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 4ً إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا

ــرار 1  ــمرب 2019، الق ــون األول/ديس ــر يف كان ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــون للصلي ــث والثالث ــدويل الثال ــر ال ــد املؤمت اعتم
ــدويل  ــون ال ــذ القان ــني تنفي ــق لتحس ــة طري ــاً: خريط ــاين وطني ــدويل اإلنس ــون ال ــاج القان ــون إدم )33IC/19/R1(، املعن

ــي. ــد الوطن ــىل الصعي اإلنســاين ع

ويســتند القــرار إىل اإلقــرار املشــرك عــىل نطــاق واســع بالحاجــة إىل تحســني احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين مــن أجــل 
حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة، وبــأن تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل الصعيــد الداخــي هــو خطــوة أساســية 
ــة  ــة القانوني ــري الوطني ــن التداب ــدد م ــامد ع ــدول يف اعت ــؤولية ال ــىل مس ــرار ع ــّدد الق ــدف. ويش ــذا اله ــق ه ــو تحقي نح
ــة  ــات الوطني ــك، تــؤدي الجمعي ــام لهــذه املجموعــة مــن القوانــني. ومبــوازاة ذل ــال الت ــة مــن أجــل ضــامن االمتث والعملي
للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر دوراً فريــداً كهيئــات مســاعدة للســلطات العامــة يف املجــال اإلنســاين، التــي تضطلــع بنــاًء 

عليــه بنــرش القانــون الــدويل اإلنســاين ومســاندة حكوماتهــا يف نــرشه وتأخــذ مبــادرات يف هــذا الصــدد.

وتحتــوي هــذه الوثيقــة عــىل توجيهــات للــدول والجمعيــات الوطنيــة بشــأن العمــل معــاً مــن أجــل تنفيــذ القــرار عــىل 
الصعيــد الداخــي. وأُعــّد كل قســم مــن هــذه األداة التوجيهيــة يك تســتخدمه الــدول والجمعيــات الوطنيــة بالتعــاون فيــام 
بينهــا. وتحــّدد هــذه الوثيقــة التدابــري العمليــة التــي ميكــن أن تتخذهــا مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين 
عــىل الصعيــد الوطنــي، مبــا يف ذلــك باالشــراك مــع جهــات فاعلــة أخــرى. وإضافــة إىل ذلــك، تُشــّجع الــدول والجمعيــات 
ــدويل  ــون ال ــذ القان ــة عــىل العمــل معــاً عــىل اســتنباط أفــكار تتجــاوز حــدود هــذا القــرار مــن أجــل دعــم تنفي الوطني

اإلنســاين عــىل نحــو أفضــل.

وال يُــراد مــن هــذه املبــادئ التوجيهيــة تفســري هــذا القــرار أو أي صــك مــن الصكــوك الدوليــة القامئــة. وبــدالً مــن ذلــك، 
فهــي تحتــوي عــىل قوائــم مرجعيــة متعلقــة بالفقــرات الرئيســية مــن القــرار ومصوغــة يف شــكل توصيــات. وتســتند هــذه 
املبــادئ التوجيهيــة إىل فكــرة مفادهــا أن تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل الصعيــد الوطنــي هــو عمليــة مســتمرة وأن 
اللجــوء إىل خطــوات إضافيــة متــاح دامئــاً، بغــض النظــر عــن حالــة التنفيــذ الحاليــة. ولذلــك، ميكــن للمســتخدمني اختيــار 

املجــاالت األوثــق صلــة بســياقهم واالســتناد إىل التوصيــات.

ويتضمــن كل قســم أمثلــة عــىل التدابــري املتخــذة يف بلــدان مختلفــة. وجــرى اختيــار هــذه األمثلــة، التــي تشــمل مثــاالً 
واحــداً عــىل األقــل مــن كل منطقــة مــن مناطــق العــامل، بنــاًء عــىل املعلومــات املتاحــة يف وقــت الصياغــة. وال يُقصــد مــن 
هــذه األمثلــة أن تكــون شــاملة، وإمنــا أن توضــح كيفيــة إدمــاج القانــون الــدويل اإلنســاين يف الُنظــم الداخليــة يف جميــع 

أنحــاء العــامل.

وتّولــت إعــداد هــذه املبــادئ التوجيهيــة وحــدة الخدمــات االستشــارية يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــي هيئــة 
ــون  ــذ القان ــدول عــىل تنفي ــة مبســاعدة ال ــة(، ومكلّف ــة الدولي ــة للصليــب األحمــر )اللجن ــة الدولي متخصصــة تابعــة للجن
الــدويل اإلنســاين عــىل الصعيــد الوطنــي. وللحصــول عــىل مزيــد مــن التوجيــه والدعــم بشــأن اســتخدام هــذه الوثيقــة، 
أو بشــأن تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين، ندعــو املســتخدمني إىل االتصــال بالوحــدة عــرب شــبكة مستشــاريها القانونيــني 

مقدمة

لمزيد من المعلومات عن الدور الذي تؤديه الجمعيات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الداخلي، يُرجى االطالع  1
على صحيفة الوقائع التالية الصادرة عن اللجنة الدولية: الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر وتنفيذ القانون الدولي اإلنساني. 

ما العمل؟ بعض المبادئ التوجيهية.
من أجل ضمان االتساق في النص كلّه، تتّبع القوائم المرجعية األسلوب اللغوي ذاته المتّبع في التوصية باتخاذ اإلجراءات الممكنة، حتى  2

في الحاالت التي تشير فيها هذه التدابير إلى االلتزامات القائمة. ومع ذلك، ينبغي أاّل تُفّسر هذه المبادئ التوجيهية على أنها تعدل الطابع 
الملزم لهذه االلتزامات.

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6djf75.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6djf75.htm


مقدمة 5

ــات  ــدة الخدم ــال بوح ــك االتص ــن ذل ــدالً م ــم ب ــامل. وميكنه ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــة الدولي ــات اللجن ــني يف بعث اإلقليمي
ــايل: ــوان الت ــة الدوليــة يف جنيــف عــىل العن االستشــارية يف مقــر اللجن

وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين
اللجنة الدولية للصليب األحمر،

19 avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland

الهاتف: +41 22 734 6001
gva_advisoryservice@icrc.org :الربيد اإللكروين

http://gva_advisoryservice@icrc.org


 6ً إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا

يقتــي التنفيــذ الفعــال العمــل عــىل تهيئــة بيئــة مواتيــة الحــرام القانــون الــدويل اإلنســاين. وال ميكــن تهيئــة هــذه البيئــة 
إاّل إذا اســتُويف رشطــان اثنــان.

أوالً، ينبغــي أن تهــدف تدابــري تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين إىل إحــداث تغيــريات هيكليــة. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي أن 
تتنــاول مجموعــة متنوعــة مــن الُنظــم والهيــاكل واملؤسســات - الرســمية وغــري الرســمية عــىل الســواء – التــي توجــد داخــل 
ــة( والقطــاع العســكري.  ــة والقضائي ــة والترشيعي ــة )التنفيذي ــف ســلطات الحكوم ــام األول مختل ــأيت يف املق ــع. وي املجتم
ولكــن، غالبــاً مــا تــؤدي الُنظــم وشــبكات التأثــري األخــرى دوراً حيويــاً يف تعزيــز احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين، وينبغــي 
ــاط  ــك، األوس ــىل ذل ــة ع ــة النموذجي ــن األمثل ــاين. وم ــدويل اإلنس ــون ال ــذ القان ــز تنفي ــراتيجية لتعزي ــا يف أي اس إرشاكه
ــة و/أو  ــلطات التقليدي ــة، والس ــري الحكومي ــامت غ ــدين، واملنظ ــع امل ــالم، واملجتم ــائط اإلع ــون، ووس ــة، والصحفي األكادميي

الدينيــة، ومجموعــات الشــيوخ، وقــادة الشــباب.

تدابري لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين

الجهات

 الفاعلة

املشاركة يف املعاهدات

الردع الجنايئ ومنع 
انتهاكات القانون الدويل 

اإلنساين

تدابري التنفيذ
 العملية

إدماج القانون الدويل اإلنساين يف العقيدة 

العسكرية ونُظم التعليم والتدريب 

والعقوبات العسكرية

النرش
الترشيعات 

الداخلية
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الجهات 

الفاعلة

الحكومات

وسائط اإلعالم 

والصحفيون

الجمعيات 

الوطنية

املجتمع 

املدين

أفراد الخدمات

 الطبية

األوساط 

األكادميية

الربملانيون

اللجان الوطنية للقانون 

الدويل اإلنساين

القوات 

املسلحة

القضاة واملهنيون 

القانونيون

ثانيــاً، ال ميكــن أن تكــون هــذه البيئــة فعالــة إاّل إذا كانــت جميــع مكوناتهــا مرابطــة. ويعنــي هــذا أنــه ينبغــي أن تشــكل 
تدابــري تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين جــزءاً مــن اســراتيجية مشــركة - أو أن تكــون متســقة عــىل أقــل تقديــر. وعــىل 
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــع إىل م ــا أن تتطل ــي له ــايف، فينبغ ــراث الثق ــة ال ــا يف تحســني حامي ــة م ــت دول ــال، إذا رغب ــبيل املث س
ــام  ــة الهــاي لع ــزاع مســلح )اتفاقي ــة ن ــة يف حال ــكات الثقافي ــة املمتل ــام 1954 لحامي ــة الهــاي لع ــق عــىل اتفاقي التصدي

ــة. ــة مواتي ــة بيئ ــة تهــدف إىل تهيئ ــني، واتخــاذ خطــوات إضافي ــا االختياري 1954( وبروتوكوليه

ومــن الناحيــة العمليــة، ميكــن للــدول التصديــق عــىل املعاهــدات ذات الصلــة، وتنفيــذ هــذه املعاهــدات يف ترشيعاتهــا 
ــايف  ــراث الثق ــع ال ــد مواق ــل تحدي ــة مث ــري عملي ــامد تداب ــة(، واعت ــة أو الجزائي ــا الجنائي ــك قوانينه ــا يف ذل ــة )مب الداخلي
ووســمها، وتعديــل العقيــدة العســكرية وتدريــب قواتهــا املســلحة عــىل هــذه القضيــة املحــددة، وعقــد جلســات توعيــة 

لعامــة النــاس.

تنفيذ هذه املعاهدات يف الترشيعات الداخلية 

)مبا يف ذلك يف القوانني الجنائية أو الجزائية(

اعتامد تدابري عملية مثل تحديد مواقع الرتاث 

الثقايف ووسمها

التصديق عىل املعاهدات ذات الصلة

تعديل العقيدة العسكرية وتدريب القوات 

املسلحة عىل هذه القضية املحددة

عقد جلسات توعية لعامة الناس
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املوارد الرئيسية لجميع الجهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين

قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف
التطبيق الوطني للقانون الدويل اإلنساين )مبا يف ذلك الوثائق واألدوات والقوانني النموذجية وصحائف الوقائع(

National Implementation Database
Treaties, States Parties and Commentaries

ــوب  ــي والحاس ــاز اللوح ــرب الجه ــول ع ــح الوص ــذي يتي ــاين )IHL Digital App(، ال ــدويل اإلنس ــون ال ــي للقان ــق الرقم التطبي
ــدويل اإلنســاين ــون ال ــة بالقان ــق ذات الصل ــن الوثائ ــا م ــن 75 معاهــدة وغريه ــر م ــذيك إىل أك ــف ال ــي والهات املكتب

)IHL( Introduction to International Humanitarian Law )دورة التعلم اإللكروين(
دليل التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين

ــاكل املجتمــع ونُظمــه ومؤسســاته، هــو مــا ميكــن أن  وإن هــذا االتســاق واالســتمرارية، باالقــران مــع التنســيق بــني هي
ــة املطــاف. ــدويل اإلنســاين واحرامــه يف نهاي ــون ال ــذ القان ــاً يف تنفي ــاً حقيقي يحــدث فرق

وتقــّر ديباجــة القــرار أيضــاً "بأهميــة الحــوار بــني الجهــات الفاعلــة املعنيــة والجهــود املبذولــة يف هــذا املضــامر" )الفقــرة 
13 مــن ديباجــة القــرار(. وبعبــارة أخــرى، ميكــن للشــبكات والروابــط القويــة بــني الجهــات الفاعلــة أن تســاعد يف تعزيــز 
التنفيــذ. وعــىل ســبيل املثــال، ميكــن لألوســاط األكادمييــة أن تدعــم املســؤولني الحكوميــني والربملانيــني يف تحليــل الترشيعات 
القامئــة وصياغــة قوانــني جديــدة. وينبغــي أيضــاً إقامــة روابــط قويــة بــني الجهــات الفاعلــة املامثلــة يف مختلــف الــدول، 

مثــل اللجــان الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين3 أو القضــاة واملدعــني العامــني يف واليــات قضائيــة مختلفــة.

القرار "يدعو إلى تعزيز التعاون بين هذه الهيئات على المستويات الدولية واإلقليمية وبين اإلقليمية، وخاصة من خالل حضور االجتماعات  3
الجديدة  الرقمية  المنصة  وعبر  فعالة،  مشاركة  فيها  والمشاركة  الهيئات  هذه  تعقدها  التي  االجتماعات  من  وغيرها  واإلقليمية  العالمية 

لمجموعة اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني" )الفقرة 6 من منطوق القرار(.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home
https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.VMJvPNLF_09
https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.VMJvPNLF_09
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
http://(IHL Digital App)
http://(IHL Digital App)
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://shop.icrc.org/the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-dvd-version-pdf-ar
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القامئة املرجعية 1: املشاركة يف املعاهدات
ينــص القــرار عــىل أن املؤمتــر يعــرب "عــن أملــه بــأن تحظــى أيضــاً معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين األخــرى بقبــول 

عاملــي". )الفقــرة 7 مــن ديباجــة القــرار(

والقــرار "يشــّجع جميــع الــدول عــىل النظــر يف التصديــق عــىل معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين التــي ليســت بعــد 
طرفــاً فيهــا أو االنضــامم إليهــا". )الفقــرة 4 مــن منطــوق القــرار(

تشــكل اتفاقيــات جنيــف األربــع املؤرخــة يف 12 آب/أغســطس 1949 وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة معاهــدات القانــون الــدويل 
ــدويل اإلنســاين  ــون ال ــق مبعاهــدات القان ــام يتعل ــي. وفي ــق عامل ــف بتصدي ــات جني ــت اتفاقي اإلنســاين الرئيســية. وحظي
األخــرى، فــإن القــرار يعــرب عــن األمــل "يف أن تحظــى أيضــاً معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين األخــرى بقبــول عاملــي" 
ــن  ــي 1977 و2005، فضــالً ع ــة لعام ــوالت اإلضافي ــرار(. وتشــمل هــذه املعاهــدات الربوتوك ــن ديباجــة الق ــرة 7 م )الفق
املعاهــدات التــي تنظــم جوانــب محــددة )مثــل أنــواع معينــة مــن األســلحة( أو التــي تتنــاول قضايــا مواضيعيــة مبزيــد مــن 

التفصيــل )مثــل املمتلــكات الثقافيــة وتجنيــد األطفــال يف النزاعــات املســلحة(.

وعــالوة عــىل ذلــك، مثــة معاهــدات أخــرى، وإن مل تكــن بالــرورة أو بصفــة حرصيــة معاهــدات خاصــة بالقانــون الــدويل 
اإلنســاين، توفــر حاميــة كبــرية لفئــات معينــة مــن األشــخاص أثنــاء النزاعــات املســلحة، وتعالــج قضايــا مواضيعيــة أخــرى 
قــد تنشــأ يف حــاالت النزاعــات املســلحة و/أو تتنــاول بعــض عواقبهــا. وهــي تشــمل املعاهــدات بشــأن مســائل مــن قبيــل 

النازحــني داخليــاً، وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وحقــوق الطفــل.

ــون الدســتوري  ــاً للقان ــا اســتكامل سلســلة مــن الخطــوات وفق ــاً يف معاهــدة، ســيتعني عليه ــة مــا طرف ــح دول ــي تصب ول
واملامرســة عــىل الصعيــد الداخــي. وتــرد تفاصيــل هــذه الخطــوات يف القوائــم املرجعيــة التاليــة، وهــي تهــدف إىل تيســري 

عمليــة تصديــق و/أو انضــامم شــاملة.

القامئة املرجعية 1-1: التقييم األويل )قبل التصديق أو االنضامم(

ــدات  ــن املعاه ــؤولة ع ــة مس ــة معين ــاز أو مؤسس ــاين" )جه ــدويل اإلنس ــون ال ــة بالقان ــدة معني ــة رائ ــد "هيئ ــل توج ه
ــاين(؟ ــدويل اإلنس ــون ال ــة بالقان املتعقل

ميكن للهيئات التالية أن تؤدي هذا الدور: اللجنة الوطنية أو هيئة مامثلة معنية بالقانون الدويل اإلنساين4 )انظر  القامئة 	 
املرجعية 3-4: اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين(، أو فريق عمل مخصص مشرك بني الوزارات/ مشرك بني اإلدارات أو 

معني بالترشيعات، أو موظفون معينون أو وحدة معينة داخل الوزارة أو اإلدارة الحكومية املختصة.

هــل يوجــد تقريــر أو دراســة عــن مشــاركة الدولــة يف معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين؟ وهــل يشــمل التقريــر أو 
ــاً فيهــا؟ ــة مســتعدة ألن تصبــح طرف ــي تكــون الدول ــدويل اإلنســاين الت ــون ال الدراســة قامئــة مبعاهــدات القان

ميكن أن يساعد هذا النوع من التقارير – الذي غالباً ما يُشار إليه عىل أنه تقرير طوعي أو دراسة توافق - عىل تحديد 	 
ما إذا كان النظام القانوين الداخي ينطوي عىل فجوات فيام يتعلق  فيها، بل وأيضاً  املعاهدات التي تكون الدولة طرفاً 

الدولة. والتزامات  القامئة  اإلنساين  الدويل  القانون  مبعاهدات 
فيها. ومن شأن هذا 	  تصبح طرفاً  الدولة مستعدة ألن  تكون  التي  باملعاهدات  قامئة  أيضاً  التقرير  يتضمن  أن  ينبغي 

أن يدعم تحديد األولويات من خالل تحديد املعاهدات التي ميكن للدولة التصديق عليها أو االنضامم إليها برسعة، مبا 
يف ذلك الربوتوكوالت اإلضافية.

إذا حّدد التقرير أن الدولة ليست مستعدة ألن تصبح طرفاً يف معاهدات معينة، فمن شأن تقييم الشواغل أو العقبات 	 
وفتح باب املناقشة مع الوزارات/اإلدارات املعنية بشأن طرق معالجتها أن يساعد عىل توليد اإلرادة السياسية لالنضامم إىل 

املعاهدات يف املستقبل.

الدولي  4 للقانون  الوطنية  "اللجان  باسم  يلي  فيما  اإلنساني  الدولي  بالقانون  المعنية  المماثلة  والهيئات  الوطنية  اللجان  إلى  عموماً  يُشار 
اإليجاز. لغرض  اإلنساني" 
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هل توجد خطة عمل لتوجيه الدولة يف عملية التصديق أو االنضامم؟
ميكن لخطة العمل أن توفر جدوالً زمنياً للتصديق عىل املعاهدات املعنية أو االنضامم إليها.	 
ميكن أيضاً لخطة العمل أن تسلط الضوء عىل بعض الخطوات التي ينبغي للدولة اتخاذها من أجل االمتثال اللتزاماتها 	 

أو التي سيتم التصديق عليها قريباً. الدولية الناشئة عن املعاهدة املصّدق عليها حديثاً 
قد تقّرر الهيئة الرائدة أيضاً ترجمة الصكوك ذات الصلة إىل اللغة الوطنية من أجل تيسري املناقشة عىل الصعيد الداخي.	 

القامئة املرجعية 1-2: الخطوات الترشيعية األولية )قبل التصديق أو االنضامم(
ــق عــىل  ــدويل اإلنســاين الجهــة املســؤولة عــن املوافقــة عــىل التصدي ــون ال ــة بالقان ــدة املعني ــة الرائ هــل حــّددت الهيئ

ــا؟ ــة أو االنضــامم إليه الصكــوك الدولي
ينبغي للهيئة الرائدة )انظر القامئة املرجعية 1-1: التقييم األويل )قبل التصديق أو االنضامم(( تحديد الجهة املسؤولة عىل 	 

الترشيعية  السلطة  إليها. وتكون عادًة  االنضامم  الدولية و/أو  الصكوك  التصديق عىل  املوافقة عىل  الوطني عن  الصعيد 
)الربملان ككل أو مجلس واحد يف الربملان( أو السلطة التنفيذية )رئيس الدولة أو رئيس الحكومة( هي املسؤولة عن ذلك.

هــل حــّددت الهيئــة الرائــدة املعنيــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين العمليــة الدســتورية الخاصــة باملوافقــة عــىل التصديــق 
عــىل الصكــوك الدوليــة أو االنضــامم إليهــا؟

ويف 	  املوافقة.  هذه  اللتامس  الداخي   اإلجراء  أيضاً  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  الرائدة  الهيئة  تحّدد  أن  ينبغي 
عليها  يتعني  يزال  ال  ولكن  كهذا،  قرار  اتخاذ  بسلطة  الترشيعية  السلطة  تحظى  املثال،  سبيل  عىل  البلدان،  بعض 
السلطة يف يد السلطة التنفيذية، ولكن يتعني إبالغ  املقابل، قد تقع  الصدد. ويف  التنفيذية يف هذا  السلطة  استشارة 

السلطة الترشيعية أو استشارتها، حتى وإن مل تكن موافقتها الرسمية مطلوبة.
قد يكون من الروري أيضاً إجراء مراجعة قضائية يف بعض البلدان. وحيثام ينطبق ذلك، تضطلع املحكمة الدستورية عادًة 	 

باملراجعة، وهي التي ستحّدد ما إذا كانت املعاهدة متوافقة مع دستور الدولة.
عىل 	  املختصة  السلطة  هذه  موافقة  تلتمس  أن  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  الرائدة  للهيئة  ذلك  بعد  ميكن 

التصديق. صك  إلصدار  األساس  سيشكل  ما  وهو  التصديق، 

هل اعُتمدت القوانني الالزمة لضامن امتثال النظام القانوين الداخيل اللتزامات املعاهدة؟
قبل التصديق عىل املعاهدة، تُنصح الدول بشدة بتحليل ترشيعاتها الحالية من أجل تحديد ما إذا كانت تتامىش مع 	 

املعاهدة، واعتامد جميع القوانني الالزمة لهذا الغرض. وبهذه الطريقة، ميكن للدول أن تضمن امتثال النظام  التزامات 
القانوين الداخي اللتزاماتها مبجرد دخولها حيز النفاذ.

القامئة املرجعية 1-3: عند التصديق عىل معاهدة محددة أو االنضامم إليها
هل ُحّددت الدولة أو املنظمة التي تتوىل دور الوديع للمعاهدة املعنية؟

قد يختلف الوديع حسب املعاهدة املعنية، ولكن الوديع يكون عادًة األمم املتحدة أو دولة منفردة.	 
املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية لعامي 1997 	  الوديعة التفاقيات جنيف  الدولة  سويرسا هي 

و2005. 

إذا تضمنــت املعاهــدة متطلبــات بشــأن إعــالن إضــايف، فهــل نظــرت الدولــة يف تقديــم هــذا اإلعــالن كجــزء مــن عمليــة 
التصديق/االنضــامم؟

التوقيع 	  خالل  من  الحقائق  لتقيص  اإلنسانية  الدولية  اللجنة  باختصاص  تلقائياً  الدولة  تعرف  ال  املثال،  سبيل  عىل 
عىل الربوتوكول اإلضايف األول أو التصديق عليه. ومن أجل القيام بذلك، ينبغي أن تقدم إعالن اعراف منفصالً إىل الدولة 

الوديعة )سويرسا، يف هذه الحالة(.

هل أودع صك التصديق واإلعالنات اإلضافية )إن وجدت(؟
ال يصبح التصديق/االنضامم ساري املفعول إاّل بعد إيداع الصك ذي الصلة.	 
ترجامت 	  توفري  ذلك،  أمكن  حيثام  للدولة،  يجوز  اإلنجليزية،  أو  الفرنسية  غري  بلغات  الصكوك  صيغت  حال  يف 

أو كلتيهام من أجل تيسري عملية التصديق. اللغتني  هاتني  إلحدى  املجاملة  سبيل  عىل 
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مثال: بابوا غينيا الجديدة
تأسســت اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين يف بابــوا غينيــا الجديــدة يف عــام 2017. واجتمعــت اللجنــة يف عامهــا 
األول ثــالث مــرات ووضعــت خطــة عمــل أعطــت فيهــا األولويــة للعمــل مــع الحكومــة عــىل التصديــق عــىل ثالثــة صكــوك 
رئيســية للقانــون الــدويل اإلنســاين وتنفيذهــا. وقدمــت اللجنــة طلبــاً رســمياً للتدريــب إىل اللجنــة الدوليــة، وأعــدت خطــة 

عمــل لتوجيــه بابــوا غينيــا الجديــدة نحــو االنضــامم إىل الربوتوكــوالت اإلضافيــة وتنفيذهــا.

مثال: الصني
يف 20 حزيران/يونيــو 2020، اعتمــدت اللجنــة الدامئــة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الثالــث عــرش لجمهوريــة الصــني 
الشــعبية، يف دورتهــا التاســعة عــرشة، قــراراً بشــأن االنضــامم إىل معاهــدة تجــارة األســلحة. ويف 6 متوز/يوليــو 2020، أودع 
املمثــل الدائــم للصــني لــدى األمــم املتحــدة صــك انضــامم البلــد إىل املعاهــدة لــدى األمــني العــام لألمــم املتحــدة. ودخلــت 

معاهــدة تجــارة األســلحة حيــز النفــاذ بالنســبة إىل الصــني يف 4 ترشيــن األول/أكتوبــر 2020 دون أي تحفظــات.

املوارد الرئيسية

Treaties, States Parties and Commentaries
اللجنة الدولية اإلنسانية لتقيص الحقائق – منوذج إعالن بالقبول

التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين: ملفات التصديق
Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949 – Ratification kit
Third Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949: Model instrument of ratification/
accession

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب بالعمل عىل املشاركة بشكل أكرب يف صكوك القانون الدويل اإلنساين 
     الرئيسية وغريها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة من خالل النظر يف التصديق عىل تلك الصكوك التي 

     ليست طرفاً فيها بعد.
	   تعهدت جمهورية بريو وجمهورية إكوادور، كجزء من خطة عمل كل منهام، باستعراض معاهدات القانون الدويل 

     اإلنساين التي ليستا طرفني فيها بعد وتقييم أهمية دعم التصديق عليها.
	   تعهدت عدة دول بالنظر يف االعراف باختصاص اللجنة الدولية اإلنسانية لتقيص الحقائق، بينام تعهدت الدول 

     التي سبق وإن اعرفت باختصاصها بتشجيع الدول التي مل تعرف بذلك بعد عىل إصدار إعالن االعراف.

https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ratification_kit.emblem0107.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ratification_kit.emblem0107.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ratification_kit.emblem0107.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ratification_kit.emblem0107.pdf
https://rcrcconference.org/pledge/ratification-of-international-humanitarian-law-ihl-instruments/
https://rcrcconference.org/pledge/ratification-of-international-humanitarian-law-ihl-instruments/
https://rcrcconference.org/pledge/ratification-of-international-humanitarian-law-ihl-instruments/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/pledge-on-promotion-and-strengthening-of-the-work-of-the-national-committees-on-international-humanitarian-law-as-well-as-for-the-exchange-of-information-among-them-promesa-sobre-promocion-y-forta/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/pledge-on-promotion-and-strengthening-of-the-work-of-the-national-committees-on-international-humanitarian-law-as-well-as-for-the-exchange-of-information-among-them-promesa-sobre-promocion-y-forta/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/pledge-on-promotion-and-strengthening-of-the-work-of-the-national-committees-on-international-humanitarian-law-as-well-as-for-the-exchange-of-information-among-them-promesa-sobre-promocion-y-forta/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/support-for-the-international-humanitarian-fact-finding-commission-ihffc/
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القامئة املرجعية 2: الترشيعات الداخلية
القــرار "يدعــو الــدول إىل اعتــامد جميــع التدابــري الترشيعيــة واإلداريــة والعمليــة الالزمــة عــىل الصعيــد الداخــي لتنفيــذ 

القانــون الــدويل اإلنســاين". )الفقــرة 2 مــن منطــوق القــرار(

ــك مــن خــالل  ــدويل اإلنســاين، وذل ــون ال ــة الحــرام القان ــة مواتي ــة بيئ ــاً يف تهيئ ــة دوراً حيوي ــؤدي الترشيعــات الداخلي ت
ــد  ــة عــىل الصعي ــة املعني ــات الفاعل ــون الداخــي وخضــوع الجه ــذ يف القان ــه موضــع تنفي ضــامن وضــع قواعــده ومبادئ

ــدويل اإلنســاين. ــون ال ــاً للقان ــي إلطــار عمــل وفق الوطن

ويســاعد تعزيــز القوانــني الداخليــة عــىل ضــامن امتثــال إطــار عمــل الدولــة اللتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة. ولكــن القيــام 
بذلــك يلبــي أيضــاً احتياجــات أكــر عمليــة – مــن قبيــل املســاعدة عــىل تعزيــز  تبنــي املامرســني مثــل القضــاة واملحامــني 
لهــذه االلتزامــات. وقــد يكــون القانــون الداخــي مهــامً أيضــاً - وغالبــاً مــا يكــون رضوريــاً – مــن أجــل إنشــاء مؤسســات 
ومنظــامت ميكــن أن تســاهم يف تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين واحرامه، مثــل املكاتب الوطنيــة لالســتعالمات والجمعيات 

الوطنيــة وأجهــزة الدفــاع املــدين )انظــر أيضــاً القامئــة املرجعيــة 3-3: التدابــري املتعلقــة بإنشــاء مؤسســات مختصــة(.

وُصّممــت القوائــم املرجعيــة التاليــة للتأكــد مــن أن اإلطــار القانــوين الداخــي يتــامىش مــع االلتزامــات القانونيــة الدوليــة 
حســبام تنطبــق عــىل الدولــة املعنيــة.

القامئة املرجعية 2-1: التقييم األويل
هل يتعني اعتامد ترشيعات تنفيذية؟

يف الُنظم الدستورية األحادية، تصبح معاهدة دولية قانوناً داخلياً ملزماً بشكل تلقايئ عندما تدخل حيز النفاذ بالنسبة إىل 	 
الدولة. ويعني هذا أن املعاهدة تنشئ حقوقاً والتزامات للجهات الفاعلة الوطنية حتى دون اعتامد ترشيعات تنفيذية.

إىل 	  تحويلها  ويتعني  تلقايئ  بشكل  ملزماً  داخلياً  قانوناً  دولية  معاهدة  تصبح  ال  املزدوجة،  الدستورية  الُنظم  يف 
تطبيقية(. ترشيعات  )أو  تنفيذية  ترشيعات  اعتامد  خالل  من  أوالً  وطنية  ترشيعات 

ومع ذلك، حتى يف الُنظم األحادية، قد تكون هناك أسباب وجيهة العتامد ترشيعات تنفيذية حتى وإن مل تكن مطلوبة:	 
قد ال تكون بعض األحكام يف املعاهدة تلقائية التنفيذ، مام يعني أنها قد ال تكون محددة مبا يكفي لتتيح التطبيق - 

املبارش عىل الصعيد الداخي. وسيتعني عندئذ اعتامد ترشيعات أو لوائح تنفيذية من أجل توضيح حقوق الجهات 
الفاعلة الوطنية والتزاماتها.

بها، -  والعمل  الداخلية  إىل ترشيعاته  بالرجوع  االرتياح  القضايئ مبزيد من  النظام  قد يشعر  العملية،  الناحية  من 
عىل عكس املعاهدات الدولية التي قد ال يكون ملامً بها.

أخرياً، قد توفر الترشيعات الداخلية تعريفات أكر تفصيالً من املعاهدات الدولية أو قد تتجاوز االلتزامات التعاهدية - 
وتوفر أوجه حامية إضافية تتامىش مع موضوع املعاهدة والغرض منها.

ــدويل  ــون ال ــة املتعلقــة بالقان ــامد الترشيعــات الداخلي ــم اعت ــة مســؤولة عــن تقيي ــة أو مؤسســة معين هــل توجــد هيئ
ــامد؟ ــذا االعت ــة به اإلنســاين والتوصي

عىل سبيل املثال، ميكن أن تضطلع بهذا الدور اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين )انظر القامئة املرجعية 3-4: اللجان الوطنية 	 
للقانون الدويل اإلنساين( أو فريق عمل مخصص مشرك بني الوزارات/مشرك بني اإلدارات أو معني بالترشيعات.

 هل توجد تحليالت سابقة بشأن النظام القانوين الداخيل وتنفيذ القانون الدويل اإلنساين؟
ميكن أن تساعد هذه التحليالت يف تحديد مجاالت الترشيع التي يتعني استكاملها أو تعديلها عىل سبيل األولوية من أجل 	 

مواءمة القانون الداخي مع التزامات الدولة يف مجال القانون الدويل اإلنساين.
القانوين 	  للدولة وإطارها  الدولية  القانونية  االلتزامات  بني  التناقضات  تركز عىل  التي  املواضيعية  التوافق  لدراسات  ميكن 

أكر إلحاحاً. الداخي يف مجال معني، أن تساعد أيضاً يف تسليط الضوء عىل تلك التي تتطلب تنفيذاً 
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القامئة املرجعية 2-2: محتوى الترشيعات الوطنية
هــل تغطــي الترشيعــات الداخليــة الجوانــب األساســية مــن القانــون الــدويل اإلنســاين؟ وهــل يتعــني اعتــامد ترشيعــات 

إضافيــة؟
تشمل بعض الجوانب األساسية التي ينبغي أن تتجىل يف الترشيعات الداخلية ما يي:	 

حامية الشارة.- 
تجريم االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين وجرائم الحرب األخرى يف النزاعات املسلحة الدولية، وجرائم الحرب - 

يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
ردع االنتهاكات األخرى للقانون الدويل اإلنساين.- 
حامية الفئات املهمشة واملعرضة للخطر املتررة من النزاعات املسلحة )مثل األطفال، وضحايا العنف الجنيس املرتبط - 

بالنزاع، والنازحني داخلياً، واملفقودين وعائالتهم(.
حامية البيئة يف النزاعات املسلحة.- 
عمليات نقل األسلحة.- 

هل نُظر يف جوانب إضافية مشرتكة بني مجاالت عدة  لها صلة بالترشيعات الداخلية؟
اعتامداً عىل املعاهدة أو القواعد املعنية، قد يتعني عىل الدول النظر يف قضايا إضافية مثل تطبيق الترشيعات الداخلية  	 

عن   الدولة  ومسؤولية  الضحايا،  وجرب رضر  الدويل،  الصعيد  عىل  املتبادلة  القانونية  واملساعدة  اإلقليمية،  الحدود  خارج 
دولياً. املرشوعة  األفعال غري 

هل يحدد القانون بوضوح املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ؟
يجب أن تكون بنود االختصاص واضحة وال لبس فيها، خاصة عندما يكون تنازع االختصاص )بني املحاكم والهيئات القضائية 	 

التالية التفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية  املثال، تدعو األحكام  العسكرية واملدنية( مشكلة محتملة. وعىل سبيل 
هيئات محددة إىل االضطالع بدور ينبغي أن يُوكل إىل هيئة قامئة أو جديدة عن طريق الترشيع:

نوع النزاعات 
املسلحة

املصادرنوع الهيئة أو املؤسسةدور الهيئة أو املؤسسةاملوضوع

املادة 5 )2( من "محكمة مختصة"تحديد وضع أرسى الحربأرسى الحربنزاع مسلح دويل
اتفاقية جنيف الثالثة

الفصل يف دعوى استحقاق 
شخص وقع يف قبضة الخصم 

لوضع أسري الحرب )ولكن 
مل يعامل كأسري حرب( ورأى 

هذا الخصم وجوب محاكمته 
عن جرمية ناجمة عن األعامل 

العدائية

املادة 45 )2( من "محكمة قضائية"
الربوتوكول اإلضايف 

األول 

املالحقة الجنائية ألسري حرب 
النتهاكه القانون الدويل اإلنساين

"املحاكم العسكرية" )ما 
مل تسمح ترشيعات الدولة 
الحاجزة رصاحة للمحاكم 

املدنية مبحاكمة أي من أفراد 
قواتها عن املخالفة نفسها(

املادة 84 )1( من 
اتفاقية جنيف الثالثة

املدنيون 
املحميون

إعادة النظر يف رفض منح اإلذن 
لشخص محمي مبغادرة أرايض 

أحد أطراف النزاع

"محكمة أو لجنة إدارية 
مختصة تنشئها الدولة الحاجزة 

لهذا الغرض"

املادة 35 من اتفاقية 
جنيف الرابعة

ينطبق اليشء نفسه عىل 
الطلبات املقدمة من األشخاص 
املحميني من غري رعايا الدولة 
التي احتُلت أراضيها من أجل 

مغادرة ذلك البلد.

املادة 48 من اتفاقية 
جنيف الرابعة
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نوع النزاعات 
املسلحة

املصادرنوع الهيئة أو املؤسسةدور الهيئة أو املؤسسةاملوضوع

املعتقلون نزاع مسلح دويل
املدنيون

إعادة النظر بصفة دورية يف 
قرار اعتقال شخص محمي 

أو فرض إقامة جربية عليه يف 
أرايض أحد أطراف النزاع

"محكمة أو لجنة إدارية 
مختصة تنشئها الدولة 

الحاجزة"

املادة 43 )1( من 
اتفاقية جنيف الرابعة

إعادة النظر بصفة دورية يف 
القرار املطعون فيه بشأن اعتقال 

شخص محمي أو فرض إقامة 
جربية عليه يف أرض محتلة

"جهاز مختص" تشكله دولة 
االحتالل

املادة 78 )2( من 
اتفاقية جنيف الرابعة

اإلجراء املتعلق بالقوانني 
الجزائية التي تفرضها دولة 

االحتالل

"املحاكم العسكرية غري 
السياسية واملشكلة تشكيالً 
قانونياً" التي أنشأتها دولة 

االحتالل والتي ينبغي أن تعقد 
يف البلد املحتل

املادتان 64 )2( و66 
من اتفاقية جنيف 

الرابعة

األشخاص غري 
املشمولني 

بالحامية يف 
النزاعات 

املسلحة الدولية

اإلجراءات الجزائية أو الجنائية 
ضد شخص غري أسري الحرب أو 
شخص محمي، بسبب جرمية 

تتعلق بالنزاع املسلح

"محكمة محايدة تشكل هيئتها 
تشكيالً قانونياً وتلتزم باملبادئ 

التي تقوم عليها اإلجراءات 
القضائية املرعية واملعرف بها 

عموماً"

املادة 75 )4( من 
الربوتوكول اإلضايف 

األول 

نزاعات مسلحة غري 
دولية

األشخاص الذين 
ال يشركون 
مبارشة يف 

األعامل العدائية

يُحظر إصدار األحكام وتنفيذ 
العقوبات إاّل بعد إجراء محاكمة 

أمام هذه املحكمة

"محكمة مشكلة تشكيالً 
قانونياً، وتكفل جميع 

الضامنات القضائية الالزمة يف 
نظر الشعوب املتمدنة"

املادة 3 املشركة بني 
اتفاقيات جنيف

املحاكامت 
وما يوقع من 

عقوبات جنائية 
ترتبط بالنزاع 

املسلح

ال يجوز إصدار األحكام وتنفيذ 
العقوبات إاّل بعد إجراء محاكمة 

مسبقة من قبل هذه محكمة

"محكمة تتوفر فيها الضامنات 
األساسية لالستقالل والحيدة"

املادة 6 )2( من 
الربوتوكول اإلضايف 

الثاين، التي تستخدم 
صيغة مختلفة اختالفاً 

طفيفاً عن املادة 3 
املشركة وال تنطبق 

إاّل عىل النزاعات 
املسلحة غري الدولية 
يف ظل رشوط صارمة

القامئة املرجعية 2-3: جودة الصياغة القانونية
هل التعريفات الواردة يف الترشيعات الداخلية مناسبة؟

ال تُعرّف العديد من املصطلحات والعبارات املوجودة يف املعاهدات الدولية تعريفاً رصيحاً يف نص املعاهدات، ويجري 	 
تفسريها وتطويرها الحقاً يف االجتهادات القضائية و/أو كتابات املختصني. ولذلك، قد تتضمن الترشيعات الداخلية تعريفات 
متّفق عليها ليست موجودة رصاحة يف املعاهدات الدولية، وذلك من أجل تزويد القضاة واملحامني بأدوات واضحة ال لبس 

فيها للعمل بها.
لكن يف سياقات أخرى، ينبغي أاّل تكون بعض العبارات والتعريفات ضيقة للغاية أو مفصلة للغاية، ألنها قد تستبعد دون 	 

داع بعض األشخاص أو األعيان املشمولني بالحامية من نطاق الترشيع.
لذا، فمن املهم تحقيق التوازن عند صياغة الترشيعات الداخلية، بناًء عىل طبيعة القانون وأحكامه والغرض منه.	 
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مثال: املكسيك
يف شــباط/فرباير 2013، وقعــت اللجنــة الدوليــة مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الداخليــة يف املكســيك مــن أجــل تقديــم الدعــم 
التقنــي ملواجهــة محنــة األشــخاص املفقوديــن. وكجــزء مــن مذكــرة التفاهــم، أُنشــئ فريــق عمــل - يضــّم وكاالت حكوميــة 
ــن  ــة مســؤولة عــن تنســيق ملــف األشــخاص املفقودي ــة اتحادي ــف بإنشــاء آلي ــة - وكُلّ ــة الدولي متعــددة وتدعمــه اللجن
عــىل املســتوى الوطنــي. وشــكل فريــق العمــل فــرق عمــل فرعيــة متخصصــة ومختلفــة، مبــا يف ذلــك فريــق عمــل فرعــي 
ــف بإجــراء دراســة توافــق قانــوين بشــأن األشــخاص املفقوديــن. واســتندت اختصاصــات الدراســة إىل القانــون  قانــوين كُلّ
ــاء  ــاهامت األعض ــع مس ــة بتجمي ــة الدولي ــت اللجن ــن. وقام ــأن املفقودي ــة بش ــة الدولي ــه اللجن ــذي أعدت ــي ال النموذج
املتخصصــة وتوحيدهــا، وناقشــها فريــق العمــل الفرعــي الــذي قــدم يف عــام 2015 توصيــات إىل فريــق العمــل الرئيــيس. 
ووجهــت الدراســة وتوصياتهــا العمليــة التــي أدت إىل اعتــامد القانــون العــام بشــأن األشــخاص املفقوديــن يف عــام 2017.

مثال: البحرين
يف 22 حزيران/يونيــو 2020، اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين يف البحريــن املرســوم رقــم 8 لعــام 2020 
ــات جنيــف املؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949. وقــد  ــا يف اتفاقي ــة املنصــوص عليه ــم اســتخدام شــارات الحامي ــذي يُنظّ ال
تولــت اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين التــي تضــم ممثلــني عــن وزارات الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والتعليــم 
والصحــة واإلعــالم، وممثلــني عــن املعهــد الوطنــي لحقــوق اإلنســان وجامعــة البحريــن وجمعيــة الهــالل األحمــر البحرينــي، 
مناقشــة املرســوم وصياغتــه. وُقــّدم املــرشوع بعــد ذلــك إىل النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء الــذي أصــدر املرســوم. 
وقدمــت اللجنــة الدوليــة الدعــم إىل اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين طــوال العمليــة، وذلــك عــىل ســبيل املثــال 

مــن خــالل مشــاركة قانونهــا النموذجــي بشــأن الشــارات وتقديــم تعليقــات عــىل الُنســخ األوليــة مــن املــرشوع.

املوارد الرئيسية

Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols, and their Commentaries )ال ســيام فيــام 
ــة( ــات معين يخــص األحــكام املتعلقــة بهيئ

القانون الدويل اإلنساين – دليل للربملانيني
دليــل التنفيــذ الوطنــي للقانــون الــدويل اإلنســاين )الفصــل 2: معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين والتنفيــذ الوطني، 

والفصــل 4: اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافية(
ــة  ــني النموذجي ــق واألدوات والقوان ــك الوثائ ــا يف ذل ــاين )مب ــدويل اإلنس ــون ال ــي للقان ــق الوطن ــن التطبي ــق ع وثائ

ــع( ــف الوقائ وصحائ

أمثلة عىل التعهدات

	    تعهدت بوركينا فاسو باعتامد التدابري الترشيعية الالزمة لضامن حامية الراث الثقايف.
	    تعهدت الدول األعضاء يف الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بتحليل أُطرها القانونية، مع مراعاة 

      التزاماتها اإلقليمية والدولية، من أجل صياغة توصيات تهدف إىل سد الفجوات القانونية املحتملة.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://shop.icrc.org/the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-dvd-version-pdf-ar
https://shop.icrc.org/the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-dvd-version-pdf-ar
https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.VMJvPNLF_09
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-des-biens-culturels-en-periode-de-conflits-armes-conformement-a-la-convention-de-1954-et-ses-2-protocoles/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
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القامئة املرجعية 3: التدابري اإلدارية والعملية
القــرار "يدعــو الــدول إىل اعتــامد جميــع التدابــري الترشيعيــة واإلداريــة والعمليــة الالزمــة عــىل الصعيــد الداخــي لتنفيــذ 

القانــون الــدويل اإلنســاين". )الفقــرة 2 مــن منطــوق القــرار(

لعــل التدابــري العمليــة أيــرس فئــات اإلجــراءات التــي ميكــن للــدول اتخاذهــا مــن أجــل تحســني تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين منــاالً وأكرهــا 

تنوعــاً. وميكــن أن تــراوح بــني إجــراءات بســيطة للغايــة وإجــراءات أكــر تعقيــداً. كــام أنهــا تكّمــل أيضــاً تدابــري التنفيــذ األخــرى مثــل اعتــامد 

الترشيعــات الداخليــة.

القامئة املرجعية 3-1: التدابري املتعلقة بإمكانية الحصول عىل املعلومات القانونية
ــدول أن تكتفــي مبجــرد  ــال ميكــن لل ــة، ف ــذ فعال ــون أن يكــون أداة تنفي ــن القان ــة، إذا كان الغــرض م يف املامرســة العملي
التصديــق عــىل املعاهــدات واعتــامد الترشيعــات التنفيذيــة. وينبغــي لهــا أيضــاً إتاحــة صكــوك قانونيــة - دوليــة وداخليــة 

عــىل الســواء - للمهنيــني مثــل املحامــني والقضــاة والدبلوماســيني واملســؤولني الحكوميــني، فضــالً عــن عامــة النــاس.

ولــي تكــون املعلومــات القانونيــة متاحــة، يتعــني أن يســهل العثــور عليهــا وأن تُكتــب بلغــة ميكــن للمامرســني فهمهــا، 
وكذلــك األشــخاص املتــررون مــن النــزاع والجمهــور بشــكل عــام. و للــدول دور مهــم تؤديــه يف هــذه العمليــة. ولكــن 

ميكــن أيضــاً للجمعيــات الوطنيــة أن تســاهم يف جعــل الحصــول عــىل املعلومــات القانونيــة أيــرس منــاالً.

هل يسهل وصول املامرسني واألشخاص املترضرين من النزاع وعامة الناس إىل املعاهدات والترشيعات الداخلية؟
ميكن جمع املعلومات القانونية ونرشها عىل صفحة إلكرونية أو موقع إلكروين مركزي يشمل جميع القوانني الداخلية 	 

املعتمدة لغرض تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، فضالً عن االجتهادات القضائية ذات الصلة، واملعاهدات الدولية التي تم 
التصديق عليها وما يرتبط بها من صك )صكوك( تصديق.

ميكن إدراج وظيفة بحث من أجل تيسري البحث القانوين.	 
عندما يطرح االتصال باإلنرنت مشكلة، ميكن أيضاً توفري املعلومات القانونية عرب تطبيقات األجهزة املحمولة التي تتطلب 	 

اتصاالً باإلنرنت فقط من أجل التنزيل األويل بدالً من االتصال باإلنرنت عند كل زيارة )عىل سبيل املثال، التطبيق الرقمي 
))IHL Digital App( للقانون الدويل اإلنساين الذي أطلقته اللجنة الدولية

ــخاص  ــني واألش ــل املتخصص ــن قب ــتخدمة م ــات( املس ــة )اللغ ــة باللغ ــة متاح ــات الداخلي ــدات والترشيع ــل املعاه ه
ــاس؟ ــة الن ــزاع وعام ــن الن ــن م املترضري

ينبغي ترجمة معاهدات القانون الدويل اإلنساين، وال سيام تلك التي تكون الدولة طرفاً فيها، إىل اللغة )اللغات( الوطنية. 	 
وينطبق األمر نفسه عىل الترشيعات التنفيذية، إن وجدت.

ينبغي إحالة ترجامت معاهدات القانون الدويل اإلنساين إىل السلطة املختصة )مثل مجلس االتحاد السويرسي املعني باتفاقيات 	 
جنيف( وإىل اللجنة الدولية.

مثال: رسي النكا
نــرشت جمعيــة الصليــب األحمــر الــري النــي صفحــة إلكرونيــة بشــأن الشــارات، توضــح فيهــا بالتفصيــل القواعــد التــي 
تنطبــق عــىل اســتخدامها. وتقــدم الصفحــة إىل الزائريــن ملحــة رسيعــة وموضحــة بلغــة بســيطة عــن القانــون املعمــول بــه، 

وتســاعد عــىل تعزيــز االمتثــال.

املوارد الرئيسية
ــة  ــامت الخاص ــن الرج ــة م ــي مجموع ــطس 1949(، وه ــرب )12 آب/أغس ــا الح ــة ضحاي ــف لحامي ــات جني اتفاقي

ــة ــة الدولي ــة اللجن ــا مكتب ــي تحتفــظ به ــف الت ــات جني باتفاقي
National Implementation Database

ــي  ــاز اللوح ــرب الجه ــول ع ــح الوص ــذي يتي ــاين )IHL Digital App(، ال ــدويل اإلنس ــون ال ــي للقان ــق الرقم التطبي
والحاســوب املكتبــي والهاتــف الــذيك إىل أكــر مــن 75 معاهــدة وغريهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالقانــون الــدويل 

اإلنســاين

https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
http://www.redcross.lk/who-we-are/emblem/
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
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أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت الجمهورية التشيكية بإنشاء موقع إلكروين لتعزيز القانون الدويل اإلنساين وتطويره، وإعداد ترجمة 
     تشيكية للملخص التنفيذي بشأن حامية املمتلكات الثقافية: دليل عسكري، الذي صدر عن منظمة األمم 

     املتحدة للربية والعلم والثقافة.
	   تعهدت فنلندا والصليب األحمر الفنلندي برجمة املبادئ التوجيهية للجنة الدولية بشأن حامية البيئة الطبيعية 

     يف النزاعات املسلحة.

القامئــة املرجعيــة 3-2: التدابــري املتعلقــة بتعريــف األشــخاص ووســم األعيــان املشــمولني بحاميــة القانــون 
الــدويل اإلنســاين

إن تعريــف األشــخاص ووســم األعيــان املشــمولني بحاميــة القانــون الــدويل اإلنســاين مــن التدابــري التنفيذيــة املهمــة. ومــن 
املهــم بالقــدر نفســه أن يفهــم عامــة النــاس مــا تعنيــه الشــارات والعالمــات املختلفــة املســتخدمة للتعريــف بهــم.

هل استخدام شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء ُمنظم  عىل نحو مالئم داخل الدولة؟
القانون الدويل اإلنساين. 	  الرعاية الصحية املحميني مبوجب  عموماً، يجوز الترصيح باستخدام الشارات للتعريف مبقدمي 

ويشمل ذلك الخدمات الطبية للقوات املسلحة، ويف زمن الحرب، أفراد الخدمات الطبية املدنيني واملرافق الطبية املدنية، مبا 
يف ذلك أولئك التابعون للجمعيات الوطنية، رشيطة استيفاء رشوط معينة. ويجوز أيضاً لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدويل( واللجنة الدولية استخدام الشارات يف األنشطة اإلنسانية، كوسيلة للحامية. وعالوة 
الدولية للصليب األحمر والهالل  بالحركة  أو األعيان له صلة  للداللة عىل أن أحد األشخاص  عىل ذلك، ميكن استخدامها 

األحمر )مبا يف ذلك الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل واللجنة الدولية(.
ينبغي للدول أن تعتمد تدابري داخلية تنظم استخدام الشارات. وينبغي أن تتضمن هذه التدابري، من بني أمور أخرى، ما 	 

يي:
معنى الشارات، مبا يشمل التعرّف عليها وتعريفها- 
تحديد الهيئات واملنظامت التي يرُصح لها باستخدام الشارات ومبوجب أي رشوط- 
تحديد السلطة الوطنية املسؤولة عن تنظيم استخدام الشارات- 
كون استخدام الشارات محظور دون ترصيح، والعقوبات املطبقة يف حاالت االستخدام غري املرصح به.- 

إضافة إىل هذه التدابري، ينبغي تنظيم جلسات تدريب وتوعية. وينبغي أن تتناول هذه الجلسات املعنى الخاص للشارات 	 
واستخدامها السليم، وينبغي أن تكون هذه الجلسات مصممة لعامة الناس، وكذلك لفئات أخرى مثل الرشكات واألوساط 

الطبية.

 هل أفراد الخدمات الطبية والدينية معرفون ومزودون ببطاقات تحقيق الهوية؟
مبوجب اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول، ينبغي تزويد األفراد التالني ببطاقات تحقيق الهوية:	 

أفراد الخدمات الطبية العسكرية الدامئون5- 
أفراد الخدمات الطبية العسكرية املساعدون6- 
رجال الدين امللحقون بالقوات املسلحة7 وأفراد الهيئات الدينية املدنيون8- 
موظفو ومتطوعو الجمعيات الوطنية عند تعيينهم مساعدين يف الخدمات الطبية العسكرية9- 
موظفو املستشفيات الذين يعملون حرصاً وبصورة منتظمة يف تسيري وإدارة املستشفيات املدنية10- 

انظر المادتين 24 و40 من اتفاقية جنيف األولى، والملحق الثاني باتفاقية جنيف األولى. وانظر أيضاً المادتين 36 و41 من اتفاقية جنيف  5
الثانية وملحق اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بأفراد السفن المستشفيات.

انظر المادتين 25 و41 من اتفاقية جنيف األولى والملحق الثاني باتفاقية جنيف األولى. 6
انظر المادتين 24 و40 من اتفاقية جنيف األولى والملحق الثاني باتفاقية جنيف األولى. 7
انظر المادة 18 )3( من البروتوكول اإلضافي األول. 8
انظر المادتين 26 و40 من اتفاقية جنيف األولى والملحق الثاني باتفاقية جنيف األولى. 9

انظر المادتين 18 و20 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تعريف المستشفيات المدنية. وانظر أيضاً المادة 18 )3( من البروتوكول اإلضافي  10
األول بشأن أفراد الخدمات الطبية المدنية.

https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
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أفراد أجهزة الدفاع املدين11 وأفراد القوات املسلحة والوحدات العسكرية املخصصون ألجهزة الدفاع املدين.12- 

هل املناطق واملرافق الطبية املرصح لها باستخدام الشارة معرّفة وموسومة بشكل مناسب؟
ينبغي أن تشمل قامئة املمتلكات واألماكن املحمية ما يي:	 

املناطق واملرافق الطبية الخاضعة للقيود واللوائح التنظيمية التي تحكم استخدام الشارات يف زمن السلم.- 
مناطق االستشفاء واملناطق املحيدة واملناطق منزوعة السالح.- 

ينبغي وسمها بشكل مناسب وفقاً للقواعد والرشوط التي تحددها اللوائح التنظيمية الداخلية واتفاقيات جنيف والربوتوكول 	 
اإلضايف األول.

هل األشخاص املسؤولون عن حامية املمتلكات الثقافية معرّفون؟
مبوجب املادة 21 من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي لعام 1954، يجوز لألشخاص املسؤولني عن حامية املمتلكات الثقافية 	 

حمل بطاقة تحقيق هوية خاصة عليها الشارة املميزة وختم السلطات املختصة واملعلومات الشخصية لحامل البطاقة، مبا 
يف ذلك:

االسم واللقب- 
تاريخ امليالد- 
الرتبة أو الدرجة وصفة حاملها- 
صورة فوتوغرافية- 
التوقيع أو البصامت أو االثنني معاً- 

هل األعيان واألماكن الثقافية املحمية مدرجة يف قامئة جرد؟ وهل هي معرّفة وموسومة ومحمية بشكل مناسب؟
قد تنطبق نُظم حامية مختلفة حسب املعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتنص اتفاقية الهاي لعام 1954 عىل توفري 	 

نظامي حامية عام وخاص، بينام ينص بروتوكولها الثاين عىل توفري نظام حامية معزز:
 مبوجب نظام الحامية العام، تستفيد املمتلكات الثقافية من حد أدىن من الحامية، يتعني عىل جميع الدول األطراف - 

احرامه يف أوقات النزاع املسلح. 
مبوجب نظامي الحامية الخاص واملعزز، مُتنح املمتلكات الثقافية املؤهلة مستوى أعىل من الحامية يفوق املستوى - 

املمنوح مبوجب نظام الحامية العام.

هل تُوسم األشغال الهندسية واملنشآت املحتوية عىل قوى خطرة؟
ينبغي للدول أن تسم األعيان التي تحتوي عىل قوى خطرة واملشمولة بحامية املادة 56 من الربوتوكول اإلضايف األول بعالمة 	 

خاصة تتكون من مجموعة من ثالث دوائر باللون الربتقايل الزاهي )انظر املادة 17 من امللحق األول بالربوتوكول اإلضايف 
األول(.

هل أفراد الدفاع املدين معرّفون وهل املنشآت واملركبات موسومة؟
حسب املادة 66 )4( من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة 16 من امللحق األول بالربوتوكول اإلضايف األول، تتكون العالمة 	 

الدولية املميزة للدفاع املدين من مثلث أزرق متساوي األضالع عىل أرضية برتقالية اللون، وينبغي أن تكون هذه العالمة 
كبرية بالقدر املناسب وفقاً للظروف.

انظر المادة 66 من البروتوكول اإلضافي األول. 11
انظر المادة 67 من البروتوكول اإلضافي األول. 12
انظر المادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة والملحق الرابع باتفاقية جنيف الثالثة. 13
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هــل الفئــات املعينــة األخــرى مــن األشــخاص املحميــني مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين معرّفــون ومــزودون ببطاقــات 
تحقيــق الهويــة؟

مبوجب اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول، ينبغي تزويد الفئات التالية ببطاقات تحقيق الهوية:	 
أرسى الحرب - 
األطفال الذين يجري إجالؤهم إىل بلد أجنبي14- 
الصحفيون15 - 
مبوجب اتفاقيات جنيف أيضاً، ينبغي إصدار بطاقات أرس واعتقال ألرسى الحرب16 واملعتقلني املدنيني17- 

هل يفهم عامة الناس املعنى الخاص لهذه العالمات والشارات؟
العالمات 	  لهذه  الخاص  املعنى  عىل  الطبية،  واألوساط  الرشكات  مثل  األخرى  الفئات  وكذلك  الناس،  عامة  إطالع  ينبغي 

واستخدامها السليم. 

انظر المادة 78 من البروتوكول اإلضافي األول. 14
انظر المادة 79 من البروتوكول اإلضافي األول والملحق الثاني بالبروتوكول اإلضافي األول. 15
انظر المادة 70 من اتفاقية جنيف الثالثة والملحق الرابع باتفاقية جنيف الثالثة. 16
انظر المادة 106 من اتفاقية جنيف الرابعة والملحق الثالث باتفاقية جنيف الرابعة. 17

مثال: بيالروس
يف عــام 2010، أجــرت اللجنــة املعنيــة بتنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين التابعــة ملجلــس وزراء جمهوريــة بيــالروس دراســة 
توافــق بشــأن اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954 وبروتوكوليهــا لعــام 1954 و1999 )التــي انضمــت إليهــا يف عامــي 1957 و2000 
ــل  ــة وجع ــات الداخلي ــددة يف الترشيع ــوات املح ــد الفج ــىل س ــل ع ــة العم ــدأت اللجن ــام 2011، ب ــوايل(. ويف ع ــىل الت ع
هــذه الترشيعــات متوامئــة مــع االلتزامــات الدوليــة للبلــد. وشــملت التدابــري تعديــل القانــون الجنــايئ والعمــل مــع وزارة 
الثقافــة عــىل إجــراءات التســجيل. واعتمــدت بيــالروس أيضــاً قــراراً بوســم املمتلــكات الثقافيــة، وهــي تخطــط لبــدء هــذه 

العمليــة.

املوارد الرئيسية

حامية شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء – صحيفة وقائع
دليل التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين )الفصل 4: اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية(

 Practical Advice for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict –
Guidelines

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت بوركينا فاسو بتحديد املمتلكات الثقافية ووسمها وتوفري التدريب للجهات الفاعلة واملؤسسات املسؤولة 
     عن حامية املمتلكات الثقافية عىل الصعيد الداخي.

https://www.icrc.org/ar/document/protection-red-cross-red-crescent-and-red-crystal-emblems-factsheet
https://shop.icrc.org/the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-dvd-version-pdf-ar
https://www.icrc.org/en/document/practical-advice-protection-cultural-property-event-armed-conflict-guidelines
https://www.icrc.org/en/document/practical-advice-protection-cultural-property-event-armed-conflict-guidelines
https://www.icrc.org/en/document/practical-advice-protection-cultural-property-event-armed-conflict-guidelines
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-des-biens-culturels-en-periode-de-conflits-armes-conformement-a-la-convention-de-1954-et-ses-2-protocoles/
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القامئة املرجعية 3-3: التدابري املتعلقة بإنشاء مؤسسات مختصة
يتضمــن القانــون الــدويل اإلنســاين أحكامــاً بشــأن إنشــاء مؤسســات محــددة مــن أجــل تيســري وتنســيق بعــض التدابــري 
املتعلقــة بحاميــة األفــراد املترريــن مــن النزاعــات املســلحة. وعــىل ســبيل املثــال، يتعــني عــىل الــدول، مبوجــب اتفاقيتــي 
جنيــف الثالثــة والرابعــة، إنشــاء مكاتــب وطنيــة لالســتعالمات مــن أجــل تلقــي وإرســال املعلومــات املتعلقــة باألشــخاص 
املحميــني الخاضعــني لســلطة أحــد أطــراف النــزاع املســلح. وميكــن أيضــاً إنشــاء هــذه املكاتــب يف حــاالت النــزاع املســلح 

غــري الــدويل. 

ويف ســياقات أخــرى، يُــرك القــرار املتعلــق بإنشــاء مؤسســات معينــة لتقديــر الــدول. ومــع ذلــك، ميكــن أن تــؤدي هــذه 
ــات  ــؤدي الجمعي ــال، ت ــبيل املث ــىل س ــة. وع ــا الدولي ــاء بالتزاماته ــىل الوف ــدول ع ــياً يف مســاعدة ال املؤسســات دوراً أساس
الوطنيــة، بوصفهــا هيئــات مســاعدة للســلطات العامــة يف املجــال اإلنســاين، دوراً رئيســياً طليعيــاً وداعــامً يف نــرش القانــون 
ــة الشــارات  ــدويل اإلنســاين وحامي ــدويل اإلنســاين. وتتعــاون أيضــاً مــع حكوماتهــا مــن أجــل ضــامن احــرام القانــون ال ال
املميــزة التــي اعرفــت بهــا اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة. وميكــن أيضــاً ألجهــزة الدفــاع املــدين أن تــؤدي دوراً 
رئيســياً يف حاميــة املدنيــني ومســاعدة الســكان عــىل التعــايف مــن اآلثــار املبــارشة لألعــامل العدائيــة، وكذلــك مــن الكــوارث 

الطبيعيــة.

هــل توجــد هــذه املؤسســات يف الدولــة املعنيــة؟ وإذا كان األمــر كذلــك، فــام هــو األســاس القانــوين الــذي يســتند إليــه 
وجودهــا؟

ينبغي إنشاء هذه املؤسسات مبوجب الترشيعات أو اللوائح التنظيمية أو املراسيم الداخلية من أجل ضامن حصولها عىل 	 
وضع قانوين دائم وأساس قانوين متني.

ينبغي أيضاً تزويدها باملوارد الكافية يك تضطلع بأنشطتها عىل نحو مستدام.	 

هل يتلقى األعضاء واملتطوعون الذين يعملون يف هذه املؤسسات تدريباً مناسباً ألداء مهامهم؟
ينبغي أن يكون لدى أعضاء هذه املؤسسات معرفة كافية بالقانون الدويل اإلنساين وبكيفية انطباق قواعد القانون الدويل 	 

اإلنساين عليهم.

هــل يعــرف عامــة النــاس وأفــراد القــوات املســلحة الشــارات التــي تســتخدمها الجمعيــات الوطنيــة والعالمــات التــي 
تســتخدمها أجهــزة الدفــاع املــدين ويعرتفــون بهــا؟

ينبغي إطالع عامة الناس، وكذلك الفئات األخرى مثل الرشكات واألوساط الطبية، عىل املعنى الخاص للشارات والعالمات 	 
األخرى واستخدامها السليم )انظر أيضاً القامئة املرجعية 3-2: التدابري املتعلقة بتعريف األشخاص ووسم األعيان املشمولني 

بحامية القانون الدويل اإلنساين(.

املوارد الرئيسية

حامية شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء – صحيفة وقائع
Civil defence in international humanitarian law – Factsheet

القانون الدويل اإلنساين – دليل للربملانيني )"حامية الشارات"، الصفحة 43(
دليل التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين )الفصل 4: اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية(

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت الدمنارك والصليب األحمر الدمناريك باستطالع جدوى إنشاء مكتب وطني لالستعالمات، بطرق تشمل 
    إنشاء فرقة عمل مسؤولة عن تحديد العملية والخطوات الالزمة إلنشاء املكتب.

	   تعهدت بولندا والصليب األحمر البولندي بإنشاء منصة للحوار من أجل تعزيز الحامية القانونية لشارة الصليب 
    األحمر، ومواصلة أنشطتهام الخاصة بالتدريب والتوعية فيام يتعلق بحامية الشارة.

https://www.icrc.org/ar/document/protection-red-cross-red-crescent-and-red-crystal-emblems-factsheet
https://www.icrc.org/en/document/civil-defence-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/civil-defence-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://shop.icrc.org/the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-dvd-version-pdf-ar
https://rcrcconference.org/ar/pledge/nib-feasibility/
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القامئة املرجعية 3-4: اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين
القــرار "يقــّر بالــدور الفعــال الــذي تؤديــه اللجــان الوطنيــة والهيئــات املامثلــة املعنيــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين التــي 
تُعنــى بإســداء املشــورة ومســاعدة الســلطات الوطنيــة يف تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين وتطويــره ونــرش املعرفــة بــه، 
وبتنامــي عــدد هــذه اللجــان والهيئــات، ويشــجع الــدول التــي مل تُنشــئ هيئــات كهــذه عــىل النظــر يف إمكانيــة إنشــائها". 

)الفقــرة 5 مــن منطــوق القــرار(

تــؤدي اللجــان الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين دوراً مهــامً يف إســداء املشــورة ومســاعدة الحكومــات يف تنفيــذ القانــون 
الــدويل اإلنســاين وتطويــره ونــرشه. وال توجــد قواعــد محــددة بشــأن كيفيــة إنشــاء هــذه اللجــان، ولكــن ميكــن االطــالع 

عــىل توجيهــات اللجنــة الدوليــة يف قامئــة املراجــع أدنــاه.

هل توجد لجنة وطنية للقانون الدويل اإلنساين يف الدولة املعنية؟
ينبغي أن يكون للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين وضع قانوين دائم، وأساس قانوين متني )عىل سبيل املثال، ينبغي 	 

إنشاؤها مبوجب ترشيع أو مرسوم حكومي(، وأساليب عمل محددة بوضوح، وخطة عمل. وينبغي أيضاً تزويدها باملوارد 
الكافية يك تضطلع بأنشطتها عىل نحو مستدام.

ينبغي تنظيم اللجان بطريقة تضمن االستمرارية يف عملها بشأن القانون الدويل اإلنساين، من أجل أن يظل هذا املوضوع 	 
بنداً جوهرياً عىل جدول أعامل الحكومات.

هل تضم اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين جميع أصحاب املصلحة املعنيني؟
الدويل اإلنساين، فضالً عن عسكريني، وأعضاء من 	  بالقانون  املعنية  الوزارات/اإلدارات  الهيئة ممثلني عن  ينبغي أن تضم 

القانونيني،  املستشارين  مثل  الصلة  ذات  والقضايا  اإلنساين  الدويل  القانون  يف  خرباء  االقتضاء،  وعند  الوطنية،  الجمعية 
املدين. املجتمع  من  وأعضاء  الجامعات،  من  والباحثني  واألساتذة  واألطباء، 

ينبغي أن تجتمع اللجنة بانتظام، وكلاّم دعت الحاجة إىل ذلك، مع دعوة جميع األعضاء وحضورهم عىل النحو الواجب.	 

هل تتمتع اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين بوالية مناسبة؟

تشارك اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين عموماً يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين 18وتطويره ونرشه.	 
وبصورة أدق، ينبغي أن تشمل واليتها بعض الوظائف التالية أو كلّها:	 

تيسري التصديق عىل املعاهدات اإلنسانية و/أو االنضامم إليها.- 
دعم التنفيذ الوطني للمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها.- 
دراسة النظام القانوين الداخي وتقييمه.- 
نرش املعرفة بالقانون الدويل اإلنساين.- 
تنسيق مبادرات القانون الدويل اإلنساين وتيسري تبادل املعلومات.- 
إسداء املشورة بشأن القضايا املتعلقة بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وتقديم التوصيات واملقرحات يف هذا الصدد.- 
تتبع التطورات والتقدم املحرز يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ورصدها واإلبالغ بها.- 

هل تقوم اللجنة الوطنية اللقانون الدويل اإلنساين بالتواصل والتعاون مع اللجان املامثلة األخرى؟

وجدت اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أنه من املفيد التواصل والتعاون مع الهيئات املوجودة يف البلدان األخرى 	 
التي تواجه تحديات مامثلة، إذ إن القيام بذلك مينحها فرصة لتبادل املامرسات الجيّدة واألدوات والخربات.

ميكن للجنة أن تعمل مع نظرياتها يف نفس املنطقة أو املنطقة الفرعية، أو حتى أبعد من ذلك، أو مع الهيئات املوجودة يف 	 
البلدان ذات الُنظم والتقاليد القانونية املامثلة أو التي لها مصلحة ثنائية معينة يف  التواصل مع اآلخرين.

ميكن أن تتخذ ترتيبات التعاون شكالً رسمياً )بناًء عىل اتفاقات بني اللجان( أو غري رسمي، وميكن أن تشمل اجتامعات أو 	 
مراسالت افراضية أو حضورية.

يشمل هذا عادًة وزارات/إدارات الدفاع، والشؤون الخارجية، والداخلية، والثقافة، والصحة، والتعليم، إضافة إلى وزارات/إدارات أخرى حسب  18
االقتضاء.
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ــوي عــىل مــوارد  ــة يحت ــة الدولي ــدويل اإلنســاين، موقــع إلكــروين للجن ــون ال ــق القان ــة يف تطبي دور اللجــان الوطني
ــدويل اإلنســاين ــون ال ــة بالقان ــة املعني بشــأن اللجــان الوطني

اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين – صحيفة وقائع
القانون الدويل اإلنساين – دليل للربملانيني )"اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين"، الصفحة 51( 

 National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law: Guidelines for
Success
Online community for national committees and similar entities on IHL

هل اللجنة جزء من مجتمع اإلنرتنت؟
ميكن للجان التواصل وتبادل املعلومات عرب مجتمع اإلنرنت الخاص باللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون 	 

الدويل اإلنساين، الذي أُطلق رسمياً يف املؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر  يف عام 2019.

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت النمسا والصليب األحمر النمساوي باستضافة مؤمتر إقليمي للجان الوطنية األوروبية املعنية 
     بالقانون الدويل اإلنساين يف فيينا.

	   تعهدت الدول األعضاء يف الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بإنشاء لجان وطنية للقانون الدويل اإلنساين 
     حيث ال توجد، وتعزيز اللجان القامئة، مبا يف ذلك من خالل توفري موارد مالية كافية، فضالً عن تعزيز التعاون 

      بني اللجان القامئة.
	   تعهدت الربتغال والصليب األحمر الربتغايل بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدويل اإلنساين يف الربتغال.

	   تعهدت حكومة جمهورية الفلبني بإنشاء لجنة دامئة للقانون الدويل اإلنساين يف الفلبني.

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/strengthening-ihl/national-committees
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://www.icrc.org/en/document/online-community-national-committees-and-similar-bodies-ihl
https://rcrcconference.org/pledge/hosting-of-a-european-regional-conference-of-national-ihl-committees-in-vienna-in-2020/
https://rcrcconference.org/pledge/hosting-of-a-european-regional-conference-of-national-ihl-committees-in-vienna-in-2020/
https://rcrcconference.org/pledge/hosting-of-a-european-regional-conference-of-national-ihl-committees-in-vienna-in-2020/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-national-committee-on-international-humanitarian-law-in-portugal/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/establishing-a-permanent-international-humanitarian-law-ihl-committee-in-the-philippines/
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مثال: إندونيسيا
يف إندونيســيا، أُنشــئت اللجنــة الدامئــة املعنيــة بتنفيــذ وبحــث القانــون الــدويل اإلنســاين يف عــام 1980 مــن أجــل دراســة 
القانــون الــدويل اإلنســاين ونــرشه والتوصيــة بتدابــري التنفيــذ. وتســتضيف وزارة القانــون وحقــوق اإلنســان، التــي تعمــل 
بصفــة أمانــة اللجنــة، اجتامعــني أو ثالثــة اجتامعــات تنســيق يف الســنة، حيــث يتحاور ممثلــو الــوزارات املعنية ويتناقشــون 
يف قضايــا تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين وتعزيــزه. ويف أوائــل عــام 2020، يف أعقــاب اعتــامد القــرار 1 يف املؤمتــر الــدويل 
الثالــث والثالثــني للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، اعتمــدت اللجنــة أول خريطــة طريــق لتوجيــه عملهــا بشــأن تنفيــذ 

القانــون الــدويل اإلنســاين وتعزيــزه للفــرة 2020-2023. 

وتتمتــع اللجنــة أيضــاً بســجل حافــل مــن التعلــم مــن البلــدان األخــرى وتبــادل الخــربات معهــا. وعــىل ســبيل املثــال، يف 
ــدويل اإلنســاين بشــأن  ــون ال ــة أخــرى للقان ــآراء مــع لجــان وطني ــة ل ــادالت ثنائي ــة تب الفــرة 2019-2018، أجــرت اللجن

إنشــاء لجنــة وإدارتهــا ومتابعــة عملهــا. وجــرت هــذه التبــادالت لــآراء بدعــم مــن اللجنــة الدوليــة.

مثال: لجنة الخرباء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهه
يف أيلول/ســبتمرب 2020، اعتمــدت لجنــة الخــرباء األفريقيــة املعنيــة بحقــوق الطفــل ورفاهــه تعليقــاً عامــاً جديــداً عــىل 
ــق  ــه بشــأن األطفــال يف حــاالت النزاعــات. ويتضمــن التعلي ــاق األفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيت املــادة 22 مــن امليث

العــام فقــرة تتعلــق بــدور اللجــان الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين:

ــات  ــة وهيئ ــاً وطني ــراف لجان ــدول األط ــن ال ــد م ــأت العدي ــان، أنش ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــتكامالً للمؤسس 95. اس
ــات دوراً  ــدويل اإلنســاين"(. وتــؤدي هــذه الهيئ ــون ال ــة للقان ــدويل اإلنســاين )"اللجــان الوطني ــون ال ــة بالقان ــة معني مامثل
يتمثــل يف إســداء املشــورة وتقديــم املســاعدة للحكومــات يف أعاملهــا مــن أجــل ضــامن االمتثــال لاللتــزام املنصــوص عليــه 
يف املــادة 22 باحــرتام وكفالــة احــرتام قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين التــي متــس الطفــل. وعــىل وجــه التحديــد، ميكــن 
لهــذه الهيئــات إســداء املشــورة ومســاعدة الســلطات الوطنيــة يف تنفيــذ االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل 

اإلنســاين التــي تقتــي إيــالء قــدر خــاص مــن االحــرام والحاميــة لألطفــال، وتطويرهــا ونــرش املعرفــة بهــا.
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القامئة املرجعية 3-5: التدابري املتعلقة باستحداث العمليات واإلجراءات ذات الصلة 
ــار  ــالء االعتب ــامن إي ــة لض ــراءات مصمم ــات وإج ــامد عملي ــدول اعت ــن لل ــة، ميك ــات املختص ــاء املؤسس ــة إىل إنش باإلضاف
املالئــم للقانــون الــدويل اإلنســاين. وعــىل الرغــم مــن أن التوصيــات التاليــة ليســت شــاملة، فإنهــا تهــدف إىل إبــراز بعــض 

العمليــات واإلجــراءات الهامــة التــي مل يــرد ذكرهــا يف األقســام الســابقة.

هل من إجراء أو آلية مخصصة لالستعراض القانوين لألسلحة والوسائل واألساليب الحربية الجديدة؟
من مصلحة كل دولة أن تستعرض مرشوعية األسلحة والوسائل واألساليب الحربية الجديدة قبل نرشها. وينبع أيضاً 	 

إجراء هذه االستعراضات من االلتزام بضامن احرام القانون الدويل اإلنساين.
أو 	  أو وسائل  أسلحة  أي  تتحقق من مرشوعية  أن  األول التفاقيات جنيف  اإلضايف  الربوتوكول  األطراف يف  للدول  ينبغي 

أساليب حرب جديدة عند  دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب ، وذلك عىل سبيل 
املثال من خالل وضع إجراءات أو آليات وطنية دامئة أو غريها من التدابري.

هل من عمليات إلجراءات قامئة من أجل ضامن امتثال عمليات نقل األسلحة للقانون الدويل اإلنساين؟
الدويل 	  للقانون  انتهاكات  ارتكاب  يف  استخدامها  لخطر  عرضة  تنقلها  التي  األسلحة  كانت  إذا  ما  تقيّم  أن  للدول  ينبغي 

اإلنساين. وإذا كان هناك خطر واضح لحدوث ذلك، فعليها أن متتنع عن نقل األسلحة. وينبغي لها أيضاً أن تبذل كل ما يف 
وسعها يف حدود املعقول ملنع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي يرتكبها متلقو هذه األسلحة،  ووضع حد لها.

ينبغي للدول األطراف يف معاهدة تجارة األسلحة أن تنشئ وتتعّهد نظاماً وطنياً للمراقبة يتسم "بالفعالية والشفافية"، مبا 	 
يف ذلك إجراءات لضامن احرام القانون الدويل اإلنساين يف القرارات بشأن نقل األسلحة التي تحكمها املادتان 6 و7 من 

املعاهدة.

هل من إجراء أو آلية للتحقيق يف املشاكل الهيكلية التي تحدث أثناء سري األعامل العدائية؟
ميكن للدول أن تعتمد إجراًء )مثل تحقيق إداري( من أجل التحقيق يف املشاكل الهيكلية التي تحدث أثناء سري األعامل 	 

العدائية؟
ميكن أن تنجم املشاكل الهيكلية، عىل سبيل املثال، عن عدم كفاية التدريب، أو عن استخدام سالح معني )مثل سالح 	 

معطل( أو عن سري األعامل العدائية يف سياقات معينة )مثل املناطق املكتظة بالسكان(.
قد يساعد اإلجراء يف تحديد الدروس املستخلصة واملامرسات الجيّدة التي ميكن تكرارها بعد ذلك يف سياقات أخرى أو 	 

الدول األخرى. تبادلها مع 

املوارد الرئيسية

قامئة مراجعة: التدابري املحلية لتنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
قامئة مراجعة: التدابري املحلية لتنفيذ االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

New weapons – Factsheet
معاهدة تجارة األسلحة لعام 2013 – صحيفة وقائع

 A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to
Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977 )متــاح باللغــة العربيــة عــىل الرابــط التــايل بعنــوان 

ــايف األول( ــول اإلض ــن الربوتوك ــامدة 36 م ــا لل ــلحة وفق ــتعراض األس اس
قرارات نقل األسلحة: تطبيق معايري القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان – دليل عمي

فهم معاهدة تجارة األسلحة من منظور إنساين

https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/2013-arms-trade-treaty-factsheet
https://www.icrc.org/en/publication/0902-guide-legal-review-new-weapons-means-and-methods-warfare-measures-implement-article
https://www.icrc.org/en/publication/0902-guide-legal-review-new-weapons-means-and-methods-warfare-measures-implement-article
https://www.icrc.org/en/publication/0902-guide-legal-review-new-weapons-means-and-methods-warfare-measures-implement-article
https://www.icrc.org/en/publication/0902-guide-legal-review-new-weapons-means-and-methods-warfare-measures-implement-article
https://www.icrc.org/en/publication/0902-guide-legal-review-new-weapons-means-and-methods-warfare-measures-implement-article
https://www.icrc.org/en/publication/0902-guide-legal-review-new-weapons-means-and-methods-warfare-measures-implement-article
https://www.icrc.org/ar/publication/4252-understanding-arms-trade-treaty-humanitarian-perspective
https://www.icrc.org/ar/publication/4252-understanding-arms-trade-treaty-humanitarian-perspective
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القامئة املرجعية 3-6: التدابري املتعلقة بالتخطيط ووضع امليزانية عىل النحو املناسب
ينبغــي أن يُؤخــذ تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين يف االعتبــار عنــد التخطيــط واعتــامد امليزانيــات. وينطبــق ذلــك عــىل 
ــم  ــرادى املحاك ــة، وف ــان الترشيعي ــات واللج ــاع، والهيئ ــدل والدف ــا الع ــتويات: وزارت ــف املس ــىل مختل ــة ع ــع امليزاني وض
ــرارات، ينبغــي  ــع الق ــة بشــكل فعــال يدعــامن نجــاح جمي ــط ووضــع امليزاني ــة. ونظــراً إىل أن التخطي ــات القضائي والهيئ

ــة. ــادئ التوجيهي ــا هــذه املب ــي تغطيه ــب الت ــع الجوان ــام يخــص جمي ــات في مراعــاة هــذه التوصي

هــل يُخصــص متويــل ومــوارد ماديــة كافيــة لتنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين مــن أجــل أن تفــي الدولــة بالتزاماتهــا، ســواء 
يف زمــن الســلم أو يف حــاالت النــزاع املســلح؟

ينبغي أن تراعي عمليات وضع امليزانية عىل مستوى الوزارة/اإلدارة أو الربملان أو املحكمة التكاليف املرتبطة بتنفيذ القانون 	 
الدويل اإلنساين. وقد تشمل هذه التكاليف ما يي:

متويل املؤسسات واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين )مثل اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، - 
واالستعراض القانوين لألسلحة، والبحث األكادميي بشأن القانون الدويل اإلنساين، ونرش القانون الدويل اإلنساين(.

املوارد املادية التي تراوح بني مواد التدريب )مثل كتيبات القانون الدويل اإلنساين املوجهة إىل القوات املسلحة - 
وبطاقات الجيب املوجهة إىل الجنود( واملعدات واملرافق التي يحتاج إليها املوظفون ألداء مهامهم )مثل املكاتب 

وغرف االجتامعات ونُظم االتصاالت(.

هــل تُخصــص مــوارد برشيــة كافيــة لتنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــل تتلقــى هــذه املــوارد البرشيــة تدريبــاً مناســباً 
عــىل القانــون الــدويل اإلنســاين؟

تشمل املوارد البرشية املخصصة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين ما يي:	 
املستشارين القانونيني يف القوات املسلحة )انظر املادة 82 من الربوتوكول اإلضايف األول والقاعدة 141 من دراسة - 

اللجنة الدولية بشأن القانون الدويل اإلنساين العريف(.
الخرباء القانونيني داخل اللجان الترشيعية املكلفني بالعمل عىل القضايا املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين.- 
الخرباء القانونيني داخل الوزارات/اإلدارات الذين يتناولون القضايا املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين.- 

ينبغي أن يتلقى املوظفون املخصصون تدريباً مناسباً عىل القانون الدويل اإلنساين يك ميتلكوا الخربة اإلجرائية واملواضيعية 	 
املطلوبة:

الخربة اإلجرائية: أداء مهام تراوح بني تقييم أهمية وفائدة تصديق الدولة عىل معاهدة جديدة أو االنضامم إليها، - 
وتوجيه العملية الترشيعية للدولة من أجل ضامن إدراج التزاماتها الدولية يف مختلف مستويات أُطرها الترشيعية 

واإلدارية والعملية.
الخربة املواضيعية: تشمل قضايا تراوح، عىل سبيل املثال، بني الترشيعات الداخلية بشأن حامية املمتلكات الثقافية، - 

واالنضامم إىل اتفاقية الذخائر العنقودية.

القامئة املرجعية 3-7: تدابري تبادل املامرسات الجّيدة بشأن عملية التنفيذ عىل الصعيد الوطني

القــرار "يدعــو الــدول إىل تبــادل األمثلــة عــن املامرســات الجيــدة مــن تدابــري التنفيــذ الوطنــي املتخــذة وفقــاً لاللتزامــات 

املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل اإلنســاين، فضــالً عــن التدابــري التــي قــد تتخطــى االلتزامــات الواقعــة عــىل عاتقهــا 

مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اســتخدام األدوات املوجــودة وعــرب اللجــان الوطنيــة والهيئــات 

املامثلــة املعنيــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين حيثــام وجــدت، متشــياً مــع قــرارات املؤمتــر الــدويل، مبــا فيهــا خريطــة الطريــق 

هــذه ". )الفقــرة 13 مــن منطــوق القــرار(

هل تُتخذ تدابري من أجل نرش املامرسات الجّيدة بشأن التنفيذ عىل الصعيد الوطني؟

قد تشمل األمثلة إنشاء وتعهد موقع إلكروين مخصص يجمع املعلومات ذات الصلة  )انظر القامئة املرجعية 3-1: التدابري 	 

املتعلقة بإمكانية الحصول عىل املعلومات القانونية(، وإحاطة ممثي املجتمع املدين بصورة منتظمة بأنشطة تنفيذ القانون 

الدويل اإلنساين، وتنظيم املؤمترات وحلقات العمل واألحداث املامثلة املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين.
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هل توجد مبادرة إقليمية لعرض حالة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين؟
تنرش اللجنة الدولية تقارير منتظمة عن حالة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف منطقة معينة، وذلك بالعمل مع املنظامت 	 

اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية والجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

هل يوجد مؤمتر إقليمي للدول من أجل عرض حالة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين؟
تنظم اللجنة الدولية، باالشراك مع املنظامت اإلقليمية و/أو الدول الرشيكة، مؤمترات وندوات إقليمية ميكن للدول أن 	 

تعرض فيها التقدم املحرز يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين وتحّدد الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ خطط العمل الداخلية 
)إن وجدت( وخطط العمل اإلقليمية و/أو التعهدات التي قدمتها يف املؤمترات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

هل تقدم الدولة تقارير عن تنفيذ قرارات وتعهدات املؤمتر الدويل؟
التقدم 	  بالتفصيل  تعرض  تقارير طوعية  تقديم  لألعضاء  األحمر، ميكن  والهالل  األحمر  للصليب  الدويل  املؤمتر  مع  تزامناً 

والتعهدات. القرارات  تنفيذ  يف  املحرز 

هل يجري نرش تقارير طوعية عن حالة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل املستوى الداخيل؟
ميكن أن تنظر الدولة يف نرش تقرير طوعي يعرض التدابري الداخلية الرئيسية بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين. وينبغي 	 

أن يعرض التقرير أمثلة محددة عىل التنفيذ الناجح، ويحدد املجاالت التي تتطلب مزيداً من التنفيذ. وينبغي أيضاً أن 
يتضمن التقرير تفاصيل عن العمليات الداخلية املتبعة والهيئات املشاركة يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.

ميكن أن تقود اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين صياغة التقرير كجزء من واليتها.	 
الدول األخرى عىل نرش 	  الداخي وإثرائه، وتشجيع  التنفيذ  الحوار بشأن  تعزيز  للجمهور من أجل  التقرير  إتاحة  ينبغي 

الطوعية. تقاريرها 

إذا كان تقرير طوعي قد نرُش، فهل يُخطط إلجراء تحديثات منتظمة؟
مبا أن التنفيذ الداخي للقانون الدويل اإلنساين عملية مستمرة، ينبغي للسلطات التخطيط لتحديث التقرير عىل أساس 	 

منتظم. وميكن أن يقيّم التقرير املحدث الخطوات املتخذة يف املجاالت التي سبق تحديدها عىل أنها تتطلب مزيداً من 
التنفيذ و/أو معالجة مسألة تنفيذ االلتزامات الجديدة التي أصبحت ملزمة للدولة منذ إصدار التقرير األخري.

أربع 	  الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر )كل  ليتزامن مع املؤمتر  الطوعي  التقرير  املثال، تحديث  ميكن، عىل سبيل 
اإلنساين. الدويل  للقانون  الداخي  التنفيذ  الجيّدة بشأن  املامرسات  لتبادل  يُنظم  إقليمي  أو مع منتدى  سنوات( 

مثال: مايل

يف عــام 2018، أعــّدت اللجنــة الدوليــة خريطــة مســح ألصحــاب املصلحــة مــن أجــل القطــاع القضــايئ يف مــايل. واســتُخدمت 

ــات  ــوين الداخــيل، فضــالً عــن الدينامي ــل اإلطــار القان ــن القطــاع، يف تحلي ــّدت مبســاهمة م ــي أُع الخريطــة الناتجــة، الت

الوطنيــة ودون اإلقليميــة املحيطــة باســتجابة القضــاء املــايل النتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين. وســلطت الضــوء عــىل 

التداخــالت والتناقضــات املحتملــة بــني القانــون الــدويل اإلنســاين ومســألة اإلرهــاب يف القانــون الداخــيل واآلثــار التــي قــد 

ترتــب عليهــا يف مالحقــة مرتكبــي انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين.

ــدويل اإلنســاين يف القطــاع،  ــون ال ــد احتياجــات التدريــب املتعلقــة بالقان ــة تحدي وكان الهــدف اآلخــر مــن هــذه العملي

ــد  ــم املعه ــق، نظ ــت الح ــتمرة. ويف وق ــة مس ــل تدريبي ــة عم ــم حلق ــة تصمي ــني يف عملي ــني القانوني وإدراج آراء املامرس

الوطنــي للتدريــب القضــايئ حلقــة عمــل تعكــس هــذه االحتياجــات واآلراء لفائــدة القضــاة يف شــامل مــايل ووســطها ويف 

املركــز القضــايئ املتخصــص بشــأن اإلرهــاب والجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة. وتــم تبــادل هــذا املثــال الحقــاً 

مــع دول أخــرى يف املنطقــة خــالل االجتــامع االســتعرايض الســنوي بشــأن تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين يف غــرب أفريقيــا، 

الــذي نظمتــه اللجنــة الدوليــة والجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا.
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ــخاص  ــة األش ــة بحامي ــري املتعلق ــة 4: التداب ــة املرجعي القامئ

ــلحة ــات املس ــة يف النزاع ــر خاص ــون مخاط ــن يواجه الذي

ــاء  ــيام النس ــلحة، وال س ــات املس ــن النزاع ــن م ــتضعافاً املترضري ــر اس ــخاص األك ــة األش ــدول إىل حامي ــو ال ــرار "يدع الق
واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإىل ضــامن حصولهــم عــىل مســاعدة إنســانية مالمئــة للتوقيــت وفعالــة". )الفقــرة 9 

مــن منطــوق القــرار(

ــان، وأن تأثــريه  ــر تأثــرياً مختلفــاً عــىل النســاء أو الرجــال أو الفتيــات أو الفتي ويقــّر القــرار "بــأن النــزاع املســلح قــد يؤث
قــد يختلــف أيضــاً وفــق أعامرهــم أو أي إعاقــة قــد يعانــون منهــا أو بيئتهــم االجتامعيــة، وأنــه يتعــنّي بالتــايل أخــذ هــذه 
االختالفــات يف االعتبــار عنــد تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين وتطبيقــه بهــدف تأمــني حاميــة مالمئــة للجميــع". )الفقــرة 5 

مــن ديباجــة القــرار(

ويشــدد القــرار كذلــك "عــىل أنــه مــن الــروري مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضــىل واحتياجــات الفتيــات والفتيــان الخاصــة 
ومواطــن ضعفهــم مراعــاة مالمئــة يف التخطيــط للتدريــب العســكري والعمــل اإلنســاين ويف تنفيذهــا، حســب االقتضــاء". 

)الفقــرة 6 مــن ديباجــة القــرار(

ــة مــن األشــخاص  ــات معين ــري محــددة مــن أجــل تحســني فهــم االحتياجــات املتنوعــة لفئ ــذ تداب ــدول أن تنف ينبغــي لل
واالســتجابة لهــا، واملخاطــر الخاصــة التــي تواجههــا، مثــل تنظيــم أنشــطة مخصصــة للتدريــب وبنــاء القــدرات، أو تقديــم 
ــة  ــني جه ــة وتعي ــة مخصص ــامد ميزاني ــرى اعت ــة األخ ــمل األمثل ــرى. وتش ــات أخ ــتحداث سياس ــانية واس ــاعدة اإلنس املس
ــة، ووضــع أوامــر تشــغيلية عســكرية محــددة  ــة، وســن الترشيعــات الداخلي ــوزارات/اإلدارات ذات الصل اتصــال داخــل ال

ــات العســكرية. ــوى محــدد إىل الكتيب ــة محت وإجــراءات تشــغيل قياســية، وإضاف

والطريقــة األخــرى لتحســني تقييــم االحتياجــات املتنوعــة لهــذه الفئــات هــي التأكــد مــن أن أولئــك الذيــن قــد يتواصلــون 
ــن  ــخاص الذي ــمل األش ــن أن يش ــانية. وميك ــات اإلنس ــات أو األزم ــور االحتياج ــل ظه ــم قب ــب املالئ ــون التدري ــا يتلق معه
يتلقــون هــذا التدريــب أفــراد القــوات املســلحة الذيــن قــد يتواصلــون مــع األطفــال أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة )أثنــاء ســري 
ــزة التــي قــد تشــارك يف  األعــامل العدائيــة أو يف مــكان االحتجــاز أو أي أماكــن أخــرى(، واملنظــامت اإلنســانية غــري املتحيّ

تقديــم املســاعدة إىل الفئــات املهمشــة أو املعرضــة للخطــر، وأعضــاء الجمعيــات الوطنيــة.

هــل يتلقــى األفــراد الذيــن لديهــم تأثــري محتمــل عــىل الحاميــة واملســاعدة املقدمتــني إىل األشــخاص املترضريــن مــن النزاع 
املســلح تدريبــاً مناســباً ميكّنهــم مــن مراعــاة املخاطــر املحــددة التــي تواجههــا بعــض الفئــات )مثــل األطفــال واألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة وضحايــا العنــف الجنــي(؟
نظراً إىل أن احتياجات األفراد تختلف باختالفهم، فمن املهم أن يفهم أولئك الذين قد يتفاعلون معهم )وكذلك أولئك الذين 	 

عليهم التزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين( طبيعة هذه االحتياجات املختلفة.
عىل سبيل املثال، ينبغي أن يتلقى األفراد الذين قد يتواصلون مع األطفال املتررين من النزاع املسلح تدريباً مناسباً عىل 	 

مبدأ مصلحة الطفل الفضىل. وينبغي أيضاً أن يتلقوا تدريباً محدداً عىل كيفية التواصل مع األطفال املستضعفني بشكل 
خاص، مبا يف ذلك القرص غري املصحوبني بذويهم.

ينبغي أيضاً أن يتلقى األفراد الذين من املحتمل أن يتفاعلوا مع ضحايا العنف الجنيس تدريباً خاصاً من أجل تجنب تعرض 	 
الضحايا إليذاء ثانوي.

ينبغي أن يتلقى األفراد الذين لديهم تأثري محتمل عىل الحامية واملساعدة املقدمتني إىل األشخاص ذوي اإلعاقة تدريباً عىل 	 
الحواجز املادية والتواصلية والسلوكية واملؤسسية وغريها من الحواجز التي يواجهونها من أجل الحصول بشكل متكافئ 
البيانات املصنفة حسب اإلعاقة  تدريبهم عىل أهمية جمع  أيضاً  الدويل اإلنساين. وينبغي  القانون  الحامية مبوجب  عىل 

وتحليلها أثناء تنفيذ هذه األنشطة، من أجل ضامن مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة عىل النحو الواجب.
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هــل تُخصــص مــوارد برشيــة وماديــة وماليــة وغريهــا مــن املــوارد بشــكل كاف مــن أجــل الوفــاء بااللتزامــات تجــاه الفئات 
املهمشــة واملعرضــة للخطــر يف حالــة نشــوب نــزاع مســلح؟ وهــل تُؤخــذ احتياجــات هــذه الفئــات يف االعتبــار عنــد وضــع 
امليزانيــة الخاصــة باملســاعدات اإلنســانية والعمليــات العســكرية )مثــل األماكــن التــي يُحتجــز فيهــا أفــراد هــذه الفئــات(؟

قد تشمل األمثلة عىل االعتبارات املتعلقة باملوارد وامليزانية ما يي:	 
متويل الربامج اإلنسانية الخاصة بالفئات املهمشة واملعرضة للخطر.- 
متويل دورات تدريبية محددة بشأن احتياجات هذه الفئات.- 
تعيني خرباء.- 
التخطيط ملرافق احتجاز مناسبة ومزودة مبوظفني مالمئني )عىل سبيل املثال، ينبغي أن تضمن القوات املسلحة وجود - 

عدد كاٍف من املوظفات لإلرشاف عىل املحتجزات املحتمالت(.
إعداد خريطة مسح للموارد والسياسات والخرباء املعنيني بحامية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. 	  ينبغي أيضاً 

وميكن أن تساعد هذه العملية يف تحديد وفهم وسّد أي فجوات بني احتياجات هذه الفئات وما يجري توفريه حالياً من 
خدمات فيام يتعلق بالحامية واملساعدة.

ــات  ــاء العملي ــة أثن ــي تواجــه مخاطــر معين ــات الت ــاة احتياجــات الفئ ــدى مراع ــم م ــة أو إجــراء لتقيي هــل توجــد آلي
ــابقة؟ ــانية الس ــاعدة اإلنس ــج املس ــكرية وبرام العس

تشكل هذه اآللية طريقة ميكن االستفادة منها لجمع املامرسات الجيّدة والدروس املستخلصة من أجل تبادلها الحقاً مع 	 
الدول أو املنظامت األخرى.

مثال: كولومبيا
يف 3 حزيران/يونيــو 2014، اعتمــد برملــان كولومبيــا قانونــاً ينــص عــىل إمكانيــة لجــوء ضحايــا العنــف الجنــي إىل القضــاء، 
وال ســيام ضحايــا العنــف الجنــيس املرتبــط بالنــزاع. ويوســع القانــون تعريــف العنــف الجنــي ضــد األشــخاص املحميــني 
عــىل النحــو املحــدد يف القانــون الــدويل اإلنســاين ليشــمل جرائــم مثــل اإلكــراه عــىل الدعــارة والتعقيــم والحمــل واإلجهاض 
والتعــري. وتنــص املــادة 16 أيضــاً عــىل أنــه ال يوجــد قانــون تقــادم فيــام يخــص جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية 

وجرميــة اإلبــادة الجامعيــة - مبــا يف ذلــك العنــف الجنــيس الــذي يشــكل جرميــة مــن هــذه الجرائــم.

ويعتمــد القانــون نهجــاً متعــدد األوجــه لتلبيــة احتياجــات ضحايــا العنــف الجنــيس. وعــىل ســبيل املثــال، ينــص الفصــل 4 
عــىل أنــه يحــق لضحايــا هــذه الجرائــم الحصــول عــىل الدعــم النفــيس وتلقــي الرعايــة الطبيــة مجانــاً.
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املوارد الرئيسية

 Checklist: Domestic Implementation of International Humanitarian Law Prohibiting Sexual
Violence

النازحون داخليًا والقانون الدويل اإلنساين - صحيفة وقائع
الحامية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة – صحيفة وقائع

املفقودون وعائالتهم - صحيفة وقائع
منــع االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف الجنــيس أثنــاء النزاعــات املســلحة واملعاقبــة الجنائيــة عليهــا _ صحيفــة 

ئع وقا
 Domestic implementation of a comprehensive system of protection for children associated with
armed forces or armed groups – Guiding principles
How law protects persons with disabilities in armed conflict

القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــات النزاعــات املســلحة املعــارصة - تجديــد االلتــزام بالحاميــة يف النزاعــات املســلحة 
ــاً: احتياجــات الســكان املدنيــني يف النزاعــات  مبناســبة الذكــرى الســنوية الســبعني التفاقيــات جنيــف )الفصــل ثالث
ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة"، و"الحصــول  ــاً"، و"حامي ــارة – "النازحــون داخلي ــد: مســائل مخت ــة بشــكل متزاي الطويل

عــىل التعليــم"(

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت حكومة بوركينا فاسو وجمعية الصليب األحمر لبوركينا فاسو باتخاذ تدابري لتحسني نرش قواعد 
    القانون الدويل اإلنساين بشأن حامية الفئات املستضعفة )مثل النساء، واألطفال، واألشخاص املحرومني من 

    الحرية، والنازحني داخلياً، والالجئني(.
	   تعهدت إيطاليا بأن تويل يف تدريبها العسكري وعىل جميع مستويات التخطيط واتخاذ القرارات عىل الصعيد 
    العسكري االعتبار الواجب الحتياجات األطفال املتررين من النزاعات املسلحة، مبا يف ذلك من خالل تنظيم 

    دورات تدريبية خاصة للقوات العسكرية الوطنية بشأن حقوق األطفال يف النزاعات املسلحة.
	   تعهدت إسبانيا والصليب األحمر اإلسباين بدعم نرش املستشارين يف مجال حامية األطفال يف عمليات حفظ 

    السالم.
	   تعهدت اململكة املتحدة والصليب األحمر الربيطاين بتحسني حصول جميع الناجني من العنف الجنيس 

    والعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل الرعاية الشاملة.

https://www.icrc.org/en/document/checklist-domestic-implementation-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual
https://www.icrc.org/en/document/checklist-domestic-implementation-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual
https://www.icrc.org/en/document/checklist-domestic-implementation-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual
https://www.icrc.org/ar/document/internally-displaced-persons-and-international-humanitarian-law-factsheet
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kregc.htm
https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ar/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://www.icrc.org/ar/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/en/document/how-law-protects-persons-disabilities-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/document/how-law-protects-persons-disabilities-armed-conflict
https://www.icrc.org/ar/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/ar/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/ar/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://rcrcconference.org/ar/pledge/diffusion-du-droit-international-humanitaire-au-niveau-national-a-travers-la-mise-en-oeuvre-du-plan-daction-national-2019-2023-de-mise-en-oeuvre-du-dih-et-de-celui-de-la-cedeao-20192023/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/diffusion-du-droit-international-humanitaire-au-niveau-national-a-travers-la-mise-en-oeuvre-du-plan-daction-national-2019-2023-de-mise-en-oeuvre-du-dih-et-de-celui-de-la-cedeao-20192023/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/diffusion-du-droit-international-humanitaire-au-niveau-national-a-travers-la-mise-en-oeuvre-du-plan-daction-national-2019-2023-de-mise-en-oeuvre-du-dih-et-de-celui-de-la-cedeao-20192023/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/proteccion-de-los-menores-en-los-conflictos-armados-conjunta-de-espana-y-cruz-roja-espanola/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
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القامئــة املرجعيــة 5: الــردع الجنــايئ ومنــع انتهــاكات القانون 

ــاين الدويل اإلنس
القرار "يُذكر بااللتزامات الواقعة عىل عاتق األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول بأن تتخذ 
أي إجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون أو يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات 

الجسيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول، حسب االقتضاء". )الفقرة 11 من منطوق القرار(

والقرار "يذكّر ... بااللتزامات ... مبالحقة املتهمني باقراف مثل هذه املخالفات الجسيمة أو باألمر باقرافها، وبتقدميهم إىل 
محاكمها، أياً كانت جنسيتهم، أو وفقاً ألحكام ترشيعها تسليم هؤالء األشخاص إىل طرف متعاقد معني آخر ملحاكمتهم". 

)الفقرة 12 من منطوق القرار(

هذه  وتنبع  اإلنساين.  الدويل  القانون  انتهاكات  ومنع  الجنايئ  بالردع  يتعلق  فيام  مختلفة  التزامات  الدول  عاتق  عىل  تقع 
االلتزامات من معاهدات القانون الدويل اإلنساين التي صادقت عليها أو انضمت إليها، ومن القانون الدويل اإلنساين العريف. 
اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949 والربوتوكول اإلضايف األول الدول رصاحة بأن  وعىل سبيل املثال، تلزم 
تتخذ أي إجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل األشخاص الذين يقرفون أو يأمرون باقراف إحدى املخالفات 
الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين. ومن ناحية أخرى، يلزم الربوتوكول اإلضايف الثالث الدول بأن تضمن أن ترشيعاتها الداخلية 
القانون  الحمراء. ومبوجب  والكريستالة  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  استعامل شارات  كاٍف سوء  بشكل  وتعاقب  متنع 
الدويل اإلنساين العريف، يتعني عىل الدول التحقيق يف جرائم الحرب التي يُدعى بأنها ارتُكبت من جانب مواطنيها أو قواتها 
املسلحة، أو عىل أراضيها، ومالحقة مرتكبيها عند االقتضاء. ويتعني أيضاً عىل الدول التحقيق يف جرائم الحرب التي تقع يف 
نطاق اختصاصها، ومالحقة األشخاص املشتبه يف ارتكابهم هذه الجرائم، عند االقتضاء. وعالوة عىل ذلك، يقع عىل عاتق الدول 
االلتزام بالتصدي لجميع االنتهاكات األخرى التفاقيات جنيف. ويعني هذا أنه يجوز للدول أن تتخذ مجموعة واسعة من 

التدابري لوضع حد لالنتهاكات ومنع تكرارها.

ويف املامرسة العملية، ال يعد اعتامد ترشيعات جنائية مناسبة كافياً يف حد ذاته. وكام هو الحال بالنسبة إىل تنفيذ القانون 
الدويل اإلنساين بشكل عام، تتطلب املالحقة الفعالة ملرتكبي االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون 
الدويل اإلنساين تهيئة بيئة مواتية. وبعبارة أخرى، ينبغي للدول أن تتخذ سلسلة من الخطوات والتدابري املتعلقة بنظام القضاء 

الجنايئ - تشمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة املختلفة - حتى قبل وقوع االنتهاكات.

ويعرض الرسم البياين أدناه العنارص املكونة للبيئة املواتية، ويجري رشحها مبزيد من التفصيل يف القوائم املرجعية التالية.
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بيئة
مواتية 

اللجان الوطنية للقانون 
الدويل اإلنساين

تدريب مناسب )للقضاة 
واملحامني والرشطة 

واملحققني( 

اإلرادة السياسية 
واإلرادة القضائية 

واملجتمع املدين
 )عالقتها بالنرش( 

تدابري مالمئة للضحايا 
والشهود )أثناء املحاكمة 
وخارج قاعة املحكمة( 

مؤسسات مالمئة ذات 
اختصاصات واضحة 

موارد )برشية ومادية 
ومالية( كافية

اتفاق التعاون القضايئ 
وتسليم املجرمني 

أدوات مالمئة تُتاح 
للمتخصصني والتقنيني، 

وغريهم )ألغراض 
التحقيق مثالً(

 القامئة املرجعية 5-1: الجوانب الترشيعية
ترشيعات جنائية مالمئة

تعريف الجرائم والعقوبات
ــلحة  ــات املس ــة يف النزاع ــاين املرتكب ــدويل اإلنس ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــة االنته ــات الداخلي ــر الترشيع ــل تحظ ه
الدوليــة، فضــالً عــن االنتهــاكات الخطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة يف النزاعــات املســلحة الدوليــة وغــري الدوليــة 

عــىل الســواء؟
الدولية، فضالً عن 	  املسلحة  النزاعات  املرتكبة يف  الجسيمة  االنتهاكات  ل وتجرّم  تفصِّ تعتمد ترشيعات  أن  للدول  ينبغي 

السواء. الدولية عىل  الدولية وغري  املسلحة  النزاعات  املرتكبة يف  اإلنساين  الدويل  للقانون  األخرى  الخطرية  االنتهاكات 
ميكن القيام بذلك عن طريق سن نص ترشيعي جديد )مثل "قانون اتفاقيات جنيف" أو "قانون جرائم الحرب"( أو من 	 

خالل إدراج االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين يف القانون الجنايئ القائم.

هل تنص الترشيعات الداخلية عىل عقوبات مفّصلة تعكس خطورة الجرائم؟
ينبغي للترشيعات الداخلية، عىل األقل:	 

تعريف كل جرمية والعنارص املكونة لها.- 
تعريف  طبيعة العقوبات الجنائية واجبة التطبيق وشدتها.- 
تحديد الهيئات املسؤولة عن إصدار العقوبات وتنفيذها.- 

أمناط املسؤولية الجنائية
هل تتيح الترشيعات الداخلية أمناًطا مختلفة من املسؤولية، مثل مسؤولية األفراد والقادة والرؤساء؟

ينبغي أاّل تقّر الترشيعات الداخلية باملسؤولية الجنائية لألفراد الذين يرتكبون الجرائم فقط، بل أيضاً أولئك الذين يأمرون 	 
بارتكابها والذين ال يتخذون التدابري املناسبة ملنع مرؤوسيهم من ارتكابها.
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قانون التقادم
ــدويل  ــون ال ــة مالحقــة االنتهــاكات الجســيمة وغريهــا مــن االنتهــاكات الخطــرية للقان هــل تضمــن الترشيعــات الداخلي

ــادم؟ ــون التق ــت، دون أن تخضــع لقان اإلنســاين يف أي وق
ينص القانون الدويل اإلنساين العريف عىل أن قانون التقادم ال ينطبق عىل جرائم الحرب املرتكبة يف النزاعات املسلحة الدولية 	 

الكتيبات  بجالء يف  يتضح ذلك  وأن  الداخلية عىل ذلك رصاحة،  الترشيعات  تنص  أن  وينبغي  السواء.  الدولية عىل  وغري 
العسكرية، ال سيام إذا كانت الجرائم الداخلية األخرى تخضع عموماً لقانون التقادم.

الضامنات القضائية
هــل تضمــن الترشيعــات الداخليــة أن أي شــخص يحاكــم عــىل انتهــاك جســيم أو انتهــاك خطــري للقانــون الــدويل اإلنســاين 

لــه الحــق يف محاكمــة عادلــة وفقــاً للضامنــات القضائيــة؟
ينبغي أن تعكس الترشيعات الداخلية كحد أدىن، الضامنات القضائية الرئيسية التالية:	 

ال يُدان أي شخص أو يصدر عليه حكم إاّل مبحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضامنات القضائية األساسية.- 
يجب أن تنص اإلجراءات عىل إعالم املتهم دون إبطاء بتفاصيل الجرمية املنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم جميع - 

الحقوق وجميع الوسائل الرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته.
ال يُدان أي شخص بجرمية إاّل عىل أساس املسؤولية الجنائية الفردية.- 
ال يجوز أن يُتهم أي شخص أو يُدان بجرمية عىل أساس إتيانه فعالً أو تقصرياً مل يكن يشكل جرمية طبقاً للقانون - 

الوطني أو القانون الدويل الذي كان 
يخضع له وقت اقرافه للفعل. كام ال يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجرمية. ومن - 

حق مرتكب الجرمية فيام لو نص القانون –بعد ارتكاب الجرمية– عىل عقوبة أخف أن يستفيد  من هذا النص.
يُعترب املتهم بجرمية بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً.- 
يحق لكل متهم بجرمية أن يُحاكم حضورياً.- 
ال يجوز أن يُرغم أي شخص عىل اإلدالء بشهادة عىل نفسه أو عىل االعراف بأنه مذنب.- 
يحق ألي شخص متهم بجرمية أن يناقش شهود اإلثبات أو يكلف الغري مبناقشتهم كام يحق له استدعاء ومناقشة - 

شهود النفي طبقاً للرشوط ذاتها التي يجري مبوجبها استدعاء شهود اإلثبات.
ال يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجرمية سبق أن صدر بشأنها حكم نهايئ طبقاً للقانون - 

ذاته واإلجراءات القضائية ذاتها املعمول بها لدى الطرف الذي يربئ أو يدين هذا الشخص.
للشخص الذي يتهم بجرمية الحق يف أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً.- 
يجب تنبيه أي شخص يصدر بحقه حكم ولدى النطق بالحكم إىل اإلجراءات القضائية وغريها التي يحق له االلتجاء - 

إليها وإىل املدد الزمنية التي يجوز له خاللها أن يتخذ تلك اإلجراءات.

ترشيعات مالمئة فيام يتعلق مبنع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
هل تنص الترشيعات الداخلية عىل تدابري مالمئة ملنع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين غري االنتهاكات الجسيمة؟

االنتهاكات 	  غري  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  وكبح(  وقف  )أي  ملنع  الالزمة  التدابري  باعتامد  التزام  الدول  عىل  يقع 
يي: ما  التدابري  تشمل هذه  أن  وميكن  الجسيمة. 

التدابري اإلدارية.- 
التدابري التأديبية.- 
التدابري املالية.- 
إصدار التعليامت.- 

الدويل 	  للقانون  االنتهاكات األخرى  الجسيمة من خالل تجريم  االنتهاكات  بتجريم  التزاماتها  تجاوز  أيضاً  الدول  قد تقرر 
أيضاً. اإلنساين 
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املوارد الرئيسية

Judicial guarantees and safeguards – Factsheet
أساليب إدراج العقوبة يف القانون الجنايئ – صحيفة وقائع
االختصاص العاملي بالنسبة لجرائم الحرب – صحيفة وقائع

القانــون الــدويل اإلنســاين – دليــل للربملانيــني )"مــا التدابــري التــي ميكــن للربملانيــني اتخاذهــا لضــامن معاقبــة مرتكبــي 
انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين؟"، الصفحــة 49(

القامئة املرجعية 5-2: الجوانب القضائية واإلجرائية
مؤسسات مالمئة ذات اختصاصات واضحة

هل بنود االختصاص واضحة وخالية من الغموض؟
يف حاالت تنازع االختصاص )عىل سبيل املثال بني املحاكم العسكرية واملدنية، أو بني املحاكم والهيئات القضائية املنشأة 	 

يف مناطق مختلفة من البلد نفسه(، ينبغي أن تكون الترشيعات الداخلية واضحة بشأن اإلجراء الذي ميّكن من تحديد 
املختصة. املحكمة 

ــة أساســاً لالختصــاص العاملــي ملالحقــة االنتهــاكات الجســيمة وغريهــا مــن االنتهــاكات  هــل تضــع الترشيعــات الداخلي
ــدويل اإلنســاين؟ ــون ال الخطــرية للقان

يحق للدول، مبوجب القانون الدويل اإلنساين العريف، أن تخّول محاكمها الوطنية صالحية االختصاص العاملي للنظر يف جرائم 	 
الحرب. وال ميس هذا الحق بالتزام الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول بالنّص عىل االختصاص 

العاملي بشأن االنتهاكات الجسيمة يف ترشيعاتها الوطنية.

ــي  ــا الت ــل يف القضاي ــىل األق ــم، ع ــتبه فيه ــليم املش ــائل لتس ــة بوس ــم الداخلي ــة املحاك ــات الداخلي ــزود الترشيع ــل ت ه
ــاين؟ ــدويل اإلنس ــون ال ــيمة للقان ــاكات جس ــىل انته ــوي ع تنط

إضافة إىل توفري أساس قانوين يف الترشيعات الداخلية لتسليم  األشخاص املُدعى بارتكابهم االنتهاكات، ينبغي إبرام اتفاقات 	 
التسليم مع دول أخرى من أجل تيسري العملية.

تحقيقات جنائية مالمئة
ــة  ــار املامرس ــاد، يف إط ــتقالل والحي ــات االس ــة متطلب ــات الجنائي ــراء التحقيق ــن إج ــؤولة ع ــة املس ــتويف الهيئ ــل تس ه

ــواء؟ ــىل الس ــون ع والقان
ينبغي أن يكون كل من الهيئة املسؤولة عن إجراء التحقيقات الجنائية واألفراد الذين يضطلعون بهذه التحقيقات مستقلني 	 

ومحايدين. وينبغي أن يكونوا قادرين عىل إجراء تحقيقاتهم دون تدخل خارجي، مبا يف ذلك من الدول و/أو أطراف النزاع، 
ودون ضغوط سياسية.

ينبغي النّص عىل مبدأي االستقالل والحياد يف الترشيعات الداخلية. وينبغي أن ينص القانون عىل ضامنات كافية وأن توضع 	 
موضع التنفيذ يف املامرسة.

هل توجد إجراءات مالمئة وكافية للحفاظ عىل سالمة األدلة؟
ينبغي اعتامد تدابري مالمئة للحفاظ عىل سالمة األدلة، وتنفيذها مقدماً، أي قبل نشوء الحاجة إىل جمع األدلة. وبعبارة 	 

ينبغي وضع: أخرى، 
اسراتيجية أو بروتوكول مالئم ومتاميز من أجل جمع أنواع مختلفة من األدلة )مثل األدلة املستمدة من الشهادات، - 

واألدلة املستمدة من مقاطع الفيديو، واألدلة الرقمية، وتقارير الترشيح(، وتحليليها وحفظها وتخزينها.
اسراتيجية أو بروتوكول لحامية رسية املعلومات الحساسة )مثل هوية الضحايا والشهود(.- 
نظام لحفظ وتعقب سلسلة الحفظ، مبا يف ذلك قامئة األفراد الذين قد يكون لديهم أو كان لديهم إمكانية االطالع عىل - 

األدلة، واملعايري التي مينح مبوجبها لهؤالء األفراد حق االطالع عىل هذه األدلة.
ينبغي للمحققني اإلملام بهذه اإلجراءات قبل جمع أي أدلة.	 
ينبغي جمع األدلة بطريقة تضمن مقبوليتها يف محكمة جنائية.	 

https://www.icrc.org/en/document/judicial-guarantees-and-safeguards-factsheet
https://www.icrc.org/en/document/judicial-guarantees-and-safeguards-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/methods-incorporating-punishment-criminal-law-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
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تدابري مالمئة للضحايا والشهود
هل توفر الترشيعات الداخلية تدابري حامية للضحايا والشهود خارج قاعة املحكمة وإجراءات املحكمة؟

ينبغي تصميم تدابري هذه الحامية من أجل حامية أمن الضحايا والشهود وسالمتهم الجسدية والنفسية، مبا يف ذلك من 	 
خالل تقديم الدعم النفيس.

ذات 	  أو  معني  لخطر  املعرضة  الفئات  لحامية  محددة  تدابري  تعتمد  أن  للدول  يجوز  العامة،  الحامية  تدابري  إىل  إضافة 
الجنيس. العنف  وضحايا  األطفال  مثل  الخاصة،  االحتياجات 

ــاء التحقيــق وأي إجــراءات قضائيــة تجــري يف  ــا والشــهود أثن هــل توفــر الترشيعــات الداخليــة تدابــري الحاميــة للضحاي
قاعــة املحكمــة؟

ينبغي أن تحمي هذه اإلجراءات، عىل سبيل املثال، الضحايا والشهود من أعامل التهديد واالنتقام، وتحمي هويتهم، ومتنع 	 
املحامني الذين يعملون ملصلحة املدعى عليه من طرح أنواع معينة من األسئلة غري املالمئة.

إضافة إىل تدابري الحامية العامة التي قد تنطبق أثناء إجراءات املحكمة، يجوز للدول أن تعتمد تدابري محددة لحامية 	 
الجنيس. العنف  الخاصة، مثل األطفال وضحايا  أو ذات االحتياجات  املعرضة لخطر معني  الفئات 

هــل يتلقــى املحققــون وضبــاط الرشطــة واملحامــون واملدعــون العامــون والقضــاة وموظفــو املحكمــة اآلخــرون تدريبــاً 
مناســباً إلجــراء مقابــالت مــع الضحايــا والشــهود، والتواصــل معهــم؟ وهــل يغطــي هــذا التدريــب عــىل وجــه التحديــد 
أوجــه التواصــل مــع فئــات معينــة مــن الضحايــا والشــهود، مثــل األطفــال وضحايــا العنــف الجنــي؟ وهــل هــذا التدريب 

إلزامــي أم اختيــاري؟
من شأن هذا التدريب أن يساعد يف التخفيف إىل أدىن حد من مخاطر اإليذاء الثانوي وتجنب إلحاق رضر إضايف بالضحايا 	 

والشهود.

هل تنص الترشيعات الداخلية عىل إمكانية حصول الضحايا عىل تعويض مالئم، مبا يف ذلك تعويض مايل؟
ينبغي يف إطار مامرسة جيّدة أن يتمكن الضحايا من التامس التعويض عن االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات 	 

الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، إما من خالل الربامج اإلدارية أو اإلجراءات القضائية.

املوارد الرئيسية

 Checklist: Domestic Implementation of International Humanitarian Law Prohibiting Sexual
Violence

االختصاص العاملي بالنسبة لجرائم الحرب – صحيفة وقائع
مبادئ توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين: القانون والسياسة واملامرسة الجيدة

https://www.icrc.org/en/document/checklist-domestic-implementation-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual
https://www.icrc.org/en/document/checklist-domestic-implementation-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual
https://www.icrc.org/en/document/checklist-domestic-implementation-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual
https://www.icrc.org/ar/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
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القامئة املرجعية 5-3: األدوات واملوارد واإلرادة املناسبة ملالحقة مرتكبي االنتهاكات أو منع هذه 
االنتهاكات

تدريب مناسب
ــاً منتظــامً  ــة اآلخــرون تدريب ــو املحكم ــون والقضــاة وموظف ــون العام ــاط الرشطــة واملدع ــون وضب ــى املحقق هــل يتلق

ــدويل اإلنســاين؟ ــون ال ومناســباً عــىل القان
ينبغي إتاحة تدريب مناسب عىل القانون الدويل اإلنساين للقضاة وأيضاً ملوظفي املحكمة وغريهم من املشاركني يف نظام 	 

القضاء الجنايئ )مثل املحققني وضباط الرشطة(. وينبغي يف وضع مثايل أاّل يكون هذا التدريب متاحاً ملرة واحدة فقط، بل 
ينبغي أن يكون عملية تعلم مستمرة

هــل يُتــاح التدريــب القانــوين للمامرســني الذيــن يضطلعــون باملرافعــة والتقــايض يف القضايــا املعروضــة عــىل املحاكــم، 
التــي تتعلــق بالقانــون الــدويل اإلنســاين؟

ينبغي أن يتلقى أيضاً املحامون الذين يعملون يف القطاع الخاص تدريباً عىل القانون الدويل اإلنساين، نظراً إىل أنه ميكنهم 	 
أن ميثلوا األشخاص املُدعى بارتكابهم االنتهاكات أو الضحايا املحتملني يف اإلجراءات القضائية.

موارد وأدوات كافية
ــك األدوات  ــا يف ذل ــة، مب ــة واملادي ــة والبرشي ــوارد املالي ــث امل ــن حي ــة )م ــوارد الكافي ــق بامل ــزود ســلطات التحقي هــل تُ

ــق(؟  ــة والتحقي ــة الرشعي ــة والتقني ــوم الطبي ــة بالعل ــات الخاص ــاليب والتكنولوجي واألس
قد يتطلب التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك التحقيقات الجنائية يف االنتهاكات الجسيمة وغريها من 	 

االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، خربة خاصة وأساليب تحقيق محددة. وينبغي مراعاة ذلك يف عملية التخطيط 
للميزانية.

هــل تـُـزود املحاكــم والهيئــات القضائيــة ذات االختصــاص بشــأن االنتهــاكات الجســيمة وغريهــا مــن االنتهــاكات الخطــرية 
للقانــون الــدويل اإلنســاين باملــوارد الكافيــة )مــن حيــث املــوارد املاليــة والبرشيــة واملاديــة(؟

قد ينشأ عن مالحقة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين تكاليف إضافية 	 
)عىل سبيل املثال، إذا جرى جزء من التحقيق يف دولة أخرى( وغالباً ما تتطلب مستوى معيناً من الخربة. وينبغي أيضاً 

مراعاة ذلك يف عملية التخطيط للميزانية.

هــل يســهل حصــول املامرســني القانونيــني واألوســاط األكادمييــة وعامــة النــاس عــىل الترشيعــات الداخليــة واالجتهــادات 
القضائيــة، وهــل هــي متاحــة لهــم بيــر؟

عىل 	  الحصول  إمكانية  الناس  وعامة  املدين  واملجتمع  الضحايا  ومنظامت  األكادميية  واألوساط  للمحامني  يُتاح  أن  ينبغي 
املعلومات  عىل  الحصول  بإمكانية  املتعلقة  التدابري   :1-3 املرجعية  القامئة  أيضاً  )انظر  الصلة  ذات  القانونية  املعلومات 

القانونية(.

اإلرادة السياسية واإلرادة القضائية واملجتمع املدين
هــل يــدرك املشــاركون يف نظــام القضــاء الجنــايئ )مبــا يف ذلــك وزارة/إدارة العــدل واملحامــون والقضــاة واملدعــون العامــون 

واملحققــون وضبــاط الرشطــة( واملجتمــع املــدين أهميــة مالحقــة مرتكبــي جرائــم الحرب؟
من أجل أن يكون ردع الجرائم الجنائية فعاالً ومنهجياً )بدالً من إجراء ملرة واحدة(، ينبغي للمشاركني يف نظام القضاء 	 

الجنايئ أن يؤمنوا بأهمية هذه اإلجراءات. وميكن أن يساعد تنظيم جلسات النرش وإتاحة فرص لتبادل الخربات عىل تعزيز 
اإلرادة السياسية واملؤسسية.

ميكن أيضاً أن يؤدي املجتمع املدين دوراً مهامً من خالل اإلبالغ باالنتهاكات الجسيمة واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل 	 
اإلنساين التي ينبغي التحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها عند االقتضاء.
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القامئة املرجعية 5-4: التعاون بني الجهات الفاعلة
التعاون القضايئ

هل تنص الترشيعات الداخلية عىل إمكانية التعاون القضايئ مع دول أخرى؟
ينبغي للدول، بقدر اإلمكان وحسب االقتضاء، أن تتعاون مع دول أخرى يف التحقيق مع مجرمي الحرب املشتبه فيهم يف 	 

النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية عىل السواء، ومالحقتهم ومحاكمتهم.
تشمل األمثلة عىل التعاون واملساعدة القضائيني ما يي:	 

تقديم املساعدة املتبادلة يف اإلجراءات الجنائية املنفذة خارج البلد.- 
تيسري عمليات التحقيق.- 
تبادل الوثائق.- 
جمع األدلة وتقييمها وحفظها.- 
القبض عىل املشتبه فيهم و/أو مالحقتهم و/أو تسليمهم.- 
تنفيذ العقوبات الجنائية الصادرة يف واليات قضائية أخرى.- 

هل ُوّقعت اتفاقات تعاون مع دول أو منظامت أخرى؟
ميكن للدول أن توقع اتفاقات تعاون وتبادل للمعلومات مع دول أخرى.	 

هــل توجــد منصــة أو آليــة تســمح للــدول بتبــادل املامرســات الجّيــدة بشــأن التحقيــق مــع مجرمــي الحــرب ومالحقتهــم 
ومحاكمتهم؟

قد توفر املؤمترات واالجتامعات واألحداث األخرى اإلقليمية ودون اإلقليمية و/أو الدولية املعقودة بصورة منتظمة فرصة 	 
للدول من أجل تبادل املامرسات الجيّدة.

مثال: كندا
ــة  ــادة الجامعي ــة اإلب ــق بحرمي ــم تتعل ــبع تُه ــة يف س ــم اإلدان ــك حك ــتئناف يف كيبي ــة االس ــدت محكم ــام 2014، أي يف ع
ــدا عــام 1994.  ــة التــي وقعــت يف روان ــادة الجامعي ــم الحــرب التــي ارتُكبــت خــالل اإلب ــم ضــد اإلنســانية وجرائ والجرائ
وبذلــك، أكــدت املحكمــة االختصــاص العاملــي للمحاكــم الكنديــة بالنســبة إىل هــذه الجرائــم. وُوجهــت التُهــم إىل املتهمــني 
مبوجــب القانــون الكنــدي الخــاص بالجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، الــذي اعتُمــد يف عــام 2000. وأمكــن إجــراء 
هــذه املحاكمــة بفضــل الربنامــج الخــاص بالجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، الــذي وضعتــه وزارة العــدل لتيســري 
التعــاون مــع وزارة الهجــرة وغريهــا مــن الــوزارات بشــأن تحديــد األشــخاص املُدعــى بارتكابهــم هــذه الجرائــم، والنظــر يف 

مالحقتهــم جنائيــاً أو تســليمهم عنــد االقتضــاء.

وحظيــت نتيجــة هــذه القضيــة بتغطيــة إعالميــة واســعة يف كنــدا، وكانــت موضــوع الكثــري مــن الجــدال والنقــاش بــني 
العلــامء. ومؤخــراً، نــرشت منظــامت املجتمــع املــدين تقريــراً عــن الربنامــج، تدعــو فيــه إىل متويــل إضــايف مــن أجــل مالحقــة 

مرتكبــي جرائــم الحــرب.
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املوارد الرئيسية

التعاون يف مجال تسليم مرتكبي الجرائم واملساعدة القضائية يف املسائل الجنائية – صحيفة وقائع
االختصاص العاملي بالنسبة لجرائم الحرب – صحيفة وقائع

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت بلجيكا والصليب األحمر البلجيي برسم خريطة من أجل تحديد مختلف القضاة الذين قد يواجهون 
    قضايا تتعلق بالقانون الدويل اإلنساين، وتقييم التدريب املتاح لهم الذي يتعلق بالقانون الدويل اإلنساين. وتعهدا 

    أيضاً بإدراج وحدة اختيارية بشأن القانون الدويل اإلنساين يف الدورة التدريبية اإللزامية للقضاة.
	  تعهدت اململكة املتحدة والصليب األحمر الربيطاين بتكثيف العمل ملنع العنف الجنيس والعنف القائم عىل 

   النوع االجتامعي والتصدي لهام، مبا يف ذلك من خالل تعزيز توفري قنوات إبالغ آمنة ومتاحة ومركزة عىل الناجني 
   من أجل التصدي لإلفالت من العقاب.

https://www.icrc.org/ar/document/cooperation-extradition-and-judicial-assistance-criminal-matters-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet
https://rcrcconference.org/ar/pledge/formation-des-magistrats-en-dih/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/formation-des-magistrats-en-dih/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/formation-des-magistrats-en-dih/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/commitment-to-prevent-and-respond-to-sexual-and-gender-based-violence-in-armed-conflict-and-post-conflict-situations-and-to-support-all-survivors/
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القامئة املرجعية 6: إدماج القانون الدويل اإلنساين يف العقيدة 

العسكرية ونُظم التعليم والتدريب والعقوبات العسكرية

القرار "يشّجع الدول بقوة عىل بذل قصارى جهودها لتعزيز إدماج القانون الدويل اإلنساين يف العقيدة العسكرية والتعليم 
والتدريب العسكريني ويف جميع مستويات التخطيط للعمليات العسكرية واتخاذ القرارات، مام يكفل إدماج القانون الدويل 

اإلنساين عىل نحو كامل يف املامرسات العسكرية وانعكاسه يف األخالقيات العسكرية". )الفقرة 7 من منطوق القرار(

والقرار "يقّر باألثر اإليجايب الذي ميكن أن يركه إدماج القانون الدويل اإلنساين يف املامرسات العسكرية عىل السلوك يف ساحات 
اإلنساين ومفاهيمه، ووجود  الدويل  القانون  مبادئ  تتضمن  وإجراءات  املثال من خالل صياغة عقيدة  املعارك، عىل سبيل 
مستشارين قانونيني يسدون املشورة للقادة بشأن القانون الدويل اإلنساين يف العمليات العسكرية، وتوفر دورات تدريب عىل 

القانون الدويل اإلنساين". )الفقرة 12 من ديباجة القرار(

والقرار "يُذكر بأهمية وجود مستشارين قانونيني داخل القوات املسلحة التابعة للدول يسدون املشورة للقادة، عىل املستوى 
املناسب، يف مجال تطبيق القانون الدويل اإلنساين". )الفقرة 7 من منطوق القرار(

ولــي يُحــرم القانــون الــدويل اإلنســاين احرامــاً كامــالً، ينبغــي أن يكــون أولئــك الذيــن يشــنون الحــرب عــىل علــم بقواعــده 
ومبادئــه يك يتمكنــوا مــن إدماجهــا يف ســلوكهم. وينبغــي أيضــاً إرســاء عمليــات مــن أجــل التحقــق مــن االمتثــال، وإدمــاج 
ــدويل اإلنســاين  ــون ال ــذ القان ــك، ينبغــي أن يجــري تنفي ــدروس املســتخلصة. ولذل ــق ال ــة وتطبي ــة الفعال ــري العالجي التداب
داخــل كل مــن الهيــاكل والعمليــات الرســمية للقــوات املســلحة، وداخــل الهيــاكل األقــل رســمية )مثــل عمليــة  تطويــر 

معايــري وســلوكيات اجتامعيــة وتعزيــز الثقافــة العامــة للقــوات املســلحة(.

القامئة املرجعية 6-1: إدماج القانون الدويل اإلنساين يف التعليم والتدريب العسكريني
هــل متتثــل الكتيبــات العســكرية والوثائــق األخــرى املســتخدمة يف التعليــم والتدريــب للقانــون الــدويل اإلنســاين، مبــا يف 

ذلــك أحــدث تطوراتــه؟
ينبغي مراجعة الكتيبات والوثائق العسكرية بانتظام من أجل التحقق من امتثالها اللتزامات القانون الدويل اإلنساين ومن 	 

الحاجة إىل تنقيحها.

هل تُتاح املواد التعليمية املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين ألفراد القوات املسلحة؟
ببطاقة جيب موجهة إىل 	  املسلحة  القوات  أفراد  تزويد جميع  املعلومات من خالل  الحصول عىل  إمكانية  ميكن تحسني 

اإلنساين وترشحها. الدويل  للقانون  األساسية  املبادئ  تلخص  وثيقة مامثلة  أو  الجنود 

هل يُتاح التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين لجميع أفراد القوات املسلحة بغض النظر عن رتبتهم؟
ينبغي أن يتلقى جميع أفراد القوات املسلحة التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين املناسب لرتبهم أو وظائفهم، مبا يف 	 

الضباط. ذلك 

هل القانون الدويل اإلنساين ُمدمج يف عمليات التدريب العسكري؟
ميكن إدماج القانون الدويل اإلنساين يف عمليات التدريب بطرق مختلفة. وتشمل هذه الطرق ما يي:	 

التأكد من أن برامج التعليم العسكري النظامية تعكس مبادئ القانون الدويل اإلنساين.- 
تزويد جميع أفراد القوات املسلحة املشاركني يف نزاع مسلح يف أراضيهم أو يف الخارج )مبا يف ذلك عمليات حفظ - 

السالم( بتدريب عىل القانون الدويل اإلنساين مصمم وفقاً ملتطلبات مهمتهم واألوضاع امليدانية الواقعية.
تنظيم تدريبات مخصصة، كمناورات تُدرس فيها بوضوح قضايا تتعلق بالقانون الدويل اإلنساين يف كل مرحلة.- 
ضامن اضطالع املستشارين القانونني املتاحني للقوات املسلحة بدور مركزي يف رشح التعليامت.- 
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ــدويل  ــون ال ــرتام القان ــلحة اح ــوات املس ــدى الق ــة  ل ــلوكيات اجتامعي ــري وس ــر معاي ــة تطوي ــة وعملي ــزز الثقاف ــل تع ه
ــاين؟ اإلنس

نبغي أاّل تتعارض عمليات تطوير معايري وسلوكيات اجتامعية عىل الصعيد العسكري مع قيم القانون الدويل اإلنساين - بل 	 
ينبغي أن تعززها.

القامئة املرجعية 6-2: العمليات العسكرية
هل القانون الدويل اإلنساين ُمدمج بشكل تام يف عملية التخطيط للعمليات العسكرية؟

ينبغي مراعاة القانون الدويل اإلنساين عند التخطيط للعمليات العسكرية، مبا يف ذلك عند اختيار املواقع العسكرية وتطوير 	 
األسلحة والتكتيكات العسكرية.

هــل القانــون الــدويل اإلنســاين ُمــدرج يف جلســات اإلحاطــة مــا قبــل العمليــات وجلســات اســتخالص النتائــج مــا بعــد 
ــات؟ العملي

الدروس 	  اعتامد  وينبغي  روتينية.  كمسألة  العسكرية  العمليات  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  احرام  مسألة  تناول  ينبغي 
املعلومات. استخالص  جلسات  بعد  وتنفيذها  املستخلصة 

القامئة املرجعية 6-3: املستشارون القانونيون يف القوات املسلحة
هل يُتاح مستشارون قانونيون للقوات املسلحة؟

ينبغي إتاحة هؤالء املستشارين للقوات املسلحة خالل مراحل التخطيط للعمليات وتنفيذها.	 

هل يتلقى املستشارون القانونيون تدريباً مناسباً عىل القانون الدويل اإلنساين؟
ينبغي أن يتلقى املستشارون القانونيون تدريباً مناسباً وتحديثات منتظمة بشأن تطبيق القانون الدويل اإلنساين.	 

القامئة املرجعية 6-4: القضاء العسكري
هل يوجد نظام مساءلة فعال، سواء يف زمن السلم أو يف زمن الحرب؟

ينبغي أن يتضمن نظام املساءلة إجراءات تحقيق فعالة.	 

هل يتلقى القضاة العسكريون تدريباً مناسباً عىل القانون الدويل اإلنساين؟
ينبغي أن يتلقى القضاة العسكريون تدريباً مناسباً وتحديثات منتظمة بشأن تطبيق القانون الدويل اإلنساين.	 

القامئة املرجعية 6-5: التخطيط ووضع امليزانية عىل النحو املناسب
هــل تـُـزود القــوات املســلحة باملــوارد الكافيــة )مــن حيــث املــوارد املاليــة والبرشيــة واملاديــة( مــن أجــل تنفيــذ القانــون 

الــدويل اإلنســاين؟
الدويل اإلنساين 	  القانون  للتدريب املستمر عىل  املوارد والوقت املخصص  ينبغي إجراء مراجعات منتظمة لتحديد كفاية 

الضباط. إىل  املوجه 

القامئة املرجعية 6-6: تقييم إدماج القانون الدويل اإلنساين
هل توجد آلية أو عملية لتقييم درجة إدماج القانون الدويل اإلنساين؟

ينبغي تقييم درجة إدماج القانون الدويل اإلنساين التي حققها أفراد القوات املسلحة بوترية منتظمة.	 
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املوارد الرئيسية

السلوك أثناء القتال: مدونة قواعد السلوك أثناء القتال ودليل اإلسعافات األولية
الحــوار مــع حامــي الســالح، موقــع إلكــروين للجنــة الدوليــة يحتــوي عــىل روابــط بشــأن برامــج تدريــب يف مجــال 

القانــون الــدويل اإلنســاين ذات مســتويات مختلفــة لفائــدة القــوات املســلحة الحكوميــة
دليل القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية

ــي  ــاز اللوح ــرب الجه ــول ع ــح الوص ــذي يتي ــاين )IHL Digital App(، ال ــدويل اإلنس ــون ال ــي للقان ــق الرقم التطبي
والحاســوب املكتبــي والهاتــف الــذيك إىل أكــر مــن 75 معاهــدة وغريهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالقانــون الــدويل 

اإلنســاين
القانــون الــدويل اإلنســاين – دليــل للربملانيــني )"إدمــاج القانــون الــدويل اإلنســاين يف العقيــدة والتعليــم والتدريــب، 

وتوجيــه القــوات املســلحة"، الصفحــة 46(
Introduction to International Humanitarian Law )IHL( )دورة التعلم اإللكروين(

أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت بلجيكا بالعمل عىل وضع كتيّب منقح خاص بقانون العمليات من أجل قواتها املسلحة، والتشاور 
    مع الصليب األحمر البلجيي للحصول عىل تعليقات بشأن الجزء الخاص بالقانون الدويل اإلنساين يف الكتيب، 

    وزيادة نرش الكتيب داخل قواتها املسلحة، وإتاحته كجزء من حزمة مواد التدريب يف دورة  التدريب املوجهة إىل 
    املستشارين يف قانون النزاعات املسلحة.

	   تعهد الصليب األحمر اإلندونييس بإجراء مراجعة شاملة للوائح القامئة الخاصة بالجيش والرشطة من أجل تقييم 
    مدى توافقها مع معاهدات القانون الدويل اإلنساين التي تكون إندونيسيا طرفاً فيها، وكذلك مع القواعد األخرى 

    ذات الصلة يف القانون الدويل العريف.
	   تعهدت فنلندا والصليب األحمر الفنلندي بإدراج املعلومات املتعلقة بقواعد القانون الدويل اإلنساين املنطبقة 
    عىل حامية البيئة الطبيعية يف النزاعات املسلحة يف مواد التعليم العسكري، مبا يف ذلك الوثائق التوجيهية التي 

    تتعلق بسري األعامل العدائية.
	   تعهدت الواليات املتحدة بوضع برنامج فعال داخل قواتها املسلحة للمساعدة عىل ضامن االمتثال اللتزامات  

    القانون الدويل اإلنساين، ومشاركة التفسريات القانونية واملامرسات الجيّدة مع الدول األخرى واملنظامت غري 
    الحكومية والجمهور.

https://www.icrc.org/ar/publication/first-aid
https://www.icrc.org/ar/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers
https://www.icrc.org/ar/publication/0431-handbook-international-rules-governing-military-operations
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://rcrcconference.org/ar/pledge/development-of-a-revised-operational-law-manual-for-the-belgian-armed-forces/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/strengthening-the-efforts-of-ihl-integration-training-and-teaching-for-a-better-ihl-implementation-in-the-military-and-civilian-administration/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict/
https://rcrcconference.org/pledge/strengthen-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-in-military-operations/
https://rcrcconference.org/pledge/strengthen-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-in-military-operations/
https://rcrcconference.org/pledge/strengthen-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-in-military-operations/
https://rcrcconference.org/pledge/strengthen-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-in-military-operations/
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القامئة املرجعية 7: نرش القانون الدويل اإلنساين
القرار "يُشجع بقوة تكثيف" "الجهود التي تبذلها الدول واملبادرات التي تتخذها لنرش معرفة القانون الدويل اإلنساين وتعزيز 

احرامه، بتوعية املدنيني واملوظفني العسكريني". )الفقرة 3 من منطوق القرار(

ويشجع القرار الجهات الفاعلة يف النرش عىل "إيالء اهتامم خاص الختيار األشخاص الذين سيتولون تنفيذ أو تطبيق القانون 
الدويل اإلنساين، كاملوظفني العسكريني واملوظفني الحكوميني والربملانيني واملدعني العامني والقضاة، ماضية مبوازاة ذلك يف نرش 
القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخي عىل أوسع نطاق ممكن لدى الجمهور، مبا فيه الشباب". )الفقرة 8 من منطوق 

القرار(

ويشجع القرار عىل استطالع "وسائل ابتكارية ومناسبة جديدة للرويج الحرام القانون الدويل اإلنساين، منها استخدام الوسائل 
الرقمية وغريها، كألعاب الفيديو، وأخذ أصوات األشخاص املتررين من النزاعات املسلحة وتصورهم للقانون الدويل اإلنساين 

يف االعتبار لدى إعدادها، حيثام تسنى ذلك". )الفقرة 10 من منطوق القرار(

تطلــب معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين إىل الــدول أن تنــرش املعرفــة باملعاهــدات عــىل أوســع نطــاق ممكــن، ضمــن 
القــوات املســلحة وبــني عامــة النــاس. وينبغــي أن تبــدأ عمليــة النــرش هــذه يف وقــت الســلم مــن أجــل التأكــد مــن أن 

القواعــد معروفــة ومفهومــة ومدمجــة يف أوقــات النــزاع املســلح.

ولــي تُحــرم قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، يتعــني أن تكــون معروفــة ســواء ملــن يجــب عليهــم تطبيقهــا مبــارشة أو 
- عــىل األقــل بدرجــات متفاوتــة - للســكان بصفــة عامــة. وال غنــى عــن هــذه العمليــة لتهيئــة بيئــة مواتيــة، وميكنهــا أن 

تدعــم تدابــري التنفيــذ األخــرى وتعززهــا بســهولة.

ــدة وتســاعد عــىل مــد الجســور بــني مختلــف الجهــات  وميكــن أن تســاهم أيضــاً أنشــطة النــرش يف إرســاء رشاكات جدي
ــدويل اإلنســاين. ــون ال ــذ القان ــة املشــاركة يف تنفي الفاعل

القامئة املرجعية 7-1: التقييم األويل
هل ُحددت االحتياجات الخاصة فيام يتعلق بنرش القانون الدويل اإلنساين يف سياق معني؟

ينبغي مسح احتياجات نرش القانون الدويل اإلنساين، وتحليل الجهود واملبادرات القامئة عىل املستوى الداخي. وستساعد 	 
التداخالت  تجنب  واليتها، عىل  من  كجزء  اإلنساين  الدويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  تنفذها  أن  التي ميكن  العملية،  هذه 

املحتملة. والفجوات 
التلفزيونية 	  واإلعالنات  امللصقات،  مثل   - بالنرش  الخاصة  املتاحة  واملوارد  املواد  يف  أيضاً  املسح  عملية  تنظر  أن  ميكن 

والسينامئية، واملحتوى املنشور عىل اإلنرنت وعىل وسائل التواصل االجتامعي – وأن تحدد املجاالت التي تفتقر إىل هذه 
املوارد.

ينبغي أن تشمل العملية أيضاً الجهات الفاعلة ذات الصلة وفئات الجمهور التي ميكن أن تستفيد من جلسات النرش )مبا 	 
يف ذلك رتبها وموقعها ودورها داخل نظام أو مؤسسة معينة(.

ميكن للدول أن تُدرج نتائج هذه العملية يف تقاريرها الطوعية )انظر القامئة املرجعية 3-7: تدابري تبادل املامرسات الجيّدة 	 
بشأن عملية التنفيذ عىل الصعيد الوطني(.

انظر امللحق األول من هذه الوثيقة لالطالع عىل قامئة مبواد النرش مرتبة حسب الجهات الفاعلة وفئات الجمهور.	 

القامئة املرجعية 7-2: محتوى جلسات النرش
هل محتويات جلسات نرش القانون الدويل اإلنساين ُمكّيفة مع الجمهور املستهدف؟

القواعد األساسية ودورهم يف 	  املعني  الجمهور  أفراد  إذا فهم  إاّل  اإلنساين أن يوفر حامية فعالة  الدويل  للقانون  ال ميكن 
املستهدف. الجمهور  الحتياجات  وفقاً  النرش  جلسات  تصميم  ينبغي  ولذلك،  تنفيذها. 

هل تُتاح املواد املستخدمة ألغراض النرش للجمهور؟	 
عند االقتضاء، ينبغي ترجمة الدراسات والوثائق إىل اللغة )اللغات( الوطنية للتأكد من إمكانية وصول الناس إليها.	 
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هــل يراعــي محتــوى جلســات النــرش عــىل النحــو الواجــب أصــوات األشــخاص املترضريــن مــن النــزاع املســلح وتصورهــم 
للقانــون الــدويل اإلنســاين؟

هناك طرق مختلفة ملراعاة أصوات األشخاص املتررين من النزاع املسلح وتصورهم للقانون الدويل اإلنساين عند تصميم 	 
محتوى جلسة النرش. وتشمل هذه الطرق ما يي:

تنظيم األحداث التي ميكن فيها لألشخاص املتررين من النزاع املسلح تبادل تجاربهم وآرائهم.- 
إدراج أصواتهم يف مواد النرش القامئة )مبا يف ذلك مختلف أشكال وسائط اإلعالم(.- 
إرشاك األشخاص املتررين من النزاع املسلح يف تصميم و/أو اختبار املواد واملوارد الخاصة بالنرش، ويف أنشطة النرش.- 

القامئة املرجعية 7-3: تنظيم جلسات النرش
هل جلسات النرش يقدمها أشخاص مناسبون؟ وهل هناك حاجة إىل مزيد من املدربني؟

قد يلزم تدريب مدربني إضافيني، مبا يف ذلك داخل الجمعية الوطنية. وميكن أيضاً إنشاء شبكات من املتطوعني املدربني 	 
لنرش القانون الدويل اإلنساين داخل مجتمعاتهم املحلية وبني عامة الناس.

القامئة املرجعية 7-4: تقييم جلسات النرش
هل تخضع جلسات النرش للتقييم؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل تلبي االحتياجات املحددة مسبقاً؟

ميكن أن يساعد التقييم يف اإلجابة عن أسئلة مثل مدى تلبية الجلسات الحتياجات الجمهور املستهدف، والحاجة إىل تنظيم 	 
مزيد من الجلسات، ونوع الدعم اإلضايف الذي ميكن تقدميه. وميكن أن يوجه التقييم أيضاً عملية وضع الخرائط يف املستقبل 

واملساعدة عىل تحديد الفجوات والتداخالت املحتملة.

مثال: تركيا
 )Türk Kızılayı( يف أيلول/ســبتمرب 2020، نظــم مركــز إســطنبول للقانــون الــدويل وجمعيــة الهــالل األحمــر الــريك
ــل األدوار.  ــة عــىل متثي ــا مســابقة مبني ــي تلته ــدويل اإلنســاين، الت ــون ال ــا األوىل يف مجــال القان ــة العلي مدرســتهام الصيفي
وأتاحــت هــذه األحــداث للطــالب مــن مختلــف أنحــاء العــامل فرصــة لتعميــق معرفتهــم مبواضيــع محــددة، والدخــول يف 

ــك. ــع نفســها بعــد ذل ــارشة بشــأن املواضي تفاعــالت ومفاوضــات مب

ــن الطــالب مــن املشــاركة مــن بلدانهــم،  ــي تلتهــا عــرب اإلنرنــت. ومتّك ــا واملســابقة الت ــة العلي ونُظمــت املدرســة الصيفي
ــامً لالتصــال  ــن دع ــى أيضــاً بعــض الحارضي ــاً. وتلق ــر تنوع ــوراً أك ــذب جمه ــة واجت ــج ميســور التكلف ــل الربنام ــام جع م
ــاة  ــو مراع ــاواة ه ــدم املس ــىل ق ــاركة ع ــرق باملش ــع الف ــمح لجمي ــع وس ــل للجمي ــة أفض ــاح تجرب ــا أت ــت. وإن م باإلنرن

ــالب. ــددة للط ــات املح ــني لالحتياج املنظم

ونظــراً إىل أن املســابقة املبنيــة عــىل متثيــل األدوار تضمنــت دراســة حالــة افراضيــة تســتند إىل املواضيــع التــي ُعرضــت يف 
املدرســة الصيفيــة العليــا، فقــد أتاحــت للمشــاركني تعزيــز معرفتهــم النظريــة بــرؤى عمليــة. وعــالوة عــىل ذلــك، أتاحــت 
ــائل  ــرب وس ــك ع ــا يف ذل ــاركني، مب ــع املش ــل م ــل التفاع ــن أج ــة م ــرق ابتكاري ــتحداث ط ــة الس ــة فرص ــة اإللكروني الصيغ

التواصــل االجتامعــي. 

املوارد الرئيسية

االلتزام بنرش القانون الدويل اإلنساين – صحيفة وقائع
التطبيق الرقمي للقانون الدويل اإلنساين  

القانون الدويل اإلنساين: مقدمة شاملة
مركــز التدريــب )Training Centre( الــذي يركــز عــىل التدريــب يف املوقــع ووحــدات التعلــم اإللكــروين يف مجــال 

القانــون الــدويل اإلنســاين ومجــاالت أخــرى مــن عمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
)IHL( Introduction to International Humanitarian Law )دورة التعلم اإللكروين( 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5jyltb.htm
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/publication/4231-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction
https://www.icrc.org/ar/publication/4231-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction
https://www.icrc.org/en/online-training-centre
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
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أمثلة عىل التعهدات

	   تعهدت الربازيل بتعزيز نرش أوسع نطاقاً لقواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين من خالل تنظيم ندوات 
    وأنشطة أخرى يف األوساط األكادميية والدبلوماسية والعسكرية.

	   تعهدت آيسلندا والصليب األحمر اآليسلندي بدعم نرش القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيدين الوطني والدويل، 
    ال سيام داخل الحكومة واألوساط األكادميية، بهدف دعم املتخصصني والعلامء والطالب يف إثارة االهتامم وتكوين 

    الخربة يف مجال القانون الدويل اإلنساين، مام ميكن أن يعزز االحرام العاملي للقانون الدويل اإلنساين واالمتثال له.
	   تعهدت سويرسا بتكثيف الجهود لنرش اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية واألسس القانونية 

    األخرى ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين، وتعزيز نرش القانون الدويل اإلنساين داخل الربملان السويرسي.

https://rcrcconference.org/ar/pledge/dissemination-of-ihl-rules-and-principles/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/dissemination-of-ihl-rules-and-principles/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/dissemination-of-ihl-rules-and-principles/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/dissemination-of-ihl-rules-and-principles/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/international-humanitarian-law/
https://rcrcconference.org/ar/pledge/strengthening-dissemination-of-international-humanitarian-law-ihl-2020-2023/
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املوارد العامة لجميع الجهات الفاعلة
التطبيق الوطني للقانون الدويل اإلنساين )مبا يف ذلك الوثائق واألدوات والقوانني النموذجية وصحائف الوقائع(

التطبيــق الرقمــي للقانــون الــدويل اإلنســاين )IHL Digital App(، الــذي يتيــح الوصــول عــرب الجهــاز اللوحــي والحاســوب 
املكتبــي والهاتــف الــذيك إىل أكــر مــن 75 معاهــدة وغريهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين

)IHL( Introduction to International Humanitarian Law )دورة التعلم اإللكروين(
دليل التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين

املوارد الرئيسية للمسؤولني الحكوميني
التطبيق الوطني للقانون الدويل اإلنساين )مبا يف ذلك الوثائق واألدوات والقوانني النموذجية وصحائف الوقائع(

التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين: ملفات التصديق

املوارد الرئيسية للربملانيني
التطبيق الوطني للقانون الدويل اإلنساين )مبا يف ذلك الوثائق واألدوات والقوانني النموذجية وصحائف الوقائع(

القانون الدويل اإلنساين – دليل للربملانيني
دور الربملانيني يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين – صحيفة وقائع

التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين: ملفات التصديق

املوارد الرئيسية للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين
ــة يحتــوي عــىل مــوارد بشــأن  ــة الدولي ــدويل اإلنســاين، موقــع إلكــروين للجن ــون ال ــة يف تطبيــق القان دور اللجــان الوطني

ــدويل اإلنســاين ــون ال ــة للقان اللجــان الوطني
اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين – صحيفة وقائع

National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law: Guidelines for Success

املوارد الرئيسية للقضاة واملهنيني القانونيني
التعاون يف مجال تسليم مرتكبي الجرائم واملساعدة القضائية يف املسائل الجنائية – صحيفة وقائع

أساليب إدراج العقوبة يف القانون الجنايئ – صحيفة وقائع
االختصاص العاملي بالنسبة لجرائم الحرب – صحيفة وقائع

مبادئ توجيهية بشأن التحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين: القانون والسياسة واملامرسة الجيدة

املوارد الرئيسية للقوات املسلحة والعسكريني
قواعد السلوك أثناء القتال: مدونة قواعد السلوك أثناء القتال ودليل اإلسعافات األولية

الحــوار مــع حامــي الســالح، موقــع إلكــروين للجنــة الدوليــة يحتــوي عــىل روابــط بشــأن برامــج تدريــب يف مجــال القانــون 
الــدويل اإلنســاين ذات مســتويات مختلفــة لفائــدة القــوات املســلحة الحكوميــة

دليل القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية
التطبيــق الرقمــي للقانــون الــدويل اإلنســاين )IHL Digital App(، الــذي يتيــح الوصــول عــرب الجهــاز اللوحــي والحاســوب 

املكتبــي والهاتــف الــذيك إىل أكــر مــن 75 معاهــدة وغريهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين 
القانــون الــدويل اإلنســاين – دليــل للربملانيــني )"إدمــاج القانــون الــدويل اإلنســاين يف العقيــدة والتعليــم والتدريــب، وتوجيــه 

القــوات املســلحة"، الصفحــة 46(
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law

املوارد الرئيسية لإلعالميني
القانون الدويل اإلنساين لإلعالميني: مرسد املصطلحات الرئيسية

https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.VMJvPNLF_09
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://shop.icrc.org/the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-dvd-version-pdf-ar
https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.VMJvPNLF_09
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/strengthening-ihl/national-committees
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/57jnwf.htm
https://www.icrc.org/en/document/national-committees-and-similar-entities-international-humanitarian-law-guidelines-success
https://www.icrc.org/ar/document/cooperation-extradition-and-judicial-assistance-criminal-matters-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/methods-incorporating-punishment-criminal-law-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet
https://www.icrc.org/ar/document/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://www.icrc.org/ar/publication/first-aid
https://www.icrc.org/ar/publication/first-aid
https://www.icrc.org/ar/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers
https://www.icrc.org/ar/publication/0431-handbook-international-rules-governing-military-operations
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/publication/1090-respect-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-resources-media-professionals
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املوارد الرئيسية ألفراد الخدمات الطبية
الرعايــة الصحيــة يف خطــر، موقــع إلكــروين بشــأن مبــادرة الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر التــي تهــدف 
ــامن  ــة، وض ــات الطبي ــق واملركب ــة واملراف ــة الصحي ــال الرعاي ــني يف مج ــرىض والعامل ــد امل ــف ض ــألة العن ــة مس إىل معالج

الوصــول اآلمــن إىل الرعايــة الصحيــة وإيصالهــا للمحتاجــني أثنــاء النزاعــات املســلحة وحــاالت الطــوارئ األخــرى.
مركز املعلومات املخصص للرعاية الصحية يف خطر، الذي يشمل ما يي:

 The Implementation of Rules Protecting the Provision of Health Care in Armed Conflicts and Other
Emergencies: A Guidance Tool

حامية الرعاية الصحية: إرشادات للقوات املسلحة
الرعايــة الصحيــة يف خطــر: مســؤوليات العاملــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون يف النزاعــات املســلحة وحــاالت 

ــوارئ األخرى الط
حامية الرعاية الصحية: التوصيات الرئيسية

وحــدة تعلــم إلكــروين خاصــة بالرعايــة الصحيــة يف خطــر بشــأن حقــوق ومســؤوليات العاملــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة 
الذيــن يعملــون يف ســياق النزاعــات املســلحة وحــاالت الطــوارئ األخــرى

املوارد الرئيسية لألوساط األكادميية
Advanced IHL Learning Series، مورد من أجل املحارضين واملدربني

 Promoting the Teaching of IHL in Universities: Overview, Successes and Challenges of the ICRC’s
Approach

ICRC IHL Toolkit، وهــي وثيقــة تحتــوي عــىل مراجــع تحيــل إىل مــوارد متهيديــة ومتقدمــة ومواضيعيــة بشــأن القانــون 
الــدويل اإلنســاين تتيحهــا اللجنــة الدوليــة

?IHL Casebook: How does law protect in war ، ملخــص لدراســات الحالــة والوثائــق وأدوات التعليــم بشــأن 
ــاين ــدويل اإلنس ــون ال ــارصة يف القان ــة املع املامرس

التدريس واملناقشة والبحـث: القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين والسياسات اإلنسانية يف الجامعات
Ready-to-use workshops، موقع إلكروين يحتوي عىل روابط بشأن موارد تدعم تدريس القانون الدويل اإلنساين

املوارد الرئيسية للمجتمع املدين
التطبيق الوطني للقانون الدويل اإلنساين )مبا يف ذلك الوثائق واألدوات والقوانني النموذجية وصحائف الوقائع(

التطبيــق الرقمــي للقانــون الــدويل اإلنســاين )IHL Digital App(، الــذي يتيــح الوصــول عــرب الجهــاز اللوحــي والحاســوب 
املكتبــي والهاتــف الــذيك إىل أكــر مــن 75 معاهــدة وغريهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين

)IHL( Introduction to International Humanitarian Law )دورة التعلم اإللكروين(

املوارد الرئيسية لألطفال والشباب
ICRC IHL Toolkit، وهــي وثيقــة تحتــوي عــىل مراجــع تحيــل إىل مــوارد متهيديــة ومتقدمــة ومواضيعيــة بشــأن القانــون 

الــدويل اإلنســاين تتيحهــا اللجنــة الدوليــة
Mini Exploring Humanitarian Law: The Essence of Humanitarian Law، وهــي مجموعــة مــوارد تعــرّف الشــباب 

باملبــادئ والقواعــد األساســية للقانــون الــدويل اإلنســاين
)Exploring Humanitarian Law )EHL، وهــي مجموعــة مــوارد لفائــدة املدرســني مــن أجــل تعريــف الطــالب الذيــن 

تــراوح أعامرهــم بــني 13 و18 ســنة بالقواعــد األساســية للقانــون الــدويل اإلنســاين

املوارد الرئيسية للجمعيات الوطنية
ــادئ  ــا العمــل؟ بعــض املب ــدويل اإلنســاين. م ــون ال ــذ القان ــالل األحمــر وتنفي ــب األحمــر واله ــة للصلي ــات الوطني الجمعي

ــة التوجيهي

http://healthcareindanger.org/ar/
http://healthcareindanger.org/ar/resource-centre/
http://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/05/hcid-guiding-tool-icrc-eng.pdf
http://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/05/hcid-guiding-tool-icrc-eng.pdf
http://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/05/hcid-guiding-tool-icrc-eng.pdf
http://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/05/hcid-guiding-tool-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/ar/publication/4266-protecting-health-care-key-recommendations
https://www.icrc.org/ar/publication/4266-protecting-health-care-key-recommendations
https://elearning.icrc.org/healthcareindanger-2015/en/
https://www.icrc.org/en/document/advanced-ihl-learning-series
https://www.icrc.org/en/document/promoting-teaching-ihl-universities-overview-successes-and-challenges
https://www.icrc.org/en/document/promoting-teaching-ihl-universities-overview-successes-and-challenges
https://www.icrc.org/en/document/promoting-teaching-ihl-universities-overview-successes-and-challenges
https://casebook.icrc.org/
https://casebook.icrc.org/
https://www.icrc.org/ar/publication/working-together-promote-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/ready-use-workshops-0
https://www.icrc.org/ar/en/document/national-implementation-ihl-thematic-documentation%23.VMJvPNLF_09
https://www.icrc.org/ar/document/digitalizing-geneva-conventions
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://shop.icrc.org/mini-ehl-the-essence-of-humanitarian-law-en-pdf
https://www.icrc.org/en/document/exploring-humanitarian-law
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6djf75.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6djf75.htm
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إدمــاج القانــون الــدويل اإلنســاين وطنيــاً: خريطــة طريــق لتحســني تنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل الصعيــد الوطنــي، 
 )33IC/19/R1( القــرار 1 الــذي اعتمــده املؤمتــر الــدويل الثالــث والثالثــون للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر

  
  

 

AR 
33IC/19/R1 

  ابابلٕلٕجنجنللزيزيييةة  االلٔٔصصلل::
 ممععمتمتدد  ققرراارر
  

    ااململؤؤمتمترر  اادلدلوويليل  االلثثااللثث  ووااللثثالالثثوونن
    للللصصللييبب  االٔلٔمحمحرر  ووااللههالاللل  االٔلٔمحمحرر

  

 جنيف، سويرسا
  2019ديسمرب  9-12

  

  

::  خخررييططةة ددممااجج  االلققااننوونن  اادلدلوويليل  االٕلٕننسسااينين  ووططننيياًاً ططررييقق  للتتححسسنيني  تتننففييذذ  االلققااننوونن  اادلدلوويليل  االٕلٕننسسااينين  ععىلىل    إإ
  االلصصععييدد  االلووططينين

 

 

 ققرراارر      
 

  

 

 

 

 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
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ُختلف عواقب ٔ�هنا قد كرر ابنتظام و تمن ٔ�ن انهت�كت القانون ادلويل إلنساين ل تزال ت  عن قلقه البالغ رمغ ذكل وٕاذ يعرب
للحد من العواقب إلنسانية ي ر رضو مس بقإلنساين رشط عىل ٔ�ن حتسني احرتام القانون ادلويل  يُشّدد وٕاذ ٕانسانية وخمية،

 وحتسني وضع حضااي الزناعات املسلحة، السلبية 

احرتام القانون ادلويل  الوفاء ابلزتام�ٔن تنفيذ الالزتامات ادلولية عىل الصعيد ادلا�يل يؤدي دورًا رئيس يًا يف ب يذكر وٕاذ
 ،بدور ادلول الرئييس يف هذا الصدد يُقرّ  وٕاذ ،إلنساين

وفق و  ،القانون ادلويل إلنساين تعزيز تطبيق يف هذه املكوانت لك من ةوليوبكوانت احلركة املهم مل وردلابحييط علاًم وٕاذ 
امجلعيات )للصليب ألمحر والهالل ألمحر النظام ألسايس للحركة، ول س امي ادلور الفريد اذلي تؤديه امجلعيات الوطنية 

ساندة ب اليت تضطلع بناءً علهيا بنرش القانون ادلويل إلنساين و مساعدة للسلطات العامة يف اجملال إلنساين،  هيئاتك ( الوطنية
اية محلو حكوماهتا يف نرشه وت�ٔ�ذ مبادرات يف هذا الصدد وتتعاون مع حكوماهتا لضامن احرتام القانون ادلويل إلنساين 

 ف ويف بروتوكولهتا إلضافية، الشارات املمزية املعرتف هبا يف اتفاقيات جني

ج القانون ادلويل إلنساين يف املامرسات العسكرية عىل السلوك يف ساحات ادماابٔل�ر إلجيايب اذلي ميكن ٔ�ن يرتكه  وٕاذ يُقرّ 
ومفاهميه، ووجود إلنساين من �الل صيا�ة عقيدة وٕاجراءات تتضمن مبادئ القانون ادلويل عىل سبيل املثال املعارك، 

 دورات تدريب وتوفر عسكرية،بش�ٔن القانون ادلويل إلنساين يف العمليات ال  مستشارين قانونيني يسدون املشورة للقادة
 ،مع واجبات ومسؤوليات العسكريني املس هتدفني تالءمت  عىل القانون ادلويل إلنساين

عىل القمية ألساس ية لحرتام كرامة إلنسان يف ٔ�وقات الزناع املسلح، اذلي ل يُكرّسه القانون ادلويل إلنساين  يُشّدد وٕاذ
ب�ٔمهية احلوار بني اجلهات  يُقرّ  وٕاذوأل�القيات العسكرية، املعتقدات والتقاليد ا�تلفة، قواعد ومبادئ وحده، بل كذكل 

 هذا املضامر، الفاعةل املعنية واجلهود املبذوةل يف

ٔ�كرث فعالية من ذي قبل للقانون ادلويل  نرشالقامئة لتحقيق تنفيذ و  لبناء عىل اجلهودل  اجلوهريةألمهية عىل  يُشّدد وٕاذ
 اية مجيع حضااي الزناعات املسلحة، محلمجليع ٔ�طراف الزناعات املسلحة و  هإلنساين وٕابراز منافع

طة طريق مفيدة لتنفيذ القانون ادلويل إلنساين عىل الصعيد يتوفر خر  يف ما ييلالتدابري املوىص هبا ب�ٔن  منه واقتناعاً 
     الوطين، 

للواجبات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون ادلويل التام الزناعات املسلحة عىل الامتثال  مجيع ٔ�طراف حيثّ  .1
 ؛ إلنساين

 
يد ادلا�يل لتنفيذ القانون الالزمة عىل الصع  مجيع التدابري الترشيعية وإلدارية والعملية اعامتد ٕاىل ادلوليدعو  .2

للمجالت  حتليالً  ٔ�ن ُُتري، بدمع من امجلعيات الوطنية حيث يتس ىن ذكل،ادلول ٕاىل  ويدعو ،ادلويل إلنساين
 اليت تس تدعي مزيدًا من التنفيذ عىل الصعيد ادلا�يل؛
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  ققرراارر  

  
::  خخررييططةة  ططررييقق  للتتححسسنيني  تتننففييذذ  االلققااننوونن  اادلدلوويليل  االٕلٕننسسااينين  ععىلىل   ددممااجج  االلققااننوونن  اادلدلوويليل  االٕلٕننسسااينين  ووططننيياًاً إإ

  االلصصععييدد  االلووططينين

 
  للصليب ألمحر والهالل ألمحر، والثالثني الثالثٕان املؤمتر ادلويل 

عىل ٔ�ن القانون ادلويل إلنساين يبقى �امً اليوم كام يف ٔ�ي وقت مىض يف الزناعات املسلحة ادلولية و�ري ادلولية،  ٕاذ يؤكد
 تطرح حتدايت جديدة، و  جديدة تشهد تطورات وب املعارصةاحلر الرمغ من ٔ�ن 

متيزي ضار يقوم دون ٔ�ي  ألحواليف مجيع حبذافريه  ،حسب الاقتضاء، ب�ٔنه جيب تطبيق القانون ادلويل إلنساين وٕاذ يُذّكر
  ٕالهيا، ىالقضااي اليت تنارصها ٔ�طراف الزناع ٔ�و اليت تعز  منش�ٔه ٔ�و يستند ٕاىل عىل طبيعة الزناع املسلح ٔ�وعىل 

للقضاء عىل التبعات  ادلولية للصليب ألمحر والهالل ألمحر )احلركة( احلركة ومكوانتاليت تبذلها ادلول  اجلهود ب�ٔن يُقرّ  وٕاذ
     ،ذور الزناعات ونتاجئها ا�تلفةمعاجلة ج هم ٔ�يضاً يفمن ش�ٔهنا ٔ�ن تس إلنسانية الوخمية للزناعات املسلحة، ٔ�و التخفيف مهنا، 

دون  ٕانسانية معامةل ألحواليف مجيع  العدائية ألعامل يف يشرتكون مبارشة ل اذلين ألش�اص يُعامل ٔ�ن برضورةيُذّكر  وٕاذ
 ،ٔ�و اللون، ٔ�و ادلين ٔ�و املعتقد، ٔ�و اجلنس، ٔ�و املودل ٔ�و الرثوة ٔ�و ٔ�ي معيار مماثل � خر ،العنرص يقوم عىل متيزي ضارٔ�ي 

ٔ�يضًا خيتلف قد ت�ٔثريه �ٔن و الفتيان،  و�ٔ الفتيات  و�ٔ الرجال  و�ٔ النساء يؤ�ر ت�ٔثريًا خمتلفًا عىل قد الزناع املسلح ب�ٔن  يُقرّ  وٕاذ
يف الاعتبار عند  اتالاختالفهذه ؤ�نه يتعنّي ابلتايل ٔ��ذ  ،بيئهتم الاجامتعيةٔ�و ٔ�و ٔ�ي ٕاعاقة قد يعانون مهنا ٔ�عامرمه  وفق

 للجميع، تنفيذ القانون ادلويل إلنساين وتطبيقه هبدف ت�ٔمني حامية مالمئة 

ومواطن ضعفهم مراعاة  اخلاصة لفتيات والفتياناحتياجات واعىل ٔ�نه من الرضوري مراعاة مصلحة الطفل الفضىل  يُشدد وٕاذ
 مالمئة يف التخطيط للتدريب العسكري والعمل إلنساين ويف تنفيذهام، حسب الاقتضاء. 

 ابعامتدها عامليًا، ويُرّحب، 1949لعام  يوافق اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات جنيف 2019عىل ٔ�ن عام  وٕاذ يسّلط الضوء
 بقبول عاملي،  القانون ادلويل إلنساين ألخرى معاهداتٔ�يضًا ظى حتب�ٔن عن ٔ�م�  ويُعرب

ٔ�طرافًا يف نزاعات مسلحة اختذت يف العديد من احلالت تدابري تكفل من �اللها احرتام القانون ادلويل  عىل ٔ�ن يُشّدد وٕاذ
خسائر من  املتوقعةالعرضية  اتداعياهتٕكلغاء ٔ�و تعليق جهامت عىل ٔ�هداف عسكرية ٔلنه إلنساين يف معلياهتا العسكرية، 
س تكون كنت  ،ٔ�و مزجي من هذه التداعيات ،ٔ�رضار عىل ألعيان املدنيةيف صفوفهم ٔ�و  يف ٔ�رواح املدنيني ٔ�و ٕاصاابت

ٔ�فراد السامح للمدنيني بتبادل ألخبار الشخصية مع ٔ�و  ملزية العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة مهنا؛ابمفرطة مقارنة 
       معامةل احملتجزين معامةل ٕانسانية، يامن وجدوا؛ ٔ�و عائالهتم �ٔ 
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 وتعزيز إلنساين ادلويل القانون معرفة لنرش تت�ذها اليت واملبادرات ادلول تبذلها اليت ابجلهود التقديريُقّر مع  .3
 واملبادرات التدابري تك�يف بقوة ويُشّجع ،للتنفيذ تدابري وضعول ،العسكريني واملوظفني املدنيني بتوعية ا�رتامه،

 .   من هذا القبيل
 

ٔ�و مل تنضم فهيا معاهدات القانون ادلويل إلنساين اليت ليست طرفًا بعد عىل مل تصّدق مجيع ادلول اليت  يُشّجع  .4
ٔ�و الانضامم  التصديق عىل الربوتوكولني إلضافيني لتفاقيات جنيف با يف ذكلٔ�ن ختطو هذه اخلطوة، عىل  ٕالهيا

بوجب ُشّّكت  كام ،احلقائقابختصاص اللجنة ادلولية لتقيص الاعرتاف ادلول ب�ٔنه جيوز لها ٕاعالن  يُذّكرو ، ٕالهيام
سلوك يعزز ا�رتام  منو يف إلسهام ، ؤ�ن من ش�ٔن ذكللتفاقيات جنيف من الربوتوكول إلضايف ألول 90املادة 

 ؛القانون ادلويل إلنساين
 

تُعىن إبسداء اليت ابدلور الفعال اذلي تؤديه اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل إلنساين يُقّر   .5
نايم عدد ت ب املشورة ومساعدة السلطات الوطنية يف تنفيذ القانون ادلويل إلنساين وتطويره ونرش املعرفة به، و 

 هيئات كهذه عىل النظر يف ٕاماكنية ٕانشاهئا؛ادلول اليت مل تُنشئ شجع وي هذه اللجان والهيئات، 
  

الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل إلنساين اذلي انعقد يف الاجامتع العاملي الرابع للجان بنتاجئ  يُذّكر  .6
، و�اصة وبني إلقلمييةتعزيز التعاون بني هذه الهيئات عىل املس توايت ادلولية وإلقلميية  ويدعو ٕاىل 2016عام 

و�ريها من الاجامتعات اليت تعقدها هذه الهيئات واملشاركة فهيا وإلقلميية من �الل حضور الاجامتعات العاملية 
لجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل إلنساين الموعة جملاجلديدة نصة الرمقية امل مشاركة فعاةل، وعرب 

 ؛ 2016اليت ٔ�نشئت بناًء عىل التوصيات اليت ٔ�صدرها املشاركون يف الاجامتع العاملي لعام 
 

العقيدة العسكرية والتعلمي ج القانون ادلويل إلنساين يف ادماعىل بذل قصارى �ودها لتعزيز  بقوةادلول  عيشجّ   .7
القانون ج ادمامجيع مس توايت التخطيط للعمليات العسكرية واختاذ القرارات، مما يكفل يف و نيالتدريب العسكريو 

ب�ٔمهية وجود  ويُذكر ،وانعاكسه يف أل�القيات العسكرية العسكرية املامرساتادلويل إلنساين عىل حنو كمل يف 
مستشارين قانونيني دا�ل القوات املسلحة التابعة لدلول يسدون املشورة للقادة، عىل املس توى املناسب، يف 

 ؛إلنساين جمال تطبيق القانون ادلويل
 

، عند الاقتضاء ومنّسقة ،ملموسة ٔ�نشطة تنفيذعىل ، ول س امي امجلعيات الوطنية ادلول ومكوانت احلركة عيشجّ  .8
نرش من ٔ�جل  قامة رش�كت مع ألوساط اجلامعية والعاملني يف اجملال، حيث يكون ذكل مناس بًا،ابٕ  با يف ذكل

ختيار ألش�اص اذلين سيتولون تنفيذ ٔ�و تطبيق القانون ل، وٕايالء اهامتم �اص القانون ادلويل إلنساين بفعالية
، ماضية بوازاة املوظفني احلكوميني والربملانيني واملدعني العامني والقضاةو  العسكريني وظفنيمل، كادلويل إلنساين 

 ؛الش باب عىل ٔ�وسع نطاق ممكن دلى امجلهور، با فيهعىل الصعيد ادلا�يل ذكل يف نرش القانون ادلويل إلنساين 
 

ألطفال ألش�اص الٔكرث اس تضعافًا املترضرين من الزنعات املسلحة، ول س امي النساء و ٕاىل حامية ادلول  يدعو .9
  ؛وٕاىل ضامن حصوهلم عىل مساعدة ٕانسانية مالمئة التوقيت وفعاةل ،وألش�اص ذوي إلعاقة
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ُختلف عواقب ٔ�هنا قد كرر ابنتظام و تمن ٔ�ن انهت�كت القانون ادلويل إلنساين ل تزال ت  عن قلقه البالغ رمغ ذكل وٕاذ يعرب
للحد من العواقب إلنسانية ي ر رضو مس بقإلنساين رشط عىل ٔ�ن حتسني احرتام القانون ادلويل  يُشّدد وٕاذ ٕانسانية وخمية،

 وحتسني وضع حضااي الزناعات املسلحة، السلبية 

احرتام القانون ادلويل  الوفاء ابلزتام�ٔن تنفيذ الالزتامات ادلولية عىل الصعيد ادلا�يل يؤدي دورًا رئيس يًا يف ب يذكر وٕاذ
 ،بدور ادلول الرئييس يف هذا الصدد يُقرّ  وٕاذ ،إلنساين

وفق و  ،القانون ادلويل إلنساين تعزيز تطبيق يف هذه املكوانت لك من ةوليوبكوانت احلركة املهم مل وردلابحييط علاًم وٕاذ 
امجلعيات )للصليب ألمحر والهالل ألمحر النظام ألسايس للحركة، ول س امي ادلور الفريد اذلي تؤديه امجلعيات الوطنية 

ساندة ب اليت تضطلع بناءً علهيا بنرش القانون ادلويل إلنساين و مساعدة للسلطات العامة يف اجملال إلنساين،  هيئاتك ( الوطنية
اية محلو حكوماهتا يف نرشه وت�ٔ�ذ مبادرات يف هذا الصدد وتتعاون مع حكوماهتا لضامن احرتام القانون ادلويل إلنساين 

 ف ويف بروتوكولهتا إلضافية، الشارات املمزية املعرتف هبا يف اتفاقيات جني

ج القانون ادلويل إلنساين يف املامرسات العسكرية عىل السلوك يف ساحات ادماابٔل�ر إلجيايب اذلي ميكن ٔ�ن يرتكه  وٕاذ يُقرّ 
ومفاهميه، ووجود إلنساين من �الل صيا�ة عقيدة وٕاجراءات تتضمن مبادئ القانون ادلويل عىل سبيل املثال املعارك، 

 دورات تدريب وتوفر عسكرية،بش�ٔن القانون ادلويل إلنساين يف العمليات ال  مستشارين قانونيني يسدون املشورة للقادة
 ،مع واجبات ومسؤوليات العسكريني املس هتدفني تالءمت  عىل القانون ادلويل إلنساين

عىل القمية ألساس ية لحرتام كرامة إلنسان يف ٔ�وقات الزناع املسلح، اذلي ل يُكرّسه القانون ادلويل إلنساين  يُشّدد وٕاذ
ب�ٔمهية احلوار بني اجلهات  يُقرّ  وٕاذوأل�القيات العسكرية، املعتقدات والتقاليد ا�تلفة، قواعد ومبادئ وحده، بل كذكل 

 هذا املضامر، الفاعةل املعنية واجلهود املبذوةل يف

ٔ�كرث فعالية من ذي قبل للقانون ادلويل  نرشالقامئة لتحقيق تنفيذ و  لبناء عىل اجلهودل  اجلوهريةألمهية عىل  يُشّدد وٕاذ
 اية مجيع حضااي الزناعات املسلحة، محلمجليع ٔ�طراف الزناعات املسلحة و  هإلنساين وٕابراز منافع

طة طريق مفيدة لتنفيذ القانون ادلويل إلنساين عىل الصعيد يتوفر خر  يف ما ييلالتدابري املوىص هبا ب�ٔن  منه واقتناعاً 
     الوطين، 

للواجبات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون ادلويل التام الزناعات املسلحة عىل الامتثال  مجيع ٔ�طراف حيثّ  .1
 ؛ إلنساين

 
يد ادلا�يل لتنفيذ القانون الالزمة عىل الصع  مجيع التدابري الترشيعية وإلدارية والعملية اعامتد ٕاىل ادلوليدعو  .2

للمجالت  حتليالً  ٔ�ن ُُتري، بدمع من امجلعيات الوطنية حيث يتس ىن ذكل،ادلول ٕاىل  ويدعو ،ادلويل إلنساين
 اليت تس تدعي مزيدًا من التنفيذ عىل الصعيد ادلا�يل؛
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عىل وسائل نرش القانون ادلويل إلنساين اليت ، توازاًي مع اس مترارها يف الاعامتد ادلول ومكوانت احلركة عيشجّ  .10

مهنا ، للرتوجي لحرتام القانون ادلويل إلنساين دةمناس بة جديابتاكرية و ٔ�ن تس تطلع وسائل عىل  ٔ�ثبتت فعاليهتا،
ٔ�صوات ألش�اص املترضرين من الزناعات املسلحة ؤ��ذ  ،اس ت�دام الوسائل الرمقية و�ريها، ٔكلعاب الفيديو

 ، حي� تس ىن ذكل؛ يف الاعتبار دلى ٕاعدادها للقانون ادلويل إلنساينوتصورمه 
 

ب�ٔن والربوتوكول إلضايف ألول ألطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف عىل عاتق  ةالواقع اتابللزتام يُذكر .11
تت�ذ ٔ�ي ٕاجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوابت جزائية فعاةل عىل ألش�اص اذلين يقرتفون ٔ�و ي�ٔمرون ابقرتاف 

التدابري  ؤ�ن تت�ذ حسب الاقتضاء، ،والربوتوكول إلضايف ألولتفاقيات جنيف لٕاحدى ا�الفات اجلس مية 
ٔ�و للزتامات القانون ادلويل إلنساين ألخرى  اتلهذه التفاقياملنافية  ألخرىيع ألفعال مجل  حدّ الالزمة لوضع 

 املتعلقة بقمع الانهت�كت اجلس مية للقانون ادلويل إلنساين؛ ابللزتاماتٔ�يضًا  ويذّكرالواجبة التطبيق، 
  

والربوتوكول إلضايف ألطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف ابللزتامات الواقعة عىل عاتق ٔ�يضًا  يُذّكر .12
ٔ�اًي كنت  ،إاىل حمامكه مة ٔ�و ابٔلمر ابقرتافها، وبتقدميهبالحقة املهتمني ابقرتاف م�ل هذه ا�الفات اجلس ميألول 

دامت تتوفر  ٕاىل طرف متعاقد معين � خر حملامكهتم ما تسلمي هؤلء ألش�اص اوفقًا ٔلحاكم ترشيعه و�ٔ  جنسيهتم،
 ؛اهتام كفية ضد هؤلء ألش�اصدلى الطرف املذكور ٔ�دةل 

 
تبادل ألم�ةل عن املامرسات اجليدة من تدابري التنفيذ الوطين املت�ذة وفقاً لاللزتامات املنصوص ٕاىل  ادلول يدعو  .13

علهيا يف القانون ادلويل إلنساين، فضالً عن التدابري اليت قد تتخطى الالزتامات الواقعة عىل عاتقها بوجب القانون 
من �الل اس ت�دام ألدوات املوجودة وعرب اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية  ، با يف ذكلإلنساينادلويل 

    .، متش يًا مع قرارات املؤمتر ادلويل، با فهيا خريطة الطريق هذهوجدت ابلقانون ادلويل إلنساين حي�
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 وتعزيز إلنساين ادلويل القانون معرفة لنرش تت�ذها اليت واملبادرات ادلول تبذلها اليت ابجلهود التقديريُقّر مع  .3
 واملبادرات التدابري تك�يف بقوة ويُشّجع ،للتنفيذ تدابري وضعول ،العسكريني واملوظفني املدنيني بتوعية ا�رتامه،

 .   من هذا القبيل
 

ٔ�و مل تنضم فهيا معاهدات القانون ادلويل إلنساين اليت ليست طرفًا بعد عىل مل تصّدق مجيع ادلول اليت  يُشّجع  .4
ٔ�و الانضامم  التصديق عىل الربوتوكولني إلضافيني لتفاقيات جنيف با يف ذكلٔ�ن ختطو هذه اخلطوة، عىل  ٕالهيا

بوجب ُشّّكت  كام ،احلقائقابختصاص اللجنة ادلولية لتقيص الاعرتاف ادلول ب�ٔنه جيوز لها ٕاعالن  يُذّكرو ، ٕالهيام
سلوك يعزز ا�رتام  منو يف إلسهام ، ؤ�ن من ش�ٔن ذكللتفاقيات جنيف من الربوتوكول إلضايف ألول 90املادة 

 ؛القانون ادلويل إلنساين
 

تُعىن إبسداء اليت ابدلور الفعال اذلي تؤديه اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل إلنساين يُقّر   .5
نايم عدد ت ب املشورة ومساعدة السلطات الوطنية يف تنفيذ القانون ادلويل إلنساين وتطويره ونرش املعرفة به، و 

 هيئات كهذه عىل النظر يف ٕاماكنية ٕانشاهئا؛ادلول اليت مل تُنشئ شجع وي هذه اللجان والهيئات، 
  

الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل إلنساين اذلي انعقد يف الاجامتع العاملي الرابع للجان بنتاجئ  يُذّكر  .6
، و�اصة وبني إلقلمييةتعزيز التعاون بني هذه الهيئات عىل املس توايت ادلولية وإلقلميية  ويدعو ٕاىل 2016عام 

و�ريها من الاجامتعات اليت تعقدها هذه الهيئات واملشاركة فهيا وإلقلميية من �الل حضور الاجامتعات العاملية 
لجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل إلنساين الموعة جملاجلديدة نصة الرمقية امل مشاركة فعاةل، وعرب 

 ؛ 2016اليت ٔ�نشئت بناًء عىل التوصيات اليت ٔ�صدرها املشاركون يف الاجامتع العاملي لعام 
 

العقيدة العسكرية والتعلمي ج القانون ادلويل إلنساين يف ادماعىل بذل قصارى �ودها لتعزيز  بقوةادلول  عيشجّ   .7
القانون ج ادمامجيع مس توايت التخطيط للعمليات العسكرية واختاذ القرارات، مما يكفل يف و نيالتدريب العسكريو 

ب�ٔمهية وجود  ويُذكر ،وانعاكسه يف أل�القيات العسكرية العسكرية املامرساتادلويل إلنساين عىل حنو كمل يف 
مستشارين قانونيني دا�ل القوات املسلحة التابعة لدلول يسدون املشورة للقادة، عىل املس توى املناسب، يف 

 ؛إلنساين جمال تطبيق القانون ادلويل
 

، عند الاقتضاء ومنّسقة ،ملموسة ٔ�نشطة تنفيذعىل ، ول س امي امجلعيات الوطنية ادلول ومكوانت احلركة عيشجّ  .8
نرش من ٔ�جل  قامة رش�كت مع ألوساط اجلامعية والعاملني يف اجملال، حيث يكون ذكل مناس بًا،ابٕ  با يف ذكل

ختيار ألش�اص اذلين سيتولون تنفيذ ٔ�و تطبيق القانون ل، وٕايالء اهامتم �اص القانون ادلويل إلنساين بفعالية
، ماضية بوازاة املوظفني احلكوميني والربملانيني واملدعني العامني والقضاةو  العسكريني وظفنيمل، كادلويل إلنساين 

 ؛الش باب عىل ٔ�وسع نطاق ممكن دلى امجلهور، با فيهعىل الصعيد ادلا�يل ذكل يف نرش القانون ادلويل إلنساين 
 

ألطفال ألش�اص الٔكرث اس تضعافًا املترضرين من الزنعات املسلحة، ول س امي النساء و ٕاىل حامية ادلول  يدعو .9
  ؛وٕاىل ضامن حصوهلم عىل مساعدة ٕانسانية مالمئة التوقيت وفعاةل ،وألش�اص ذوي إلعاقة
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AR 
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  ابابلٕلٕجنجنللزيزيييةة االلٔٔصصلل::
 للالالططالالعع

  
    ااململؤؤمتمترر  اا��وويليل  االلثثااللثث  ووااللثثالالثثوونن

  للللصصللييبب  االٔلٔمحمحرر  ووااللههالاللل  االٔلٔمحمحرر
  

 جنيف، سويرسا
  2019ديسمرب  9-12

  

  

ددممااجج ::  خخررييططةة  ططررييقق  للتتححسسنيني  تتننففييذذ  االلققااننوونن  اا��وويليل  االلووططننييةةيفيف  االلققوواانننيني  اا��وويليل  االٕلٕننسسااينين    للققااننوونناا  إإ
  االٕلٕننسسااينين  ععىلىل  االلصصععييدد  االلووططينين

  
 

 ووثثييققةة  ممععللووممااتت  ��ٔٔسسااسس  ييةة

  

ععدداادد     ووثثييققةة  ممنن  إإ

  االلللججننةة  اا��ووللييةة  للللصصللييبب  االٔلٔمحمحرر
 

 

 جنيف، يف ٔ�كتوبر 2019

امللحق الثالث - وثيقة املعلومات األساسية

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/33IC-IHL-Background-document_ar.pdf
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  ععررضض  ممووججزز  

ويبقى القانون ا�ويل إلنساين  القانون ا�ويل إلنساين. يف صلبٕان حامية ألشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة يه 
�امً اليوم كام يف ٔ�ي وقت س بق، وابس تطاعتنا �ٔن نفعل املزيد لتنفيذه تنفيذًا فعاًل وللحد من املعاانة خالل الزناعات 

وحتسني حامية املترضرين من  الالزتام بتنفيذ القانون ا�ويل إلنساين ٕانعاشاملسلحة. ويريم القرار املقرتح ابلتايل ٕاىل 
 اجلهود املبذوةل لهذا الغرض عىل الصعيد الوطين. تعزيز الزناعات املسلحة و 

 
ويطرح مرشوع القرار ألويل بش�ٔن القانون ا�ويل إلنساين ا�ي س يقرتح عىل املؤمتر ا�ويل الثالث والثالثني للصليب 

ويركّز  قانون ا�ويل عىل الصعيد الوطين.ليعمتده خريطة طريق لتحسني تنفيذ ال )املؤمتر ا�ويل( ألمحر والهالل ألمحر
، مبا يف ذ� ابلتعاون مع �ات حملياً  مرشوع القرار ألويل عىل ٕاجراءات معلية ميكن ٔ�ن تنفذها ا�ول وامجلعيات الوطنية

 . ذات الصةلس توايت مجيع امل فاعةل ٔ�خرى، لتنش يط تنفيذ القانون ا�ويل عىل 
  
  ممققددممةة   ((11

وقد شكك البعض حىت  لشنيعة للقانون ا�ويل إلنساين.شهدت الس نوات ألخرية وقوع الكثري من الانهت�اكت املروعة وا
يف قدرة القانون ا�ويل إلنساين عىل حامية حضااي الزناعات املسلحة املعقدة ا�ائرة اليوم، ول تزال هناك حتدايت كبرية 

�، ففي الزناعات املسلحة ا�ائرة يف الكثري من ٔ�حناء العامل، خيوض العديد من املتحاربني يف يتعني التصدي لها. ومع ذ
ول يزال القانون ا�ويل إلنساين حيمك سلوكهم، وهو ما يكفل بنجاح حامية الضحااي وتقييد  يويم وفقاً للقواعد.الواقع قتاهلم ال 

 نطاق سري العمليات العدائية.

ٔ�ي اجلرىح ا�ين يُسمح هلم ابلعبور عرب نقاط التفتيش،  - إلجنازات اليت حيققها القانون ا�ويل إلنساين يومياً وقد ل تكون 
وألطفال ا�ي يتلقون ما حيتاجون ٕاليه من �ذاء، واحملتجزون ا�ين يس تطيعون توجيه رسائل ٕاىل عائالهتم، والعديد من 

ومع ذ�، فهيي تثبت يف مجيع احلالت ٔ�ن القانون ا�ويل إلنساين حيظى  .مرئية دومًا لعامة الناس -ألمثةل ألخرى 
وحيد احرتام  وقات، جوهر ٕانسانيتنا املشرتكة.ابلحرتام. ويصون القانون ا�ويل إلنساين ا�ي ُوضع ملوا�ة ٔ�صعب الٔ 

 بعد انهتاء الزناعات.عقود لد حىت القانون ا�ويل إلنساين من املعاانة إلنسانية اليت ل تس متر لس نوات حفسب بل متت

ويشعر ٔ�عضاء املؤمتر ا�ويل ابلرتياح ٕازاء ألمثةل العديدة اليت تدل عىل ما نشهده من احرتام للقانون، ولكهنم يعربون، 
وميكن مجليع  ا تنطوي عىل عواقب وخمية للغاية.ابلقدر نفسه، عن استياهئم من تكرار حالت عدم الاحرتام، خاصة ؤ�هن

، بل جيب علهيا، ٔ�ن )احلركة( ول ألطراف يف اتفاقيات جنيف ومكوانت احلركة ا�ولية للصليب ألمحر والهالل ألمحرا�
 تفعل املزيد من ٔ�جل ضامن احرتام القانون ا�ويل إلنساين.

و��، فٕان املؤمتر ا�ويل  عامليًا. علهيا ّدقُص امل ،1949لعامتد اتفاقيات جنيف لعام  الس بعنييوافق هذا العام ا�كرى و 
الثالث والثالثني هيئي حلظة مواتية تتاح فهيا ٔلعضاء املؤمتر فرصة ٕاعادة ت�ٔكيد الزتا�م ابلقانون ا�ويل إلنساين والعمل عىل 

 تطبيقه وتنفيذه بشلك اكمل، وخاصة عىل الصعيد الوطين.
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وميدمه إبرشادات ت�ئت عىل شلك تدابري  ،تبعه ٔ�عضاء املؤمتر ا�ويلحُيّدد تو�ًا عامًا ميكن ٔ�ن ي وعليه، فٕان القرار املقرتح  
وُ�ريد ٔ�ل يُركّز القرار املقرتح عىل مواضيع حمّددة ليك يتس ىن . القانون ا�ويل إلنساين عىل الصعيد الوطينمعلية لتعزيز تنفيذ 

حُيّث ٔ�عضاء املؤمتر عىل تقدمي تعهدات حمددة تكون مصحوبة بنتاجئ ملموسة،  لكن القرار ها اخلاص.س ياق  عل�ول تكييفه م
 ٕاذا ٔ�مكن، ومرتبطة ابلتدابري املقرتحة يف هذا القرار.

  ممععللووممااتت  ��ٔٔسسااسس  ييةة ((22

ة ل تزال مس�ةٔل التدابري املتخذة عىل الصعيد الوطين لتنفيذ القانون ا�ويل إلنساين تُدرج عىل جداول ٔ�عامل املؤمترات ا�ولي
ولطاملا تعهّد ٔ�عضاء املؤمتر ا�ويل بتكثيف �ودمه الرامية ٕاىل  1965.1منذ انعقاد ا�ورة العرشين للمؤمتر ا�ويل يف عام 

الصعيد الوطين وُخطط معل  القانون عىلهذا تنفيذ القانون ا�ويل إلنساين، مبا يف ذ� ابعامتد قرارات تُركّز عىل تنفيذ 
  2خاصة بتنفيذه.

وشّددت التقارير اليت ُ�عّدت عن خطط العمل السابقة، وٕان نّوهت ابلتقدم احملرز يف حتقيق ٔ�هداف لك مهنا، عىل رضورة 
بذل املزيد من اجلهود لضامن تنفيذ فعال للقانون ا�ويل إلنساين وحثّت عىل اس مترار الالزتام والعمل امجلاعيني يف هذا 

 ا�ال. 

  االلتتححللييلل   ((33

ليك تؤدي قواعد القانون ا�ويل إلنساين ومبادئه وظيفة حامية الناس ٔ�ثناء الزناعات املسلحة، جيب ٔ�ن تكون هذه القواعد 
واملبادئ معروفة ومنفّذة ؤ�ن يُلزتم هبا لكام وحيامث انطبقت. ويقتيض التنفيذ الفعال للقانون ا�ويل إلنساين اعامتد ترشيعات 

 فة احرتام القانون. وطنية مالمئة وتعزيز ثقا

، ؤ�ن تكفل ٔ�ن قواهتا يف قوانيهنا ولواحئها وتوجهياهتاوعىل ا�ول ٔ�ن تتخذ تدابري داخلية �مج القانون ا�ويل إلنساين 
تكفل  تعمتد تدابري ملموسةتفهم هذه القواعد وحترت�ا، ؤ�ن  عىل مجيع مس توايهتا املسلحة واجلهات املعنية الوطنية ألخرى

تعزيز ٔ�ثر معل حُتث ا�ول عىل النظر يف  ،ومن هنا 3احرتام القانون ومعاجلة الانهت�اكت اليت قد حتدث معاجلة مالمئة.

                                                 
التدابري الوطنية "الصادر عن املؤمتر ا�ويل اخلامس والعرشين،  5؛ القرار "مقع انهت�اكت اتفاقيات جنيف"الصادر عن املؤمتر ا�ويل العرشين،  26القرار رمق  1

من القول ٕاىل الفعل، تقرير عن ٔ�عامل : القانون ا�ويل إلنساين"الصادر عن املؤمتر ا�ويل السادس والعرشين،  1؛ والقرار "لتنفيذ القانون ا�ويل إلنساين
الصادر عن املؤمتر  1؛ القرار "وخطة العملاعامتد إلعالن "الصادر عن املؤمتر ا�ويل السابع والعرشين،  1؛ القرار "متابعة املؤمتر ا�ويل محلاية حضااي احلرب

ٕاعادة ت�ٔكيد القانون ا�ويل إلنساين "الصادر عن املؤمتر ا�ويل الثالثني،  3؛ القرار "اعامتد إلعالن وجدول ٔ�عامل العمل إلنساين"ا�ويل الثامن والعرشين، 
 خطة معل متتد لٔربع س نوات"الصادر عن املؤمتر ا�ويل احلادي والثالثني،  2؛ القرار رمق "احلفاظ عىل احلياة والكرامة إلنسانية يف الزناعات املسلحة:  وتنفيذه

 ".لتنفيذ القانون ا�ويل إلنساين
اعامتد إلعالن "الصادر عن املؤمتر ا�ويل الثامن والعرشين،  1؛ القرار "اعامتد إلعالن وخطة العمل"الصادر عن املؤمتر ا�ويل السابع والعرشين،  1القرار  2

احلفاظ عىل احلياة والكرامة : ٕاعادة ت�ٔكيد القانون ا�ويل إلنساين وتنفيذه"الصادر عن املؤمتر ا�ويل الثالثني،  3؛ القرار "وجدول ٔ�عامل العمل إلنساين
 ".لتنفيذ القانون ا�ويل إلنساين ل متتد لٔربع س نواتخطة مع"الصادر عن املؤمتر ا�ويل احلادي والثالثني،  2؛ القرار رمق "إلنسانية يف الزناعات املسلحة

، 47 لقانون ا�ويل إلنساين نفسها عدداً من ألحاكم املكّرسة لضامن تنفيذ ا�ول للقانون ا�ويل إلنساين: اتفاقية جنيف ألوىل، املوادتتضمن معاهدات ا3 
 145، 144؛ واتفاقية جنيف الرابعة، املواد 129و 128، 127اتفاقية جنيف الثالثة، املواد ؛ 50و 49، 48، 45؛ اتفاقية جنيف الثانية، املواد 54و 49، 48

، والربوتوكول إلضايف الثالث، 19؛ والربوتوكول إلضايف الثاين، املادة 85و 84، 83، 18.  وتس تمكل هذه الٔحاكم يف الربوتوكول إلضايف ألول، املواد 146و
  .7و 6املاد�ن 
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لتعريف اللجان الوطنية والهيئات املامثةل يف جمال القانون ا�ويل إلنساين، والتعاون يف ما بيهنا، واس تكشاف طرق جديدة ل 
، وانهتاز مجيع الفرص بشلك عام ٕلقامة حوار حول املامرسات عىل السلوك ملام به والت�ٔثري�مع الٕ  ابلقانون ا�ويل إلنساين

ونظرًا ٕاىل ا�موعة الواسعة من املسائل املرتبطة هبذه املسؤولية، يكون  احرتام القانون ا�ويل إلنساين.اجليدة يف ضامن 
 والقوات املسلحة وا�متع املدين ٔ�مرًا ل غىن عنه. لت والقطاعات احلكومية ا�تلفةالتنس يق بني الواك

مبوجب معاهدات القانون  احرتام القانون ا�ويل إلنساين يف العمل ٔلجل ضامنوانت احلركة دورًا ممكاًل �امً وتؤدي مك 
وامجلعيات الوطنية للصليب  ٔلمحر والهالل ألمحر )احلركة(.ا�ويل إلنساين والنظام ألسايس للحركة ا�ولية للصليب ا

امية رتام القانون ا�ويل إلنساين وحضامن احبألمحر والهالل ألمحر ملكّفة ابلتعاون مع حكومات الب�ان اليت تعمل فهيا 
 )اللجنة ا�ولية(واللجنة ا�ولية للصليب ألمحر  ات جنيف وبروتوكولهتا إلضافية.الشارات املمزية املعرتف هبا يف اتفاقي

ملكّفة مبوجب معاهدات القانون ا�ويل إلنساين والنظام ألسايس للحركة ابلعمل عىل ضامن التطبيق ألمني للقانون ا�ويل 
)الاحتاد والاحتاد ا�ويل مجلعيات الصليب ألمحر والهالل ألمحر  نساين.إلنساين؛ ويه اجلهة احلارسة للقانون ا�ويل الٕ 

نة ا�ولية يف نرش القانون ا�ويل إلنساين وتطويره وابلتعاون معها عىل تعممي القانون واملبادئ ملكّف مبساعدة اللج ا�ويل) 
 ألساس ية للحركة يف امجلعيات الوطنية. 

وتقوم إلجراءات املقرتحة يف القرار عىل التوصيات املقدمة يف الاجامتعات ذات الصةل ابلقانون ا�ويل إلنساين وعىل ألدةل 
ويشجع القرار ٔ�يضًا مكوانت احلركة عىل الاس تفادة من بعض هذه  ير وحبوث ٔ�جرهتا اللجنة ا�ولية.من تقار املس تقاة 

 التوصيات وألدوات الصادرة مؤخرًا. 

وقد ُ�درجت يف فقرات منطوق القرار املقرتحة بعض التوصيات املنبثقة عن الاجامتع العاملي الرابع للجان الوطنية والهيئات 
واقرتح املشاركون تشجيع التعاون والرشاكة بني اللجان  .2016ا�ي انعقد يف عام  4ٕلنساينملعنية ابلقانون ا�ويل ااملامثةل ا

ورٔ�ى املؤمتر العاملي  .الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ا�ويل إلنساين وٕاقامة ش باكت ميكهنا ٔ�ن تتبادل فهيا اخلربات
والغرض من املنشور ا�ي ٔ�صدرته  معنية ابلقانون ا�ويل إلنساين.ٔ�يضاً ٔ�نه ينبغي تشجيع ٕانشاء جلان وطنية وهيئات مماثةل 

 National Committees and Similar Entities on International Humanitarian اللجنة ا�ولية مؤخراً وعنوانه
Towards Respecting and Implementing International Humanitarian  –Law: Guidelines for Success 

5Law  عنية ابلقانون ا�ويل إلنساين القامئة إبرشادات تكفل فعالية اجلهود اليت تزويد اللجان الوطنية والهيئات املامثةل امل
تبذلها عىل الصعيدين ا�اخيل واخلاريج. ويشجع املنشور ٔ�يضاً ٕانشاء املزيد من هذه اللجان حسب احلاجة ويقدم املساعدة 

 للسلطات الوطنية يف حتقيق ذ�. 
، وتبنّي من خالل التجربة ٔ�ن The Roots of Restraint in Warيه  ومثة دراسة �مة ٔ�خرى يس تلهم هبا يف القرار،

�ٔثري عىل السلوك يف ساحة املعركة، خاصة حني يكون التدريب عىل القانون ا�ويل إلنساين، ول س امي كثافته ونوعيته، � ت
ويدرس البحث بدقة كيف تؤثر القواعد الرمسية و�ري الرمسية عىل سلوك القوات  يصاً بشلك يالمئ  املشاركني فيه.خص  مّعداً 

 عرض س باًل لتحديد مصادر الت�ٔثري اليت تعزز ضبط النفس. ياملسلحة وا�موعات املسلحة و 

ة الناس. وقد ونرى يف الزناعات ا�ائرة حول العامل انهت�اكت للقانون ا�ويل إلنساين تبنّي وجود قصور يويم فادح يف حامي
لكن ليس صائباً ٔ�ن  حُترتم ٔ�بداً ؤ�ن ل جدوى مهنا.تؤدي هذه الانهت�اكت ٕاىل رسوخ صورة يف ٔ�ذهان الناس ب�ٔن القواعد ل 

                                                 
 لغات ٔ�خرى قيد إلعداد. ٕاىل الرتمجة و تقرير الاجامتع متاح حاليًا ابٕلجنلزيية والفرنس ية.  4
 الرتمجة قيد إلعداد.  5
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مل يف طياته الكثري نعتقد ٔ�ن القانون ا�ويل إلنساين ل حُيرتم ٔ�بدًا ؤ�ن ل جدوى منه ابلتايل، ل بل ٕان هذا الاعتقاد حي
اليت الكثرية قد يؤول الاكتفاء ابلرتكزي ع  انهت�اكت القانون ٕاىل نزع رشعيته مع الوقت وجحب احلالت و  من اخلطورة.

يُعامل حني حُيرتم فهيا القانون فعاًل، كام حني ل تُس هتدف املستشفيات ونظم توزيع املياه ٔ�و حني ل يُس هتدف املدنيون و 
 احملتجزون معامةل ٕانسانية. 

اللجنة ا�ولية ٔ�ن مثة حاجة ٕاىل خطاب ٔ�كرث اعتداًل، يُسلط الضوء ع  ألمثةل اليت حُيرتم فهيا القانون  ولهذا السبب، تعتقد
 IHL in Action: Respect ويف هذا الصدد، هيدف مورد املعلومات دون التقليل من جحم الانهت�اكت. ا�ويل إلنساين،

or the Law on the Battlefieldf ٕاىل ٕاذاكء (: احرتام القانون يف ساحة املعركةنون ا�ويل إلنساين يف امليدان)القا ،
وعي امجلهور ابحلالت اليت حُيرتم فهيا القانون ا�ويل إلنساين. واملورد عبارة عن مجموعة متاحة ع  ش بكة إلنرتنت من 

 . ويل إلنساين يف احلروب املعارصةمعلومات متاحة للعموم توثّق حالت الامتثال للقانون ا�دراسات احلاةل املبنية ع  

  الاالاننععااسسااتت  عع    ااململوواارردد   ((44
 

ة مبوجب القانون لن جير تنفيذ هذا القرار ٔ�ي عبء مايل ٕاضايف �ري ما هو مفروض ع  ا�ول ٔ�ساساً معاًل ابلزتاماهتا القامئ
 .داء �ا�ا وولايهتا الاعتياديةاحلركة يف �ٔ ، وع  مكو�ت ا�ويل إلنساين

  االلتتننففييذذ  ووااللررصصدد ((55
 

خريطة الطريق ا�صصة لتحسني تنفيذ  تتضمن �د مس متر. ول الوطين الصعيدالقانون ا�ويل إلنساين ع  ٕان تنفيذ 
الكثري من التدابري امللموسة ٕاطارًا زمنيًا حمددًا. وع  الرمغ من ذ�، فٕان الوطين  الصعيدالقانون ا�ويل إلنساين ع  

تُعمتد وفق خريطة الطريق جيدة تنفيذ ٕاىل تبادل ٔ�مثةل عن ممارسات  مدعوة ا�ولاملذكورة يف القرار املقرتح جاهزة للتنفيذ و 
اليت هذه ووفق الالزتامات الواقعة ع  عاتقها مبوجب القانون ا�ويل إلنساين ٔ�و قرارات املؤمتر ا�ويل، والتدابري ألخرى 

وميكن تبادل هذه ألمثةل بطرق عدة، مبا فهيا خالل املؤمتر ا�ويل، وابلس تعانة  تتخطى نطاق القانون ا�ويل إلنساين.
 ابٔلدوات املتاحة وعرب اللجان الوطنية والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ا�ويل إلنساين، حيث توجد. 

  ااخلخلالالصصةة  ووااللتتووصصييااتت ((66
 

ام رى الس بعني لواحد من ٔ�مه ٕاجنازات القانون ا�ويل إلنساين، ٔ�ل وهو اعامتد اتفاقيات جنيف لعيوافق هذا العام ا�ك
ويشلك املرشوع ألويل للقرار: ٕادماج القانون ا�ويل إلنساين يف القوانني الوطنية: خريطة طريق لتحسني تنفيذ  .1949

عن اجلهود املبذوةل لضامن  عدم التخيل ل�ول واحلركة برضورة القانون ا�ويل إلنساين ع  الصعيد الوطين" تذكريًا قوايً 
وانطالقًا من القناعة  .ابلواجبات الواقعة ع  عاتقها وعد الاس تخفافاحرتام القانون ا�ويل إلنساين بذريعة ٔ�نه �ري فّعال 

ب�ٔن تنفيذ القانون ا�ويل إلنساين ع  املس توى الوطين هو مرشوع طويل ألمد يتطلب تكيفاً دامئاً مع الس ياقات واجلهات 
ٕاجراءات ملموسة ميكن ٔ�ن يتخذها  القرارمرشوع حة، حُيّدد الفاعةل والتكنولوجيات الرسيعة التغرّي يف الزناعات املسل

وستُس تخدم يف هذه إلجراءات ٔ�دوات معروفة جيداً  راعاة الزتامات لك مهنم ووليته.املؤمتر ا�ويل، مع م املشاركون يف
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واللجنة ا�ولية واثقة من   وضامن احرتامه يف مجيع الظروف.ؤ�دوات جديدة ٔ�خرى بغرض احرتام القانون ا�ويل إلنساين
 ع طويل ألمد عىل حامية ألشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة. ٔ�ن تنفيذ هذه إلجراءات جبدية وفعالية س يكون � وق
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املهمة

ــة  ــل يف حامي ــة تتمث ــؤدي مهمــة إنســانية بحت ــدة ومســتقلة، ت ــزة ومحاي ــب األحمــر منظمــة غــري متحي ــة للصلي ــة الدولي اللجن

أرواح وكرامــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف وتقديــم املســاعدة لهــم. وتبــذل أيضــاً اللجنــة الدوليــة كل 

الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة بنــرش أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية العامليــة وتعزيزهــا. أنشــئت اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر عــام 1863 وقــد متخّضــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. وهــي 

توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة يف حــاالت النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف.
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