشـــاركون�فـــي�“حلقـــة�العمـــل�بشـــأن�األطـــر�المعياريـــة�الوطنيـــة�لحمايـــة�الرعايـــة�الصحيـــة”�التـــي�
ُعقـــدت�فـــي�بروكســـل�مـــن��29إلـــى��31كانـــون�الثانـــي/�ينايـــر�2014 �32بالتصريحـــات�التاليـــة:

“يجب�قمع�أعمال�العنف�ضد�الرعاية�الصحية�التي�تبلغ�مستوى�المخالفة�الجسيمة�التفاقيات�جنيف�بصفتها�هذه�تطبيًقا� •
للنظام�القانون�ذي�الصلة.�وحيثما�ال�يوجد�مثل�هذا�النظام�بعد،�يتعين�إرساؤه�في�القانون�الوطني،�ويجب�أن�يشمل�

مسؤوليات�كل�من�األفراد�والقادة”.
“ينبغي�أن�تعاقب�التشريعات�الوطنية�جميع�أنواع�التدخل�الذي�ال�مبرر�له�في�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�في�النزاع� •

المسلح،�بما�في�ذلك�التهديدات�ضد�العاملين�في�مجال�الرعاية�الصحية�والعقبات�األخرى�غير�المبررة�التي�تواجه�تقديم�
خدمات�الرعاية�الصحية”.

“�ينبغي�أن�تعاقب�التشريعات�الوطنية�أيًضا�جميع�أنواع�التدخل�الذي�ال�مبرر�له�في�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�في� •
الحاالت�التي�ال�ترقى�إلى�نزاع�مسلح”.33

ج(  كيف يمكن أن تدعم اللجان الوطنية المعنّية بالقانون الدولي اإلنساني حماية الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة 
وحالت الطوارئ األخرى؟

ســـوف�تنظـــر�ورشـــة�العمـــل�فـــي�التوصيـــات�التـــي�أعدتهـــا�اللجنـــة�الدوليـــة�وفـــي�التدابيـــر�الخاصـــة�بالســـلطات�الوطنيـــة�
ـــي� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعنّي ـــان�الوطني ـــة�للج ـــر�مالءم ـــر�األكث ـــات�والتدابي ـــيخ�التوصي ـــة�ترس ـــك�بغي ـــاله،�وذل ـــورة�أع المذك
ـــات� ـــدة�والتحدي ـــات�الجي ـــد�الممارس ـــل�تحدي ـــة�العم ـــداف�ورش ـــد�أه ـــيكون�أح ـــى�اآلن.�وس ـــدول�حت ـــا�ال ـــف�نفذته ـــاني،�وكي اإلنس
ـــي�اإلنســـاني�أن�تتصـــدى� ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعنّي ـــى�التـــي�يمكـــن�للجـــان�الوطني ـــة�الفضل ـــة�التدقيـــق�فـــي�الطريق ـــة�بغي المحتمل
ـــع� ـــاق�الواس ـــق�بالنط ـــا�يتعل ـــي�م ـــرات�واآلراء�ف ـــادل�الخب ـــًرا�لتب ـــاركين�منب ـــل�للمش ـــة�العم ـــر�ورش ـــات.�وتوف ـــك�التحدي ـــا�لتل به
ـــي� ـــتوى�الوطن ـــى�المس ـــة�عل ـــة�الصحي ـــات�الرعاي ـــم�خدم ـــي�تقدي ـــي�تحم ـــة�الت ـــد�الدولي ـــذ�القواع ـــان�تنفي ـــوب�لضم ـــل�المطل للعم
ـــا� ـــدرج�به ـــي�تن ـــى�الطـــرق�الت ـــات.�وســـيرّكز�جـــزء�مـــن�المناقشـــات�عل ـــذ�نشـــر�التوصي ـــا�من ـــم�بالفعـــل�األخـــذ�ببعضه ـــد�ت –�وق

ـــاني. ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعنّي ـــان�الوطني ـــل�اللج ـــط�عم ـــتراتيجيات�وخط ـــي�اس ـــة�ف ـــة�الصحي ـــة�الرعاي حماي

د( كيف سُتناقش حماية الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وحالت الطوارئ األخرى؟
ـــن�ســـتعقدان�فـــي�الوقـــت�نفســـه.� ـــن�اللتي ـــي�العمـــل�األخريي ســـوف�ُيعـــرض�الموضـــوع�فـــي�جلســـة�عامـــة�مـــع�موضوعـــي�حلقت
ـــة�العمـــل�الفرصـــة�إلجـــراء�مناقشـــة�غيـــر�رســـمية� ـــة�عمـــل�يحضرونهـــا.�وســـتتيح�حلق ـــار�حلق ـــذ�باختي ويقـــوم�المشـــاركون�بعدئ
ـــرر�للجلســـة.� ـــي�الموضـــوع،�ومق ـــران�متخصصـــان�ف ـــر�أو�خبي ـــه�خبي ـــا�منســـق�يعاون ـــرات.�وســـيكون�له ـــي�للخب ـــادل�تفاعل وتب
ـــن�كل� ـــد�م ـــرر�واح ـــيقدم�مق ـــي:�وس ـــوم�التال ـــاح�الي ـــة�صب ـــة�عام ـــي�جلس ـــرى�ف ـــرة�أخ ـــاع�م ـــى�االجتم ـــاركون�إل ـــيعود�المش وس

ـــات. ـــاب�لألســـئلة�والتعليق ـــح�الب ـــم�ُيفت ـــق�واســـتنتاجاته.�ث ـــًرا�عـــن�مناقشـــات�الفري ـــل�تقري ـــة�عم حلق

ولتحقيـــق�مشـــاركة�فعالـــة�وإثـــراء�المناقشـــات،�يدعـــى�المشـــاركون�إلـــى�النظـــر�فـــي�األســـئلة�اإلرشـــادية�التاليـــة�عنـــد�التحضيـــر�
لحلقـــة�العمـــل.

انظر:�المواد�من��49إلى��51من�اتفاقية�جنيف�األولى،�والقاعدة��158من�دراسة�اللجنة�الدولية�بشأن�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي،�والتعليقات�على�اتفاقية�جنيف� �31
األولى�)آذار/�مارس�2016(.�انظر�أيًضا:�موجزي�الوقائع�القانونية�اللذين�أعدتهما�وحدة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�باللجنة�الدولية�
بعنوان:�“احترام�الرعاية�الصحية�وحمايتها�في�النزاعات�المسلحة�وفي�الحاالت�التي�ال�يشملها�القانون�الدولي�اإلنساني�)آذار/�مارس�2012(”،�و”االختصاص�

العالمي�بالنسبة�لجرائم�الحرب�)آذار/�مارس�2014(”.
انظر�التقرير�المشار�إليه�في�الحاشية�رقم�23. �32

انظر�التقرير�المشار�إليه�في�الحاشية�رقم�4.الذي�ُيدرج�جميع�التوصيات�المقدمة�من�الخبراء،�بما�في�ذلك�بشأن�مسائل�القمع�الجنائي.�انظر�أيًضا:�دليل�التنفيذ� �33
الوطني�للقانون�الدولي�اإلنساني،�اللجنة�الدولية،�جنيف�2015؛�وال�سيما�الملحق�رقم��19“أداة�توجيهية�لتنفيذ�القواعد�التي�تحمي�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�أثناء�

النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ�األخرى”.�
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ه( أسئلة إرشادية
يرجـــى�مالحظـــة�أن�عبـــارة�“اللجنـــة�الوطنيـــة�للقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني”�أو�كلمـــة�“اللجنـــة”�قـــد�اســـتخدمت�فقـــط�توخًيـــا�
ـــي� ـــر�ف ـــي�اإلنســـاني�للتفكي ـــون�الدول ـــة�بالقان ـــة�المعني ـــات�المماثل ـــي�الهيئ ـــى�ممثل ـــا�إل ـــة�أيًض ـــي�فالدعـــوة�موجه للتبســـيط؛�وبالتال

ـــتها. ـــئلة�ومناقش ـــذه�األس ه

و( قراءات مقترحة للحصول على معلومات أساسية
موجز�وقائع�قانونية�صادر�عن�اللجنة�الدولية،�“احترام�الرعاية�الصحية�وحمايتها�في�النزاعات�المسلحة�وفي�الحاالت� •

التي�ال�يشملها�القانون�الدولي�اإلنساني”،�آذار/�مارس�2012:
https://www.icrc.org/ar/document/respecting-and-protecting-health-care-armed-conflicts-and-
situations-not-covered

األطر�المعيارية�الوطنية�لحماية�الرعاية�الصحية:�تقرير�حلقة�عمل�بروكسل�29-�31كانون�الثاني/�يناير��2014)مع� •
توصيات�التنفيذ(:

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4215.htm
“أداة�توجيهية�لتنفيذ�القواعد�التي�تحمي�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�أثناء�النزاعات�المسلحة�وحاالت�الطوارئ� •

األخرى”:
https://www.icrc.org/en/document/implementation-rules-protecting-provision-health-care-armed-
conflicts-and-other-emergencies

لالطالع�على�جميع�المعلومات�ذات�الصلة�بمشروع�الرعاية�الصحية�في�خطر،�والقضية�اإلنسانية�التي�يعالجها،��وما� •
يتصل�به�من�معلومات،�بما�في�ذلك�اإلطار�القانوني�الواجب�التطبيق،�انظر:��

http://healthcareindanger.org/ar/
•   : S/�RES/�2286�)2016(قرار�مجلس�األمن�التابع�لألمم�المتحدة���

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/228629%282016% 

�1كانون�األول/�ديسمبر�2016

3(   الجلسة الثانية - حلقة العمل 3: حماية النازحين داخلًيا والمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة: ما دور اللجان 
الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني في مجال حماية النازحين داخلًيا والمهاجرين أثناء 

النزاعات المسلحة؟

أ( القضية اإلنسانية  
أصبــح�نــزوح�المالييــن�مــن�النــاس�داخــل�بلدانهــم�بســبب�النزاعــات�المســلحة�وحــاالت�العنــف�األخــرى�شــاغالً�إنســانياً�ملحــاً�
ــا�فــي�هــذا�القــرن�الجديــد،�مــا�أســفر�عــن� فــي�النصــف�الثانــي�مــن�القــرن�العشــرين.�وقــد�اســتمر�نمــو�عــدد�النازحيــن�داخلًي

تكاليــف�إنســانية�واجتماعيــة�واقتصاديــة�باهظــة.

مع�األخذ�في�االعتبار�التوصيات�الخاصة�بتنفيذ�القواعد�الدولية�التي�تحمي�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية�على�المستوى�الوطني،�كيف�. 1
يمكن�للجان�الوطنية�المعنّية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�والهيئات�المماثلة�أن�تسهم�في�زيادة�فاعلية�الحماية�القانونية�للجرحى�والمرضى�

والعاملين�في�مجال�الرعاية�الصحية�ومرافقها�ووسائط�النقل�الطبية؟
استناًدا�إلى�األدوات�القانونية�المتاحة�للتنفيذ�على�المستوى�الوطني،�ما�الدور�الذي�يمكن�للجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�. 2

ف�بأنشطة�الرعاية� االضطالع�به�لضمان�االستخدام�السليم�للشارات�المميزة�–�أمر�ينظمه�القانون�الدولي�–�والعالمات�األخرى�التي�تعرِّ
الصحية؟

ما�الدور�الذي�يمكن�للجان�الوطنية�المعنّية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�االضطالع�به�لزيادة�الحماية�القانونية�لممارسي�الرعاية�الصحية�في�. 3
المسائل�المتعلقة�بآداب�مهنة�الطب�وسرية�المعلومات�الطبية�أثناء�النزاع�المسلح�وحاالت�الطوارئ�األخرى؟

ما�الذي�يمكن�أن�تفعله�اللجان�الوطنية�المعنّية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�لضمان�القمع�الفعال�النتهاكات�القواعد�التي�تحمي�تقديم�خدمات�. 4
الرعاية�الصحية؟�)كيف�تتصدى�التشريعات�الوطنية�في�بلدك�النتهاكات�القانون�الدولي�اإلنساني�المرتكبة�ضد�العاملين�في�مجال�الرعاية�
الصحية�والوحدات�ووسائل�النقل؟�هل�تنفذ�عقوبات�عن�انتهاك�هذه�التشريعات؟�هل�تنص�تشريعاتكم�على�إمكانية�بسط�الوالية�القضائية�
العالمية�على�الجناة؟�هل�جرت�تحقيقات�ومحاكمات�وطنية�بشأن�جرائم�حرب�مزعومة�ارُتكبت�ضد�مقدمي�الرعاية�الصحية�واألعيان�

المشمولة�بالحماية�في�بلدك؟(

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4215.htm 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4215.htm 
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ــا�فــي�العالــم،�يمثلــون�ثلثــي�إجمالــي�عــدد�النازحيــن�بســبب� وفــي�نهايــة�عــام�2015،�كان�يوجــد��40.8مليــون�نــازح�داخلًي
النزاعــات�المســلحة�وحــاالت�العنــف�األخــرى.�34وأصبــح�النــزوح�الداخلــي�أيًضــا�بطبيعتــه�أطــول�أمــًدا.�ويعكــس�هــذا�اتســام�
النزاعــات�المســلحة�بطابــع�مزمــن�يــزداد�أمــده�طــواًل،�فضــاًل�عــن�انعــدام�القــدرة�علــى�تقديــم�حلــول�دائمــة�لمئــات�اآلالف�مــن�

النازحيــن�داخلًيــا.�

وتكــون�انتهــاكات�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�أثنــاء�النزاعــات�المســلحة�ســبًبا�رئيســًيا�للنــزوح.�ولــو�لــم�يــزد�احتــرام�القانــون�
الدولــي�اإلنســاني�ولــم�ُتبــذل�جهــود�دؤوبــة�لحمايــة�المدنييــن�أثنــاء�النزاعــات�المســلّحة،�فســيتواصل�ارتفــاع�أعــداد�النازحيــن�
ــا�هــم�مــن�أكثــر�المدنييــن�اســتضعاًفا؛�غيــر�أن�الــدول�التــي�تتحمــل�المســؤولية�الرئيســية�عــن� فــي�العالــم.�والنازحــون�داخلًي
ــم�الخاصــة� ــة�احتياجاته ــة�لتلبي ــة�الالزم ــاتية�الوطني ــة�والسياس ــى�األطــر�المعياري ــر�إل ــا�تفتق ــا�م ــاعدتهم،�غالًب ــم�ومس حمايته

والتصــدي�ألســباب�اســتضعافهم.

ولعــل�هنــاك�ارتباًطــا�بيــن�قضيــة�النازحيــن�داخلًيــا�وقضيــة�األشــخاص�الذيــن�ينتقلــون�إلــى�البلــدان�المجــاورة�ومــا�وراءهــا�
بســبب�النزاعــات�المســلحة�أو�حــاالت�العنــف�األخــرى�أيًضــا،�إذ�ُيخــرج�النــاس�مــن�ديارهــم�للظــروف�نفســها�أو�لظــروف�
مماثلــة.�وفــي�بعــض�الســياقات،�قــد�يكــون�النــزوح�الداخلــي�خطــوة�أولــى�تــؤدي�إلــى�التحــرك�فيمــا�بعــد�عبــر�الحــدود�الدوليــة�
–�وخصوًصــا�عندمــا�ال�تتوافــر�حمايــة�فعالــة�أو�حــل�دائــم�الحتياجــات�النازحيــن�داخلًيــا�فــي�بلدانهــم.�وحيثمــا�اســتمر�النــزوح�
الداخلــي�وتحــرك�األشــخاص�عبــر�الحــدود�الدوليــة،�بــات�االرتبــاط�بيــن�التحديــات�التــي�تطرحهــا�الظاهرتــان�محتمــاًل�وتطلــب�

بالتالــي�اســتجابة�شــاملة.�

وقــد�يصبــح�المهاجــرون�35مســتضعفين�عنــد�مراحــل�عديــدة�علــى�طــول�طــرق�الهجــرة�أثنــاء�ســفرهم�مــن�بالدهــم�األصليــة،�
غالًبــا�عبــر�بلــدان�أخــرى،�إلــى�وجهتهــم�المنشــودة.�ويعبــر�الكثيــر�مــن�المهاجريــن�مناطــق�تــدور�فيهــا�نزاعــات�مســلحة،�حيــث�

يعلقــون،�وقــد�يزيــد�هــذا�مــن�تعرضهــم�النتهــاكات�معينــة.36

ومــن�أجــل�التصــدي�بالكامــل�للتحديــات�التــي�تطرحهــا�هاتــان�القضيتــان�فــي�حــاالت�النــزاع�المســلح،�ال�غنــى�عــن�ضمــان�
اتخــاذ�التدابيــر�المناســبة�علــى�المســتوى�الوطنــي�لتهيئــة�بيئــة�مواتيــة�لتلبيــة�احتياجــات�النازحيــن�داخلًيــا�والمهاجريــن�بطريقــة�

شــاملة.

ب( اإلطار القانوني
فــي�حــاالت�النــزاع�المســلح،�يســعى�القانــون�الدولــي�اإلنســاني،�ألســباب�إنســانية،�إلــى�الحــد�مــن�آثــار�النزاعــات�المســلحة.�
ــا� ــوا�عــن�االشــتراك�فيه ــن�كف ــة�أو�الذي ــال�العدائي ــي�األعم ــن�ال�يشــتركون�مباشــرة�ف ــون�األشــخاص�الذي ــذا�القان ــي�ه ويحم
مباشــرة،�كمــا�أنــه�يفــرض�قيــوًدا�علــى�وســائل�الحــرب�وأســاليبها.�وهكــذا،�يرســي�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�حــًدا�أدنــى�مــن�
معاييــر�اإلنســانية�يجــب�احترامــه�فــي�أي�حالــة�مــن�حــاالت�النــزاع�المســلح.�وتهــدف�هــذه�المعاييــر،�فيمــا�تهــدف،�إلــى�حمايــة�

الســكان�المدنييــن�وســبل�بقائهــم.37

ــكل� ــرة�ل ــة�الموف ــكال�الحماي ــي�أش ــتحقون�بالتال ــن،�ويس ــكان�المدنيي ــن�الس ــزًءا�م ــا�والمهاجــرون�ج ويشــكل�النازحــون�داخلًي
ــا�مباشــرة. ــوا�عــن�االشــتراك�فيه ــن�كف ــة�أو�الذي ــال�العدائي ــي�األعم ــن�ال�يشــتركون�مباشــرة�ف األشــخاص�الذي

 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on Internal Displacement, 2016, p. 27   34
تصف�اللجنة�الدولية�–�والمكونات�األخرى�للحركة�الدولية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر�–�“المهاجرين”�بأنهم�“األشخاص�الذين�يغادرون�أماكن�إقامتهم�المعتادة�أو� �35
يفرون�منها�للذهاب�إلى�أماكن�جديدة�–�عادة�ما�تكون�في�الخارج�–�بحثا�عن�فرص�أو�آفاق�أكثر�أمنا�ورحابة”.�ويشمل�هذا�الوصف�جميع�أنواع�المهاجرين�بصرف�

النظر�عن�وضعهم�القانوني:�مع�االعتراف�بالحماية�الخاصة�الممنوحة�لالجئين�وطالبي�اللجوء.�انظر:�االتحاد�الدولي�لجمعيات�الصليب�األحمر�والهالل�األحمر،�
“سياسة�الهجرة”،�2009،

http://www.ifrc.org/PageFiles/89395/Migration%20Policy.AR.pdf
لمزيد�من�المعلومات�عن�أنشطة�اللجنة�الدولية�المخصصة�للمهاجرين،�يرجى�النظر�إلى:�اللجنة�الدولية،�األنشطة�المخصصة�للمهاجرين،�،�شباط/�فبراير�2016؛� �36

والكتّيب�متاح�على�العنوان�التالي:
https://www.icrc.org/ar/publication/4246-activities-migrants

موجز�وقائع�قانونية�صادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�باللجنة�الدولية�بعنوان:�ما�هو�القانون�الدولي�اإلنساني؟  �37
متاح�على�العنوان�التالي: �

https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law



49 تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية�

توفير الحماية للنازحين داخلًيا
يتضمــن�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�أحكاًمــا�متنوعــة�تســعى�إلــى�حمايــة�المدنييــن�مــن�النــزوح�فــي�المقــام�األول،�وإلــى�ضمــان�
حمايتهــم�حــال�نزوحهــم�وأثنــاء�نزوحهــم.�وتــرد�هــذه�األحــكام�فــي�اتفاقيــة�جنيــف�الرابعــة�لعــام�1949،�والبروتوكوليــن�األول�
والثانــي�لعــام��1977اإلضافييــن�إلــى�اتفاقيــات�جنيــف،�وقواعــد�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�العرفــي.�وبصفــة�خاصــة،�يحظــر�
القانــون�الدولــي�اإلنســاني�صراحــًة�علــى�أطــراف�النــزاع�المســلح�تشــريد�المدنييــن�أثنــاء�النزاعــات�المســلحة�الدوليــة�وغيــر�
الدوليــة�علــى�حــد�ســواء،�مــا�لــم�يتطلــب�أمــن�المدنييــن�المعنييــن�ذلــك�أو�مــا�لــم�تفرضــه�ضــرورة�عســكرية.�38وتتحمــل�الــدول�

المســؤولية�عــن�تنفيــذ�هــذه�االلتزامــات�فــي�أطرهــا�القانونيــة�الوطنيــة.39

ــا�أيًضــا�للحمايــة�بموجــب�مجموعــات�أخــرى�مــن�القوانيــن�مــن�بينهــا،�بــل�وعلــى�رأســها،�قانــون� ويخضــع�النازحــون�داخلًي
ــا،�وإن�كانــت�الجمعيــة� حقــوق�اإلنســان�والقانــون�الوطنــي.�وال�يوجــد�صــك�عالمــي�يتنــاول�بالتحديــد�محنــة�النازحيــن�داخلًي
العامــة�لألمــم�المتحــدة�ولجنــة�األمــم�المتحــدة�لحقــوق�اإلنســان�قــد�اعتمدتــا�فــي�عــام��1998قــراًرا�يحيــط�علًمــا�بمبــادئ�األمــم�
ــا�فــي�حــد�ذاتهــا،�ولكنهــا�تتضمــن� ــة�ملزمــة�قانوًن ــادئ�التوجيهي ــي.�40وليســت�المب ــة�بشــأن�التشــريد�الداخل المتحــدة�التوجيهي
قواعــد�عديــدة�تشــكل�جــزًءا�مــن�القانــون�الدولــي�القائــم�ومــن�ثــم�فهــي�ملزمــة�قانوًنــا.�وعــالوة�علــى�ذلــك،�فالمبــادئ�التوجيهيــة�

حصلــت�علــى�دعــم�واســع�مــن�المجتمــع�الدولــي،�وجــرى�إدراجهــا�فــي�النظــم�القانونيــة�الداخليــة�لــدول�كثيــرة.�

وعلــى�المســتوى�اإلقليمــي،�فــإن�اتفاقيــة�االتحــاد�األفريقــي�لحمايــة�ومســاعدة�النازحيــن�داخلًيــا�فــي�أفريقيــا�)اتفاقيــة�كمبــاال(41 
هــي�أول�صــك�دولــي�ملــزم�قانوًنــا�لحمايــة�النازحيــن�داخلًيــا�ومســاعدتهم.�ونظــراً�لحجــم�المشــكلة�فــي�أفريقيــا،�فــإن�اتفاقيــة�
كمبــاال�تشــكل�تأكيــًدا�جديــًدا�مهًمــا�وضرورًيــا�لحقــوق�النازحيــن�داخلًيــا.�فهــي�تفّصــل�التزامــات�الــدول،�والجماعــات�المســلحة�
ــا�ومســاعدتهم؛�وتفعــل�ذلــك�مــن� مــن�غيــر�الــدول،�والمنظمــات�الدوليــة�فيمــا�يتصــل�بمنــع�النــزوح�وحمايــة�النازحيــن�داخلًي
خــالل�االعتمــاد�بقــوة�علــى�المعاييــر�القائمــة�فــي�مجــال�القانــون�الدولــي�لحقــوق�اإلنســان�والقانــون�الدولــي�اإلنســاني.�وتقــدم�
ــزوح� ــاول�الن ــة�لتن ــر�عملي ــة�وتدابي ــاتية�وطني ــة�وسياس ــر�معياري ــاد�أط ــة�العتم ــدول�األفريقي ــاملة�لل ــات�ش ــة�توجيه االتفاقي

الداخلــي.42

توفير الحماية للمهاجرين 
ــة� ــزاع�المســلح�يخضعــون�للحماي ــة�مــن�حــاالت�الن ــي�حال ــن�يجــدون�أنفســهم�ف ــن�الذي ــإن�المهاجري ــا،�ف كمــا�هــو�مذكــور�آنًف
بوصفهــم�مدنييــن،�ويســتفيدون�مــن�الحمايــة�العامــة�المقدمــة�إلــى�جميــع�األشــخاص�الذيــن�ال�يشــتركون�مباشــرة�فــي�األعمــال�
العدائيــة�أو�الذيــن�كفــوا�عــن�االشــتراك�فيهــا�مباشــرة.�وعــالوة�علــى�ذلك،�ففــي�النزاعات�المســلحة�الدوليــة،�يســتفيد�المهاجرون�
مــن�أشــكال�الحمايــة�التــي�توفرهــا�اتفاقيــة�جنيــف�الرابعــة�لألجانــب�فــي�أراضــي�أطــراف�النــزاع�المســلح،�شــريطة�اعتبارهــم�

“أشــخاًصا�محمييــن”�بموجــب�المــادة��4مــن�االتفاقيــة�نفســها.43

انظر�المادة��49من�اتفاقية�جنيف�الرابعة،�والمادة��17من�البروتوكول�اإلضافي�الثاني.�� �38
لمزيد�من�المعلومات�المفصلة�عن�القواعد�المتصلة�بالنزوح�الداخلي�والحماية�الموفرة�للنازحين�داخلًيا�بموجب�القانون�الدولي�اإلنساني�واألطر�القانونية�األخرى�ذات� �39

الصلة،�انظر�موجز�وقائع�اللجنة�الدولية�المعنون:
Internally Displaced Persons and International Humanitarian Law؛

وهي�متاحة�عبر�الرابط�التالي: �
https://www.icrc.org/ar/document/internally-displaced-persons-and-international-humanitarian-law-factsheet

وانظر�أيًضا�اللجنة�الدولية،�“جدول�مقارنة:�النازحون�داخلًيا:�مقارنة�بين�الصكوك�واألطر�القانونية�ذات�الصلة”.�وهو�متاح�باإلنجليزية�في�تقرير�اللجنة�الدولية� �
المعنون�ترجمة�اتفاقية�كمباال�إلى�واقع�عملي:�عملية�تقييم..�

األمم�المتحدة،�مبادئ�توجيهية�بشأن�التشريد�الداخلي�،��E/�CN.4/�1998/�53/�Add.2،11شباط/�فبراير�1998؛�وهي�متاحة�على:� �40
https://daccess-ods.un.org/TMP/86040.1801764965.html

اتفاقية�االتحاد�األفريقي�لحماية�ومساعدة�النازحين�داخلًيا�في�أفريقيا،�كمباال،�2009: �41
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/Tools-and-Frameworks/200910-training-KC-AU-
Convention-on-IDPs-Eng.pdf
ومن�الصكوك�األخرى�التي�تتناول�قضية�النزوح�الداخلي�ميثاق�األمن�واالستقرار�والتنمية�في�منطقة�البحيرات�الكبرى.�لمزيد�من�المعلومات،�انظر:�المؤتمر�الدولي� �

المعني�بمنطقة�البحيرات�الكبرى،�بروتوكول�بشأن�حماية�األشخاص�المشردين�داخلًيا�ومساعدتهم،�نيروبي،�2006:
http://www.refworld.org/pdfid/52384fe44.pdf
تذهب�اتفاقية�كمباال�إلى�ما�هو�أبعد�من�معاهدات�القانون�الدولي�اإلنساني�في�بعض�الجوانب،�وذلك�مثاًل�فيما�تتضمنه�من�قواعد�بشأن�العودة�اآلمنة�والطوعية،�وبشأن� �42

الحصول�على�التعويض�أو�على�شكل�آخر�من�أشكال�الجبر.
انظر�بصفة�خاصة�المواد�4،�و�35-�46،�و�70من�اتفاقية�جنيف�الرابعة.�انظر�أيًضا�المادة��73من�البروتوكول�اإلضافي�األول.� �43
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القمع الجنائي 
تتعهــد�األطــراف�الســامية�المتعاقــدة�فــي�اتفاقيــات�جنيــف�لعــام��1949باحتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�وكفالــة�احترامــه�فــي�
جميــع�األحــوال.�44وهــذا�االلتــزام�قائــم�أيًضــا�فــي�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�العرفــي.�45وبموجــب�اتفاقيــات�جنيف�لعــام�1949 
ــدول� ــى�ال ــات�الجســيمة”.�46وعل ــع�“المخالف ــة�لقم ــن�وطني ــذ�قواني ــزاَم�بتنفي ــذا�يشــمل�االلت ــي�األول،�فه ــول�اإلضاف والبروتوك
األطــراف�أيًضــا�أن�تتخــذ�التدابيــر�الالزمــة�لوقــف�جميــع�األفعــال�التــي�تتعــارض�مــع�أحــكام�االتفاقيــات�بخــالف�المخالفــات�
ــي�النزاعــات� ــق�ف ــى�قاعــدة�ُتطب ــي�عل ــي�اإلنســاني�العرف ــون�الدول ــي�القان ــوف�ف ــك،�يمكــن�الوق ــى�ذل الجســيمة.�وعــالوة�عل
المســلحة�الدوليــة�وغيــر�الدوليــة�علــى�حــد�ســواء،�وتنــص�علــى�مقاضــاة�مرتكبــي�جرائــم�الحــرب.�47وتقــع�بصفــة�خاصــة�
علــى�عاتــق�الــدول�المســؤولية�الرئيســية�عــن�التحقيــق�فــي�االدعــاءات�بوقــوع�انتهــاكات�جســيمة�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني،�
ــة� ــات�قضائي ــة�واضحــة�وآلي ــدول�أن�تضــع�أطــًرا�معياري ــزام�مــن�ال ــب�هــذا�االلت ــن.�48ويتطل ــا�المزعومي ومقاضــاة�مرتكبيه
قويــة�وتدابيــر�فعالــة�لضمــان�المســاءلة�بغيــة�منــع�االنتهــاكات�الجســيمة�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني�ومعاقبــة�مــن�تثبــت�إدانتهــم�
بارتكابهــا.�وباإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يؤكــد�مبــدأ�التكامــل�-�المكــّرس�فــي�نظــام�رومــا�األساســي�للمحكمــة�الجنائيــة�الدوليــة�-�علــى�
األهميــة�األساســية�للتشــريعات�واآلليــات�الوطنيــة�الفعالــة�التــي�تقمــع�جرائــم�الحــرب،�بمــا�فيهــا�تلــك�المحــددة�فــي�المــادة�8 

مــن�نظــام�رومــا�األساســي.49

وفــي�االجتمــاع�العالمــي�للجــان�والهيئــات�المماثلــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�لعــام��2010–�الــذي�كان�موضوعــه�
ــى�الممارســة�الوطنيــة”� ــم�عل الرئيســي�“قمــع�االنتهــاكات�الجســيمة�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني:�مــن�أجــل�نهــج�›متكامــل‹�قائ
ــا�اتبــاع�نهــج�“متكامــل”�فــي�وضــع�آليــات�لمنــع�االنتهــاكات�الجســيمة�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني� –�ناقــش�المشــاركون�مزاي
علــى�المســتوى�الوطنــي�وقمعهــا.�50وركــّزت�مناقشــات�االجتمــاع�علــى�إمكانيــة�مواءمــة�االلتزامــات�القانونيــة�المســتمدة�مــن�
جميــع�مصــادر�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�)قانــون�المعاهــدات�والقانــون�العرفــي�المطبقــان�فــي�النزاعــات�المســلحة�الدوليــة�
وغيــر�الدوليــة�علــى�حــد�ســواء(،�مواءمــة�واضحــة�ومتســقة�مــع�االلتزامــات�المســتمدة�مــن�القانــون�الوطنــي�ألجــل�توفيــر�
األســاس�القانونــي�األكثــر�شــموالً�لقمــع�انتهــاكات�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�الجســيمة�والتصــدي�لهــا.�وبصــرف�النظــر�عــن�
النهــج�المتبــع�فــي�دمــج�االلتزامــات�الناشــئة�عــن�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�فــي�القانــون�الوطنــي،�فثمــة�دور�أساســي�يجــب�أن�
تؤديــه�اللجــان�الوطنيــة�فــي�إعــداد�وتنفيــذ�األطــر�المعياريــة�واآلليــات�ذات�الصلــة�لمنــع�االنتهــاكات�الجســيمة�للقانــون�الدولــي�

اإلنســاني�وقمعهــا�علــى�المســتوى�الوطنــي.�

 

انظر�القسم�الخاص�بالمادة��1المشتركة�بين�اتفاقيات�جنيف�األربع�لعام�1949،�في:�اللجنة�الدولية،�التعليقات�على�اتفاقية�جنيف�األولى�لتحسين�حال�الجرحى� �44
والمرضى�بالقوات�المسلحة�في�الميدان،��2016متاحة�عبر�الرابط:� 

 https://www.icrc.org/ar/commentaries-geneva-convention-i
وانظر�أيًضا �

 Dörmann and Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international
 humanitarian law violations”, International Review of the Red Cross, Vol. 96, Nos 895/ 896, December 2014, pp.
707–736.

انظر�القاعدة��139من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي: �45
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf

انظر:�المواد�من��49إلى�51،�ومن��50إلى�51،�ومن��129إلى�130،�ومن��146إلى��147من�اتفاقيات�جنيف�األولى�والثانية�والثالثة�والرابعة�على�التوالي؛� �46
والقاعدة��158من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي:

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
موجز�الوقائع�القانونية�الصادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية:�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم�الحرب:� �

https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes
انظر�القاعدة��158من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي:�وانظر�أيًضا:�القاعدتين��156و157: �47

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
انظر�موجزي�الوقائع�التاليين�الصادرين�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية:�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم�الحرب:� �48

https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes
وجرائم�الحرب�بموجب�نظام�روما�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�ومصادرها�في�القانون�الدولي�اإلنساني:  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/war-crimes-factsheet-311008.htm.
انظر�موجز�الوقائع�الصادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�باللجنة�الدولية:�النظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية: �49

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jpk9.htm
انظر�منع�الجرائم�الدولية�وقمعها:�من�أجل�نهج�“متكامل”�قائم�على�الممارسة�الوطنية�–�تقرير�االجتماع�العالمي�الثالث�للّجان�الوطنية�المعنية�بتنفيذ�القانون�الدولي� �50

اإلنساني،�2013،�وهو�متاح�على�الموقع�التالي:
https://www.icrc.org/ar/publication/preventing-international-crimes
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وتشــمل�أيًضــا�االلتزامــات�المذكــورة�أعــاله�االنتهــاكات�الجســيمة�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني�التــي�تتصــل�بحمايــة�المدنييــن.�
وعلــى�الــدول�أن�توقــع�عقوبــات�جزائيــة�تبًعــا�لذلــك.51

ويوفــر�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�للــدول�وأطــراف�النزاعــات�المســلحة�إطــاًرا�قانونًيــا�واضًحــا�بشــأن�النــزوح�القســري.�وقيــام�
األطــراف�فــي�نــزاع�مســلح�بترحيــل�الســكان�المدنييــن�قســًرا�محظــوٌر�بموجــب�القانــون�الدولــي�اإلنســاني،�ســواء�كان�داخــل�

الحــدود�أو�عبرهــا.52

وبمزيــد�مــن�التحديــد،�فــإن�إبعــاد�الســكان�المدنييــن�إلــى�أرض�محتلــة�أو�ترحيلهــم�قســًرا،�مــا�لــم�يتطلبــه�ذلــك�أمــن�المدنييــن�
المعنييــن�أو�أســباب�عســكرية�ملحــة،�يشــكل�مخالفــة�جســيمة�وفًقــا�التفاقيــة�جنيــف�الرابعــة�والبروتوكــول�اإلضافــي�األول.53 
وباإلضافــة�إلــى�ذلــك،�فترحيــل�الســكان�المدنييــن�قســًرا�يشــكل�جريمــة�حــرب�فــي�النزاعــات�المســلحة�الدوليــة�وغيــر�الدوليــة�

علــى�حــد�ســواء،�وفًقــا�للنظــام�األساســي�للمحكمــة�الجنائيــة�الدوليــة.54

اعتماد أطر معيارية وسياساتية وطنية 
عنــد�اعتمــاد�األطــر�المعياريــة�والسياســاتية�الوطنيــة�لتنفيــذ�االلتزامــات�والمعاييــر�الدوليــة،�يجــب�أيًضــا�أن�تكفــل�الــدول�إنشــاء�
أطــر�شــاملة�تراعــي�جميــع�الجوانــب�ذات�الصلــة�بمنــع�النــزوح�الداخلــي�ومواجهتــه،�فضــاًل�عــن�حمايــة�المدنييــن�بمــن�فيهــم�

النازحــون�داخلًيــا�والمهاجــرون�المتضــررون�مــن�النزاعــات�المســلحة.

وينبغي�إنشاء�هذه�األطر�الشاملة�عند�اعتماد�األطر�المعيارية�والسياساتية�الوطنية:

لتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني؛ •
وباالستناد�إلى�المعايير�الدولية�مثل�المبادئ�التوجيهية�بشأن�التشريد�الداخلي،�أو�تماشًيا�معها؛ •
ولتنفيذ�صكوك�إقليمية�مثل�اتفاقية�كمباال�أو�البروتوكول�المتعلق�بحماية�األشخاص�المشردين�داخلًيا�ومساعدتهم�المنبثق� •

عن�المؤتمر�الدولي�المعني�بمنطقة�البحيرات�الكبرى.

دور اللجنة الدولية في دعم اعتماد األطر المعيارية والسياساتية الوطنية
لقــد�دأبــت�اللجنــة�الدوليــة�علــى�دعــم�الجهــود�التــي�تبذلهــا�الــدول�واللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�لتنفيــذ�
هــذا�القانــون�واألطــر�القانونيــة�األخــرى�فــي�جميــع�أنحــاء�العالــم.�فعلــى�ســبيل�المثــال،�تعمــل�اللجنــة�الدوليــة،�منــذ�اعتمــاد�
اتفاقيــة�كمبــاال،�بالتعــاون�الوثيــق�مــع�مفوضيــة�االتحــاد�األفريقــي�والــدول�األفريقيــة�علــى�تشــجيع�ودعــم�التصديــق�علــى�اتفاقية�
كمبــاال،�وتنفيذهــا�علــى�المســتوى�الوطنــي�وتفعيلهــا.�وتحقيًقــا�لهــذه�الغايــة،�قدمــت�اللجنــة�الدوليــة�المشــورة�القانونية�إلــى�الدول�
العتمــاد�االتفاقيــة�وتعزيــز�األطــر�المعياريــة�الوطنيــة�لتنفيذهــا.�وأجــرت�اللجنــة�الدوليــة�مؤخــًرا�عمليــة�تقييــم�فــي�نحــو�30 
بلــًدا�أفريقًيــا�)بعضهــا�أطــراف�فــي�اتفاقيــة�كمبــاال(؛�وتمثلــت�أهدافهــا�فــي�تحديــد�الــدروس�المســتخلصة،�والممارســات�الجيــدة،�
والتحديــات�الرئيســية�فــي�تنفيــذ�االلتزامــات�المتعلقــة�بحمايــة�النازحيــن�داخلًيــا�ومســاعدتهم،�علــى�النحــو�المذكــور�فــي�اتفاقيــة�

كمبــاال،�وفــي�تقديــم�مجموعــة�مــن�التوصيــات�بشــأن�المضــي�قدًمــا.55 

ج(  كيف يمكن للجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني اإلسهام في أعمال حماية النازحين داخلًيا والمهاجرين 
أثناء النزاعات المسّلحة؟ 

أدت�أغلبيــة�اللجــان�الوطنيــة�والهيئــات�المماثلــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�دوًرا�في�دعم�األطــر�المعيارية�والسياســاتية�
الوطنيــة�لمواجهــة�النــزوح�الداخلــي�أثنــاء�النزاعــات�المســلّحة.�ولــذا،�ســتركز�األســئلة�اإلرشــادية�المعــدة�لحلقــة�العمــل�هــذه�
بصفــة�أساســية�علــى�حمايــة�النازحيــن�داخلًيــا.�والدعــوة�موجهــة�أيًضــا�إلــى�المشــاركين�لكــي�يعرضــوا�تجاربهــم�فيمــا�يتصــل�

باعتمــاد�األطــر�المعياريــة�والسياســاتية�الوطنيــة�لحمايــة�المهاجريــن�ومســاعدتهم.�

انظر�المواد�من��49إلى�51،�ومن��50إلى�51،�ومن��129إلى�130،�ومن��146إلى��147من�اتفاقيات�جنيف�األولى�والثانية�والثالثة�والرابعة�على�التوالي؛� �51
والقاعدة��158من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي،

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
والتعليقات�على�المواد�من��49إلى��51من�اتفاقية�جنيف�األولى�)آذار/�مارس�2016(�المتاحة�باإلنجليزية�على�الرابط�التالي: �

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument
وموجز�الوقائع�القانونية�الصادر�عن�وحدة�الخدمات�االستشارية�التابعة�للجنة�الدولية�بشأن�الردع�الجزائي:�المعاقبة�على�جرائم�الحرب�)آذار/�مارس�2014( �

https://www.icrc.org/ar/document/penal-repression-punishing-war-crimes
انظر�القاعدة��129من�الدراسة�حول�القانون�الدولي�اإلنساني�العرفي: �52

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
انظر�المادة��49من�اتفاقية�جنيف�الرابعة،�والمادة�85)4()أ(�من�البروتوكول�اإلضافي�األول.�� �53

انظر�المادة�8)2()أ(‹7‹�والمادة�8)2()هـ(‹8‹�من�النظام�األساسي�للمحكمة�الجنائية�الدولية�لالطالع�على�الجرائم�المرتكبة�في�النزاعات�المسلحة�الدولية�وغير� �54
الدولية�على�التوالي.�

ُنشرت�نتائج�عملية�التقييم�في�تقرير�أعلن�رئيس�اللجنة�الدولية�تدشينه�في��19تشرين�األول/�أكتوبر�في�مقر�االتحاد�األفريقي.�وسُيوزع�الموجز�التنفيذي�والتوصيات� �55
الخمس�والعشرين�الواردة�في�التقرير�أثناء�حلقة�العمل�هذه.�
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ويتمثــل�الهــدف�العــام�مــن�حلقــة�العمــل�هــذه�فــي�بحــث�مــا�قامــت�بــه�اللجــان�الوطنيــة�والهيئــات�المماثلــة�المعنيــة�بالقانــون�
الدولــي�اإلنســاني�أو�مــا�بإمكانهــا�القيــام�بــه�للمســاعدة�فــي�تصميــم�األطــر�المعياريــة�والسياســاتية�الوطنيــة�لحمايــة�النازحيــن�
داخليــا�أثنــاء�النزاعــات�المســلّحة�وفــي�اعتمــاد�هــذه�األطــر،�مــع�اإلســهام�أيًضــا�فــي�كفالــة�مســتوى�أعلــى�مــن�االحتــرام�للقانون�

الدولــي�اإلنســاني.�

ويــراد�لحلقــة�العمــل�أن�تكــون�وســيلة�لفهــم�التجــارب�المختلفــة�التــي�مــرت�بهــا�الــدول�مــن�أجــل�تجــاوز�التنفيــذ�المجــرد�عــن�
الواقــع�وكفالــة�التطبيــق�الفعلــي�لألطــر�المعياريــة�والسياســاتية�الوطنيــة�ذات�الصلــة�التــي�يمكــن�أن�يكــون�لهــا�تأثيــر�فــي�حماية�

النازحيــن�داخلًيــا�ومســاعدتهم.�

وتتمثل�األهداف�المحددة�لحلقة�العمل�فيما�يلي:

اكتساب�فهم�أفضل�لكيفية�مشاركة�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�إعداد�األطر�المعيارية�والسياساتية� •
الوطنية�لمساعدة�النازحين�داخلًيا�وحمايتهم؛

واكتساب�فهم�أفضل�لكيفية�إسهام�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�إعداد�القوانين�والسياسات�الوطنية� •
المناسبة�والتدابير�األخرى�الالزمة�لهذا�الغرض؛�

واكتساب�فهم�أفضل�لكيفية�تحسين�حماية�النازحين�داخلًيا�أثناء�النزاعات�المسلحة�ومساعدتهم�عن�طريق�األطر�المعيارية� •
والسياساتية�الوطنية،�وكيفية�إسهام�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�تحقيق�هذه�الغاية.

د( كيف ستجرى مناقشة حماية النازحين داخلًيا والمهاجرين أثناء النزاعات المسّلحة؟ 
ســوف�ُيعــرض�الموضــوع�فــي�جلســة�عامــة�مــع�مواضيــع�حلقــات�العمــل�األخــرى�التــي�ســتعقد�فــي�الوقــت�نفســه.�ويختــار�
المشــاركون�بعــد�ذلــك�حلقــة�عمــل�يحضرونهــا.�وســتتيح�حلقــة�العمــل�الفرصــة�إلجــراء�مناقشــة�غيــر�رســمية�وتبــادل�تفاعلــي�
ــرر�للجلســة.�وســيعود� ــي�الموضــوع�ومق ــران�ف ــر�أو�خبي ــاك�منســق�يدعمــه�خبي ــة�العمــل.�وســيكون�هن ــاء�حلق ــرات�أثن للخب
المشــاركون�إلــى�االجتمــاع�مــرة�أخــرى�فــي�جلســة�عامــة�صبــاح�اليــوم�التالــي.�وســيقدم�مقــرر�مــن�كل�حلقــة�عمــل�تقريــًرا�

عــن�مناقشــات�الفريــق�واســتنتاجاته.�ثــم�ُيفتــح�البــاب�لألســئلة�والتعليقــات.�

ولتحســين�المشــاركة�النشــطة�وإثــراء�المناقشــات،�يدعــى�المشــاركون�إلــى�النظــر�فــي�األســئلة�اإلرشــادية�التاليــة�عنــد�التحضير�
ــة�العمل.� لحلق

ه( أسئلة إرشادية
يرجــى�مالحظــة�أن�عبــارة�“اللجنــة�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني”�أو�كلمــة�“اللجنــة”�قــد�اســتخدمت�فقــط�توخًيــا�
للتبســيط؛�وبالتالــي�فالدعــوة�موجهــة�أيًضــا�إلــى�ممثلــي�الهيئــات�المماثلــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�للتفكيــر�فــي�هــذه�

األســئلة�ومناقشــتها.

هل�شاركت�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�في�معالجة�حماية�النازحين�داخلًيا�ومساعدتهم�بطرق�منها�مثاًل�تصميم�أطر�. 1
معيارية�وسياساتية�تستند�إلى�القانون�الدولي�اإلنساني�و/�أو�المبادئ�التوجيهية�و/�أو�اتفاقية�كمباال،�حسب�االنطباق؟

إذا�كان�األمر�كذلك،�فما�األنشطة�الرئيسية�التي�تمارسها�اللجان�أو�التي�مارستها�فيما�يتصل�بالموضوع�المطروح�للمناقشة�)التدابير�. 2
التشريعية�أو�التنظيمية،�و/�أو�تدابير�التنسيق/�التدابير�العملية،�و/�أو�تدابير�النشر(؟�

ما�الفرص�الرئيسة�التي�أتاحتها�أو�التي�تتيحها�اللجان�فيما�يتصل�بهذا�الموضوع،�وما�التحديات�الرئيسية�التي�تواجهها�أو�واجهتها؟�. 3
هل�توجد�أي�فرص�أمام�اللجان�لتعزيز/�توسيع�نطاق�مشاركتها�فيما�يتصل�بهذا�الموضوع؟�وإن�كانت�الفرص�موجودة،�فما�هي؟�وكيف�. 4

ينبغي�أن�تقوم�اللجان�بهذا�العمل؟
كيف�تعالج�التشريعات�الوطنية�في�بلدك�جرائم�الحرب،�خصوًصا�تلك�المرتكبة�ضد�المدنيين؟�هل�تنص�على�إمكانية�امتداد�الوالية�. 5

القضائية�العالمية�لتشمل�الجناة؟�هل�حدثت�في�بلدك�تحقيقات�وعمليات�مقاضاة�محلية�عن�جرائم�حرب�مزعومة�ارُتكبت�ضد�المدنيين،�
خصوًصا�ضد�النازحين�داخلًيا�و/�أو�المهاجرين�بوصفهم�جزًءا�من�السكان�المدنيين؟
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و( قراءات مقترحة للحصول على معلومات أساسية
موجز�وقائع�قانونية�صادر�عن�اللجنة�الدولية،�النازحون�داخلًيا�والقانون�الدولي�اإلنساني،�آذار/�مارس�2010. •

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/idp-factsheet-310310.htm
اللجنة�الدولية،�األنشطة�المخصصة�للمهاجرين،�شباط/�فبراير�2016،� •

https://www.icrc.org/ar/publication/4246-activities-migrants
•  IDMC, NRC, UNHCR, Regulatory Frameworks on Internal Displacement: Global,  

Regional and National Developments, 2016: https://reliefweb.int/report/world/
 regulatory-frameworks-internal-displacement-global-regional-and-national-developments

االتحاد�الدولي�لجمعيات�الصليب�األحمر�والهالل�األحمر،�“سياسة�الهجرة”،�تشرين�الثاني/�نوفمبر�2009:  •
http://www.ifrc.org/pagefiles/89395/migration%20policy.ar.pdf

الحركة�الدولية�للصليب�األحمر�والهالل�الحمر،�القرار�رقم��5لمجلس�المندوبين�لعام�2009،�“سياسة�الحركة�الخاصة� •
بالنزوح�الداخلي”،�كانون�األول/�ديسمبر�2015: 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_1118.pdf
• �،A/ HRC/ 26/ 33ر�األمم�المتحدة�الخاص�المعني�بحقوق�اإلنسان�للمشردين�داخلًيا،�تشالوكا�بياني،�التقرير� مقرِّ

الجمعية�العامة�لألمم�المتحدة،�نيسان/�أبريل�2014.
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/2633/

�)الفرعان�الثالث�والرابع�خاصة(

قراءات مقترحة أخرى للحصول على معلومات أساسية
اللجنة�الدولية،�“ورقة�عن�السياسة�العامة�للجنة�الدولية�في�مجال�احتجاز�المهاجرين”،�نيسان/�أبريل�2016،� •

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-policy-immigration-detention
•  IDMC, “Capacity - building on law and policy - making on internal displacement”, January 2016:   

http://www.internal-displacement.org/publications/2016/capacity-building-on-
•  IDMC, Kampala Convention: From Ratification to Domestication and Operationalisation – Workshop  

Report, April 2016: http://www.internal-displacement.org/publications/2016/workshop-report-
•  IDMC, “From Kampala to Istanbul: Advancing global accountability for IDPs through law and  

policy making”, May 2016: http://www.internal-displacement.org/publications/2016/from-kampala-to-
istanbul-advancing-global-accountability-for-idps-through-law-and-policy-making

• IOM, Migration Law Database: http://imldb.iom.int/_layouts/15/IML.Portal/AppPages/Home.aspx  
•  MICIC, Guidelines to Protect Migrants in Countries Experiencing Conflict or Natural Disaster, June 2016:  

https://micicinitiative.iom.int/repository-practices

نيلس�ميلتسر،�القانون�الدولي�اإلنساني�مقدمة�شاملة،�اللجنة�الدولية،�جنيف،�آب/�أغسطس�2016: • �
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-2391.html

القرار��3الصادر�عن�المؤتمر�الدولي�الحادي�والثالثين�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر:�“الهجرة:�ضمان�الوصول�إلى� •
المهاجرين�والكرامة�واحترام�التنوع�واإلدماج�االجتماعي”

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-
resolution-32011-.htm

�2كانون�األول/�ديسمبر�2016

الجلسة الثالثة: معلومات عن التطورات األخيرة في مجال القانون الدولي اإلنساني ج. 
ُتكــرس�جلســة�العمــل�الثالثــة�لمناقشــة�التطــورات�التــي�حدثــت�مؤخــًرا�فــي�مجــال�القانون�الدولــي�اإلنســاني.�وتتضمــن�عروًضا�
ــادرات� ــة�باألســلحة�والمب ــن�المتعلق ــي�القواني ــع،�كالتطــورات�ف ــاة�مــن�المواضي ــة�بشــأن�مجموعــة�منتق ــة�الدولي ــا�اللجن تقدمه
المتعلقــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني.�وتتضمــن�الجلســة�أيًضــا�عرًضــا�بشــأن�أدوات�جديــدة�أتيحــت�لســلطات�الــدول�واألطــراف�
المهتمــة�األخــرى�للنهــوض�بفهمهــا�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني�واألنشــطة�المرتبطــة�بتنفيــذه.�ويؤمــل�فــي�أن�يســفر�كل�هــذا�عــن�

عــودة�المشــاركين�إلــى�بلدانهــم�وهــم�أكثــر�إلماًمــا�بالقضايــا�المعاصــرة�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني.�

وتأتي بعد ذلك الجلسة الختامية. ومن المتوقع أن ينتهي الجتماع بحلول الساعة 1:30 بعد الظهر. 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-3-2011.htm 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-3-2011.htm 
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 ثالًثا.  األنشطة اإلضافية المنظمة
على هامش الجتماع

سوف�يقدم�المزيد�من�التفاصيل�في�وثائق�مختلفة. �56

باإلضافة�إلى�جدول�األعمال�الرسمي،�سوف�تنظم�الفعاليات�الجانبية�التالية،�وستعقد�خالل�فترات�الغداء�يومي��30تشرين�
الثاني/�نوفمبر�و�1كانون�األول/�ديسمبر��56.2016وسوف�يقدم�المزيد�من�التفاصيل�في�وثائق�منفصلة.

�30تشرين�الثاني/�نوفمبر�2016:�من�الساعة��1:00إلى�الساعة��2:00بعد�الظهر�

إسهام الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي 
اإلنساني: الممارسات الجيدة والفرص والتحديات 

)تشترك�في�تنظيمها�اللجنة�الدولية�ومجموعة�مختارة�من�الجمعيات�الوطنية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر؛�وتوفر�فيها�
خدمات�الترجمة�الفورية�باللغات�العربية�واإلنجليزية�والفرنسية�والروسية�واإلسبانية(.

�1كانون�األول/�ديسمبر�2016:�من�الساعة��1:00إلى�الساعة��2:00مساء

استعراض قانوني لألسلحة الجديدة ولوسائل الحرب وأساليبها الجديدة

)تنظمها�وزارة�الخارجية�االتحادية�السويسرية�واللجنة�الدولية؛�وتوفر�فيها�خدمات�الترجمة�الفورية�باللغات�العربية�
واإلنجليزية�والفرنسية�واإلسبانية(.

وضع الضوابط للشركات العسكرية واألمنية الخاصة - ما الذي يمكن أن تفعله اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي 
اإلنساني؟ 

)ينظمها�مركز�جنيف�للمراقبة�الديمقراطية�التابع�للقوات�المسلحة،�وزارة�الخارجية�االتحادية�السويسرية�بالتعاون�مع�اللجنة�
الدولية؛�باإلنجليزية�فقط(.�

�1كانون�األول/�ديسمبر�2016:�من�الساعة��17:30إلى�الساعة��19:00بعد�الظهر

الحرب في المدن: مواجهة التحديات اإلنسانية - مناقشة عامة

)تنظمها�اللجنة�الدولية؛�وتوفر�فيها�خدمات�الترجمة�الفورية�باللغات�العربية�واإلنجليزية�والفرنسية�واإلسبانية(.
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الملحق 3: بيان المشاركين 
COUNTRY/ TERRITORY

TITLE (M
R/ M

S), N
AM

E, FIRST N
AM

E
FUNCTION

INSTITUTION REPRESENTED

Algeria
M

r SOUALEM
 Lazhar

Director of Hum
an Rights, Social Developm

ent, and Cultural, Technical and 

Scientific Affairs, M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Angola
M

r PITTA GROS Tuw
yra

Third Secretary, M
inistry of Foreign Affairs

Argentina
M

r DOBRY Dem
ian

Secretary, Office of Legal Counsel, M
inistry of Foreign Relations, International 

Trade and W
orship 

Com
m

ittee for the Im
plem

ention of International 

Hum
anitarian Law

Argentina
M

s M
ICHA Luciana

Head of International Hum
anitarian Law

, Office for Hum
an Rights and 

International Hum
anitarian Law

, M
inistry of Defence

Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Argentina
M

s SARM
IENTO Rom

ina
Federal Director of Civil Culture in Hum

an Rights, Departm
ent of Hum

an 

Rights and Cultural Pluralism

Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Arm
enia

M
r ARAM

YAN Aram
Expert, Departm

ent of International Treaties, M
inistry of Justice

Arm
enia

M
s SIM

ONYAN Hasm
ik

M
inister Plenipotentiary, Deputy Perm

anent Representative, Perm
anent 

M
ission of the Republic of Arm

enia, Geneva

Australia
M

r BLISS M
ichael

Assistant Secretary, International Legal Branch, Departm
ent of Foreign 

Affairs and Trade

Australian Red Cross National Com
m

ittee on International 

Hum
anitarian Law

Australia
M

s OUATES M
ERCIER Léonie

Hum
anitarian Adviser, Departm

ent of Foreign Affairs and Trade
Australian Red Cross National Com

m
ittee on International 

Hum
anitarian Law

Australia
M

r SKILLEN Geoffrey
Chair, Australian National IHL Com

m
ittee, Australian Red Cross

Australian Red Cross National Com
m

ittee on International 

Hum
anitarian Law

 

Austria
M

s DROBESCH Elisabeth
Adviser, Perm

anent M
ission of Austria, Geneva

National Com
m

ission for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Austria
M

r THALLINGER Gerhard
Counsellor, Perm

anent M
ission of Austria 

Austria
M

r K. M
ATTES W

olfgang
Colonel and National Defence Academ

ic, Vienna
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COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

Azerbaijan
M

r ASADOV Ism
ayil

Deputy Head, International Law
 and Treaties Dept., M

inistry of Foreign Affairs

Bahrain
M

r ALHAJERI Ahm
ed A. Alharm

assi
Am

bassador, Director of Arab Affairs and Acting Director of Legal Affairs, 

M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee for International Hum
anitarian Law

Bahrain
M

r AM
IN Faw

zi
Secretary - General, Bahrain Red Crescent Society

National Com
m

ittee for International Hum
anitarian Law

Bangladesh
M

s M
ONICA Shahanara

Director (UN), M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee for International Hum
anitarian Law

Belarus
M

s DYNOVSKAYA Anna
Deputy Head of the International Law

 Division, M
inistry of Justice

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Belarus
M

r SLIZHEVSKY Oleg
M

inister of Justice of the Republic of Belarus, and Head of the National IHL 

Com
m

ittee

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Belarus
M

s SM
OTRENKO Aksana

Deputy Head of the Departm
ent of Historical and Cultural Heritage Protection 

and Restoration, M
inistry of Culture

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Belgium
M

r DE M
AYER Erik

Counsellor, Perm
anent M

ission of Belgium
, Geneva 

Belgium
M

r GOES Benjam
in

Adviser, Chancellery of the Prim
e M

inister, and Chairm
an of the “cultural 

property” and “com
m

unication” w
orking groups, Interm

inisterial Com
m

ittee 

on Hum
anitarian Law

Interm
inisterial Com

m
ittee on Hum

anitarian Law

Belgium
M

r GOLDM
AN Alexis

Adviser, M
inistry of Foreign Affairs, and Secretary, Interm

inisterial Com
m

ittee 

on Hum
anitarian Law

Interm
inisterial Com

m
ittee on Hum

anitarian Law

Belgium
M

s PELLENS Lieve
Federal Prosecutor, Chairw

om
an, Interm

inisterial Com
m

ittee on 

Hum
anitarian Law

Interm
inisterial Com

m
ittee on Hum

anitarian Law

Bhutan
M

r NORBU Thinlay
Third Secretary, M

inistry of Foreign Affairs

Bolivia
M

s UREÑA M
ENACHO M

aysa 
M

inistry of Foreign Affairs
National Standing Com

m
ittee for the Im

plem
entation of 

International Hum
anitarian Law

 

Bosnia and Herzegovina
M

s STOLICA M
irjana

Counsellor, Perm
anent M

ission of Bosnia and Herzegovina 

Botsw
ana

M
s CHINGAPANE Benetia

Director of M
ultilateral Affairs M

inistry of International Affairs and 

Cooperation, Governm
ent of Botsw

ana

Inter - M
inisterial Com

m
ittee on Treaties, Conventions and 

Protocols
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COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

Botsw
ana

M
r NASHA M

adoda
M

inistry of Defence, Justice and Security
Inter - M

inisterial Com
m

ittee on Treaties, Conventions and 

Protocols

Brazil
M

r ALDO SALONE Roberto
First Secretary of the National IHL Com

m
ittee, M

inistry of Foreign Affairs
National Com

m
ission for the Dissem

ination and 

Im
plem

entation of International Hum
anitarian Law

 in Brazil

Brazil
M

r ELIAS RICHE Flavio
First Secretary of the United Nations Division, M

inistry of Foreign Affairs
National Com

m
ission for the Dissem

ination and 

Im
plem

entation of International Hum
anitarian Law

 in Brazil

Bulgaria
M

s ARGIROVA Boryana
Second Secretary, Perm

anent M
ission of Bulgaria, Geneva

Bulgaria
M

s M
IHAYLOVA Yana

Expert in IHL, Legal Adviser, Bulgarian Red Cross
 Bulgarian Red Cross

Burkina Faso
M

r DABONE Zakaria
Perm

anent Secretary, Interm
inisterial Com

m
ittee for Hum

an Rights and 

International Hum
anitarian Law

Interm
inisterial Com

m
ittee for Hum

an Rights and 

International Hum
anitarian Law

Burkina Faso
M

r YARGA Larba
M

em
ber of the Board and Legal Adviser, Burkinabé Red Cross Society

 Burkinabé Red Cross Society

Cabo Verde
M

r SOUSA SANCHES Arlindo
Legal Advisor, National Com

m
ission for Hum

an Rights and Citizenship
National Com

m
ission for Hum

an Rights and Citizenship

Cam
bodia

M
r SOVANNAROM

 Dim
Vice - President, Cam

bodian Hum
an Rights Com

m
ittee

Cam
eroon

M
r DABOULÉ Aristide Guy Aim

é
Legal Adviser, Cam

eroon Red Cross Society
 Cam

eroon Red Cross Society

Canada
M

s ANDERSON Lorraine
First Secretary, Legal Affairs, Perm

anent M
ission of Canada, Geneva

Canada
M

r FROST Paul
Director of International Law

, Canadian Arm
ed Forces JAG

Canadian National Com
m

ittee for Hum
anitarian Law

Canada
M

s GRIBBIN Catherine
Senior Legal Adviser, IHL, Canadian Red Cross

Canadian National Com
m

ittee for Hum
anitarian Law

Chile
M

s NUNO BALM
ACEDA Paula

Law
yer, Legal Affairs, M

inistry of Foreign Affairs
Com

isión Nacional de Derechos Hum
anitarios 

Central African Republic
M

s NINGA - W
ONG M

 Rachel
Chairw

om
an of the Com

m
ittee on Population, Gender and Developm

ent of 

Hum
an Rights and International Hum

anitarian Law
, National Assem

bly

Central African Republic
M

r Perks - Buw
am

ba W
ILFRIED EM

ERY
Governm

ent official, Am
bassador and Director - General of Legal and 

Adm
inistrative Affairs, M

inistry of Foreign Affairs, African Integration and 

Francophone Affairs 

China
M

r HU Bin
Public International Law

 & Related Policy, Departm
ent of Treaty & Law

, 

M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law
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COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

China
M

s LONG Yi
External Liaison Dept., Red Cross Society of China

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Colom
bia

M
r BLANCO LOZANO Rafael

International Affairs Coordinator, Presidential Advisory Office on Hum
an 

Rights

Technical W
orking Group on International Hum

anitarian Law
 

and Arm
ed Conflict

Colom
bia

M
r CASTILLO VELASCO M

arco Antonio
Director for Hum

an Rights and International Hum
anitarian Law

, M
inistry of 

Defence

Technical W
orking Group on International Hum

anitarian Law
 

and Arm
ed Conflict

Colom
bia

M
s GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Jonnatha 

IVONNE

Director for Hum
an Rights, M

inistry of the Interior
Technical W

orking Group on International Hum
anitarian Law

 

and Arm
ed Conflict

Colom
bia

M
s LONDOÑO Beatriz

Am
bassador Perm

anent M
ission of Colom

bia

Colom
bia

M
r M

ORENO Juan Carlos
Second Secretary, Perm

anent M
ission of Colom

bia

Colom
bia

M
s VARON Angelica

Trainee Law
yer Perm

anent M
ission of Colom

bia

Com
oros

M
r M

OHAM
ED DJITIHADI Faiçoil

Investigating Judge, M
oroni Court of First Instance, M

inistry of Justice
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

Costa Rica
M

r SOLIS RANGEL Oscar
Adviser, Departm

ent of Treaties, M
inistry of Foreign Affairs and W

orship
Costa Rican Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

Costa Rica
M

s TINOCO Roxana
Adviser, Hum

an Rights and International Hum
anitarian Law

, M
inistry of 

Foreign Affairs and W
orship

Costa Rican Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Croatia
M

s ARLOVIC Branka
Legal Adviser, Executive President’s Office, Croatian Red Cross

Croatian National Com
m

ittee on International Hum
anitarian 

Law

Croatia
M

s KUZM
ANIC OLUIC Rom

ana
M

inister Counsellor, Division for Hum
an Rights andRegional International 

Organizations and Initiatives, M
inistry of Foreign and European Affairs 

Croatian National Com
m

ittee on International Hum
anitarian 

Law

Cuba
M

r RODRIGUEZ H. Jairo
Specialist in M

utilateral Affairs and International Law
, M

inistry of Foreign 

Affairs

Czech Republic
M

s HORNACKOVA Kristina
Law

yer, M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Dem
ocratic Republic 

of the Congo

M
r M

W
AM

BA TSHIBANGU Jean - Sebastien
Legal and Adm

inistrative Adviser to the M
inister, M

inistry of Foreign Affairs 

and International Cooperation
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COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

Denm
ark

M
s GOTTFREDSEN Sara Birgitte

Head of Section, International Law
 and Hum

an Rights, M
inistry of Foreign 

Affairs

Governm
ental Red Cross Com

m
ittee

Denm
ark

M
s ISHOY Rikke

Chief Adviser, Danish Red Cross
Governm

ental Red Cross Com
m

ittee

Djibouti
M

r NOUR DJIBRIL M
aham

oud
M

em
ber of the IHL W

orking Group and Law
yer w

ith the M
inistry of Youth

Dom
inican Republic

M
r EZER VIDAL RODRIGUEZ Valerio

Departm
ent of Internal Affairs, Privileges and Im

m
unities, and International 

Hum
anitarian Law

, M
inistry of Foreign Affairs

National Standing Com
m

ittee for the Im
plem

entation of 

International Hum
anitarian Law

Ecuador
M

s M
ARTINEZ ACOSTA Eva

Specialist, M
inistry of Foreign Affairs and Hum

an M
obility

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Egypt
M

r M
UTLAQ Alaa

Counsellor, Head of the Legal Dept. 
League of Arab States

Egypt
M

r FAHM
Y YOUSSEF AHM

ED Zuzan Abdel
Assistant, Departm

ent of Hum
an Rights, M

inistry of Justice 
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

Egypt
M

r SABRY YOUSEF M
oham

ed Ahm
ed 

Judge, Departm
ent of Hum

an Rights, M
inistry of Justice

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

El Salvador
M

r ESCALANTE HASBUN Ruben
M

inister Counsellor, Perm
anent M

ission of El Salvador

El Salvador
M

r JIM
ENEZ Jorge

Director - General of Social Developm
ent, M

inistry of Foreign Affairs 
Com

ité Interinstitucional de Derecho Internacional 

Hum
anitario

El Salvador
M

r M
AZA M

ARTELLI Joaquin
Am

bassador, Perm
anent M

ission of El Salvador

El Salvador
M

s VILLALTA VIZCARRA Ana Elizabeth
Expert and M

em
ber, Inter - Am

erican Juridical Com
m

ittee
Expert

Ethiopia
M

r KASSAYE Yoseph
M

inister Counsellor, Perm
anent M

ission of Ethiopia 

Fiji
M

s KUM
AR Radika

Deputy Perm
anent Representative of Fiji, Geneva

Finland
M

s ESKO Anna
Counsellor, M

inistry for Foreign Affairs
Finnish National Com

m
ittee for International Hum

anitarian 

Law

Finland
M

r LEINO Jani
Legal Adviser, Finnish Red Cross 

Finnish National Com
m

ittee for International Hum
anitarian 

Law

France
M

r HLADÍK Jan
Chief Cultural Heritage Protection Treaties Section

UNESCO

France
M

s COULON M
organe

Legal Adviser
National Advisory Com

m
ission on Hum

an Rights
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COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

France
M

s RIOU - BATISTA Cécile
Deputy General Secretary

National Advisory Com
m

ission on Hum
an Rights

France
M

s HRABALOVA Barbora
Advocacy Adviser

W
orld M

edical Association

Gabon
M

r BOUBINDJI Arm
ez

Director - General Gabonese Red Cross Society
 National Red Cross Society

Gabon
M

s M
OUCHETOU - M

ROU Nadège
Adviser on Legal Issues and Hum

an Rights, Perm
anent M

ission of Gabon, 

Geneva

Gam
bia

M
r M

ENDY Anthony Jr. 
State Counsel Attorney General’s Office, Cham

ber M
inistry of Justice

Interm
inisterial Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

Georgia
M

s SARAJISHVILI Ketevan
Acting Head of the Public International Law

 Departm
ent, M

inistry of Justice
National Inter - Agency Com

m
ission on the Im

plem
entation 

of International Hum
anitarian Law

Georgia
M

s VARDZELASHVILI Teona
Senior Specialist, Departm

ent of International Relations, M
inistry of IDPs 

from
 the Occupied Territories, Accom

m
odation and Refugees

National Inter - Agency Com
m

ission on the Im
plem

entation 

of International Hum
anitarian Law

Germ
any

M
r BAUER - SAVAGE Tim

o
Desk Officer Division for Public International Law

, Federal Foreign Office
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law
 

Germ
any

M
s SPIEKER Heike

Representative, Germ
an Red Cross

National Societies European Legal Support Group

Germ
any

M
r THILO M

arauhn
Professor of Public and International Law

 at the University of Giessen, Chair 

of Germ
an National Com

m
ittee on IHL 

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

 

Greece
M

s PAPATHANASSIOU Artem
is

Senior Legal Adviser, Legal Dept., M
inistry of Foreign Affairs, 

Intergovernm
ental Com

m
ittee on the 2nd Protocol to the Hague Convention 

of 1954 

Expert

Guatem
ala

M
s CACEREZ VALDEZ Cecilia

Trade Representative, Perm
anent M

ission of Guatem
ala

Guatem
ala

M
r ESPINOZA Eric Francisco 

Director, Hum
an Rights and International Hum

anitarian Law
, M

inistry of 

National Defence

Guatem
alan Com

m
ittee for the Im

plem
entation of 

International Hum
anitarian Law

Guatem
ala

M
r ORELLANA ZABALZA Gabriel

First Secretary, Perm
anent M

ission of Guatem
ala

Guinea - Bissau
M

r SANHA Cletche
M

em
ber, Director of the Legal Affairs and Treaties Service, M

inistry of 

Foreign Affairs

National Com
m

ission for Hum
an Rights, Technical Group on 

IHL
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COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

Honduras
M

s CALIX M
EJIA Suyapa M

agdalena
M

ultilateral Political Analyst, Departm
ent of Foreign Affairs, Governm

ent 

Centre

Honduran Interm
inisterial Com

m
ittee on International 

Hum
anitarian Law

Honduras
M

s JUAREZ Lilian
First Secretary Perm

anent M
ission of Honduras, Geneva

Hungary
M

r HEGEDÜS Zoltán
Head, International Law

 Section, Legal Departm
ent, M

inistry of Defence
National Com

m
ittee for the Dissem

ination and 

Im
plem

entation of International Hum
anitarian Law

Hungary
M

s VARGA Réka
Head, International Law

 Departm
ent M

inistry of Foreign Affairs and Trade
National Com

m
ittee for the Dissem

ination and 

Im
plem

entation of International Hum
anitarian Law

Iceland
M

s SVERRISDOTHIR Hrafnhildur
Project M

anager, IHL National Com
m

ittee on IHL
Icelandic National Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

India
M

r SUDHAKARA REDDY Annepureddy
Counsellor (Legal), Perm

anent M
ission of India 

Indonesia
M

s FEBRIANI Susi Liza
Head, Hum

anitarian Law
 Section, M

inistry of Law
 and Hum

an Rights
Perm

anent Com
m

ittee on the Im
plem

entation and Research 

of International Hum
anitarian Law

Indonesia
M

r RAM
ELAN Rachm

adi
Deputy Director of International Law

, M
inistry of Law

 and Hum
an Rights

Perm
anent Com

m
ittee on the Im

plem
entation and Research 

of International Hum
anitarian Law

Indonesia
M

s SUKESIH Raden Roro Rahayu Lestari
Legal Analyst, M

inistry of Law
 and Hum

an Rights
Perm

anent Com
m

ittee on the Im
plem

entation and Research 

of International Hum
anitarian Law

Indonesia
M

s SURYANDARII Cahyani
Deputy Director/ Head of Sub - Directorate for Drafting Law

s and 

Regulations, M
inistry of Law

 and Hum
an Rights

Perm
anent Com

m
ittee on the Im

plem
entation and Research 

of International Hum
anitarian Law

Iran (Islam
ic Republic of)

M
r ESHRAGHI M

ehrad
Iranian Red Crescent Society, Head, Secretariat of National Com

m
ittee of 

Hum
anitarian Law

Iranian National Com
m

ittee on Hum
anitarian Law

Iran (Islam
ic Republic of)

M
r RAEESALSADATI Seyed Ali 

M
inistry of Justice, Secretariat, Iranian Red Crescent Society

Iranian National Com
m

ittee on Hum
anitarian Law

Iraq
M

r AUSAM
A Al - Hussona

The General Secretariat for the Council of M
inisters, Secretary of the 

National Com
m

ittees on International Hum
anitarian Law

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Iraq
M

r BASIM
 Al - Rubaye

General Secretariat for the Council of M
inisters, Chairm

an of the National 

Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law
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Iraq
M

r M
UATAZ Al - Abbasi

 Adviser, Com
m

ission for Integrity
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

Ireland
M

r SM
YTH Declan

Deputy Legal Adviser, M
inistry of Foreign Affairs, Chairm

an, National 

Com
m

ittee 

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Israel
M

r FRENKEL Brian
HR and Hum

anitarian Affairs Officer, Perm
anent M

ission of Israel, Geneva

Israel
M

r KREM
ER Orit

Legal Adviser, Perm
anent M

ission of Israel, Geneva

Japan
M

r KENTARO Nagazum
i

Director, Planning and Coordination Division, International Dept., Japanese 

Red Cross Society

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Japan
M

r TAKAZAKURA Shinpei
Second Secretary, Perm

anent M
ission of Japan, Geneva 

 National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

 

Jordan
M

r KHASAW
NEH M

am
oun

Chairm
an, Jordanian National Com

m
ission for International Hum

anitarian 

Law

National Com
m

ission for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Kazakhstan
M

s ZHUNUSSOVA Rim
m

a
Organization of Cooperation w

ith Intational Organizations, including the ICRC, 

M
inistry of Foreign Affairs

Interdepartm
ental Com

m
ission on International Law

 and the 

International Hum
an Rights Treaties

Kenya
M

s HAYANGA - FREGONI Lulu
State Counsel, Office of the Attorney General & Departm

ent of Justice
National Com

m
ittee for the Im

plem
entation of International 

Hum
anitarian Law

Kenya
M

r ABDULSAM
ED Farah

Regional Econom
ic Com

m
unity 

Intergovernm
ental Authority on Developm

ent Organization, 

IGAD

Kyrgyzstan
M

r IM
INOV M

akham
ad zhan

Deputy M
inister of Justice, Coordination of Issues related to the 

Developm
ent and Expertise of Legistlative Bills, M

inistry of Justice

Interdepartm
ental Com

m
ission on the Im

plem
entation of 

International Hum
anitarian Law

Lebanon
M

s KHAYRIE M
AYSSAM

 Noueiri
Judge, Directorate General, M

inistry of Justice
Lebanese National International Hum

anitarian Law
 

Com
m

ittee

Lebanon
M

r YASSER M
ostafa

Deputy Director, Hum
an Rights and Hum

anitarian Law
, M

inistry of Foreign 

Affairs

Lebanese National International Hum
anitarian Law

 

Com
m

ittee

Lebanon
M

r ZOGHBI Tanios
Head, International Affairs Departm

ent, Lebanese Red Cross
Lebanese National International Hum

anitarian Law
 

Com
m

ittee
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Lesotho
M

r SELLO M
antso Zacharia

Legal Officer, Lesotho Defence Force, M
inistry of Defence and National 

Security

Lesotho National Com
m

ittee for International Hum
anitarian 

Law

Liberia
M

r KANNEH Boakai N
Chairm

an, Liberian Law
 Reform

 Com
m

ission
Liberia International Hum

anitarian Law
 Com

m
ittee

Lithuania
M

s VITKAUSKAITE - M
EURICE Dalia

Legal Adviser, M
inistry of National Defence

Com
m

ission on the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Luxem
bourg

M
s M

ERENS Sandra
Legal Adviser, M

inistry of Foreign and European Affairs

M
adagascar

M
s ADRIANARIJEM

ISA Princess Lilia
Head, Hum

an Rights and Juridical Affairs Service, M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

M
adagascar

M
s RAVOKATRASOLOFO Harivola M

irana
Attaché, Perm

anent M
ission of M

adagascar, Geneva

M
alaw

i
M

r M
AKAW

A Ernest M
ungosauka

Controller of Legal Services, M
inistry of Foreign Affairs, Secretariat and 

Coordinator of National International Hum
anitarian Law

 Com
m

ittee

M
alaw

i National Com
m

ittee on International Hum
anitarian 

Law

M
alaysia

M
s AHM

AD TERM
IZI M

aryam
 M

asyitah
Second Secretary, Perm

anent M
ission of M

alaysia, Geneva

M
aldives

M
r IBRAHIM

 Abdul M
ajeed

Arm
y (in governm

ent), M
aldives National Defence Force 

M
aldives

M
r HUSSAIN SHIHAB Hassan

Director, UN Division, M
inistry of Foreign Affairs

M
ali

M
s SANGARE ÉPOUSE COULIBALY Kadidia

Law
yer and Chairw

om
an of the National Com

m
ittee for Hum

an Rights

M
alta

M
r VEUTHEY M

ichel
Deputy Perm

anent Observer, Perm
anent M

ission of M
alta, Geneva

M
auritius

M
r GOPAUL Devendre

Deputy Perm
anent Secretary Hom

e Affairs Division, Prim
e M

inister’s Office
National Hum

anitarian Law
 Com

m
ittee of M

auritius

M
auritius

M
r JHUGROO Prem

hans
Secretary for Hom

e Affairs, Hom
e Affairs Division, Prim

e M
inister’s Office

 National Hum
anitarian Law

 Com
m

ittee of M
auritius 

M
exico

M
r ESTRADA ROJAS Sergio

Director, International Law
 III/ Legal Advisory Service, Departm

ent of Foreign 

Affairs

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

M
exico

M
r OCAM

PO GARCIA Fernando
Director on Hum

an Rights, Legal Unit Departm
ent of the Navy

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

M
oldova

M
r BZOVII Vasile

Deputy Head, Legal Departm
ent, M

inistry of Defence
National Com

m
ission on Im

plem
entation of International 

Hum
anitarian Law



تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية �64

COUNTRY/ TERRITORY
TITLE (M

R/ M
S), N

AM
E, FIRST N

AM
E

FUNCTION
INSTITUTION REPRESENTED

M
oldova

M
s FILATOVA Tatiana

Head of the Drafting of Norm
ative Division, M

inistry of Justice
National Com

m
ission on Im

plem
entation of International 

Hum
anitarian Law

M
ongolia

M
r M

UNKHTUSHIG Lkhanaajav
Deputy Director, Consular Departm

ent, M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

M
ontenegro

M
s ROGAC Andelka

First Secretary, Perm
anent M

ission of M
ontenegro, Geneva

M
ontenegro

M
r SCEPANOVIC M

ilorad
N/ A

Perm
anent M

ission of M
ontenegro, Geneva

M
orocco

M
s ACHM

AKH M
ariam

Chargée des affaires (Legal)
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

M
orocco

M
s EL KHAM

LICHI Farida
Chair, National Council on IHL

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

M
orocco

M
s KAAB M

ina
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

M
yanm

ar
M

s SW
E Ngu W

ar
Counsellor, Perm

anent M
ission of the Republic of the Union of M

yanm
ar

Nam
ibia

M
r HARRIS Christian

Senior Legal Officer, M
inistry of Justice

Interm
inisterial Technical Com

m
ittee on Hum

an Rights and 

Hum
anitarian Law

Nepal
M

r DAHAL Bijay Kum
ar

Nepal Red Cross Society
Asia - Pacific Legal Netw

ork of National Red Cross and Red 

Crescent Societies

Nepal
M

r SAPKOTA Sadhu Ram
Joint Secretary, M

inistry of Law
, Justice and Parliam

entary Affairs
National Com

m
ittee for the Im

plem
entation of International 

Hum
anitarian Law

Netherlands
M

s HOUCK Anna
Hum

anitarian Affairs Officer, Perm
anent M

ission of the Netherlands, Geneva

Netherlands
M

s JONES - SCHAPER Karin
First Secretary, Perm

anent M
ission of the Netherlands, Geneva

Netherlands
M

s PLAM
ENAC Jelena 

Situation Analyst, Jurisdiction, Com
plem

entarity & Cooperation Division
Office of the Prosecutor, International Crim

inal Court, Office 

of the Prosecutor (ICC - OTP)

New
 Zealand

M
r CLYNE Jarrod

New
 Zealand Perm

anent M
ission, Geneva

New
 Zealand International Hum

anitarian Law
 Com

m
ittee 

Nicaragua
M

s VARGAS IDIAQUEZ Nohelia Carolina
First Secretary, Perm

anent M
ission of Nicaragua, Geneva

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Nicaragua
M

r VARGAS ROJAS Luis - Alberto
Deputy Representative, Perm

anent M
ission of Nicaragua

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law
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Niger
M

r ALICHINA Kourguéni Am
adou

Judge, Secretary - General, National Com
m

ission on Hum
an Rights

Nigeria
M

s IBRAHIM
 KUCHI Hauw

a
Assistant Chief State Counsel, Federal M

inistry of Justice
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

Nigeria
M

s OCHE - OBE Antoineitte
 Deputy - Director, International Law

 Departm
ent, Federal M

inistry of Justice
National Com

m
ittee on International Hum

anitarian Law

Nigeria
M

r EKLU Daniel
Director, Hum

anitarian and Social Affairs
Econom

ic Com
m

unity of W
est African States, ECOW

AS

Norw
ay

M
r SIEM

 Frederik
Senior Adviser for Health Care in Danger

National Com
m

ittee on Hum
anitarian Law

Om
an

M
r AL - SAIDY Saif Saim

Professor Law
 General Assistant, Sultan Qabook University, Om

an

Pakistan
M

r AKRAM
 SHAH Bilal

First Secretary, Perm
anent M

ission of Pakistan, Geneva

Palestine
M

s ALLABADI Haya
Legal Assistant to the M

ultilateral Departm
ent, M

inistry of Foreign Affairs of 

Palestine

Palestine
M

r HIJAZI Am
m

ar
Am

bassador, Deputy Assistant M
inister for Bilateral Affairs, M

inistry of 

Foreign Affairs of Palestine

Panam
a

M
s M

EJIA Aileem
International Relations Analyst, M

inistry of Foreign Affairs
National Standing Com

m
ission for the Im

plem
entation of 

International Hum
anitarian Law

Panam
a

M
s M

IRONES Siurania
Professor, Perm

anent M
ission of Panam

a, Geneva

Papa New
 Guinea

M
s GW

AIBO Roselyn
Departm

ent of Justice & Attorney General

Paraguay
M

r M
IRANDA ACOSTA Roberto M

anuel
General Director of Legal Affairs, HR and IHL, M

inistry of National Defence
Interm

inisterial Com
m

ittee for the Study and Im
plem

entation 

of International Hum
anitarian Law

 

Peru
M

s SOTO M
aya

M
inistry of Foreign Affairs of Peru, Deputy Director of Hum

an Rights and 

International Hum
anitarian Law

Com
isión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho 

Internacional Hum
anitario 

Peru
M

r TORRES ARM
AS Hugo

Technical Departm
ent of the National Com

m
ittee for the Study and 

Im
plem

entation of International Hum
anitarian Law

, M
inistry of Justice and 

Hum
an Rights 

National Com
m

ittee for the Study and Im
plem

entation of 

International Hum
anitarian Law

 

Philippines
M

s AGDUM
A Sharon

Third Secretary & Vice Consul, Perm
anent M

ission of the Philippines, Geneva

Poland
M

r RÓŻYCKI, Łukasz
Second Secretary, Perm

anent M
ission of Poland, Geneva
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Poland
M

s EW
A M

alys
M

inister Counsellor, Legal and Treaty Departm
ent, M

inistry of Foreign Affairs 
Com

m
ission for International Hum

anitarian Law
 Affairs

Portugal
M

r CABRAL Nuno
First Secretary, Perm

anent M
ission of Portugal, Geneva

Qatar
M

r AL - ABDULLA Abdulatif
M

anager, International Health Relations, M
inistry of Public Health

National Com
m

ission for International Hum
anitarian Law

Qatar
M

r AL - M
OHANNADI Abdulla Saqr

Vice - President of the National Com
m

ittee on International Hum
anitarian 

Law
 M

inistry of Interior

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

 

Qatar
M

r AL - OBAYDILY Khalid M
oham

m
ad

Deputy Director, M
inistry of Justice, Rapporteur, National Com

m
ittee on IHL

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

 

Qatar
M

r AL - SOW
AIDI Abdulla 

Third Secretary, Perm
anent M

ission of the State of Qatar, Geneva

Republic of Korea
M

s CHO Hana
Treaties Division, M

inistry of Foreign Affairs
Korean National Com

m
ittee for International Hum

anitarian 

Law

Republic of Korea
M

s KIM
 Soohyun

Legal Adviser and Head of the International Law
 Institute

Korean National Com
m

ittee for International Hum
anitarian 

Law

Republic of Korea
M

r SUNG Jaeho
Legal Adviser

Korean National Com
m

ittee for International Hum
anitarian 

Law

Rom
ania

M
r HAGIM

A Lorin
Legal Adviser w

ith the Status of a judge/ prosecutor, M
inistry of Justice, 

Representative in the National Com
m

ission on IHL

National Com
m

ission on International Hum
anitarian Law

Russian Federation
M

r BOGATYREV Arsen
Perm

anent M
ission of the Russian Federation, Geneva

Russian Federation
M

s LAPIKHIINA Ekaterina
Legal Departm

ent, M
inistry of Foreign Affairs, Russia

Russian Federation
M

r KHOLIKOV Ivan
Legal Adviser, International Com

m
ittee of M

ilitary M
edicine

Russian Federation
M

s VLADIM
IRIVA Evgenia

Counsellor, Interparliam
entary Assem

bly of M
em

ber Nations of CIS
Interparliam

entary Assem
bly, CIS

Rw
anda

M
r RUAEM

A M
oses

First Counsellor, Perm
anent M

ission of the Republic of Rw
anda, Geneva

Sam
oa

M
r KIRIM

 - SOLOI Esekia Junio
State Solicitor, Attorney General’s Office

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

 

Saudi Arabia
M

r ALI YOUSEF Fayiz
Saudi Red Crescent Authority, Vice - President of National Com

m
ittee on IHL

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Saudi Arabia
M

r NASER AL DHOYIAN Abdulaziz
Saudi Red Crescent Authority, Secretary of National Com

m
ittee on IHL

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Saudi Arabia
M

r GRABUS Halim
Counsellor, Perm

anent Delegation of the Organization of Islam
ic Cooperation, 

Geneva
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Saudi Arabia
M

s KANE Aissata
Am

bassador and Acting Perm
anent Observer, Organization of Islam

ic 

Cooperation, Geneva

Senegal
M

r SEYE M
ouham

adou M
oustapha

Judge, Director for Hum
an Rights, Secretary - General of the National 

Advisory Council, M
inistry of Justice, National Hum

an Rights Advisory 

Council

National Hum
an Rights Advisory Council

Serbia
M

s AVRAM
 Sasha

IHL M
anager, Red Cross of Serbia

National Hum
an Rights Advisory Council

Serbia
M

r CARIC Slavoljub
Am

bassador, Head of International Legal Departm
ent, M

inistry of Foreign 

Affairs

National Hum
an Rights Advisory Council

Seychelles
M

s LAURENCINE Teresa
Departm

ent of Foreign Affairs
National Hum

anitarian Affairs Com
m

ittee

Slovakia
M

s TOBIASOVA Lydia
Law

yer, M
inistry of Defence

Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Slovakia
M

r VANDERFLIT Andrej
Law

yer, Slovak Arm
ed Forces

Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Slovenia
M

s GRASEK M
ateja

M
inister Plenipotentiary, International Law

 Division, M
inistry of Foreign 

Affairs 

Perm
anent Coordination Group for IHL

South Africa
M

r M
ONTW

EDI Pitso 
Chief Director, Hum

an Rights and Hum
anitarian Affairs, Departm

ent of 

International Relations and Cooperation

Inter - M
inisterial Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law
 

South Africa
M

s M
PHO Som

hlaba
 First Secretary, Perm

anent M
ission of South Africa, Geneva 

Spain
M

r ANTÓN CORTÉS Alberto
Adviser to the International Legal Advisory Departm

ent, M
inistry of Foreign 

Affairs and Cooperation

National Com
m

ittee for the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

Spain
M

r VEGA M
OLINA Gonzalo

Counsellor for Hum
anitarian Affairs and M

igration, Perm
anent M

ission of 

Spain, Geneva

Sw
aziland

M
r DLAM

INI Bheki M
thiza

Organ for Conflict Resolution, M
inistry of Foreign Affairs

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Sw
eden

M
s BYSTRÖM

 Karin
Legal Adviser, M

inistry of Defence
Sw

edish Total Defence Council for International Hum
anitarian 

Law

Sw
eden

M
s HEDEGARD M

aria
Director - General For Adm

inistrative and Legal Affairs, M
inistry of Defence

Sw
edish Total Defence Council for International Hum

anitarian 

Law
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Sw
itzerland

M
s BERTHOUD Jeanne

Program
m

e Coordinator, UNESCO Section, United Nations and International 

Organizations Division Federal Departm
ent of Foreign Affairs

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

Sw
itzerland

M
r HOEHNE Oliver 

First Secretary, Perm
anent M

ission of Sw
itzerland, Geneva

Sw
itzerland

M
r LINDENM

ANN Jürg
Deputy Director, Directorate of International Law

, Federal Departm
ent of 

Foreign Affairs Chairm
an, Interdepartm

ental Com
m

ittee for International 

Hum
anitarian Law

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

Sw
itzerland

M
r M

ARCHAND Carl
Senior Legal Adviser, Sw

iss Arm
ed Forces Departm

ent of Defence, Civil 

Protection and Sport

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

Sw
itzerland

M
r M

ELCHIOR Olivier
Federal Office for Civil Protection, Departm

ent of Defence, Civil Protection 

and Sport

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

Sw
itzerland

M
r PEYER Rochus

Legal Officer, Hum
anitarian Affairs, Perm

anent M
ission of Sw

itzerland, 

Geneva

Sw
itzerland

M
r SIEGRIST M

ichael
Legal Adviser, Section on IHL and International Crim

inal Law
, Directorate for 

International Law
, Federal Departm

ent of Foreign Affairs

Interdepartm
ental Com

m
ittee on International Hum

anitarian 

Law

Sw
itzerland

M
r W

ICKI Arno
Deputy Head, Sw

iss Hum
anitarian Aid, Federal Departm

ent of Foreign Affairs
Interdepartm

ental Com
m

ittee on International Hum
anitarian 

Law

Sw
itzerland

M
r M

ICHEL Nicolas
President of the Board of the Geneva Academ

y on Internatinal Hum
anitarian 

Law
 and Hum

an Rights, Professor Em
eritus of the Law

 Faculty at the 

University of Geneva and the Graduate Institute of International and 

Developm
ent Studies

Expert

Sw
itzerland

M
s PERREN - KLINGLER Gisela

President
International Hum

anitarian Fact - Finding Com
m

ission, IHFFC

Sw
itzerland

M
s DELFOSSE François

“Attacks on Hospitals” Project Officer
M

édecins Sans Frontières

Sw
itzerland

M
s M

ILÈNE Bidault
Hum

an Rights Officer
Office Of The United Nations High Com

m
issioner For Hum

an 

Rights, OHCHR

Sw
itzerland

M
s LUNGAROTTI Laura

N/ A
International Organization for M

igration

Sw
itzerland

M
s STAIGER Angela

N/ A
International Organization for M

igration
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Syrian Arab Republic
M

r ALDAHHAK Koussay
Director of the International Organizations Departm

ent, M
inistry of Foreign 

Affairs

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Syrian Arab Republic
M

r ZAYJI Am
al

 IHL Professor, Faculty of Law
, University of Dam

ascus M
inistry of Higher 

Education

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Syrian Arab Republic
M

r NUQARI Abdulm
aola Al 

M
inister Counsellor

 Perm
anent M

ission of the Syrian Arab Republic, Geneva

Tajikistan
M

r KARIM
ZODA Sharaf

Secretary, Hum
anitarian Law

 Com
m

ission of the Governm
ent of the Republic 

of Tajikistan

Com
m

ission on the Im
plem

entation of International 

Hum
anitarian Law

 under the Governm
ent of the Republic of 

Tajikistan

Tanzania
M

r LUVANDA Baraka
Director of Legal Affairs, M

inistry of Foreign Affairs

Tanzania
M

r M
ATONDO Saganda

Prim
e M

inister’s Office

Thailand
M

s PARDUNGYOTEE Punnapa
Social Division, Departm

ent of International Organizations, M
inistry of 

Foreign Affairs

Thailand
M

r SUCHARIKUL Thirathorn
Treaty Division, Departm

ent of Treaty and Legal Affairs, M
inistry of Foreign 

Affairs

Togo
M

r EGBETONYOO Kossivi
Chief of Staff, M

inistry of Justice 
Interm

inisterial Com
m

ittee for the Im
plem

entation of 

International Hum
anitarian Law

Tunisia
M

s AM
M

AR M
onia

Appellate Court Judge, M
inistry of Justice

National Com
m

ittee on International Hum
anitarian Law

Turkm
enistan

M
s ACHILOVA M

aral
M

em
ber of State Interagency Com

m
ittee on Hum

an Rights and 

Im
plem

entation of IHL, Red Crescent Society of Turkm
enistan

Interagency Com
m

ission on Securing the Im
plem

entation 

of International Obligations of Turkm
enistan in the Sphere 

of Hum
an Rights and International Hum

anitarian Law
 

Com
m

itm
ents 

Ukraine
M

s VORONINA Viktoria
Head of the M

inister’s Office, M
inistry for Tem

porarily Occupied Territories 

and IDPs

Interdepartm
ental Com

m
ittee for the Im

plem
entation of 

International Hum
anitarian Law

 in Ukraine

Ukraine
M

r CHERNYSH Vadym
M

inister for Tem
porarily Occupied Territories and IDPs

Interdepartm
ental Com

m
ittee for the Im

plem
entation of 

International Hum
anitarian Law

 in Ukraine
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itzerland
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Legal Adviser, Advisory Service on IHL
ICRC Geneva

Sw
itzerland

M
s BIEHLER Anke Beatrice

Legal Adviser, Advisory Service on IHL
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Sw
itzerland
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ICRC Geneva
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Sw
itzerland

M
r BREITEGGER Alexander

Legal Adviser, Them
atic Legal Advice Unit

ICRC Geneva

Sw
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Associate, Advisory Service on IHL
ICRC Geneva
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Regional Legal Adviser 
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Adviser to Head of Delegation
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Russian Federation
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Legal Adviser 
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الملحق 4: الكلمات الفتتاحية
كلمة السيدة كريستين بيرلي

نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

�30تشرين�الثاني/�نوفمبر�2016،�جنيف

سعادة�السفير�“زيلويجر”،�السادة�أصحاب�السعادة،�المشاركون�الموقرون،�السيدات�والسادة،�

أود�أن�أرحــب�بكــم�بشــدة�باســم�اللجنــة�الدوليــة�للصليــب�األحمــر�)اللجنــة�الدوليــة(�فــي�جنيــف�وفــي�هــذا�االجتمــاع�العالمــي�
ــد�مــن�اللجــان� ــأن�العدي ــوه�ب ــي�اإلنســاني.�ويســعدني�أن�أن ــون�الدول ــة�بالقان ــة�المعني ــات�المماثل ــة�والهيئ ــع�للجــان�الوطني الراب
الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�البالــغ�عددهــا��108لجــان�قــد�تمكنــت�مــن�الحضــور.�ويســرني�أيًضــا�أن�أرى�
ممثليــن�عــن�دول�كثيــرة�ليســت�لديهــا�بعــد�هيئــة�محــددة�معنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني،�فضــاًل�عــن�العديــد�مــن�أصحــاب�
المصلحــة�اآلخريــن.�حضوركــم�هنــا�فــي�هــذا�اليــوم�خيــر�دليــل�علــى�أن�هنــاك�اهتماًمــا�بمناقشــة�كيفيــة�تعزيــز�الحمايــة�فــي�

النزاعــات�المســلحة�مــن�خــالل�القوانيــن�والسياســات�الوطنيــة.

ــال� ــر�الرجــال�والنســاء�واألطف ــا�أكث ــي�النزاعــات�المســلحة.�فم ــة�ف ــع�مســتوى�الحماي ــى�رف ــّس�الحاجــة�إل ــي�أم ــم�ف إن�العال
الذيــن�ُيصابــون�أو�يقتلــون،�ومــا�أكثــر�المجتمعــات�التــي�مزقهــا�العنــف�المســلح.�وال�تبــدي�هــذه�النزاعــات�المســلحة�أي�بــادرة�

انحســار.

ــال�والعنــف�إلــى�مســتويات�غيــر�مســبوقة.�وهــا�هــي�مواقــع�التــراث�العالمــي�ُتهاجــم� لقــد�وصلــت�أعــداد�الهاربيــن�مــن�القت
ــاة. ــذة�للحي ــة�المنق ــة�الصحي ــال�يجــد�الجرحــى�والمرضــى�الرعاي بصــورة�متعمــدة.�وُتقصــف�المستشــفيات�ف

وهــذه�حقائــق�مريــرة�يشــهدها�العاملــون�معنــا�فــي�الميــدان�بصــورة�يوميــة�فــي�أنحــاء�كثيــرة�مــن�العالــم.�ولهــا�وقــع�فــي�نفوســنا�
جميًعــا�إذ�ال�يوجــد�بلــد�فــي�منــأى�عــن�احتمــال�التعــرض�ألي�منهــا�أو�جميعهــا.�

وكمــا�تعلمــون،�فــإن�اللجنــة�الدوليــة�تعمــل�فــي�جميــع�أنحــاء�العالم�علــى�مســاعدة�المتضرريــن�من�النزاعــات�المســلحة�وحاالت�
العنــف�األخــرى�وحمايتهــم.�ولكنهــا�مكلفــة�أيًضــا�بمهمــة�منــع�حــدوث�المعانــاة�بواســطة�نشــر�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�والقيــم�
اإلنســانية�وتثبيــت�دعائمهــا.�واللجنــة�الدوليــة�علــى�اقتنــاع�بــأن�وجــود�إطــار�واضــح�مــن�القواعــد�القانونيــة�علــى�المســتوى�
الدولــي�–�مــع�مــا�يقابلهــا�مــن�قواعــد�وسياســات�وإنفــاذ�علــى�المســتوى�الوطنــي�–�يســهم�إســهاًما�كبيــًرا�فــي�إنقــاذ�األرواح�

والحــد�مــن�المعانــاة�.

ــاق�هــذا� ــى�إخف ــن�إل ــي�اإلنســاني،�يومــئ�بعــض�المعلقي ــون�الدول ــى�نطــاق�واســع�عــن�انتهــاكات�القان ــا�ينشــر�عل وبســبب�م
القانــون.�ولكنــي�أؤكــد�عكــس�ذلــك:�إذ�لــم�يســبق�أن�كان�اإلطــار�القانونــي�المعيــاري�علــى�هــذا�القــدر�مــن�الشــمول�والقــوة؛�
ولــم�يســبق�أن�توفــرت�لدينــا�كل�هــذه�الفــرص�إلنشــاء�آليــات�تســتعرض�تنفيــذ�القانــون�وااللتــزام�بــه،�وتعــزز�مــا�هــو�كائــن�
مــن�هــذه�اآلليــات.�واللجنــة�الدوليــة�علــى�اقتنــاع�بــأن�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�ال�يــزال�أداة�حاســمة�وإطــاًرا�متفًقــا�عليــه�مــن�

الجميــع�للحفــاظ�علــى�األرواح�وحمايــة�الكرامــة�اإلنســانية�فــي�النزاعــات�المســلحة.

وببســاطة،�ال�يمكــن�أن�يكــون�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني�وجــود�فــي�الفــراغ:�وإذا�أريــَد�تحقيــق�هدفــه�بالكامــل�–�وهــو�وضــع�
ــع�أطــراف�النزاعــات� ــه�أيًضــا�هــي�وجمي ــل�وأن�تحترم ــذه،�ب ــه�وتفهمــه�وتنف ــدول�أن�تعرف ــع�ال ــى�جمي حــدود�للحــرب–�فعل
المســلحة.�ولذلــك�أحيــي�جهودكــم�الدؤوبــة�الراميــة�إلــى�زيــادة�التعريــف�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�وتنفيــذه.�غيــر�أنــه�ال�تــزال�

هنــاك�فجــوة�فــي�التطبيــق،�وال�بــد�مــن�بــذل�المزيــد.

السيدات�والسادة،

ــل� ــة�ومرافقهــم�ووســائل�النق ــة�الصحي ــن�فــي�مجــال�الرعاي ــة�الجرحــى�والمرضــى�والعاملي ــرام�وحماي ــد�ظــل�ضمــان�احت لق
الطبــي�بــدون�تمييــز�فــي�صميــم�اهتمامــات�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�منــذ�اعتمــاد�اتفاقيــة�جنيــف�األصليــة�لعــام�1864.�ومــع�
ذلــك،�ال�يــزال�التدميــر�المتعمــد�للمستشــفيات�وشــن�الهجمــات�علــى�العامليــن�فــي�مجــال�الرعايــة�الصحيــة�وســيارات�اإلســعاف�
يعطــالن�خدمــات�الرعايــة�الصحيــة�حيثمــا�كان�النــاس�فــي�أمــّس�الحاجــة�إليهــا،�مــا�يحــرم�الجرحــى�والمرضــى�مــن�العــالج�

المنقــذ�للحيــاة.�إن�الوضــع�مثيــر�للقلــق�فــي�بلــدان�عديــدة؛�والصــور�التــي�تصلنــا�مثيــرة�للفــزع.
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فــي�كانــون�األول/�ديســمبر�2015،�اعتمــد�المؤتمــر�الدولــي�الثانــي�والثالثــون�للصليــب�األحمــر�والهــالل�األحمــر�قــراًرا�قوًيــا�
يدعــو�إلــى�مواصلــة�الجهــود�الراميــة�إلــى�حمايــة�تقديــم�خدمــات�الرعايــة�الصحيــة�وتعزيــز�التعــاون�فيمــا�بيــن�مختلــف�الجهات�
المعنيــة�تحقيقــا�لهــذه�الغايــة.�وبعــد�أشــهر�قليلــة،�اعتمــد�مجلــس�األمــن�التابــع�لألمــم�المتحــدة�باإلجمــاع�القــرار�التاريخــي�رقــم�
�2286الــذي�يديــن�بشــدة�الهجمــات�الموجهــة�ضــد�العامليــن�فــي�المجــال�الطبــي�فــي�حــاالت�النــزاع.�ويكمــل�هــذان�القــراران�
الجهــود�التــي�ُبذلــت�علــى�مســتويات�عديــدة�فــي�هــذا�المضمــار،�ويدعــوان�إلــى�اتخــاذ�إجــراءات�مماثلــة،�مــن�بينهــا�إنشــاء�
أطــر�قانونيــة�وطنيــة�متوائمــة�مــع�القانــون�الدولــي؛�واالمتنــاع�عــن�االعتــداء�علــى�الجرحــى�والمرضــى�والعامليــن�فــي�المجال�
الطبــي؛�وضمــان�المســاءلة�عــن�انتهــاكات�القانــون.�ويجــب�اإلشــادة�بهذيــن�القراريــن�وبمــا�ُبــذل�مــن�جهــود�أخــرى.�ولكــن�

الوقــت�قــد�حــان�التخــاذ�إجــراءات�تحــدث�فرًقــا�علــى�أرض�الواقــع.�

لقــد�وصــل�النــزوح�الداخلــي�المرتبــط�بالنزاعــات�المســلحة�وحــاالت�العنــف�األخــرى�إلــى�مســتويات�مقلقــة:��40.8مليــون�
نــازح�داخلــي�مــع�انتهــاء�عــام�2015،�وهــو�أكبــر�عــدد�ســجل�حتــى�اآلن.

وعــالوة�علــى�ذلــك،�يمــر�كثيــر�مــن�المهاجريــن�عبــر�دول�تــدور�فيهــا�نزاعــات�مســلحة�وقــد�يعلقــون�بهــا،�مــا�يزيدهــم�ضعًفــا�
وقــد�يكــون�ضعفهــم�ناجًمــا�عــن�عــدم�إلمامهــم�باللغــة�المحليــة�أو�عــدم�الســماح�لهــم�بالحصــول�علــى�خدمــات�مثــل�الرعايــة�
ــدأ�عــدم�اإلعــادة�القســرية.� ــي�انتهــاك�لمب ــل�القســري�ف ــد�ُيحتجــزون�ويتعرضــون�للترحي ــة�األساســية�والمســاعدة.�وق الصحي
ــن� ــة�أماكــن�وجــود�أحبائهــا�خصوًصــا�حي ــدان�المنشــأ�والمهجــر�محــاوالت�يائســة�لمعرف ــن�فــي�بل ــذل�عائــالت�المهاجري وتب

يكونــون�قــد�علقــوا�بحالــة�نــزاع�مســلح.

إن�النــزوح�الداخلــي�والهجــرة�ديناميتــان�محددتــان�لعصرنــا�الراهــن�–�ســواء�فــي�البلــدان�التــي�تواجــه�النــزوح�الداخلــي،�أو�
فــي�البلــدان�التــي�ينتقــل�إليهــا�المهاجــرون،�أو�فــي�الجمعيــة�العامــة�لألمــم�المتحــدة،�أو�فــي�مؤتمــرات�االتحــاد�األوربــي،�أو�
علــى�جــدول�أعمــال�االتحــاد�األفريقــي�–�وال�تــزال�هاتــان�الديناميتــان�تشــكالن�معالــم�السياســات�والنقاشــات�علــى�المســتويين�

الوطنــي�والعالمــي.

ولــم�يكــد�شــهر�يمــر�علــى�الخطــاب�الــذي�ألقــاه�رئيــس�اللجنــة�الدوليــة�أمــام�مجلــس�الســلم�واألمــن�التابــع�لالتحــاد�األفريقــي�
ــن� ــة�ومســاعدة�النازحي ــي�لحماي ــة�االتحــاد�األفريق ــذ�اتفاقي ــم�بشــأن�تنفي ــة�تقيي ــج�عملي ــًرا�يلخــص�نتائ ــه�تقري ــذي�عــرض�في ال
داخلًيــا�فــي�أفريقيــا�)المعروفــة�أيًضــا�باتفاقيــة�كمبــاال(.�وقــد�أجــرت�اللجنــة�الدوليــة�عمليــة�التقييــم،�واستشــارت�فيهــا�طائفــة�من�
أصحــاب�المصلحــة�ضمــت�االتحــاد�األفريقــي�ودولــه�األعضــاء�والجماعــات�االقتصاديــة�اإلقليمية.�وأكــد�التقرير�أهميــة�اعتماد�
أطــر�معياريــة�وسياســاتية�فيمــا�يخــص�النــزوح�الداخلــي�علــى�المســتويين�اإلقليمــي�والوطنــي�للمســاعدة�فــي�تعزيــز�الحمايــة�
ــة�النازحيــن� ــة�علــى�جميــع�المســتويات�منشــغلة�بمحن ــا�ويوضــح�هــذا�الحــوار�أن�الجهــات�الفاعل والمســاعدة�للنازحيــن�داخلًي

داخلًيــا�وأن�تفاعلهــا�مًعــا�ســيعود�بالفائــدة.

لقــد�شــهدت�النزاعــات�المســلحة�فــي�اآلونــة�األخيــرة�تدميــًرا�متعمــًدا�للمواقــع�األثريــة�والمعالــم�التاريخيــة�فــي�ظــل�تجاهــل�تــام�
للقواعــد�الراســخة�للقانــون�الدولــي�التــي�تحكــم�حمايــة�الممتلــكات�الثقافيــة�فــي�النزاعــات�المســلحة.�وكان�ذلــك�غالًبــا�مقدمــة�

الرتــكاب�تجــاوزات�فــي�حــق�المدنييــن.

وال�يقــف�النــاس�مكتوفــي�األيــدي.�ففــي�العــام�الماضــي�اعتمــدت�الجمعيــة�العامــة�لألمــم�المتحــدة�قــراًرا�يهــدف�إلــى�الحفــاظ�
ــا� علــى�التــراث�الثقافــي�للعــراق،�والتأكيــد�علــى�الــدور�المهــم�الــذي�يســتطيع�العديــد�مــن�النــاس�والمنظمــات�القيــام�بــه�دعًم
إلعــداد�األطــر�القانونيــة�والسياســاتية�المناســبة،�وكذلــك�علــى�أهميــة�العمــل�علــى�محاســبة�الجنــاة.�ووصلــت�هــذه�الرســالة�إلــى�
المحكمــة�الجنائيــة�الدوليــة�التــي�أصــدرت�مؤخــًرا�حكًمــا�فــي�قضيــة�تتعلــق�بهــدم�األضرحــة�فــي�تمبكتــو،�يؤمــل�فــي�أن�يكــون�

لــه�أثــر�رادع�علــى�أي�شــخص�آخــر�قــد�تســول�لــه�نفســه�ارتــكاب�مثــل�هــذه�األعمــال.

عندمــا�اجتمعــت�اللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�لألمريكتيــن�–�وهــو�مــا�اعتــادت�اللجــان�الوطنيــة�عليــه�
–�فــي�عــام�2013،

قــدم�الحاضــرون�عروًضــا�لحالــة�التقــدم�فــي�تنفيــذ�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�فــي�بلدانهــم.�وســلطت�عــدة�عروض�الضــوء�على�
التدابيــر�الملموســة�التــي�اتخــذت�لحمايــة�الممتلــكات�الثقافيــة�مــن�العواقــب�الناجمــة�عــن�النزاعــات�المســلحة�المحتملــة.�وزادت�
مــن�إثــراء�هــذا�الحــوار�بيــن�النظــراء�المناقشــات�التــي�دارت�مــع�ممثلــي�اليونســكو�ومنظمــة�الــدول�األمريكيــة�اللتيــن�ســلطتا�
الضــوء�علــى�الوســائل�التــي�يســتطيعان�بهــا�دعــم�أعمــال�اللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني.�واعتراًفــا�مــن�
منظمــة�الــدول�األمريكيــة�بــأن�جهودهــا�المتعلقــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�مكملــة�لجهــود�اللجــان�الوطنيــة،�فإنهــا�تواصــل�

إشــراك�هــذه�اللجــان�فــي�مداوالتهــا�المتعلقــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني.
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السيدات�والسادة،

إن�احتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�وكفالــة�احترامــه،�وهــو�مــا�تتحمــل�الــدول�المســؤولية�األولــى�عنــه،�التــزام�متعــدد�األبعاد.�
وهــو�يشــمل�تهيئــة�الظــروف�المواتيــة�والبيئــة�المفضيــة�إلــى�احتــرام�القانــون،�ومنــع�انتهاكاتــه�ووقفهــا�عنــد�وقوعهــا�ومعاقبــة�
مرتكبــي�االنتهــاكات�الخطيــرة،�األمــر�الــذي�يتطلــب�اعتمــاد�تشــريعات�جنائيــة�مناســبة.�وقــد�اضطلعت�اللجــان�الوطنيــة�المعنية�
بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�بــدور�مهــم�وفــي�بلــدان�كثيــرة�ليــس�فقــط�فــي�اتخــاذ�التدابيــر�الوطنيــة�الالزمــة�لمعالجــة�المواضيــع�
الثالثــة�قيــد�المناقشــة،�ولكــن�أيًضــا�فــي�تنفيــذ�التزامــات�دولهــا�بموجــب�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�عموًمــا،�وفــي�اإلســهام�فــي�

جهــود�أوســع�نطاًقــا،�تشــمل�المبــادرات�اإلقليميــة�والعالميــة�التــي�تهــدف�إلــى�احتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني.

لقــد�أشــرت�بحمــاس�إلــى�أن�عــدًدا�مــن�اللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�تتولــى�القيــام�بــدور�متطــور�يتجاوز�
مهمتهــا�التقليديــة�فــي�نشــر�المعرفــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�وتنفيــذه�علــى�المســتوى�الوطنــي.�علــى�ســبيل�المثــال،�فــي�أحــد�
البلــدان�التــي�كان�بهــا�تشــريع�ينظــم�اســتخدام�شــارات�الصليــب�األحمــر�والهــالل�األحمــر�والكريســتالة�الحمــراء،�اجتمعــت�
اللجنــة�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�لمناقشــة�مزاعــم�حــول�ســوء�اســتخدام�الشــارات.�وقــد�حــدث�هــذا�بينمــا�كان�
النــزاع�المســلح�دائــًرا.�وتصــدر�بعــض�اللجــان�بانتظــام�تقاريــر�علنيــة�تعــرض�بالتفصيــل�حالــة�تنفيــذ�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�
فــي�بلدهــا؛�كمــا�يدعــم�بعضهــا�تنفيــذ�التزامــات�بلــده�بإعــداد�التقاريــر�بموجــب�صكــوك�دوليــة�معينــة.�وشــاركت�غيرهــا�مــن�
اللجــان�الوطنيــة�مشــاركة�كبيــرة�فــي�األعمــال�التحضيريــة�للمؤتمــر�الدولــي�للصليــب�األحمــر�والهــالل�األحمــر�وفــي�متابعتــه.

وقــد�لجــأت�كثيــر�مــن�اللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�لنظرائهــا�للحصــول�علــى�دعمهــا،�وتضافــرت�جهود�
العديــد�منهــا.�ومنــذ�انعقــاد�االجتمــاع�العالمــي�األخيــر�فــي�عــام��2010شــاهدنا�زيــادة�كبيــرة�فــي�المبــادالت�الثنائيــة�واألنشــطة�
المشــتركة.�علــى�ســبيل�المثــال�قامــت�اللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�فــي�بلــدان�الجنــوب�األفريقــي�مؤخًرا�
بإنشــاء�منبــر�لعقــد�اجتماعــات�ســنوية،�وســوف�تعقــد�أول�اجتماعاتهــا�خــالل�وجودهــا�هنــا�فــي�جنيــف.�والتقــت�أيًضــا�لجنتــان�
ــة� ــادل�الخبــرات.�وأتمنــى�أن�تكــون�هــذه�بداي ــان�مــن�منطقــة�أخــرى�اســتعداًدا�لهــذا�االجتمــاع�للشــروع�مبكــًرا�فــي�تب وطنيت

لتعــاون�مثمــر.

السيدات�والسادة،

تتنــاول�المحاكــم�الدوليــة�والمحليــة�علــى�حــد�ســواء�قضايــا�متعلقــة�بالحمايــة�فــي�النزاعــات�المســلحة.�وتتخــذ�قــرارات�وتــدور�
مناقشــات�فــي�منتديــات�متنوعــة،�مــا�يهيــئ�فرًصــا�إضافيــة�لتبــادل�الخبــرات.�ومــا�يثلــج�صــدري�هــو�كثــرة�الجهــود�المبذولــة�
والمبــادرات�المطروحــة�علــى�جميــع�المســتويات�للحــد�مــن�المعانــاة�وتحســين�مســتوى�احتــرام�القانــون�والحمايــة�التــي�يوفرها.�
ويجــب�أن�نســتفيد�مــن�الطبيعــة�التكامليــة�لمختلــف�اإلجــراءات�المتخــذة�علــى�كل�مــن�المســتوى�المحلــي�واإلقليمــي�والعالمــي.

وينعكــس�هــذا�الجهــد�الجماعــي�فــي�مــا�أعتبــره�النظــاَم�العالمــي�الحالــي�الحتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني،�بمواطــن�قوتــه�
وضعفــه،�حيــث�لــكل�عنصــر�فاعــل�وآليــة�غــرض�وإســهام�يجــب�تحقيقهمــا.�وتــزداد�فعاليــة�الــدول�فــي�احتــرام�القانــون�الدولــي�
اإلنســاني�وكفالــة�احترامــه�عندمــا�تتصــرف�بالتعــاون�مــع�دول�أخــرى�أو�بصــورة�جماعيــة.�ولــذا،�يتعيــن�علينــا�أن�نســتجمع�
قوانــا�علــى�مختلــف�الجبهــات�لتأميــن�حمايــة�أفضــل�للرجــال�والنســاء�واألطفــال�مــن�اآلثــار�الســلبية�الناجمــة�عــن�النزاعــات�
ــا�أن�المســاهمات� ــي؛�كم ــى�المســتوى�الوطن ــا�عل ــد�تنفيذه ــر�إال�عن ــة�تأثي ــة�والعالمي ــادرات�اإلقليمي ــون�للمب المســلحة.�وال�يك
الوطنيــة�تســاعد�علــى�تشــكيل�النقــاش�والعمــل�خــارج�حــدود�البلــد.�باختصــار،�أنــا�مقتنعــة�بأن�ســلطات�الــدول�ولجانهــا�الوطنية�
المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�مــن�جهــة،�والمنتديــات�اإلقليميــة�والعالميــة�مــن�الجهــة�األخــرى،�يعــزز�كل�منهمــا�اآلخــر�

ويؤثــر�عليــه.

ومــا�يطمئننــي�فــي�هــذه�األوقــات�العصيبــة�هــو�مــا�أستشــفه�مــن�إمكانيــة�اســتجماع�القــوى.�ومــع�ذلــك،�فبينمــا�نتجــاذب�أطــراف�
ــا�ُتحــرق،�ويــرزح�المالييــن�مــن�النــاس�تحــت�وطــأة�العنــف�المســلح.�لذلــك�هنــاك�حاجــة�ملحــة�لتكثيــف� الحديــث،�فــإن�مدًن
جهودنــا.�وأعتقــد�أن�بعــض�عناصــر�النظــام�الحالــي�الحتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�تجعلــه�قــادًرا�علــى�مواجهــة�تحديــات�
ــاح� ــال�مت ــى�أن�المج ــدل�عل ــار�ي ــاة�والدم ــن�المعان ــي�م ــتوى�الحال ــن�المس ــلحة.�ولك ــات�المس ــا�النزاع ــي�تطرحه ــة�الت الحماي

لمواصلــة�تعزيــز�النظــام.

يتعيــن�علينــا�أن�نشــجع�التــآزر�بيــن�مختلــف�الجهــود�الراميــة�إلــى�تعزيــز�احتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�–�أو،�إذا�أردتــم،�
فيمــا�بيــن�العناصــر�الحاليــة�للنظــام�–�كمــا�أن�علينــا�أن�نســعى�إلــى�تعزيــز�النظــام�عــن�طريــق�التشــجيع�بهمــة�علــى�إضافــة�

عناصــر�مكملــة.

ويمكــن�النظــر�إلــى�المؤتمــر�الدولــي�الثانــي�والثالثيــن�نفســه�علــى�أنــه�جــزء�مــن�النظــام�العالمــي�الحتــرام�القانــون�الدولــي�
ــي�اإلنســاني.� ــون�الدول ــرام�القان ــز�احت ــة�تعزي ــة�مواصل ــي�كيفي ــر�ف ــًرا�للتفكي ــرارات�وكان�منب ــد�عــدة�ق ــد�اعتم اإلنســاني.�فق
ويوصــي�القــرار�رقــم��2المتعلــق�بتعزيــز�االمتثــال�للقانــون�الدولــي�اإلنســاني�بــأن�تشــارك�الــدول�فــي�عمليــة�حكوميــة�دوليــة�
تقودهــا�بنفســها�لدراســة�كيفيــة�تعزيــز�قــدرة�المؤتمــر�الدولــي�والمنتديــات�اإلقليميــة�علــى�التنفيــذ.�كمــا�ينــص�القــرار�علــى�أنــه�
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ينبغــي�للــدول�أن�تتوصــل�إلــى�اتفــاق�علــى�الشــكل�الــذي�يمكــن�أن�يتخــذه�منتــدى�الــدول�المحتمــل�المعنــي�بالقانــون�الدولــي�
اإلنســاني،�ووظائــف�هــذا�المنتــدى.�ونــرى�أن�هــذا�المنتــدى�ســيكون�إضافــة�مفيــدة�للنظــام�العالمــي�الحتــرام�القانــون�الدولــي�
اإلنســاني.�المناقشــة�مســتمرة،�وأدعوكــم�إلــى�تشــجيع�حكوماتكــم�علــى�المشــاركة�الفعالــة�فــي�هــذه�العمليــة�بهــدف�زيــادة�تعزيــز�

النظــام�العالمــي�لتنفيــذ�القانــون�الدولــي�اإلنســاني.

السيدات�والسادة،

ــة� ــذه�المعرف ــخروا�ه ــل�أن�تس ــة.�وآم ــذه�الغرف ــي�ه ــت�ف ــي�تجمع ــارب�الت ــة�والتج ــرات�الفني ــراء�الخب ــتهين�بث ــب�أال�نس يج
الجماعيــة�لخدمــة�قضيتنــا،�وأدعوكــم�إلــى�اغتنــام�الفرصــة�فــي�األيــام�المقبلــة�لتبــادل�األفــكار�حــول�كيفيــة�قيــام�اللجــان�الوطنيــة�
المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�بتعزيــز�دورهــا�وإســهامها�فــي�إطــار�النظــام�القائــم�الحتــرام�القانــون�الدولــي�اإلنســاني.

علــى�ســبيل�المثــال،�هــل�يمكنكــم�أن�تطلبــوا�حــق�المبــادرة�بتقديــم�المشــورة�بصــورة�اســتباقية�إلــى�صنــاع�القــرار�فــي�دولكــم�
وأن�تســتخدموا�هــذا�الحــق�اســتخداًما�كامــاًل؟

�هــل�يمكنكــم�أن�تســهموا�بخبرتكــم�فــي�تحذيــر�الســلطات�بدولكــم�عندمــا�تالحظــون�انتهــاكات�محتملــة�للقانــون�الدولي�اإلنســاني�
أو�خطــر�ارتــكاب�مثــل�هــذه�االنتهاكات؟

هــل�يمكنكــم�زيــادة�مشــاركتكم�فــي�إعــداد�تقاريــر�بلدانكــم�بشــأن�مــا�عليهــا�مــن�التزامــات�بموجــب�القانــون�الدولــي�اإلنســاني�
والمعاهــدات�األخــرى�ذات�الصلــة؟

هــل�يمكنكــم�زيــادة�التعــاون�فيمــا�بيــن�اللجــان�الوطنيــة�المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني،�مــن�أجــل�ترســيخ�الشــبكة�الناشــئة�
التــي�تشــكلت�مــن�خــالل�االجتماعــات�اإلقليميــة�وتبــادل�المعــارف�بيــن�النظــراء؟

هل�يمكنكم�زيادة�مشاركتكم�في�المؤتمر�الدولي�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر؟

هــل�أنتــم�مســتعدون�لتكونــوا�أكثــر�حزًمــا�فــي�أداء�دوركــم�فــي�تعزيــز�تنفيــذ�القانــون�الدولي�اإلنســاني�واحترامــه�داخــل�بلدانكم،�
وتكونــوا�ســفراء�للمبــادرات�اإلقليميــة�والعالميــة�المتعلقــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني�التــي�تهــدف�إلــى�تعزيــز�احتــرام�القانــون�

الدولــي�اإلنســاني�وحمايتــه�فــي�النزاعات�المســلحة؟

السيدات�والسادة،

اســمحوا�لــي�بــأن�أختتــم�كلمتــي�راجيــة�أن�تغتنمــوا�هــذه�الفرصــة�بتوظيفهــا�توظيًفــا�عملًيــا،�فالنظــام�العالمــي�الحتــرام�القانــون�
الدولــي�اإلنســاني�هــو�ثمــرة�جهــود�مختلفــة�ُتبــذل�علــى�مســتويات�متعــددة.�وإن�لكــم�دوًرا�مهًمــا�فــي�هــذا�النظــام.�فمــن�أجــل�
ــادل� ــى�االســتفادة�مــن�هــذا�االجتمــاع�بتب ــاس�الذيــن�يرزحــون�تحــت�وطــأة�النزاعــات�المســلحة،�أحثكــم�عل المالييــن�مــن�الن
ــا�فــي�تعزيــز�الحمايــة�فــي�النزاعــات�المســلحة،�والوقــوف� االطــالع�علــى�الطــرق�العديــدة�التــي�تقدمــون�بهــا�المســاعدة�فعلًي
علــى�طــرق�جديــدة�يمكنكــم�تعزيــز�مســاهمتكم�بهــا.�واللجنــة�الدوليــة�مســتعدة�لمواصلــة�دعــم�جهودكــم�وجهــود�اللجــان�الوطنيــة�

المعنيــة�بالقانــون�الدولــي�اإلنســاني،�ودعــم�جميــع�المســاعي�الراميــة�إلــى�تخفيــف�المعانــاة�الناجمــة�عــن�العنــف�المســلح.

وشكًرا.
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كلمة ألقاها السفير “فالنتين زلويجر”، الممثل الدائم لسويسرا لدى األمم المتحدة، جنيف 

السيدات�والسادة،

ـــات  ـــن القتراح ـــدد م ـــم�بع ـــى�أوطانك ـــودوا�إل ـــى�أن�تع ـــم�إل ـــدة�تؤهلك ـــة�فري ـــون�بمكان ـــم�تتمتع ـــاع،�أنت ـــذا�االجتم ـــالل�ه ـــن�خ م
الملموســـة والعمليـــة�بشـــأن�ســـبل�تعزيـــز�الحمايـــة�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�مـــن�خـــالل�السياســـات�أو�اللوائـــح�المحليـــة.�
وســـيتيح�هـــذا�االجتمـــاع�لنـــا�أن�نناقـــش�ونقـــارن�أدوار�وأداء�لجانكـــم،�ودائًمـــا�مـــن�أجـــل�تعزيـــز�التنفيـــذ�علـــى�الصعيـــد�
ـــام�الفرصـــة�لالطـــالع� ـــول�التـــي�يعرضهـــا�أقرانكـــم.�ويمكنكـــم�أيًضـــا�اغتن الوطنـــي،�يمكنكـــم�أن�تســـتفيدوا�مـــن�التحديـــات�والحل
ـــتقبل. ـــي�المس ـــر�ف ـــم�أكث ـــز�دورك ـــدة�لتعزي ـــائل�جدي ـــة�طـــرق�ووس ـــم�أو�مناقش ـــع�زمالئك ـــاون�م ـــن�التع ـــدة�م ـــكال�جدي ـــى�أش عل

وهـــذه الفرصـــة ل تكشـــف عـــن نفســـها إل بيـــن الحيـــن واآلخـــر.�فقـــد�ُعقـــد�آخـــر�اجتمـــاع�مـــن�هـــذا�النـــوع�قبـــل�ســـت�
ســـنوات،�أي�فـــي�عـــام�2010.

ـــن� ـــدر�م ـــق�أقصـــى�ق ـــى�تحقي ـــو�إل ـــا�يدع ـــاك�م ـــلحة،�هن ـــات�المس ـــا�النزاع ـــن�ضحاي ـــرات�اآلالف�م ـــة�عش ـــة�محن ـــي�مواجه وف
ـــوم. ـــذه�الفرصـــة�الي ـــن�ه ـــتفادة�م االس

وبالتالـــي،�أدعوكـــم إلـــى أن تناقشـــوا وأن تطـــوروا،�بقـــدر�مـــا�تســـتطيعون،�التدابيـــر�العمليـــة�الراميـــة�إلـــى�تعزيـــز�تنفيـــذ�
القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�واحترامـــه.�وأحثكـــم�علـــى�إيـــالء�اهتمـــام�خـــاص�بمصيـــر�المرافـــق�الطبيـــة�والعامليـــن�فـــي�المجـــال�
ـــاع.� ـــا�هـــذا�االجتم ـــي�يركـــز�عليه ـــة�الت ـــن�قســـرًيا�-�وهـــي�المجـــاالت�الثالث ـــة�النازحي ـــة�ومحن ـــكات�الثقافي ـــظ�الممتل ـــي�وحف الطب
وينبغـــي�أال�يقتصـــر�أثـــر�األخبـــار�اليوميـــة�عـــن�الهجمـــات�علـــى�البعثـــات�الطبيـــة�وتدميـــر�الممتلـــكات�الثقافيـــة�والنـــزوح�
ـــل.�اســـمحوا� ـــى�العم ـــا�عل ـــل�يجـــب�أن�تحثن ـــنا،�ب ـــي�أنفس ـــق�ف ـــاعر�الحـــزن�العمي ـــث�مش ـــى�ب ـــلح،�عل ـــزاع�المس ـــم�عـــن�الن الناج

ـــا: ـــر�فيه ـــى�النظ ـــم�إل ـــة�أدعوك ـــات عملي ـــم�توصي ـــرض�عليك ـــأن�أع ـــي�ب ل

ـــوض� ـــى�النه ـــاعدة�عل ـــم�المس ـــب�إليك ـــلحة،�أطل ـــات�المس ـــي�النزاع ـــة�ف ـــة�ممكن ـــق�أوســـع�حماي ـــن�أجـــل�تحقي ـــدء،�م ـــادئ�ذي�ب ب
بالنضمـــام إلـــى صكـــوك القانـــون الدولـــي اإلنســـاني العالميـــة.�ســـنحتفل�فـــي�العـــام�المقبـــل�بالذكـــرى األربعيـــن للبروتوكوليـــن 
ـــور� ـــة�أم ـــن�جمل ـــن�يكمـــالن�ويرســـيان�القواعـــد�األساســـية�المرتبطـــة،�ضم ـــف،�اللذي ـــات�جني ـــن�التفاقي ـــي اإلضافيي األول والثان

ـــة. ـــكات�الثقافي ـــة�والممتل ـــات�الطبي ـــن�والبعث ـــة�الســـكان�المدنيي أخـــرى،�بحماي

ـــن�تشـــجيع� ـــم�م ـــون بوضـــع خـــاص�يمكنك ـــم تتمتع ـــاني،�فإنك ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني ـــي�اللج ـــم�أعضـــاء�ف وبوصفك
التصديـــق�عليهـــا�والمضـــي�قدًمـــا�فـــي�إدماجهـــا�فـــي�التشـــريعات�المحليـــة.�وبالتالـــي،�أدعـــو�كل�مـــن�لـــم�تنضـــم�حكومتـــه�
ـــل� ـــة،�مث ـــي�اإلنســـاني�ذات�الصل ـــون�الدول ـــوك�القان ـــا�مـــن�صك ـــف�وغيره ـــات�جني ـــن�التفاقي ـــن�اإلضافيي ـــى�البروتوكولي ـــد�إل بع
ـــا� ـــك�نظـــام�روم ـــا�وكذل ـــزاع�مســـلح�وبروتوكوليه ـــة�ن ـــي�حال ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــام��1954بشـــأن�حماي ـــاي�لع ـــة�اله اتفاقي
ـــد�يشـــكل�عالمـــة� ـــإن�كل�انضمـــام�جدي ـــرب�وقـــت�ممكـــن.�ف ـــي�أق ـــك�ف ـــوم�بذل ـــى�أن�تق ـــة،�إل ـــة�الدولي األساســـي�للمحكمـــة�الجنائي
بالغـــة�األهميـــة�يبديهـــا�المجتمـــع�الدولـــي�علـــى�أن�صكـــوك�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�ال�تـــزال�تشـــكل�األســـاس�الوطيـــد�

ـــلحة. ـــات�المس ـــي�النزاع ـــانية�ف لإلنس

دعونـــا�نضـــع�األمـــور�فـــي�نصابهـــا�الصحيـــح،�فليـــس�نقـــص�القواعـــد،�بـــل�نقـــص�االلتـــزام�بهـــا،�هـــو�الـــذي�يســـبب�اإلصابـــات�
ـــن� ـــائل�يتعي ـــي�مس ـــي�النزاعـــات�المســـلحة،�وه ـــزوح�القســـري�واســـع�النطـــاق�ف ـــة�أو�الن ـــة�والثقافي ـــكات�المدني ـــر�الممتل أو�تدمي
ـــي.  ـــد الوطن ـــى الصعي ـــل كل شـــيء عل ـــاني أوًل وقب ـــي اإلنس ـــون الدول ـــذ القان ـــب�أن ينف ـــم،�يج ـــا.�نع ـــا�مًع ـــا�التصـــدي�له علين
ـــل� ـــة.�ب ـــدات�الدولي ـــى�المعاه ـــق�عل ـــي�بالتصدي ـــرام�ال�تنته ـــة�االحت ـــة�ثقاف ـــإن�تهيئ ـــم،�ف ـــم�خبرتك ـــا�بحك ـــون�جميًع ـــا�تعرف وكم
ـــة� ـــاتية�والعملي ـــة�والسياس ـــر�القانوني ـــع�التدابي ـــق،�وجمي ـــرد�التصدي ـــم�إال�بمج ـــل�المه ـــدأ�العم ـــال�يب ـــك،�ف ـــن�ذل ـــس�م ـــى�العك عل

ـــاني. ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــرام�للقان ـــن�االحت ـــة�م ـــئ�بيئ ـــة�وتهي ـــات�الدولي ـــى�لاللتزام ـــي�تعطـــي�معن ـــط�الت ـــي�فق ـــة�ه الضروري

ـــى� ـــي�اإلنســـاني�-�أفكـــر�عل ـــون�الدول ـــا�قواعـــد�القان ـــي�تتطـــرق�إليه ـــة�الت ـــى�عـــدد المجـــالت والهتمامـــات المختلف وبالنظـــر�إل
ـــي� ـــل�وه ـــل�أو�التموي ـــة�الطف ـــة�أو�حماي ـــة�أو�الثقاف ـــة�أو�الصح ـــؤون�الخارجي ـــدل�أو�الش ـــاع�أو�الع ـــي�الدف ـــه�الخصـــوص�ف وج
ـــان� ـــل�اللج ـــي�تجع ـــباب�الت ـــن�الواضـــح�األس ـــدو�م ـــة�-�يب ـــة�للدول ـــات�التابع ـــات�والمؤسس ـــا�الجه ـــل�معه ـــي�تتعام ـــع�الت المواضي
الوطنيـــة�تنهـــض�بـــدور�بالـــغ�األهميـــة�فـــي�إســـداء�المشـــورة�إلـــى�الـــدول�بشـــأن�المســـائل�المرتبطـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�

ـــذه�ونشـــره. ـــي�تنســـيق�تنفي وف

وفيمـــا يتعلـــق بحمايـــة البعثـــات الطبيـــة،�أدعوكـــم�إلـــى�أن�تســـتعرضوا�عـــن�كثـــب�قـــرار�مجلـــس�األمـــن�التابـــع�لألمـــم�المتحـــدة�
ـــا�إلـــى�جنـــب� رقـــم��2286الـــذي�اعتمـــد�هـــذا�العـــام.�فهـــذا�القـــرار�يشـــكل�إنجـــاًزا�كبيـــًرا�علـــى�الصعيـــد�متعـــدد�األطـــراف،�جنًب
مـــع�القـــرارات�الرئيســـية�الصـــادرة�عـــن�الجمعيـــة�العامـــة�لألمـــم�المتحـــدة،�وجمعيـــة�الصحـــة�العالميـــة،�والجـــزء�المتعلـــق�
ـــي� ـــر،�الت ـــالل�األحم ـــر�واله ـــب�األحم ـــي�للصلي ـــر�الدول ـــس�االقتصـــادي�واالجتماعـــي،�والمؤتم ـــي�المجل ـــانية�ف بالشـــؤون�اإلنس
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ـــوة� ـــى�الدع ـــم�عل ـــة.�وأحثك ـــات�الطبي ـــة�البعث ـــال�حماي ـــي�مج ـــة�ف ـــر�إضافي ـــاذ�تدابي ـــود�واتخ ـــن�الجه ـــد�م ـــذل�مزي ـــى�ب ـــو�إل تدع
ـــي� ـــون�الدول ـــك�القان ـــي�ذل ـــا�ف ـــي،�بم ـــون�الدول ـــة�القان ـــتمرار�أهمي ـــى�اس ـــا�عل ـــد�جميعه ـــي�تؤك ـــذه�النصـــوص�الت ـــذ�ه ـــى�تنفي إل
اإلنســـاني�والقانـــون�الدولـــي�لحقـــوق�اإلنســـاني،�وتشـــكل�إشـــارة�سياســـية�قويـــة�علـــى�احترامـــه�علـــى�أعلـــى�المســـتويات�
ـــن� ـــى�األمي ـــة�إل ـــر�الوطني ـــأن�التدابي ـــر�بش ـــم�تقاري ـــى�تقدي ـــد�إل ـــه�التحدي ـــى�وج ـــرار��2286عل ـــو�الق ـــراف.�ويدع ـــددة�األط متع
ـــون� ـــة�للقان ـــك،�أدعـــو�اللجـــان�الوطني ـــرك�هـــذه�الدعـــوة�تمـــر�دون�أن�يســـمعها�أحـــد.�ولذل ـــام�لألمـــم�المتحـــدة.�وينبغـــي�أال�نت الع
ـــا� ـــيتيح�لن ـــام.�وس ـــن�الع ـــى�األمي ـــة�إل ـــر�وطني ـــم�تقاري ـــو�تقدي ـــعي�نح ـــرار�والس ـــذ�الق ـــى�تنفي ـــوة�إل ـــى�الدع ـــاني�إل ـــي�اإلنس الدول
ـــن�أجـــل� ـــتمرار�التحـــرك�م ـــة�واس ـــات�الطبي ـــة�البعث ـــال�حماي ـــي�مج ـــات�عـــن�أفضـــل�الممارســـات�ف ـــادل�المعلوم ـــادة�تب ـــذا�زي ه

ـــم. ـــرار�المه ـــذا�الق ـــذ�ه تنفي

ـــي”،� ـــيدة�“بيرل ـــرت�الس ـــبق�أن�ذك ـــا�س ـــارات�المشـــجعة.�وكم ـــاك�بعـــض�اإلش ـــة،�هن ـــكات الثقافي ـــة الممتل ـــق بحماي ـــا يتعل وفيم
أدانـــت�المحكمـــة�الجنائيـــة�الدوليـــة�فـــي�العـــام�الحالـــي�الهجمـــات�علـــى�المبانـــي�الدينيـــة�والتاريخيـــة�فـــي�تمبكتـــو،�مالـــي،�
ـــي� ـــام�لليونيســـكو�ف ـــد�المؤتمـــر�الع ـــد�اعتم ـــه.�فق ـــام�ب ـــذي�ينبغـــي�القي ـــر�ال ـــاك�الكثي ـــزال�هن ـــا�جريمـــة�حـــرب.�ولكـــن�ال�ي بوصفه
ـــي� ـــي�أبوظب ـــر�ف ـــى�مؤتم ـــدة�إل ـــة�المتح ـــارات�العربي ـــا�واإلم ـــت�فرنس ـــا�اآلن.�ودع ـــن�تنفيذه ـــل�يتعي ـــة�عم ـــام�الماضـــي�خط الع
ُيعقـــد�فـــي�نهايـــة�األســـبوع�الحالـــي.�ويدعـــو�البلـــدان�إلـــى�إقامـــة�شـــبكة�مـــن�المـــالذات�اآلمنـــة�للممتلـــكات�الثقافيـــة�التـــي�
ـــم� ـــعى.�وأدعوك ـــذا�المس ـــق�ه ـــى�تحقي ـــف،�عل ـــي�جني ـــا�ف ـــئ�هن ـــذي�أنش ـــتئماني،�ال ـــدوق�االس ـــاعد�الصن ـــاًرا.�وسيس ـــه�أخط تواج
ـــة� ـــا�لحماي ـــر�الدني ـــذ�المعايي ـــجيع�تنفي ـــي�تش ـــي�ف ـــدور�أساس ـــم�ب ـــض�لجنتك ـــن�أن�تنه ـــادرات.�ويمك ـــذه�المب ـــي�ه ـــر�ف ـــى�النظ إل

ـــي. ـــراث�الثقاف ـــكات/�الت الممتل

ـــا.� ـــى�أراضيه ـــزوح�عل ـــه�الن ـــي�تواج ـــة�الت ـــى�الدول ـــه�ال�تقتصـــر�عل ـــؤولية�عن ـــإن�المس ـــه،�ف ـــدي ل ـــزوح والتص ـــع الن ـــا من أم
ـــا.�ومـــن� ـــن�داخلًي ـــة�األشـــخاص�النازحي ـــي�حماي ـــا�اإلســـهام�ف ـــزال�يمكنه ـــا�دولكـــم،�ال�ي ـــل�سويســـرا�وربم ـــدول�األخـــرى،�مث فال
ـــن� ـــد�م ـــى�الح ـــاعد�عل ـــا�أن�نس ـــا،�يمكنن ـــد�بهم ـــان�والتقي ـــوق�اإلنس ـــاني�وحق ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�القان ـــن�قضي ـــاع�ع ـــالل�الدف خ
ـــو�مـــن�أجـــل� ـــران/�يوني ـــي�حزي ـــداًء�سياســـًيا�ف ـــت�سويســـرا�ن ـــذا�الســـبب�أطلق ـــام�األول.�وله ـــي�المق ـــي�ف ـــزوح�الداخل حـــاالت�الن
“وضـــع�حقـــوق�اإلنســـان�فـــي�صميـــم�جهـــود�منـــع�النزاعـــات”.�ويهـــدف�النـــداء،�الـــذي�ســـاندته��70دولـــة،�إلـــى�تعزيـــز�التعـــاون�
ـــى� ـــم�إل ـــل،�أدعوك ـــادرة.�وبالمث ـــذه�المب ـــم�ه ـــي�دع ـــر�ف ـــى�النظ ـــم�إل ـــان.�وأدعوك ـــوق�اإلنس ـــس�حق ـــن�ومجل ـــس�األم ـــن�مجل بي
ـــى� ـــا�وإل ـــن�داخلًي ـــة�النازحي ـــا�لحماي ـــا�مهًم ـــي�تشـــكل�إطـــاًرا�دولًي ـــي،�الت ـــزوح�الداخل ـــة�بشـــأن�الن ـــادئ�التوجيهي ـــد�بالمب دعـــم�التقي

ـــال. ـــذا�المج ـــي�ه ـــة�ف ـــر�التشـــريعات�الوطني تطوي

ـــد� ـــن�الجه ـــد�م ـــذل�المزي ـــي�ب ـــال،�ينبغ ـــبيل�المث ـــى�س ـــا.�فعل ـــر�فيه ـــي�النظ ـــي�ينبغ ـــرى�الت ـــات�األخ ـــن�التوصي ـــد�م ـــاك�العدي وهن
ـــي�تحـــدد� ـــام�2008،�الت ـــرو�لع ـــة�مونت ـــم�وثيق ـــد�حكومتك ـــل�تؤي ـــة الخاصـــة.�ه ـــم�الشـــركات العســـكرية واألمني للنهـــوض�بتنظي

ـــدة؟ ـــات�الجي ـــة�وتوصـــي�بالممارس ـــي�المنطق ـــون�الدول ـــد�القان قواع

ثمـــة�مثـــال�آخـــر�هـــو�اســـتعراض األســـلحة.�تنـــص�المـــادة��36مـــن�البروتوكـــول�اإلضافـــي�األول�علـــى�أن�تحـــدد�الـــدول،�عنـــد�
ـــون� ـــق�أم�ال�مـــع�القان ـــا�إذا�كان�يتواف ـــاع�أســـلوب�للحـــرب،�م ـــد�أو�أداة�للحـــرب�أو�اتب ـــاء�ســـالح�جدي ـــر�أو�اقتن دراســـة�أو�تطوي

ـــدول�فقـــط�هـــي�التـــي�نفـــذت�إجـــراءات�إلجـــراء�مراجعـــات�لألســـلحة. ـــاًل�مـــن�ال الدولـــي.�إال�أن�عـــدًدا�قلي

وأخيـــًرا�وليـــس�بآخـــٍر،�يمكـــن�للجـــان�الوطنيـــة�أن�تنهـــض�بـــدور�مهـــم�فـــي�إســـداء�المشـــورة�للـــدول�بشـــأن�التطـــورات�األخيـــرة�
المتعلقـــة�بالقانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�ومتابعـــة�المقـــررات�أو�القـــرارات�الصـــادرة�تحـــت�رعايـــة�المنظمـــات�الدوليـــة�المختلفـــة�أو�
بموجـــب�اتفاقيـــات�أو�مؤتمـــرات�دوليـــة�معينـــة.�فعلـــى�ســـبيل�المثـــال،�يمكـــن�لكـــم�االضطـــالع�بـــدور�مهـــم�فـــي�متابعـــة القـــرار 
ـــون�األول/� ـــهر�كان ـــي�ش ـــد�ف ـــر�المنعق ـــالل�األحم ـــر�واله ـــب�األحم ـــن�للصلي ـــي والثالثي ـــي الثان ـــر الدول ـــن المؤتم الصـــادرة ع
ديســـمبر�الماضـــي.�وفـــي�هـــذا�الصـــدد،�أود�أن�أســـلط�الضـــوء�علـــى�القـــرار �2بشـــأن�“تعزيـــز�االمتثـــال�للقانـــون�الدولـــي�
ـــا� ـــة�وسويســـرا�أول�اجتماعاته ـــة�الدولي ـــي�تيســـيرها�اللجن ـــي�تشـــارك�ف ـــة�الت ـــة�الدولي ـــة�الحكومي ـــدت�العملي ـــد�عق ـــاني”.�فق اإلنس
أمـــس�هنـــا�فـــي�هـــذه�القاعـــة.�وكان�االجتمـــاع�يهـــدف�إلـــى�تحديـــد�الخطـــوات�التاليـــة�فـــي�عمليـــة�االتفـــاق�علـــى�منتـــدى�محتمـــل�
ـــر� ـــالل�األحم ـــر�واله ـــب�األحم ـــي�للصلي ـــر�الدول ـــز�دور�المؤتم ـــبل�تعزي ـــة�س ـــى�دراس ـــاني،�وعل ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــدول�للقان لل
ـــات� ـــر�اتفاقي ـــية.�تفتق ـــرة�مؤسس ـــد�ثغ ـــى�س ـــادرة�إل ـــعى�المب ـــاني.�وتس ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــذ�القان ـــي�تنفي ـــة�ف ـــات�اإلقليمي والمنتدي
ـــون� ـــرام�القان ـــادة�احت ـــى�زي ـــد�يهـــدف�إل ـــوح�وصـــادق�ومفي ـــدول�األطـــراف�إلتاحـــة�الفرصـــة�لحـــوار�مفت ـــى�مؤتمـــر�لل جنيـــف�إل
الدولـــي�اإلنســـاني.�وآمـــل�أن�تتمكنـــوا�أيًضـــا�مـــن�العمـــل�بوصفكـــم�ســـفراء�فـــي�هـــذه�العمليـــة�الحكوميـــة�الدوليـــة�فـــي�أوطانكـــم�

ـــم. ـــي�هـــذا�المســـعى�المه ـــى�اإلســـهام�بنشـــاط�ف ـــم�عل ومســـاعدة�حكوماتك
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الملحق 5: المالحظات الختامية
البروفيسور “نيكولس مايكل”

خبير مستقل

إن�من�عظيم�شرفي�وسروري�أن�ُتوجه�إلي�الدعوة�لتقديم�عدة�مالحظات�شخصية�ختامية�للنظر�فيها.

طرحـــت�العديـــد�مـــن�األفـــكار�علـــى�مـــدار�األيـــام�الثالثـــة�الماضيـــة.�وســـيكون�مـــن�المســـتحيل�تلخيـــص�النطـــاق�والعمـــق�
الكامليـــن�للمناقشـــات،�وليـــس�الغـــرض�بـــأي�حـــال�مـــن�األحـــوال�مـــن�هـــذه�المالحظـــات�الختاميـــة�أن�تقـــدم�ملخًصـــا.�بـــل�

أعتـــزم�التطـــرق�إلـــى�عـــدد�مـــن�المالحظـــات�المعينـــة�المجمعـــة�تحـــت�خمســـة�عناويـــن�رئيســـية�للرســـائل.

الرسالة الرئيسية األولى: 
القانون ذو أهمية محورية

اإليمان�الراسخ�بالقانون�وتنفيذه�مهم�في�أي�مجتمع. •
يجب�التأكيد�على�الكفاية�الكاملة�التي�يتمتع�بها�القانون�الدولي�اإلنساني؛�فهو�ال�يزال�أداة�بالغة�األهمية�لحماية�األرواح� •

والكرامة.�وال�يؤدي�تطور�بعض�أشكال�العنف�إلى�التقليل�من�أهمية�هذا�الفرع�من�القانون.
وبالتالي،�تظل�تهيئة�الظروف�المواتية�الحترام�القانون�الدولي�اإلنساني�مهمة�في�جميع�األحوال. •
القانون�الدولي�اإلنساني�ال�يوجد�في�فراغ�والقانون�ليس�حكًرا�على�الخبراء. •
يجب�تذكير�الدول�بمسؤوليتها�عن�تنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني�واعتماد�السياسات�المفضية�إلى�االمتثال�له�في�زمن�السلم� •

وأثناء�النزاعات�المسلحة.

الرسالة الرئيسية الثانية:
)أ( ينبغي تشجيع إنشاء اللجان الوطنية المهنية بالقانون الدولي اإلنساني، فلها دور مهم تضطلع به 

هناك�تقدير�واسع�النطاق�للفوائد�المترتبة�على�إنشاء�هيئة�متعددة�التخصصات�تكرس�للتعامل�مع�المسائل�المتصلة� •
بالقانون�الدولي�اإلنساني�وتنفيذه�في�مجالي�القانون�والسياسات.

عمل�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�مهم�في�شتى�الظروف،�سواء�كان�البلد�في�حالة�سلم�أو�مشارًكا�في� •
نزاع�مسلح�أو�خرج�من�نزاع�أو�ال�يزال�متضرًرا�من�نزاع�تاريخي.

يتسم�عمل�وهيكل�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�بالتنوع�الكبير�ويعكسان�ظروف�بلد�كل�لجنة. •
طالب�المشاركون�أقرانهم�بإنشاء�لجان�وطنية�أو�هيئات�مماثلة�للقانون�الدولي�اإلنساني�في�بلدانهم،�وقدمت�العديد�من� •

األطراف�الدعم�لزمالئهم�في�هذا�المسعى.

)ب( الجتماع العالمي ضروري لدعم عمل اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني 
هذا�االجتماع�العالمي�هو�مكان�لتبادل�الخبرات�والمعلومات�بشأن�الممارسات�الجيدة�وتكوين�شبكات�داعمة�بين�األقران. •
وجدت�العديد�من�اللجان�الوطنية�أن�هذا�المنتدى�لتبادل�الخبرات�والمعلومات�مفيد�للغاية،�وترغب�في�أن�تواصل�هذا� •

التعاون�بل�وتعزيزه،�بما�في�ذلك�خارج�االجتماعات�العالمية�أو�اإلقليمية�الرسمية.
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الرسالة الرئيسية الثالثة: 
يجب أن يكون هناك تكامل بين عمل اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني على الصعيدين الوطني والدولي

تضطلع�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�بدور�في�تلبية�الحاجة�إلى�تنفيذ�القانون�الدولي�في�النظم�الوطنية� •
)التكامل�األفقي(�وفي�دعم�المبادرات�العالمية�واإلقليمية�الرامية�إلى�تطوير�وتعزيز�القانون�الدولي�اإلنساني�)التكامل�

الرأسي(.
مثال:�في�عام�2014،�بعثت�اللجنة�الدولية�واللجنة�الحكومية�الدولية�لحماية�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نزاع�مسلح� •

)اليونيسكو�أمانة�هذه�اللجنة(�برسالة�مشتركة�إلى�جميع�اللجان�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني�تحثها�على�اتخاذ�إجراءات�
بهدف�تشجيع�تنفيذ�اتفاقية�الهاي�لعام��1954وبروتوكوليها.

)أ( التكامل األفقي
سلطت�المناقشات�الضوء�على�أهمية�أن�تقوم�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�بربط�أكبر�عدد�ممكن�من� •

الجهات�الوطنية�صاحبة�المصلحة،�ونيل�االعتراض�بوصفها�جهة�تنسيق�)ومرجعية(�وطنية�في�مجال�القانون�الدولي�
اإلنساني.

نال�الدور�الفريد�الدعم�الذي�يمكن�للجمعيات�الوطنية�للصليب�األحمر�والهالل�األحمر�أن�تضطلع�به�في�هذا�الصدد� •
اعتراًفا�واسع�النطاق.

ُسلط�الضوء�أيًضا�على�التعاون�مع�البرلمانات�والعمل�مع�القطاعات�غير�الحكومية�مثل�وسائل�اإلعالم�واألوساط� •
األكاديمية.

ينبغي�أن�يكون�للجان�الوطنية�وضع�رسمي�وتكليف�قوي�ومرن�يشمل�الحق�في�إسداء�مشورة�الخبراء�على�نحو�استباقي� •
والتكيف�مع�االحتياجات�اإلنسانية�السائدة.�وقد�رأى�المشاركون�أن�هذه�الشروط�أساسية�وهي،�في�وجهة�نظري،�مهمة�

للغاية�لعمل�اللجان�على�الصعيد�الوطني.
يلزم�بذل�جهود�مستمرة�في�هذا�الصدد�بالنظر�إلى�التغيرات�المنتظمة�في�األفراد�والسياسات�واالحتياجات. •
من�األفكار�المتصلة�بالتكامل�األفقي�الذي�نوقش�في�االجتماع�ما�يلي: •

تكوين�مجموعة�من�الخبراء�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني�يسهل�على�المؤسسات�الحكومية�االتصال�بها،�ومن� –
ثم�سد�“الفجوة�المعرفية”�التي�أشار�إليها�بعض�المشاركين؛

تطوير�األدوات�والموارد�الالزمة�للنشر�والتنفيذ�بحيث�تناسب�احتياجات�األطراف�الوطنية�األخرى�ذات� –
المسؤوليات�المتعلقة�بالقانون�الدولي�اإلنساني؛

تكوين�شبكة�من�المؤسسات�األكاديمية�تكرس�للقانون�الدولي�اإلنساني. –

)ب( التكامل الرأسي
ينبغي�مشاركة�عمل�اللجان�الوطنية�المعنية�بالقانون�الدولي�اإلنساني�على�الصعيد�الوطني،�بما�في�ذلك�عبر�االجتماع� •

العالمي�في�إطار�جهودنا�المستمرة�الرامية�إلى�تطوير�ممارسات�تنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني.
أقر�المشاركون�أيًضا�بأن�االتصال�والتعاون�بين�لجان�القانون�الدولي�اإلنساني�والمنظمات�الحكومية�الدولية�يمكن�أن� •

يساعدا�بدرجة�كبيرة�الجهود�الرامية�إلى�تحسين�تنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني،�وسمعنا�أمثلة�على�التعاون�مع�منظمة�
الدول�األمريكية،�وجامعة�الدول�العربية،�ورابطة�الدول�المستقلة.

الرسالة الرئيسية الرابعة: 
السيادة تتضمن المسؤولية، والمسؤولية تتضمن المساءلة 

تلتزم�الدول�بتنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني،�من�خالل�تنفيذ�القوانين�والسياسات�التي�تهيئ�بيئة�مواتية�الحترام�القانون� •
الدولي�اإلنساني.

“التنفيذ”�مصطلح�واسع�يضم�مجموعة�واسعة�من�اإلجراءات�المحتملة. •
يمكن�للهيئات�الوطنية�-�مثل�اللجان�الوطنية�وأعضائها�-�االضطالع�بدور�بالغ�األهمية�في�تنفيذ�القانون�الدولي�اإلنساني. •
التنفيذ�أمر�أساسي�للمساءلة. •
المساءلة�مهمة�للغاية�بجميع�أشكالها،�بما�في�ذلك�كونها�طريقة�للتعامل�مع�الماضي،�وتلبية�احتياجات�الضحايا،�وإرساء� •

أساس�للسالم�المستدام.
على�الرغم�من�أن�المساءلة�ال�تتعلق�بالمسؤولية�الجنائية�الفردية�فحسب،�يجدر�أن�نتذكر�أن�هناك�دائًما�التزاًما�بموجب� •

القانون�الدولي�اإلنساني�بالتحقيق�والمقاضاة�في�االنتهاكات�المزعومة،�بغض�النظر�عن�التطورات�في�مجال�العدالة�
الجنائية�الدولية�في�القرن�الماضي.
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الرسالة الرئيسية الخامسة:
يجب أن ُتترجم األفكار والمشاعر إلى عمل من أجل تحقيق اختالف على أرض الواقع

يجب�أن�نترجم�مناقشاتنا�إلى�عمل�للتصدي�للمشاهد�المؤلمة�التي�نراها�على�شاشات�التلفزيون�)قصف�المستشفيات� •
والمدنيين�النازحين(.

األثر�اإلنساني�ليس�مرجعه�النزاع�المسلح�فقط؛�فحاالت�العنف�األخرى�تتسبب�هي�األخرى�في�معاناة�ضخمة. •
تتمتع�اللجان�الوطنية�بوضع�يمكنها�من�دعم�جهود�التنفيذ�الرامية�إلى�تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة. •
تتضمن�األفكار�المطروحة�أثناء�االجتماع�ما�يلي: •
بشأن�الممتلكات�الثقافية:�يمكن�للجان�الوطنية�أن�تعمل�كمنتدى�للتعاون�والتنسيق�بين�المؤسسات�الوطنية�والدولية،�وهي� •

ضرورية�لحماية�الممتلكات�الثقافية�في�حالة�نشوب�نزاع�مسلح؛
بشأن�النازحين�داخلًيا:�ناقش�المشاركون�ضرورة�أن�تشارك�اللجان�الوطنية�بنشاط�في�صياغة�أطر�معيارية�وسياساتية� •

محلية،�وأنها�في�إطار�السعي�لالضطالع�بهذا�الدور�ستتمتع�بوضع�مثالي�يمكنها�من�تشجيع�الدول�على�اعتماد�تدابير�
لتعزيز�الحماية�والمساعدة�للنازحين�داخلًيا�والمهاجرين�المتضررين�من�النزاع�المسلح.

بشأن�الرعاية�الصحية:�صياغة�أطر�معيارية�لدعم�تقديم�الخدمات�الصحية�غير�المتحيزة�في�النزاعات�المسلحة�وحاالت� •
الطوارئ�األخرى.

تشجيع�جمع�بيانات�على�الصعيد�الوطني�عن�حماية�الرعاية�الصحية. •

الدكتورة فريدة الخمليشي
رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني للمملكة المغربية

ـــتجابة� ـــاني�اس ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني ـــع�للج ـــي�الراب ـــاع�الدول ـــة�لالجتم ـــة�الختامي ـــي�الجلس ـــاهم�ف ـــعدني�أن�أس يس
ـــة� ـــي�رئيس ـــذا،�بصفت ـــا�ه ـــغال�اجتماعن ـــن�أش ـــتخلصتها�م ـــي�اس ـــات�الت ـــض�المالحظ ـــم�بع ـــم�معك ـــأن�أتقاس ـــن�ب ـــب�المنظمي لطل

ـــة. ـــة�المغربي ـــاني�بالمملك ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــة�الوطني للجن

وأود�فـــي�البدايـــة�أن�أشـــكر�الشـــكر�الجزيـــل�اللجنـــة�الدوليـــة�للصليـــب�األحمـــر�علـــى�إتاحتهـــا�الفرصـــة�للجـــان�الوطنيـــة�لتبـــادل�
الخبـــرات�والتجـــارب�فـــي�هـــذا�االجتمـــاع�الـــذي�ينعقـــد�بعـــد�انتظـــار�دام��6ســـنوات�بعدمـــا�دأب�علـــى�االنعقـــاد�كل��4ســـنوات.

ـــق�مؤكـــد،�وأرى�مـــن�الواجـــب� ـــي�اإلنســـاني�بتوفي ـــون�الدول ـــة�للقان ـــع�للجـــان�الوطني ـــي�الراب ـــت�أشـــغال�االجتمـــاع�الدول ـــد�كلل لق
تحيـــة�كل�الذيـــن�ســـاهموا�فـــي�هـــذا�النجـــاح،�ويحـــق�لنـــا�أن�نهنـــئ�أنفســـنا�علـــى�نجـــاح�هـــذه�التظاهـــرة�وعلـــى�تحقيـــق�األهـــداف�
ـــي�اإلنســـاني،� ـــون�الدول ـــة�للقان ـــة�والمتنوعـــة�للجـــان�الوطني ـــى�التجـــارب�المختلف ـــت�مـــن�التعـــرف�عل ـــد�مكن المنشـــودة�منهـــا.�فق
ـــي� ـــن�مكتســـباتها�وتجـــاوز�اإلكراهـــات�الت ـــم�أدائهـــا�وتثمي ـــة�لتقيي ـــت�مناســـبة�للجـــان�الوطني ـــى،�وكان ـــادل�الممارســـات�الفضل وتب

تعتـــرض�عملهـــا.

ما استنتجته من أشغال هذا الجتماع في ما يتعلق باللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني:
ـــة�ومنهـــا�مـــا�يتضمـــن�فـــي�عضويتهـــا� ـــة،�فمنهـــا�مـــا�يتكـــون�مـــن�قطاعـــات�حكومي أوال:�ال�يوجـــد�نمـــوذج�واحـــد�للجـــان�الوطني

باإلضافـــة�إلـــى�القطاعـــات�الحكوميـــة�منظمـــات�المجتمـــع�المدنـــي�والجمعيـــات�الوطنيـــة�والخبـــراء�المســـتقلين.�

ـــا� ـــي�تركيبته ـــع�ف ـــن�أجـــل�الجم ـــان�الحـــرص�م ـــى�اللج ـــك�عل ـــا،�لذل ـــى�عمله ـــر�واضـــح�عل ـــا�أث ـــة�له ـــان�الوطني ـــة�اللج إن�تركيب
ـــة. ـــات�المعني ـــة�القطاع ـــرة�وتمثيلي ـــاءة�والخب ـــة�والكف ـــن�التعددي بي

ثانيا:�فيما�يتعلق�بالمهام�الموكولة�للجان�الوطنية:

تقـــوم�اللجـــان�بنشـــر�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�علـــى�نطـــاق�واســـع�فـــي�األوســـاط�األكاديميـــة�والعســـكرية�والبرلمانيـــة�
واإلعالميـــة�والقضائيـــة�وغيرهـــا�مـــن�الفئـــات�المعنيـــة.

هنالـــك�لجـــان�وطنيـــة�عديـــدة�حققـــت�منجـــزات�فـــي�مجـــال�المالءمـــة�التشـــريعية�مـــع�االتفاقيـــات�الدوليـــة�وال�ســـيما�فـــي�مجـــال�
القضـــاء�الجنائـــي.

بعـــض�اللجـــان�يمتـــد�نشـــاطها�إلـــى�الميـــدان�مـــن�خـــالل�وجـــود�ممثليـــن�لهـــا�فـــي�أماكـــن�اتخـــاذ�القـــرار�فـــي�العمليـــات�
ــكرية. العسـ

ولجان�أخرى�تدعم�الجمعيات�الوطنية�للهالل�األحمر�أو�الصليب�األحمر�بتكوين�وتأهيل�أطرها.
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ـــا� ـــذا�تعاونه ـــة،�وك ـــات�ذات�الصل ـــى�االتفاقي ـــام�إل ـــق�أو�االنضم ـــق�بالتصدي ـــا�يتعل ـــرأي�فيم ـــداء�ال ـــي�إب ـــا�ف دون�أن�ننســـى�دوره
ـــر. ـــب�األحم ـــة�للصلي ـــة�الدولي ـــع�اللجن م

ثالثا:�المواضيع�المثارة�في�االجتماع:

لقد�شكلت�المواضيع�التي�كانت�موضوع�الورشات�خريطة�طريق�لعمل�اللجان�الوطنية.

ـــن� ـــة�م ـــان�الوطني ـــن�اللج ـــد�م ـــت�العدي ـــد�مكن ـــلحة،�فق ـــات�المس ـــي�النزاع ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــة�حماي ـــق�بورش ـــا�يتعل فيم
ـــي�النزاعـــات�المســـلحة،� ـــة�ف ـــكات�الثقافي ـــة�الممتل ـــي�مجـــال�حماي ـــة�ف ـــدة�لبعـــض�اللجـــان�الوطني ـــن�التجـــارب�الرائ ـــتفادة�م االس
ـــاي،� ـــة�اله ـــي�التفاقي ـــي�اإلضاف ـــول�الثان ـــى�البروتوك ـــق�عل ـــاي�والتصدي ـــة�اله ـــال�اتفاقي ـــل�إلعم ـــج�عم ـــورة�برنام ـــن�أجـــل�بل م
وتحديـــد�الممتلـــكات�الثقافيـــة�ووضـــع�الئحـــة�بهـــذه�الممتلـــكات�وتكويـــن�العســـكريين،�باإلضافـــة�إلـــى�مالءمـــة�التشـــريع�
الوطنـــي�مـــع�االتفاقيـــات�المذكـــورة�لحمايـــة�بلدانهـــا�مـــن�انتـــزاع�اختصاصهـــا�القضائـــي�مـــن�طـــرف�المحكمـــة�الجنائيـــة�

ـــة. ـــا�الثقافي ـــد�ممتلكاته ـــة�ض ـــم�المرتكب ـــة�الجرائ ـــن�محاكم ـــي�م ـــا�الوطن ـــن�قضائه ـــة�بتمكي الدولي

ـــا� ـــع�م ـــار�واق ـــن�االعتب ـــذ�بعي ـــن�الضـــروري�األخ ـــه�م ـــي�أرى�أن ـــي�خطـــر،�فإنن ـــة�ف ـــة�الصحي ـــأن�موضـــوع�الرعاي ـــي�ش ـــا�ف أم
ـــة�التـــي�تقـــوم�بهـــا� ـــا�فـــي�البرامـــج�التدريبي ـــًزا�مهًم يحـــدث�فـــي�النزاعـــات�المســـلحة�اليـــوم،�وأن�يخصـــص�لهـــذا�الموضـــوع�حي
ـــع� ـــارة�م ـــون�الش ـــة�قان ـــام�بمالءم ـــة�الشـــرق�األوســـط،�والقي ـــي�منطق ـــا�ف ـــاني�خصوًص ـــي�اإلنس ـــون�الدول ـــة�للقان ـــان�الوطني اللج
ـــي� ـــل�الطب ـــائل�النق ـــة�ووس ـــات�الطبي ـــراد�الخدم ـــة�أف ـــل�حماي ـــا�يكف ـــف،�بم ـــات�جني ـــن�باتفاقي ـــن�الملحقي ـــات�البروتوكولي مقتضي

ـــات�العســـكرية. ضـــد�العملي

ومـــن�جهـــة�أخـــرى،�فـــإن�طـــرح�موضـــوع�النازحيـــن�الداخلييـــن�مـــن�ضمـــن�فعاليـــات�هـــذا�االجتمـــاع�يؤكـــد�أن�القانـــون�
ـــا� ـــات�تواجهه ـــا�اســـتعرضته�بعـــض�اللجـــان�مـــن�تحدي ـــي�م ـــد�أثارن ـــد،�وق ـــل�للتطـــور�والتجدي ـــون�قاب ـــي�اإلنســـاني�هـــو�قان الدول
فـــي�تنفيـــذ�اتفاقيـــات�القانـــون�الدولـــي�اإلنســـاني�واتفاقيـــة�كمبـــاال،�ســـواء�مـــن�الناحيـــة�القانونيـــة�أو�مـــن�الناحيـــة�العمليـــة.�
ـــن� ـــة�النازحي ـــة�لحماي ـــورة�سياســـة�وطني ـــزوح�وبل ـــن�الن ـــة�م ـــل�مـــن�أجـــل�الوقاي ـــة�العم ـــق�اللجـــان�الوطني ـــى�عات ـــا�يضـــع�عل مم

ـــن.� ـــن�والالجئي ـــة�النازحي ـــزز�حماي ـــا�يع ـــريعاتها�بم ـــة�تش ومالءم

التحديات
لقد�استنتجت�من�أشغال�هذا�االجتماع�أن�اللجان�الوطنية�تعاني�من�عدة�صعوبات�تحول�دون�أدائها�للمهام�المنوطة�بها،�وهي:

عدم�توفرها�على�ميزانية�مستقلة�وطاقم�إداري�مستقل؛ •
تباين�الخبرة�بين�أعضائها؛ •
صعوبة�التنسيق�مع�القطاعات�الممثلة�داخل�اللجنة؛ •
محدودية�الخبرات�الوطنية�في�مجال�القانون�الدولي�اإلنساني؛ •
التغيير�المتكرر�لممثلي�بعض�القطاعات�للجان؛ •
كما�أن�عدم�االلتزام�بأحكام�القانون�الدولي�اإلنساني�وتزايد�االنتهاكات�الجسيمة�للقانون�الدولي�اإلنساني�وعدم�المعاقبة� •

عليها�واإلفالت�من�العقاب�تؤثر�سلًبا�على�عمل�اللجان�الوطنية�للقانون�الدولي�اإلنساني،�ويضعف�موقعها�بين�المؤسسات�
األخرى؛

باإلضافة�إلى�كون�الصفة�االستشارية�للجان�الوطنية�وعدم�تمتعها�بصالحية�التقرير�تحد�من�تأثيرها�الفعلي�في�المجالين� •
التنفيذي�والتشريعي.

التوصيات
وللتغلب�على�هذه�الصعوبات�وتطوير�عمل�اللجان�الوطنية،�أقترح�ما�يلي:

دعوة�الدول�إلى�إشراك�اللجان�الوطنية�في�المشاورات�الحكومية�الرامية�إلى�دعم�المبادرات�المتعلقة�بالقانون�الدولي� •
اإلنساني�على�المستويين�اإلقليمي�والدولي.

مأسسة�التعاون�والشراكة�بين�اللجان�الوطنية�من�خالل�إحداث�آلية�لدعم�شبكات�اللجان�الوطنية�حتى�تتمكن�من�خاللها� •
اللجان�الوطنية�من�تبادل�الخبرات�بطريقة�منتظمة�ودورية.

مطالبة�الدول�بتوفير�االعتمادات�المالية�الكافية�وتمكينها�من�الموارد�البشرية�ومقرات�خاصة،�لتمكينها�من�العمل�بطريقة� •
مستقلة�وفعالة،�وأداء�المهام�الموكولة�إليها�على�أحسن�وجه.

دعوة�الدول�إلى�الفصل�بين�حقوق�اإلنسان�والقانون�الدولي�اإلنساني،�وإحداث�لجان�متخصصة�في�القانون�الدولي� •
اإلنساني،�وعدم�إسناد�القانون�الدولي�اإلنساني�إلى�الهيئات�الوطنية�لحقوق�اإلنسان�التي�تخضع�لمبادئ�باريس.

إحداث�شبكة�إقليمية�للجان�العربية�على�غرار�شبكة�اللجان�الوطنية�في�المحيط�الهندي،�وتعزيزها�بإحداث�شبكة�إلكترونية� •
من�أجل�تبادل�المعلومات�والمعطيات�فيما�بينها.



تعزيز�الحماية�في�النزاعات�المسلحة�من�خالل�القوانين�والسياسات�الداخلية �84

توصيات موجهة إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر:
اعتبار�اللجان�الوطنية�في�البلدان�التي�توجد�فيها�هذه�اللجان،�المخاطب�الرسمي�للجنة�الدولية�للصليب�األحمر�فيما� •

يتعلق�بتطبيق�القانون�الدولي�اإلنساني�على�المستوى�الوطني،�وذلك�من�أجل�تعزيز�دور�اللجان�الوطنية�في�عالقاتها�مع�
حكوماتها،�وتعزيز�حضورها�وتأثيرها�على�المستوى�الوطني.

عقد�االجتماعات�الدولية�للجان�الوطنية�بصفة�دورية�ومنتظمة�ال�تتعدى�فترة��3أو��4سنوات. •
تعزيز�فكرة�عقد�االجتماعات�اإلقليمية�للجان�الوطنية�وعقد�تلك�االجتماعات�بطريقة�دورية�كل�سنتين. •
تعزيز�الدعم�في�مجال�الخبرة�لفائدة�اللجان�الوطنية. •
إنجاز�دراسة�حول�تطبيق�القانون�الدولي�اإلنساني�على�المستوى�الوطني�قبل�وبعد�إحداث�اللجان�الوطنية،�من�أجل�تقييم� •

مدى�مساهمة�وتأثير�اللجان�الوطنية�في�تطبيق�القانون�الدولي�اإلنساني،�ومدى�تملك�الفئات�المعنية�ألحكام�القانون�الدولي�
اإلنساني.

مراجعة�وتطوير�المبادئ�المتعلقة�بنظام�وسير�اللجان�الوطنية�بهدف�توسيع�صالحياتها�واختصاصاتها�االستشارية�لتقديم� •
المشورة�للحكومة�والبرلمان�وكل�األجهزة�األخرى�المختصة�في�كل�القضايا�المتعلقة�بالقانون�الدولي�اإلنساني.�وتوسيع�
صالحياتها�فيما�يتعلق�بالتنسيق�ومتابعة�تنفيذ�االلتزامات�الدولية.�وتتولى�اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر�مراقبة�مدى�

استجابة�اللجان�الوطنية�لتلك�المبادئ.
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تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر المتضررين من النزاعات 
باذلة  العالم،  أنحاء  جميع  في  األخرى  العنف  وأعمال  المسلحة 
كل ما في وسعها لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، 
بالتعاون مع شركائها في الصليب األحمر  وغالًبا ما تفعل ذلك 
تعرض  دون  للحيلولة  أيًضا  المنظمة  وتسعى  األحمر.  والهالل 
وبمناصرة  وتعزيزه،  اإلنساني  القانون  بنشر  للمشقة،  الناس 

المبادئ اإلنسانية العالمية.

للصليب  الدولية  اللجنة  على  االعتماد  بوسعهم  أن  الناس  يعلم 
األحمر في تنفيذ مجموعة من األنشطة المنقذة للحياة في مناطق 
النزاع، وفي العمل بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية على 
فهم احتياجاتها وتلبيتها.  وتجارب المنظمة وخبراتها تمكنها من 

تقديم استجاباتها بسرعة وفعالية، ودون انحياز ألي جانب.
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