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مقدمة

عرب  العاملي(  )االجتامع  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  املامثلة  والهيئات  الوطنية  للجان  الخامس  العاملي  االجتامع  ُعقد 
اإلنرتنت بني 29 ترشين الثاين/نوفمرب و2 كانون األول/ديسمرب 2021، تحت شعار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا من 

خالل القوانني والسياسات الداخلية”، واستضافته اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(.

وكان الهدف من هذا الحدث هو الجمع بني ممثيل اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين )اللجان 
الوطنية للقانون الدويل اإلنساين( من أجل مناقشة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني يف ما يتعلق باملواضيع 

املختارة، عىل النحو املفّصل يف جدول األعامل )انظر امللحق 1(.

وانضم إىل االجتامع العاملي ما يصل إىل 230 مشاركا كل يوم ومن جميع أنحاء العامل. وهؤالء املشاركون أعضاء يف اللجان 
الوطنية للقانون الدويل اإلنساين البالغ عددها 118 لجنة، وكان من املشاركني ممثلون من وزارات الخارجية والدفاع والعدل، 
أيضا ممثلون من 12 حكومة،  الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. وكان من بني املشاركني  الجمعيات  وممثلون من 
دولية  اإلنساين، وكذلك خمس منظامت  الدويل  للقانون  لجنة وطنية  بإنشاء  اهتاممهم  بناًء عىل  مراقبني  بصفتهم  حرضوا 
وإقليمية منخرطة يف جهود تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل.1 وبهذا كان االجتامع العاملي إحدى املناسبات 
النادرة التي تتجىل فيها عاملية القانون الدويل اإلنساين بحق، حيث اجتمع ممثلون من هيئات ودوائر متنوعة من جميع أنحاء 

العامل ملناقشة مسألة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.

والفرنسية  واإلنجليزية  العربية  اللغات  إىل  الفورية  الرتجمة  خدمة  ُقّدمت  االجتامع،  فعاليات  أثناء  يف  التفاعل  ولتيسري 
واإلسبانية والروسية.

ويتضمن هذا التقرير العديد من األمثلة عىل املامرسات الحالية للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ومزيدا من األمثلة 
من  األمثلة  هذه  اسُتمدت  وقد  الداخيل.  الصعيد  عىل  اإلنساين  الدويل  للقانون  تنفيذها  عىل  الدول  قّدمتها  التي  العامة 
املساهامت التي قّدمها املشاركون أثناء جلسات االجتامع العاملي نفسه ومن املذكرات الخطية التي قّدمها املشاركون إىل 
وحدة الخدمات االستشارية باللجنة الدولية أثناء االجتامع العاملي وبعده. ويزخر هذا التقرير بهذه املساهامت الواردة يف 

األقسام املعنونة “املامرسات املختارة”، املرتبة ترتيبا أبجديا للدول املعنية.

ترد قامئة املشاركني يف امللحق 1.2 
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الجلسة االفتتاحية

افتتحت الدكتورة هيلني دورهام، مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات اإلنسانية باللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة 
الدولية(، االجتامع العاملي بالرتحيب بجميع املشاركني. ويرد أدناه الخطاب الكامل الذي ألقته الدكتورة دورهام.

مقدمة
أصحاب السعادة، واملتحدثون املوقرون، ورؤساء الجلسات، واملحاورون، واملشاركون، واألصدقاء.

بالنيابة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، أرحب بكم ترحيبا حارا يف االجتامع العاملي الخامس لّلجان الوطنية والهيئات 
املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين.

يسعدين أن أفتتح هذا الحدث. ومن دواعي رسورنا أن نستقبل أكرث من 270 مشاركا مسجال، من 118 لجنة وطنية أو هيئة 
مامثلة، ومن الحكومات الحارضة بصفتها مراِقبة، ومن املنظامت الدولية أو اإلقليمية. ونحن سعداء للغاية بهذه األعداد.

وبسبب القيود املستمرة التي فرضتها جائحة كوفيد-91، اخرتنا اعتامد برنامج أقل تعقيدا من املعتاد وعقده عرب اإلنرتنت. 
ولكن هذا مل يجعل تنظيم جدول األعامل سهال، لكننا نأمل بصدق من خالل إتاحة أوقات مختلفة للجلسات كل يوم أن 

تتمكنوا جميعا من االنضامم إىل العديد من الجلسات التي تقع ضمن ساعات عملكم.

قّررنا أيضا تنظيم هذا االجتامع العاملي عرب اإلنرتنت، ألننا اعتقدنا أن هذه فرصة رائعة لتقييم جميع األعامل الرائعة التي 
أنجزتها اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف جميع أنحاء العامل. إذ مرت خمس سنوات منذ أن اجتمعنا جميعا يف 
االجتامع العاملي الرابع للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين هنا يف جنيف. وإضافة إىل ذلك، 
نحن اآلن يف منتصف الطريق بني املؤمترين الدوليني الثالث والثالثني والرابع والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر. وقد 
عززت النسخة الثالثة والثالثون، من خالل قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا”، عمل اللجان الوطنية للقانون الدويل 
اإلنساين. ومن أجل عرض ما جرى إنجازه منذ اعتامد هذا القرار، أو منذ انعقاد االجتامع العاملي األخري، والتخطيط للسنوات 

املقبلة، اخرتنا أربع قضايا رئيسية ملناقشتها خالل هذا االجتامع، وسأقدمها خالل لحظات.

ونظل ملتزمني بالتجمع بشكل شخيص يف السنوات املقبلة، ونأمل استضافة االجتامع العاملي القادم هنا يف جنيف.

الرتحيب باللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين؛ الجديدة منها وامُلعاد تفعيلها
إن العديد من اإلنجازات امللموسة بشأن تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين مل تكن لتتحقق لوال وجود أفراد منكم بيننا 

اليوم، أخذوا زمام املبادرة إلنشاء لجان وطنية.

واليوم، يسعدنا أن نرحب بتسع لجان وطنية أو هيئات مامثلة معنية بالقانون الدويل اإلنساين ُأنشئت منذ اجتامعنا العاملي 
األخري يف عام 2016، وتقع يف املناطق التالية:

بلغاريا1. 
قربص2. 
كرييبايت3. 
النيجر4. 
عامن5. 
فلسطني6. 
بابوا غينيا الجديدة7. 
هولندا8. 
فانواتو.9. 

وأود كذلك الرتحيب بأربع لجان وطنية للقانون الدويل اإلنساين أُعيد إنشائها أو تفعيلها منذ اجتامعنا األخري، وتقع يف املناطق 
التالية:
كوت ديفوار1. 
غامبيا2. 
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إيطاليا3. 
اليابان.4. 

ويقودنا هذا إىل إجاميل 118 لجنة وطنية للقانون الدويل اإلنساين يف جميع أنحاء العامل اليوم. وبالنيابة عن اللجنة الدولية، 
أود أن أهنئ كل واحد منكم عىل هذه اإلنجازات، وأدعو الجميع لالنضامم إيل يف الرتحيب الفعيل مبمثيل هذه اللجان.

بعض املالحظات حول املواضيع التي سُتناقش خالل هذا االجتامع
أكرب من  تقديم قدر  العملية بشأن  إنجازاتهم  يتحدثون عن  العديد منكم  إىل  املقبلة، سنستمع  األربعة  األيام  خالل هذه 

االحرتام للقانون الدويل اإلنساين.

إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا وتقديم التقارير الطوعية
يتمثل البند األول املطروح للمناقشة يف متابعة ما توصل إليه املؤمتر الدويل الثالث والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، 

الذي ُعقد يف كانون األول/ديسمرب 2019.

وخالل هذا املؤمتر الدويل، اعتمد األعضاء القرار 1 بعنوان “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا: خريطة طريق لتحسني تنفيذ 
القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني”. ويعرتف القرار بالدور املركزي الذي متارسه اللجان الوطنية يف تعزيز التنفيذ 

الوطني. وستكون تلك الجلسة مناسبة لتسليط الضوء عىل بعض إنجازاتكم.

وسيتذكر الكثري منكم أنه يف عام 2019، بعد املؤمتر الدويل الثالث والثالثني، أطلقنا شبكة إلكرتونية للجان الوطنية املعنية 
بالقانون الدويل اإلنساين. ولدينا حاليا 30 عضوا عىل هذه الشبكة، وكان هناك بالفعل بعض املناقشات حول التطورات عىل 
املستوى الداخيل يف ما يتعلق بالقانون الدويل اإلنساين. ونأمل أن ينضم إلينا عدد أكرب منكم عرب هذه املنصة، وال ترتددوا يف 

التواصل معنا بشكل ثنايئ إذا كانت لديكم أي أسئلة حول هذا املوضوع.

املفقودون وعائالتهم
يف الجلسة 2، سنفكر يف الخطوات التي ميكن اتخاذها عىل املستوى الداخيل لحامية األشخاص املفقودين وعائالتهم. ويتَّسم 
هذا املوضوع بقدر كبري من األهمية يف جميع أنحاء العامل، إذ ُفقد مئات اآلالف من األشخاص يف جميع أنحاء العامل بسبب 
النزاعات املسلحة، وحاالت العنف األخرى، والكوارث، والهجرة. ومل يرجع عدد كبري منهم قط وانقطعت أخبارهم. ووراء 
أحبائهم  مصري  جهل  من  اليقني  وعدم  القلق  من  يعانون  الذين  األشخاص  من  يحىص  ال  عدد  هناك  مفقود،  شخص  كل 
ومكان وجودهم، ويكافحون العواقب املتعددة التي يخلفها الفقد عىل حياتهم. وإىل جانب األمل الرهيب الذي يتزايد مبرور 
السنني دون إجابات تشفي صدورهم، غالبا ما يواجه هؤالء األشخاص العديد من الصعوبات النفسية واالجتامعية واإلدارية 

والقانونية واالقتصادية.

وكام هو الحال دامئا، يكمن جزء كبري من اإلجابات عىل تلك املشاكل اإلنسانية يف ضامن توفري حامية قانونية كافية عىل 
املستوى الداخيل. ونعلم أن اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين قد اتخذت بالفعل العديد من الخطوات املهمة لوضع 
أطر قانونية وسياساتية داخلية، مبا يف ذلك اآلليات واإلجراءات ذات الصلة. ونتطلع إىل االستامع إىل نتائج عملكم يف هذا 

املجال وأفكاركم حول كيفية زيادة دعم اللجنة الدولية لكم.

وستكون هذه الجلسة أيضا مناسبة إلبراز عمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين، التي جمعت ماليني األشخاص الذين 
تشتت شملهم عن عائالتهم إبان حربني عامليتني ويف نزاعات وكوارث ال حرص لها منذ ذلك الحني. وسنرشح عملية التحول 
التي تشهدها الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين لضامن تكييف استجابتنا لتواكب تحديات اليوم والغد، وامتالكنا القدرة 

عىل تقديم الدعم املناسب للدول التي تتحمل املسؤولية األساسية عن حامية األشخاص املفقودين وعائالتهم.

األسلحة والتكنولوجيات الجديدة وعمليات نقل األسلحة
بالنسبة إىل اللجنة الدولية، يعترب تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل األسلحة بجميع أنواعها أمرا أساسيا، سواء كانت مزودة 
بتكنولوجيات جديدة أو األسلحة القدمية املوجودة منذ 70 عاما أو أكرث. ومع ذلك يواجه املجتمع الدويل اليوم تحديات كبرية، 

ستكون موضوع مناقشة الجلسة الثالثة.

وإننا نشهد زيادة استخدام أسلحة موجودة محظورة يف األساس، مثل األسلحة النووية واألسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية 
واأللغام املضادة لألفراد. ونعلم أن هناك عددا من املعاهدات التي تنظم التعامل مع تلك األسلحة، ومع ذلك فإننا نواجه 
تحديات يف تشجيع الدول عىل التصديق عىل هذه الصكوك، ويف ضامن الوفاء برشوط املعاهدات. وإن دوركم، بصفتكم 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ممثلني عن اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، مهم جدا يف هذا الصدد. ونود االستامع إىل آرائكم حول ما تفعلونه، أو 
ما ميكنكم فعله، للتأكد من أن القانون الدويل اإلنساين، برمته، ينفذ بشكل فعال عىل املستوى الداخيل، وهذا يشمل تنفيذ 

معاهدات األسلحة ذات الصلة.

وبعد التقدم الذي شهدته العلوم والتكنولوجيا، نشهد سعيا حثيثا، وغري مقّيد يف كثري من األحيان، لتطوير واستخدام وسائل 
وأساليب جديدة يف الحروب. ونعلم أن العديد منكم منخرط يف مناقشات حول استخدام التكنولوجيات الجديدة والعمليات 
السيربانية واألسلحة الذاتية التشغيل، فضال عن التحديات التي تطرحها هذه التطورات. ويكمن الهدف من هذه الجلسة يف 
االستامع إىل آرائكم حول كيفية توسيع مشاركة اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف هذه املناقشات، ودعم الدول يف 

االستجابة لهذه التطورات، لضامن استمرار تطبيق القانون الدويل اإلنساين.

وتنتابنا شواغل إنسانية كبرية يف جميع أنحاء العامل بشأن املعاناة الحادة التي جلبها توفر األسلحة عىل نطاق واسع ونقلها، 
فضال عن إساءة استخدامها. ويرجع ذلك، يف كثري من الحاالت، إىل عدم كفاية الضوابط. وتضطلع اللجان الوطنية والهيئات 
املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين بدور حيوي يف تشجيع الدول عىل تنظيم استخدام األسلحة وتقييد هذا االستخدام. 

ويشمل هذا الدور إجراء مراجعات للتأكد من امتثال األسلحة وسبل استخدامها للقانون الدويل اإلنساين.

مكافحة اإلرهاب وتيسري العمل اإلنساين
ستكون جلستنا املواضيعية األخرية لهذا األسبوع حول مكافحة اإلرهاب وتيسري العمل اإلنساين.

وإذ نسلم بأن الدول يتعنّي أن تحمي مواطنيها من تهديد اإلرهاب، فإن اللجنة الدولية تشعر بالقلق إزاء تأثري بعض تدابري 
مكافحة اإلرهاب عىل األنشطة اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل. وأعاقت تدابري مكافحة اإلرهاب، يف بعض السياقات، وصول 
املساعدة اإلنسانية املحايدة وغري املتحّيزة إىل من هم يف أمس الحاجة إليها، مثل السكان املدنيني الذين يعيشون يف مناطق 
تسيطر عليها جامعات مسلحة مصنفة عىل أنها “إرهابية”. وتتعارض هذه التدابري مع نص القانون الدويل اإلنساين وروحه. 
ولذلك من الرضوري أن تتبنى الدول بنودا الستثناء األعامل اإلنسانية يف ترشيعاتها الخاصة مبكافحة اإلرهاب، من أجل ضامن 
تقديم املساعدة اإلنسانية واألنشطة التي توّفر الحامية مبوجب القانون الدويل اإلنساين إىل املحتاجني. وهذه إحدى الطرق 
الرئيسية التي ميكن للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين تقديم املساعدة من خاللها. وسيكون الرتكيز يف هذه املناقشة 
عىل األمثلة امللموسة لبنود االستثناءات لألغراض اإلنسانية، والتي كان للعديد منكم دور فعال يف تحقيقها، وتبادل املامرسات 

الجيدة يف هذا الصدد.

وعالوة عىل ذلك، تشعر اللجنة الدولية بالقلق إزاء التصورات الخاطئة بأن القانون الدويل اإلنساين ال ينطبق عىل عمليات 
الدول  الذي تشكله الجامعات املسلحة من غري  التهديد االستثنايئ  الدول نهجا يقيض بأن  مكافحة اإلرهاب. وتبنت بعض 
املصنفة عىل أنها “إرهابية” يتطلب استجابة استثنائية، ال ينطبق فيها القانون الدويل اإلنساين، عىل الرغم من وجود نزاع 
مسلح. وتؤكد اللجنة الدولية أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق دامئا عىل حاالت النزاع املسلح، ونحن نسعى إىل الحصول 
عىل دعمكم يف تشجيع الدول عىل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، حتى يف ما يتعلق بشخص أو جامعة مسلحة مصنفة 

عىل أنها إرهابية.

الخامتة
أي   – اجتامعكم  وأخريا،  أوال  فهو،  وأعاملكم.  لخرباتكم  الوقت  من  األكرب  القسط  سُيخّصص  األربع،  الجلسات  خالل هذه 
اللحظة املناسبة ملشاركة مامرساتكم الجّيدة، وطرح أسئلة عىل زمالئكم حول كيفية تغلبهم عىل التحديات التي قد تواجهونها 
الداخيل  الدويل اإلنساين عىل الصعيد  القانون  بأنفسكم، إليجاد أوجه تآزر ورشاكات عرب املناطق املختلفة. ويشكل تنفيذ 
عملية مستمرة – فهناك دامئا املزيد مام ميكن فعله. ويحدونا األمل أن تزودكم هذه النسخة الخامسة بأفكار عملية عام ميكن 

أن تفعله اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين.

وبهذا، أود أن أتقدم بالشكر الحار إىل جميع ممثيل اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين الذين وافقوا عىل مشاركة قصص 
عملهم بشأن كل من هذه املواضيع. شكرا لجميع زمالئنا يف جميع أنحاء العامل الذين شاركوا يف تنظيم هذا الحدث، ولكل 

واحد منكم عىل تخصيص الوقت لالنضامم إلينا.

ويف الختام، أود أيضا أن أنوه إىل حضور العديد من املستشارين القانونيني باللجنة الدولية من جميع أنحاء العامل يف هذا 
االجتامع. ونحن ملتزمون بالفعل مبواصلة دعمكم، وسيكون زمالؤنا مستعدين لعقد مشاورات ثنائية للمتابعة مع كل واحد 

منكم بعد هذا االجتامع املهم.
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وبينام كنا نود إجراء املشاورات معكم جميعا وجها لوجه، يجب أن نحقق أقىص استفادة من هذه الفرصة، وأنا مقتنعة بأنه 
سيكون لدينا العديد من املناقشات املحفزة. أرحب بكم مرة أخرى، وأمتنى لكم جميعا أسبوعا مثمرا.

ُيتاح خطاب السيدة هيلني دورهام باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية عىل موقع اللجنة الدولية.

ًً
ًًً

https://www.icrc.org/es/document/quinta-reunion-universal-comisiones-nacionales-dih-organismos-afines
https://www.icrc.org/ru/document/voprosy-i-otvety-pyataya-vseobshchaya-vstrecha-nacionalnyh-komitetov-i-drugih-nacionalnyh
https://www.icrc.org/fr/document/cinquieme-reunion-universelle--commissions-dih-questions
https://www.icrc.org/en/document/fifth-universal-meeting-national-committees
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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متابعة املؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر 
والهالل األحمر: “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” 

وتقديم التقارير الطوعية

ُخّصصت هذه الجلسة األوىل من االجتامع العاملي لعرض قصص النجاح التي تتعلق بتنفيذ القرار رقم 1، املعنون “إدماج 
القانون الدويل اإلنساين وطنيا” )قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا”(2 واملعتمد خالل املؤمتر الدويل الثالث والثالثني 
للصليب األحمر والهالل األحمر يف كانون األول/ديسمرب 2019، وتقييم التدابري اإلضافية التي ينبغي اتخاذها يف الفرتة التي 

تسبق املؤمتر الدويل الرابع والثالثني، املقّرر عقده يف عام 2023.

اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين؛ الجديدة منها وامُلعاد تفعيلها
تشجع الفقرة 5 من قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” الدول التي مل ُتنشئ لجنة وطنية أو هيئة مامثلة معنية 
بالقانون الدولية اإلنساين عىل النظر يف إمكانية إنشائها. وتشجع اللجنة الدولية أيضا الدول التي أنشأت هذه الهيئة عىل 

مواصلة تعزيزها.

ه املشاركون يف االجتامع العاملي الخامس بالتهنئة والرتحيب إىل اللجان الوطنية أو الهيئات املامثلة املعنية بالقانون  وتوجَّ
الدويل اإلنساين البالغ عددها 13 لجنة، التي أنشئت حديثا أو أعيد إنشاؤها أو تفعيلها منذ االجتامع العاملي الرابع يف عام 

2016. وتقع هذه الهيئات يف األقاليم التالية:
بلغاريا 	 
كوت ديفوار	 
قربص	 
غامبيا	 
إيطاليا	 
اليابان	 
كرييبايت	 
هولندا	 
النيجر	 
عامن	 
فلسطني	 
بابوا غينيا الجديدة	 
فانواتو.	 

املامرسات املختارة

كولومبيا
اإلنساين  الدويل  للقانون  الفرعي  النظام  تفعيل  إعادة  تعمل عىل  كولومبيا  كانت  العاملي،  االجتامع  انعقاد  يف وقت 
والنزاع املسلح وتعزيزه )Grupo Técnico de DIH y Conflicto Armado(، الذي يعمل بوصفة لجنة وطنية للقانون 
باالشرتاك مع  ويعمل  اإلنسان  لحقوق  الرئاسية  الهيئة  الفرعي إلرشاف  النظام  كولومبيا. ويخضع  اإلنساين يف  الدويل 

الهيئات التابعة للدولة.

وُأنشئ النظام الفرعي يف عام 2012، لتويل مهمة تنسيق تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل. وينّظم 
النظام الفرعي اسرتاتيجيات التوعية، ودورات تدريبية للهيئات العسكرية، ودورة تدريبية يف القانون الدويل اإلنساين 
للطالب. ويسعى هذا النظام الفرعي إىل تعزيز دوره يف تقديم الدعم التقني لهيئات الدولة - عىل سبيل املثال، يف 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf
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صياغة الوثائق بشأن التعليم، وإزالة األلغام، والتوظيف، واألشخاص املفقودين، وحامية املمتلكات الثقافية، والصحافة 
عىل  اإلنساين  الدويل  للقانون  األخرى  الوطنية  اللجان  مع  املعلومات  تبادل  أيضا  الفرعي  النظام  ويعتزم  األخالقية. 

الصعيدين العاملي واإلقليمي.

كرواتيا
أعيد تفعيل اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين )Nacionalni odbor za medjunarodno humanitarno pravo( يف 
عام 2021، بعد أن ظّلت غري مفّعلة يف السنوات القليلة املاضية. ويف ذلك العام، عقدت اللجنة اجتامعني وبدأت تعمل 

عىل خطة عملها وقّررت إعداد تقرير طوعي.

إيطاليا
 Commissione per lo studio e lo sviluppo( القانون الدويل اإلنساين وتطويره اللجنة اإليطالية لدراسة  أعيد إنشاء 
أيلول/ الدويل يف 16  الخارجية والتعاون  del diritto internazionale umanitario( مبوجب مرسوم صادر عن وزير 

سبتمرب 2021. وتضم اللجنة ممثلني عن مختلف اإلدارات املشاركة يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، وكذلك القضاء 
واألوساط األكادميية والجمعية الوطنية للصليب األحمر. وتساهم الهيئة يف الدراسات والبحوث عن القانون الدويل 
اإلنساين، وتعّزز تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ونرشه، وتيّس التنسيق بني السلطات ومنظامت املجتمع املدين بشأن 
هذه املسائل. وتسّجل التعهدات التي قّدمتها إيطاليا ووقعتها خالل املؤمترات الدولية السابقة للصليب األحمر والهالل 

األحمر.

موزامبيق
اإلنسان  وحقوق  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعني  الوزارات  بني  املشرتك  الفريق  كان  العاملي،  االجتامع  انعقاد  أثناء 
)Grupo Inter-Ministerial de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário( قيد اإلنشاء يف موزامبيق، 
مبساعدة اللجنة الدولية. وكان الفريق يجتمع بالفعل بشكل غري رسمي، يف انتظار موافقة الحكومة النهائية عىل نظامه 

األسايس.

وسُتكّلف هذه الهيئة الجديدة بتوفري منصة إلجراء املناقشات مع الجهات الفاعلة الرئيسية، من أجل ضامن احرتام كل 
من القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان. ويدرس الفريق حاليا الرشوط الرئيسية، مثل التدريب املناسب ألعضاء 
الفريق، واملوارد املالية والتقنية الكافية، وفرص تبادل اآلراء مع اللجان الوطنية األخرى للقانون الدويل اإلنساين، من 

أجل ضامن قدرتها عىل العمل بفعالية.

ويهدف الفريق، حاملا يبارش مهامه، إىل العمل عىل زيادة املعرفة بالقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان يف 
صفوف أصحاب املصلحة الرئيسيني، واالستجابة، يف الوقت ذاته، للحاجة إىل متابعة االدعاءات املتعلقة بانتهاك هذه 

األنظمة.

املشاركة يف املعاهدات
تشّجع الفقرة 4 من قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” الدول التي ليست طرفا يف معاهدات القانون الدويل اإلنساين 

عىل أن تنظر يف التصديق عليها أو االنضامم إليها.

الثاين/يناير 2017 إىل كانون األول/ديسمرب 2021(، سّجلت  الرابع والخامس )كانون  العامليني  الفرتة بني االجتامعني  وخالل 
اللجنة الدولية 245 تصديقا عىل املعاهدات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين وانضامما إليها )مبا يف ذلك التعديالت التي 

أدخلت عليها( يف جميع أنحاء العامل، عىل النحو التايل:
أصبحت دولة واحدة )أنغوال( طرفا يف الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف.	 
الثالث 	  الربوتوكول  يف  أطرافا  وبريو(  ومدغشقر،  وليسوتو،  وقريغيزستان،  وإكوادور،  )الكامريون،  دول  ست  أصبحت 

اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف.
اعرتفت دولة واحدة )فلسطني( باختصاص اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية.	 
اتفاقية الهاي 	  املتحدة( أطرافا يف  )أفغانستان، وجيبويت، وأيرلندا، وتوغو، وتركامنستان، واململكة  أصبحت ست دول 

لحامية املمتلكات الثقافية.
أصبحت ست دول )أفغانستان، وبوتسوانا، وجيبويت، وتوغو، وتركامنستان، واململكة املتحدة( أطرافا يف الربوتوكول األول 	 

التفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية.
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أصبحت خمس عرشة دولة )أفغانستان، وبوركينا فاسو، والدامنرك، وجيبويت، وفرنسا، وأيرلندا، ولبنان، وليختنشتاين، 	 
ومدغشقر، والربتغال، والسويد، وتوغو، وتركامنستان، واململكة املتحدة، وأوكرانيا( أطرافا يف الربوتوكول الثاين التفاقية 

الهاي لحامية املمتلكات الثقافية.
أصبحت دولتان )أرمينيا وغينيا االستوائية( طرفني يف االتفاقية الدولية ملناهضة تجنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم 	 

وتدريبهم.
وعامن، 	  والرنويج،  ومالوي،  وغامبيا،  وفيجي،  ودومينيكا،  التشيكية،  والجمهورية  )بنن،  دولة  عرشة  إحدى  أصبحت 

وسيشيل، وسلوفينيا، والسودان( أطرافا يف االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
يف 	  أطرافا  وسورينام(  السودان،  وجنوب  وميامنار،  وغامبيا،  وفيجي،  الوسطى،  أفريقيا  )جمهورية  دول  أصبحت ست 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة.
اإلبادة 	  جرمية  منع  اتفاقية  يف  أطرافا  وتركامنستان(  وموريشيوس،  ومالوي،  ودومينيكا،  )بنن،  دول  خمس  أصبحت 

الجامعية واملعاقبة عليها.
أصبحت دولة واحدة )إكوادور( طرفا يف اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.	 
أصبحت دولة واحدة )كرييبايت( طرفا يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )نظام روما األسايس(.	 
أصبحت مثاين دول )األرجنتني، وغيانا، ومنغوليا، ونيوزيلندا، وفلسطني، وبنام، وباراغواي، والربتغال( أطرافا يف التعديل 	 

الذي ُأدخل عىل نظام روما األسايس بشأن جرائم الحرب.
أصبحت مثاين دول )بوليفيا، وإكوادور، وغيانا، وأيرلندا، ومنغوليا، وبنام، وباراغواي، والربتغال( أطرافا يف التعديالت عىل 	 

نظام روما األسايس بشأن جرمية العدوان.
أصبحت اثنتا عرشة دولة )أندورا، والنمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وفرنسا، وإيطاليا، والتفيا، وهولندا، والربتغال، ورومانيا، 	 

وسلوفينيا، وسويسا( أطرافا يف التعديل عىل املادة 124 من نظام روما األسايس.
وسلوفاكيا، 	  والرنويج،  ونيوزيلندا،  وهولندا،  ولكسمربغ،  والتفيا،  التشيكية،  والجمهورية  )كرواتيا،  دول  تسع  أصبحت 

وسويسا( أطرافا يف التعديل عىل املادة 8 من نظام روما األسايس بشأن األسلحة التي تستعمل العوامل الجرثومية أو 
غريها من العوامل البيولوجية أو التكسينات.

وسلوفاكيا، 	  والرنويج،  ونيوزيلندا،  وهولندا،  ولكسمربغ،  والتفيا،  التشيكية،  والجمهورية  )كرواتيا،  دول  تسع  أصبحت 
وسويسا( أطرافا يف التعديل عىل املادة 8 من نظام روما األسايس بشأن أسلحة يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا 

ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة السينية.
وسلوفاكيا، 	  والرنويج،  ونيوزيلندا،  وهولندا،  ولكسمربغ،  والتفيا،  التشيكية،  والجمهورية  )كرواتيا،  دول  تسع  أصبحت 

وسويسا( أطرافا يف التعديل عىل املادة 8 من نظام روما األسايس بشأن أسلحة الليزر املسببة للعمى.
أصبحت ست دول )أندورا، وكرواتيا، وهولندا، ونيوزيلندا، والرنويج، والربتغال( أطرافا يف التعديل عىل املادة 8 من نظام 	 

روما األسايس بشأن االستخدام املتعمد لتجويع املدنيني كأسلوب من أساليب الحرب.
بروتوكول 	  أطرافا يف  وأوزبكستان(  وفلسطني، وطاجيكستان،  وكازاخستان، وقريغيزستان،  )أرمينيا،  دول  أصبحت ست 

حظر االستعامل الحريب للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكرتيولوجية )بروتوكول جنيف(.
أصبحت عرش دول )بنن، وغامبيا، ومدغشقر، وملديف، وناميبيا، ونيوي، والفلبني، وسانت لوسيا، وسان تومي وبرينسيبي، 	 

ورسي النكا( أطرافا يف اتفاقية الذخائر العنقودية.
أصبحت دولتان )فلسطني ورسي النكا( طرفني يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد.	 
بيساو، 	  وغينيا  والصني،  وشييل،  وكندا،  والكامريون،  والربازيل،  وبوتسوانا،  )أفغانستان،  دولة  عرشة  تسع  أصبحت 

وهندوراس، وكازاخستان، ولبنان، وملديف، وموزامبيق، وناميبيا، ونيوي، وباالو، وفلسطني، وسان تومي وبرينسيبي، 
وسورينام( أطرافا يف معاهدة تجارة األسلحة.

أو ألية 	  البيئة ألغراض عسكرية  التغيري يف  اتفاقية حظر استخدام تقنيات  أصبحت دولة واحدة )فلسطني( طرفا يف 
أغراض عدائية أخرى.

األسلحة 	  اتفاقية  يف  أطرافا  وتنزانيا(  وساموا،  وفلسطني،  ونيوي،  الوسطى،  أفريقيا  )جمهورية  دول  خمس  أصبحت 
البيولوجية.

أصبحت دولتان )أفغانستان ولبنان( طرفني يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة.	 
أصبحت ثالث دول )أفغانستان، وبنن، ولبنان( أطرافا يف التعديل عىل املادة 1 من االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية 	 

معينة.
أصبحت ثالث دول )أفغانستان، وبنن، ولبنان( أطرافا يف الربوتوكول األول امللحق باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية 	 

معينة.
املتعلقة 	  باالتفاقية  امللحق  الثاين  الربوتوكول  يف  أطرافا  وموريشيوس(  ولبنان،  وبنن،  )أفغانستان،  دول  أربع  أصبحت 

بأسلحة تقليدية معينة.
أصبحت دولتان )أفغانستان، ولبنان( طرفني يف الربوتوكول الثالث امللحق باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة.	 
أصبحت دولتان )أفغانستان، وبنن( طرفني يف الربوتوكول الرابع امللحق باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة.	 
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أصبحت أربع دول )أفغانستان، وبنن، وموريشيوس، وفلسطني( أطرافا يف الربوتوكول الخامس امللحق باالتفاقية املتعلقة 	 
بأسلحة تقليدية معينة.

أصبحت دولة واحدة )فلسطني( طرفا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية.	 
أصبحت تسع وخمسون دولة )أنتيغوا وبربودا، والنمسا، وبنغالديش، وبليز، وبنن، وبوليفيا، وبوتسوانا، وكمبوديا، وجزر 	 

القمر، وشييل، وجزر كوك، وكوستاريكا، وكوبا، ودومينيكا، وإكوادور، والسلفادور، وفيجي، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغيانا، 
والكريس الرسويل، وهندوراس، وأيرلندا، وجامايكا، وكازاخستان، وكرييبايت، والو، وليسوتو، وماليزيا، وملديف، ومالطا، 
وباراغواي،  وبنام،  وفلسطني،  وباالو،  ونيوي،  ونيجرييا،  ونيكاراغوا،  ونيوزيلندا،  وناورو،  وناميبيا،  ومنغوليا،  واملكسيك، 
وبريو، والفلبني، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وساموا، وسان مارينو، وجنوب 
معاهدة  أفريقيا، وسيشيل، وتايالند، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، وأوروغواي، وفانواتو، وفنزويال، وفيتنام( أطرافا يف 

حظر األسلحة النووية.

املامرسات املختارة

كرواتيا
 Nacionalni odbor za( اإلنساين  الدويل  للقانون  الكرواتية  الوطنية  اللجنة  بلغت  العاملي،  انعقاد االجتامع  يف وقت 
medjunarodno humanitarno pravo( املراحل األخرية من التصديق عىل االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من 

االختفاء القسي، وهي أحد الصكني الدوليني املتصلني بالقانون الدويل اإلنساين اللذين مل تصّدق عليهام كرواتيا بعد.

اعتامد القوانني والسياسات الوطنية
تدعو الفقرة 2 من قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” الدول إىل اعتامد التدابري الترشيعية واإلدارية والعملية الالزمة 
عىل الصعيد الداخيل لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، وتدعوها إىل أن ُتجري، بدعم من جمعياتها الوطنية، تحليال للمجاالت 

التي تستدعي تنفيذا عىل الصعيد الداخيل.

وُتذّكر الفقرة 11 بااللتزامات الواقعة عىل األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف والربوتوكول األول اإلضايف بأن: تتخذ 
أي إجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون )أو يأمرون باقرتاف( إحدى املخالفات 
الجسيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول األول اإلضايف؛ وأن ُتتخذ تدابري لوضع حّد لألفعال األخرى املنافية لهذه املعاهدات أو 

اللتزامات القانون الدويل اإلنساين األخرى؛ وأن تقمع االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين.

وأخريا، ُتذّكر الفقرة 12 بااللتزامات الواقعة عىل األطراف السامية املتعاقدة مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات 
الجسيمة )أو باألمر باقرتافها(، وبتقديم هؤالء األشخاص إىل محاكمها الداخلية؛ أو تسليمهم، وفقا لترشيعاتها الوطنية، إىل 

طرف سام متعاقد معني آخر ملحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.

ومنذ انعقاد االجتامع العاملي الرابع، اعتمدت العديد من البلدان قوانني داخلية أو عّدلتها وأعّدت مرشوع ترشيع لتنفيذ 
القانون الدويل اإلنساين والصكوك األخرى ذات الصلة. وخالل الفرتة بني االجتامعني العامليني الرابع والخامس )2021-2017(، 
ُأضيف 270 قانونا وأمثلة جديدة بشأن السوابق القضائية الداخلية إىل قاعدة البيانات العامة للجنة الدولية بشأن تنفيذ 

القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني.3

املامرسات املختارة

البحرين
سّنت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف مملكة البحرين قانون الجرائم الدولية يف عام 2018، الذي أنشأ والية 
قضائية وطنية تشمل أربع فئات من الجرائم الدولية، وهي: اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 
وجرائم العدوان. ويف 22 حزيران/يونيو 2020، اعتمدت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين املرسوم رقم 8 لعام 
2020 بشأن تنظيم استخدام شارات وعالمات الحامية املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat. متاحة عىل الرابط التايل:3 
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1949، الذي أصدره النائب األول لرئيس الوزراء. وينظم هذا املرسوم استخدام شارات الهالل األحمر والصليب األحمر 
والكريستالة الحمراء الخاصة بالحامية، والعالمة الدولية املميزة للدفاع املدين، والعالمة الخاصة الدولية املميزة لألشغال 

الهندسية واملنشآت املحتوية عىل قوى خطرة، والشارة املميزة للممتلكات الثقافية.

كوستاريكا
Comisión Costarricense de Derecho Internacional Human- )قدمت اللجنة الكوستاريكية للقانون الدويل اإلنساين 

itario( مرشوع تعديل عىل القانون الجزايئ إلدراج جرمية جديدة بشأن االختفاء القسي، بعد تصديق كوستاريكا عىل 
االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القسي. وينظر املجلس الترشيعي حاليا يف مرشوع التعديل.

نرش القانون الدويل اإلنساين بني الجهات الفاعلة املسؤولة عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين 
وتفسريه وتنفيذه

تشجع الفقرة 3 من قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” الدول عىل تكثيف جهودها ومبادراتها الهادفة إىل نرش 
معرفة القانون الدويل اإلنساين وتعزيز االمتثال له، عن طريق توعية املدنيني واملوظفني العسكريني ووضع تدابري للتنفيذ.

وانعكاسه يف  العسكرية  املامرسات  كامل يف  نحو  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  إدماج  كفالة  الدول عىل   7 الفقرة  وُتشجع 
األخالقيات العسكرية، من خالل بذل قصارى الجهود إلدماج القانون الدويل اإلنساين يف العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب 
العسكريني، ويف جميع مستويات التخطيط للعمليات العسكرية واتخاذ القرارات. وُيذكر مندوبو املؤمتر الدويل أيضا بأهمية 
الدويل  القانون  للقادة يف مجال تطبيق  للدول يسدون املشورة  التابعة  القوات املسلحة  قانونيني داخل  وجود مستشارين 

اإلنساين.

وُتشجع الفقرة 8 الدول ومكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )وال سيام الجمعيات الوطنية( عىل تنفيذ 
أنشطة ملموسة ومنّسقة من أجل نرش القانون الدويل اإلنساين بفعالية. وتشّدد الفقرة أيضا عىل أنه ينبغي إيالء االهتامم 
للمسؤولني عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين أو تطبيقه، كاملوظفني العسكريني واملوظفني الحكوميني والربملانيني واملدعني 
العامني والقضاة، وأنه ينبغي نرش القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل عىل أوسع نطاق ممكن لدى الجمهور، مبا 

فيه الشباب.

وُتشجع الفقرة 10 الدول ومكونات الحركة، إضافة إىل استخدام وسائل نرش القانون الدويل اإلنساين التي أثبتت فعاليتها، 
عىل أن تستطلع وسائل ابتكارية ومناسبة جديدة للرتويج الحرتام القانون الدويل اإلنساين، منها استخدام الوسائل الرقمية 
وغريها. وتشجعها أيضا عىل أخذ أصوات األشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة وتصورهم للقانون الدويل اإلنساين يف 

االعتبار لدى إعدادها.

املامرسات املختارة

نيبال
دليال   )अन्तर्राष्ट्रिय म्नवीय क्नूनको क्य्रान्वयनको ल्गि र्ष्ट्रिय सगमष्ि( اإلنساين  الدويل  القانون  لتطبيق  الوطنية  اللجنة  أعّدت 
مفاهيمية  معرفة  الدليل  ويقدم  اإلنساين.4  الدويل  القانون  احرتام  تعزيز  إىل  يهدف  املدنية،  والسلطات  للربملانيني 
بالقانون الدويل اإلنساين ويعرض نظرة عامة عىل تدابري التنفيذ املعتمدة يف نيبال. ومنذ نرش الدليل، أجري قدر كبري 

من التدريب للربملانيني والقضاة وضباط الرشطة استنادا إليه، وكذلك يف شكل دروس جامعية.

وأعّد الدليل لعدة أسباب، وهي: أوال، مثة إدراك بأن الربملانيني والسلطات املدنية يؤدون دورا مهام يف الوفاء بالتزامات 
الدولة يف مجال القانون الدويل اإلنساين، ولذلك أرادت الحكومة، التي رّكزت عىل الوفاء بهذه االلتزامات، أن تضمن 
امتالك أصحاب املصلحة هؤالء القدرة عىل مساعدتها بنشاط يف تحقيق هذه االلتزامات. وثانيا، مل يكن لدى نيبال 
قانون داخيل ينّفذ القانون الدويل اإلنساين يف وقت إعداد الدليل. وثالثا، كانت نيبال تصدر دستورا جديدا، وأرادت 
اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين إعداد الدليل من أجل التشجيع عىل إدراج حكم يف الدستور الجديد بشأن 
حامية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة. ورابعا، ال يسّن الربملان النيبايل القانون فحسب، بل هو الحكومة ذاتها، 

وبالتايل من الرضوري أن يكون الربملانيون عىل علم بالقانون الدويل اإلنساين.

ملزيد من املعلومات، ُيرجى االطالع عىل: اللجنة الدولية، New Handbook to Promote International Humanitarian Law in Nepal، اللجنة 4 
الدولية، نيودلهي، 2015.
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التعاون بني اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين
املامثلة  والهيئات  الوطنية  اللجان  التعاون بني  تعزيز  اإلنساين وطنيا” إىل  الدويل  القانون  الفقرة 6 من قرار “إدماج  تدعو 
املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عىل املستويات الدولية واإلقليمية وبني اإلقليمية. وتسلط الفقرة الضوء عىل أنه ينبغي القيام 
بذلك من خالل حضور االجتامعات املنتظمة التي تعقدها هذه الهيئات واملشاركة فيها مشاركة فعالة، وكذلك عرب الشبكة 
اإللكرتونية للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين )التي أنشئت بناًء عىل نتائج االجتامع العاملي 

لعام 2016(.

وبني االجتامعني العامليني الرابع والخامس، ُعقدت عدة منتديات إقليمية، نظمتها يف الغالب اللجنة الدولية ودولة رشيكة أو 
منظمة إقليمية، بهدف توفري مجال للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين من أجل تبادل املامرسات الجّيدة. وشملت تلك 

املنتديات اإلقليمية ما ييل:5
ندوة بشأن القانون الدويل اإلنساين لدول الجنوب األفريقي )اشرتكت يف تنظيمها اللجنة الدولية ووزارة العالقات الدولية 	 

والتعاون يف جنوب أفريقيا(
االجتامع االستعرايض السنوي بشأن تنفيذ معاهدات القانون الدويل اإلنساين يف غرب أفريقيا )الذي اشرتكت يف تنظيمه 	 

اللجنة الدولية والجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا(
املؤمتر اإلقليمي للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين لألمريكتني )انظر أدناه(	 
جلسة تبادل آراء الخرباء لصالح اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف آسيا واملحيط الهادئ )نظمتها اللجنة الدولية(	 
اجتامع املائدة املستديرة بشأن القانون الدويل اإلنساين لجزر املحيط الهادئ )نظمته اللجنة الدولية(	 
الدولية 	  اللجنة  تنظيمه  يف  شاركت  )الذي  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  العربية  الوطنية  للجان  اإلقليمي  االجتامع 

وجامعة الدول العربية(
أوروبا 	  الدويل اإلنساين يف وسط وجنوب رشق  للقانون  الوطنية  اللجان  اإلنساين لصالح  الدويل  للقانون  اإلقليمي  املؤمتر 

)الذي شاركت يف تنظيمه اللجنة الدولية ورومانيا(
االجتامع الخامس ملمثيل لجان الكومنولث الوطنية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين )الذي شاركت يف تنظيمه اللجنة الدولية 	 

والصليب األحمر الربيطاين واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف اململكة املتحدة، بدعم من أمانة الكومنولث(.

املامرسات املختارة

األمريكتان/إكوادور
انعقد املؤمتر اإلقليمي للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين يف األمريكتني عرب اإلنرتنت يف 
شباط/فرباير 2021، وشارك يف تنظيمه إكوادور واللجنة الدولية. وإجامال، حرضت هذا الحدث 22 لجنة وطنية أو هيئة 

مامثلة للقانون الدويل اإلنساين.

ويف نهاية هذا االجتامع اإلقليمي، اعُتمد إعالن، يتناول بالتفصيل عدة التزامات بتعزيز تنفيذ القانون الدويل اإلنساين 
املعنية  املامثلة  والهيئات  الوطنية  اللجان  دور  أهمية  مجددا  املشاركون  وأّكد  األمريكتني.  يف  الداخيل  الصعيد  عىل 
بالقانون الدويل اإلنساين يف هذا الصدد، واتفقوا عىل تعزيز الرشاكات يف ما بينهم. وقد كان االجتامع اإلقليمي مفيدا 

يف تبادل األفكار بشأن القانون الدويل اإلنساين واملامرسات الجّيدة.

سلوفينيا
Stalna koordinacijska skupina za mednarodno hu- )تؤدي املجموعة التنسيقية الدامئة للقانون الدويل اإلنساين 

املثال، عقدت  واإلقليمي. وعىل سبيل  الثنايئ  الصعيدين  النظراء، عىل  مناقشات  نشطا يف  دورا   )manitarno pravo
املجموعة جولتني من املشاورات مع اللجنة الوطنية األملانية للقانون الدويل اإلنساين من أجل مقارنة القوانني الداخلية 
النزاعات  الثقافية والصحفيني يف سياق  البعثات الطبية واملمتلكات  للبلدين، وال سيام يف ما يتعلق بالشارة وحامية 

املسلحة واألسلحة. ويف الجولة الثانية من املشاورات، شاركت منظمة أطباء بال حدود ألول مرّة وأثرت املناقشات.

بالنسبة إىل معظم هذه املنتديات، ُعقدت أكرث من دورة بني كانون الثاين/يناير 2017 وكانون األول/ديسمرب 5.2021 
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ُتتاح خطة العمل اإلقليمية عىل املوقع اإللكرتوين للجنة الدولية يف شكل التقرير الدوري الثامن حول تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد العريب 6 
.2018-2015

وّقع عىل التعهد املفتوح أسرتاليا، والصليب األحمر األسرتايل، والنمسا، والصليب األحمر الربيطاين، وشييل، وإستونيا، والصليب األحمر الكوري، ونيوزيلندا، 7 
السويسي، وسويسا،  السودان، والصليب األحمر  النيوزيلندي، وبريو، وإسبانيا، والصليب األحمر اإلسباين، والصليب األحمر لجنوب  والصليب األحمر 

ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية يف اململكة املتحدة، وجمعية الصليب األحمر لرتينيداد وتوباغو.

وعالوة عىل ذلك، نّظمت املجموعة مشاورات بني اللجان النمساوية والفرنسية واألملانية والسلوفينية للقانون الدويل 
اإلنساين واملنصة الهولندية للقانون الدويل اإلنساين ووزارة الخارجية الربتغالية بشأن قضايا القانون الدويل اإلنساين، 
مع الرتكيز عىل تعزيز التنسيق وتوطيد احرتام القانون الدويل اإلنساين ومناقشة القضايا املتعلقة بتغرّي املناخ وحامية 

البيئة يف النزاعات املسلحة.

ويكتيس تبادل أفضل املامرسات والخربات والدروس املستخلصة بني اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أهمية 
بالغة ويساهم يف زيادة احرتام القانون الدويل اإلنساين وتعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين ونرش املعرفة بالقانون 

الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل.

اعتامد خطط العمل
والعملية  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  اعتامد  إىل  الدول  وطنيا”  اإلنساين  الدويل  القانون  “إدماج  قرار  من   2 الفقرة  تدعو 
الالزمة عىل الصعيد الداخيل لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، وتدعو الدول إىل أن ُتجري، بدعم من جمعياتها الوطنية، تحليال 

للمجاالت التي تستدعي تنفيذا عىل الصعيد الداخيل.

الكويت
أعّدت اللجنة الوطنية الكويتية الدامئة للقانون الدويل اإلنساين اسرتاتيجية تغطي الفرتة من 2020 إىل 2022 من أجل 
تنفيذ خطة العمل اإلقليمية املعتمدة يف ختام اجتامع اللجان الوطنية العربية للقانون الدويل اإلنساين.6 وتعرض هذه 
الخطة بالتفصيل اسرتاتيجية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل أرض الواقع وتتضمن أربع دعائم عمل، وهي: تعزيز 
تدريبية يف مجال  دورات  وإعداد  العسكرية؛  واألكادمييات  الجامعات  اإلنساين يف  الدويل  القانون  الخربات يف مجال 
القانون الدويل اإلنساين لصالح الحكومة والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين؛ وضامن امتثال القوانني الداخلية للقانون 
اإلنساين يف منطقة  الدويل  بالقانون  املعنية  األخرى  املامثلة  والهيئات  الوطنية  اللجان  والتعاون مع  اإلنساين؛  الدويل 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وكذلك مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية. وبالنسبة إىل هذه النقطة األخرية، 

ستستضيف الكويت االجتامع اإلقليمي املقبل للجان الوطنية العربية للقانون الدويل اإلنساين يف عام 2022.

تقديم التقارير عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل
تدعو الفقرة 2 من قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” الدول إىل أن ُتجري، بدعم من الجمعيات الوطنية حيث 
يتسنى ذلك، تحليال للمجاالت التي تستدعي مزيدا من التنفيذ عىل الصعيد الداخيل. ويف موازاة ذلك، تدعو أيضا الفقرة 13 
من القرار الدول إىل تبادل األمثلة عن املامرسات الجّيدة من تدابري التنفيذ الوطني املتخذة وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها 
يف القانون الدويل اإلنساين، فضال عن التدابري التي قد تتخطى االلتزامات الواقعة عىل عاتقها مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

وبناًء عىل ذلك، ُحّث عدد من الدول عىل النظر يف العمل عىل إعداد تقرير طوعي عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل 
لتقديم  املفتوح  التعهد  املتمثلة يف  املوازية  املبادرة  بفعل  التشجيع  املزيد من  التقارير  الداخيل. وقد القت هذه  الصعيد 
التقارير بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل، الذي صاغته اململكة املتحدة والصليب األحمر الربيطاين، 

ووقعته 15 دولة وجمعية وطنية.7

الدويل اإلنساين عىل  القانون  التقارير الطوعية عن تنفيذ  العاملي مناسبة لتوضيح تعريف  الجلسة األوىل لالجتامع  وكانت 
الصعيد الداخيل. وأوال، أشري يف هذا الصدد إىل أنه ال يتضمن القانون الدويل اإلنساين وال قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين 
وطنيا” أي التزام بتقديم تقرير عن تنفيذه عىل الصعيد الداخيل. ويعود متاما قرار الرشوع يف عملية صياغة تقرير طوعي إىل 
الدول املعنية. وثانيا، اّتفق املشاركون عموما عىل أن التقرير الطوعي هو أي وثيقة صيغت بتوجيه من هيئة تابعة للدولة 
أو مبشاركة قوية منها )عىل سبيل املثال، لجنة وطنية للقانون الدويل اإلنساين، وأحيانا بدعم من الجمعية الوطنية(، بغرض 
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وصف حالة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف نظام القانون الداخيل، الذي يشمل القوانني والسياسات واملامرسات. وتوضح 
هذه التقارير يف الغالب االنسجام بني التزامات القانون الدويل والنظام الداخيل، وتحّدد املجاالت التي قد تستدعي مزيدا 
التقارير كذلك معلومات بشأن العمليات الداخلية التخاذ القرارات، واألدوار  من العمل. ويف الوضع األمثل، تتضمن هذه 
واملسؤوليات املنوطة بهؤالء الذين يساهمون يف التنفيذ عىل الصعيد الداخيل. وعادة ما ُتنرش التقارير الطوعية بعد االنتهاء 
من إعدادها، إذ إن أحد أهدافها اإلسهام يف مشاركة املامرسات الجّيدة املتعلقة بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين مع املجتمع 

الدويل.

املامرسات املختارة
ُنرش عدد من التقارير الطوعية عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل يف السنوات األخرية، ومنها تقارير 

الدول التالية:8

بلغاريا
 Националният комитет по международно( اإلنساين  الدويل  للقانون  البلغارية  الوطنية  اللجنة  نرشت 
عام  الداخيل يف  الصعيد  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  تنفيذ  تقريرا طوعيا عن   )хуманитарно право (НК МХП(
وملخص  صلة،  ذات  روابط  يتضمن  الذي  البلغارية  الخارجية  لوزارة  اإللكرتوين  واملوقع  البلغارية،  )النسخة   2020
باللغتني البلغارية واإلنجليزية(. ويشري التقرير إىل أن بلغاريا قد انضمت إىل عدد من املبادرات والرشاكات العاملية 
املتعلقة بإنفاذ القانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك خطة عمل بشأن املرأة والسالم واألمن. وأتاح التقرير أيضا للَّجنة 

تقييم الصكوك املتعددة األطراف التي مل تنضم إليها بلغاريا بعد.

رومانيا
 )Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar )CNDIU(( قدمت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين
تقريرها الطوعي األول يف حزيران/يونيو 2021، بعد أن اعتمدته الحكومة. ومن وجهة نظر وطنية، قّدم التقرير صورة 
شاملة عن إنجازات رومانيا وإجراءاتها املستمرة يف هذا املجال، مبا يف ذلك الجوانب التي تحتاج إىل مزيد من التحسني، 
وساعد يف رفع مكانة القانون الدويل اإلنساين يف جداول األعامل السياسية والعامة. ويف الوقت نفسه، شجع التقرير عىل 
التعاون بني الوزارات الثامين املمثلة يف اللجنة التي تحتفل يف عام 2022 بالذكرى السنوية الخامسة عرش لتأسيسها. 
ودفع التقرير أيضا اللجنة إىل إطالق عملية تحديث االسرتاتيجية الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، املعتمدة يف 
عام 2007. ومن منظور دويل، تبدي اللجنة استعدادها لتبادل خربتها مع البلدان األخرى املهتمة، واملساهمة يف الحوار 
الرومانية واإلنجليزية عىل  باللغتني  الطوعي  التقرير  اإلنساين. ونرش  الدويل  القانون  بشأن مسائل  الدويل  الحكومي 

مواقع الوزارات الرئيسية املختصة يف هذا املجال وسُيعمم بشكل منتظم عىل اإلدارة العامة واملجتمع.

اململكة املتحدة
القانون  تنفيذ  عن  طوعي  تقرير  بإعداد  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  املتحدة  للمملكة  الوطنية  اللجنة  طلبت 
الدويل اإلنساين يف عام 2019 وتوّلت نرشه. ويعكس هذا التقرير التزام حكومة اململكة املتحدة باالمتثال التام للقانون 
الدويل اإلنساين وتنفيذه. وكتب التقرير لعامة القراء، ويوضح كيف ينعكس القانون الدويل اإلنساين يف القانون الداخيل 
تفتقر  التي  فإنه حدد املجاالت  الترشيع،  التقرير مل يحدد ثغرات يف  الرغم من أن تجميع  املتحدة. وعىل  للمملكة 
إىل التعميم، مثل مجال التعليم. وتأمل حكومة اململكة املتحدة أن يشجع التقرير الطوعي الدول األخرى عىل نرش 
تفاصيل أنشطتها التنفيذية، ويساعد يف تحديد أفضل املامرسات، ويف نهاية املطاف، أن يحّسن االمتثال للقانون الدويل 
اإلنساين وتنفيذه. ولتشجيع البلدان األخرى عىل نرش تقاريرها الخاصة، نرشت اململكة املتحدة أيضا مجموعة أدوات، 
تحّدد، عىل الرغم من أنها تعكس تجربة اململكة املتحدة، الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتجميع هذا التقرير، مبا يف 
ذلك منوذج ميكن أن تستخدمه أي دولة ومتاح باللغات العربية والفرنسية والربتغالية والروسية واإلسبانية )وسُتضاف 
املزيد من الرتجامت قريبا(. وعالوة عىل ذلك، تعمل اململكة املتحدة مع دول أخرى ترغب يف كتابة تقاريرها الطوعية، 
مبساعدة كبرية من الصليب األحمر الربيطاين. وتعمل أيضا اململكة املتحدة حاليا مع الصليب األحمر الربيطاين وسويسا 

واللجنة الدولية تعمل عىل تشجيع الدول األخرى وتقديم الدعم لها يف إعداد التقارير.

وأعربت لجان وطنية أخرى للقانون الدويل اإلنساين عن عزمها عىل صياغة تقرير طوعي عن تنفيذ القانون الدويل 
اإلنساين عىل الصعيد الداخيل.

ترد القامئة الكاملة للتقارير الطوعية املتاحة للجمهور وقت نرش هذا التقرير تحت عنوان “املوارد” يف نهاية هذا الجزء.8 
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https://www.mfa.bg/bg/3089?mc_phishing_protection_id=28047-c81r6qadu81e3siqosbg
https://www.mfa.bg/upload/54920/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%20%D0%98%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%9C%D0%A5%D0%9F.pdf
https://mfa.bg/upload/65854/Final_INTERNATIONAL%20HUMANITARIAN%20LAW%20AND%20ITS%20IMPLEMENTATION%20IN%20BG-EN.pdf
https://www.redcross.bg/files/20548-.pdf?mc_phishing_protection_id=28047-c81r6qadu81e3siqosbg
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/raport_diu_eng.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/raport_diu_ro.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784696/Voluntary_Report_on_the_Implementation_of_International_Humanitarian_Law_at_Domestic_Level.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784696/Voluntary_Report_on_the_Implementation_of_International_Humanitarian_Law_at_Domestic_Level.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/international-humanitarian-law-implementation-report-toolkit.ar
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يف وقت نرش هذا التقرير، كانت أحدث نسخة من قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي يصدر كل سنتني هو القرار 75/138، الذي اعُتمد يف 15 كانون 9 
األول/ديسمرب 2020. وتتعلق فقرات املنطوق من 11 إىل 13 بتقديم الدول معلومات إىل األمني العام لألمم املتحدة، وتيسري تقديم هذه املعلومات من 

خالل إمكانية استخدام استبيان.

كوستاريكا
Comisión Costarricense de Derecho Internacional Human- )تعّد اللجنة الكوستاريكية للقانون الدويل اإلنساين 

itario( تقارير منتظمة موجهة إىل مختلف آليات حقوق اإلنسان العاملية واملشرتكة بني البلدان األمريكية، وبالتايل 
تدرك قيمة إصدار تقرير طوعي عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل، وتأمل يف نرشه عام 2022. 
وستمّكن عملية إصدار التقرير اللجنة من استعراض نقاط القوة والضعف يف النظام الداخيل يف كوستاريكا، من أجل 
إدخال التحسينات عليه بعد ذلك. وإضافة إىل ذلك، سيمّكن كوستاريكا من تقييم مستوى تنفيذ مختلف الصكوك 
أنجزت كوستاريكا  إليها. ويف حني  انضمت  أو  الدولة  التي صادقت عليها  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املتعلقة  الدولية 
الكثري من العمل بالفعل لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وتعزيزه، تدرك اللجنة أن القانون الدويل اإلنساين غري جامد، 
وبالتايل، ينبغي إعادة تقييم التدابري الداخلية يف ضوء التطورات املعارصة، مثل تطور وسائل الحرب وأساليبها وغريها 
من أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي. وأخريا، ميكن أن يؤدي إصدار التقارير الطوعية إىل تعزيز الثقة والتعاون بني 

الدول واللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين.

قربص
 )Εθνική Επιτροπή Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου( تأسست اللجنة الوطنية القربصية للقانون الدويل اإلنساين
يف عام 2020 وتضم أعضاء من مختلف الوزارات واإلدارات الحكومية. وتتمثل أوىل أولويات اللجنة يف إعداد دراسة 
توافق لتقييم تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف قربص. ويف هذا الصدد، اتُّخذ قرار بتشكيل مجموعة أساسية تتألف من 

الوزارات واإلدارات الحكومية والصليب األحمر القربيص.

وتتمثل إحدى الطرق األخرى املمكنة لإلبالغ عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل من خالل الطلب املقّدم 
إىل الدول كل عامني بتقديم معلومات إىل األمني العام لألمم املتحدة يف إطار متابعة قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن 

حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف لعام 1949 ويف ما يخص حامية ضحايا النزاعات املسلحة.9

بوركينا فاسو
يف وقت انعقاد االجتامع العاملي، كانت اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية بحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 
صياغة  بصدد   )Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire(
مساهمة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي يصدر كل سنتني عن حالة الربوتوكولني اإلضافيني. ولبلوغ هذه 
بالقانون  املعنية  الوزارات  مختلف  عن  ممثلني  من  تتألف  القطاعات،  متعددة  فرعية  لجنة  اللجنة  أنشأت  الغاية، 
الدويل اإلنساين. ويف مساهمتها، تقدم قامئة باملؤسسات التي تساهم يف تنفيذ الربوتوكولني اإلضافيني واألنشطة التي 
تم تنفيذها حتى اآلن واإلجراءات األخرى املتوخاة. وإضافة إىل هذا التقرير، نرشت لجنة بوركينا فاسو تقارير طوعية 

منتظمة عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل منذ عام 2018.

اململكة املتحدة
متاشياً مع القرار 7144 الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، الذي يطلب تقديم تقرير عن الربوتوكولني اإلضافيني 
اتفاقيات جنيف، تشجع اململكة املتحدة الدول األعضاء عىل استكشاف سبل لتيسري تقديم املعلومات بالنسبة  إىل 
إىل التقارير املستقبلية املقّدمة إىل األمني العام بطريقة مّتسقة وشاملة دون خلق عبء عمل غري رضوري. ووضعت 
اململكة املتحدة منوذج استبيان بسيط، متاح للجمهور وتستخدمه كشكل واحد تقوم بتحديثه. وتعمل اململكة املتحدة 
بنشاط عىل الرتويج للنموذج يف األمم املتحدة، بهدف تشجيع عدد أكرب من الدول األعضاء عىل تقديم التقارير مبوجب 

القرار.

السنوات  يف  تقرير طوعي  بصياغة  اهتاممها  عن  التالية  املامثلة  الهيئات  أو  الوطنية  اللجان  أيضا  أعلنت  الجلسة،  وخالل 
القادمة:

 	 )Nacionalni odbor za medjunarodno humanitarno pravo( كرواتيا: قررت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين
البدء يف صياغة تقرير طوعي.

متابعة املؤمتر الدويل الثالث والثالثني

ً

ً

https://www.gov.uk/government/publications/international-humanitarian-law-ihl-uk-developments-and-activities-2018-to-2020


ًإدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا من خالل القوانني والسياسات الداخلية18 

 	 Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho( إكوادور: تنظر اللجنة الوطنية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين
Internacional Humanitario del Ecuador( يف صياغة أول تقرير طوعي لها عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين.

إيطاليا: يحتل نرش تقرير طوعي عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل يف إيطاليا مكانة بارزة يف خطة 	 
 Commissione per lo studio e lo sviluppo del diritto( عمل اللجنة اإليطالية لدراسة القانون الدويل اإلنساين وتطويره
internazionale umanitario(، التي أُعيد إنشاؤها. وميكن أن تشكل نتائج هذا التقرير أساسا لخطة عمل مستقبلية، قادرة 

عىل تعزيز تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ونرشه عىل الصعيد الوطني.
كينيا: يف وقت انعقاد االجتامع العاملي، كانت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين تتشاور مع الصليب األحمر الربيطاين 	 

بشأن إمكانية صياغة تقرير طوعي.
تقرير 	  اإلنساين بصدد صياغة  الدويل  للقانون  الدامئة  الوطنية  اللجنة  العاملي، كانت  انعقاد االجتامع  الكويت: يف وقت 

طوعي.
منغوليا: وّقعت حكومة منغوليا واللجنة الدولية مذكرة تفاهم يف ترشين الثاين/نوفمرب 2021 للعمل عىل دراسة تقييمية 	 

تبحث يف مدى توافق القوانني الداخلية يف منغوليا مع التزاماتها الدولية.
سرياليون: يبدي الصليب األحمر السرياليوين، من خالل اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، استعداده لدعم 	 

حكومة سرياليون عىل وضع الصيغة النهائية لتقريرها الطوعي األول.

اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية
ُتذّكر الفقرة 4 من قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” الدول بأنه يجوز لها االعرتاف باختصاص اللجنة الدولية لتقيص 
الحقائق يف املسائل اإلنسانية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 90 من الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف، وأن من 

شأن هذا االعرتاف أن يساهم يف كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين.

وشاركت اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية، التي تأسست مبوجب املادة 90 من الربوتوكول األول اإلضايف 
املؤرخ 8 حزيران/يونيو 1977 امللحق باتفاقيات جنيف، مداخلة مكتوبة مع املشاركني يف االجتامع العاملي الخامس.

وتهدف أساسا اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية إىل املساهمة يف تحسني تنفيذ القانون الدويل اإلنساين. 
وتعرب عن استعدادها ملساعدة األطراف يف أي نزاع مسلح عىل إجراء التحقيقات وتيسري استعادة سلوك يعزز احرتام القانون 

الدويل اإلنساين، من خالل مساعيها الحميدة.

وخالل املؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر، ُأشري بشكل هادف إىل اللجنة الدولية لتقيص الحقائق 
يف املسائل اإلنسانية يف قرار “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” )يف الفقرة 4 من املنطوق(؛ وإضافة إىل ذلك، قدمت 
اإلنسانية. ووّقعت عىل هذا  املسائل  الحقائق يف  لتقيص  الدولية  اللجنة  تعهدا مفتوحا مشرتكا لدعم  الدول  مجموعة من 

التعهد 16 دولة وجمعيتان وطنيتان.10

ومنذ انعقاد املؤمتر الدويل الثالث والثالثني، مل تعرتف أي دولة جديدة باختصاص اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل 
اإلنسانية  املسائل  يف  الحقائق  لتقيص  الدولية  اللجنة  قّدمتها  التي  العديدة  العروض  من  أيا  دولة  أي  تقبل  ومل  اإلنسانية، 

لالستعانة مبساعيها الحميدة أو خدمات تقيص الحقائق.

ولذلك، يود أعضاء اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية مناشدة الدول التي مل تعرتف بعد باختصاص اللجنة 
الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية أن تنظر يف القيام بذلك، ودعوة جميع الدول إىل استخدام املساعي الحميدة 

وخدمات تقيص الحقائق التي تقدمها اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية، والتشجيع عىل استخدامها.

وتشجع أيضا اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية الدول التي تصيغ تقارير طوعية عن التنفيذ الوطني للقانون 
الدويل اإلنساين عىل إدراج فصل عن اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية، أو اإلشارة إليها عىل األقل.

األحمر  والصليب  ونيوزيلندا،  األسود،  والجبل  وموناكو،  وليختنشتاين،  واليابان،  واليونان،  وفنلندا،  وإستونيا،  وبلغاريا،  األرجنتني،  هي:  املوّقعة  الجهات   10
والكومنولث  الخارجية  الشؤون  ومكتب  األحمر  الصليب  وجمعية  وتوباغو،  وترينيداد،  وسويسا،  وإسبانيا،  وسلوفاكيا،  وقطر،  والربتغال،  النيوزيلندي، 

والتنمية يف اململكة املتحدة.
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https://rcrcconference.org/pledge/support-for-the-international-humanitarian-fact-finding-commission-ihffc/
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التقرير مودع لدى اللجنة الدولية وميكن مشاركته مع اللجان الوطنية األخرى للقانون الدويل اإلنساين عند الطلب، مبوافقة اللجنة الوطنية للقانون 11 
الدويل اإلنساين لبوركينا فاسو.

ُيتاح تقرير عام 2020 ألعضاء الشبكة اإللكرتونية للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين. وبالنسبة إىل غري األعضاء، فإن 12 
التقرير مودع لدى اللجنة الدولية )إىل جانب تقرير عام 2019( وميكن مشاركته مع اللجان الوطنية األخرى للقانون الدويل اإلنساين عند الطلب، 

مبوافقة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين للنيجر.

التوصيات املنبثقة عن الجلسة 1
متاشياً مع القرار 1، ينبغي للدول و/أو اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين القيام مبا ييل:

النظر يف إنشاء لجنة وطنية أو هيئة مامثلة معنية بالقانون الدويل اإلنساين، يف حال ال توجد، وتزويد هذه الهيئة بالوسائل 	 
واملوارد الالزمة للعمل بفعالية.

النظر يف التصديق عىل معاهدات القانون الدويل اإلنساين التي ليست الدولة طرفا فيها بعد أو االنضامم إليها. وميكن 	 
للجان الوطنية أو الهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين أن تقدم املشورة لدولها يف هذا الصدد.

اعتامد التدابري الترشيعية واإلدارية والعملية الالزمة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين. وملساعدة الدول عىل القيام بذلك، 	 
تنفيذ  تنظر يف وضع خطط عمل بشأن  أن  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  املامثلة  الهيئات  أو  الوطنية  للجان  ينبغي 

القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل.
تعزيز القانون الدويل اإلنساين بني مختلف الجهات الفاعلة ونرشه، مبا يشمل تدريب الجهات املشاركة يف تطبيق القانون 	 

أو  الوطنية  اللجان  تشارك  ما  وغالبا  الجامعية.  املناهج  اإلنساين يف  الدويل  القانون  وإدماج  تفسريه،  أو  اإلنساين  الدويل 
الهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين يف أداء هذه املهام.

تقديم تقرير عام عن حالة تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل يف شكل تقرير طوعي و/أو من خالل 	 
املساهمة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي يصدر كل سنتني عن حالة الربوتوكولني اإلضافيني. وميكن القيام بذلك 

أيضا من خالل املشاركة يف املؤمترات اإلقليمية بشأن القانون الدويل اإلنساين حيث يجري تبادل املامرسات الجّيدة.
إجراء تحليل للمجاالت التي تتطلب مزيدا من التنفيذ عىل الصعيد الداخيل - عىل سبيل املثال، من خالل دراسات التوافق 	 

وعن طريق إدراج أقسام محّددة بشأن زيادة تطوير التقارير الطوعية.
دعم التعاون بني اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عىل املستويات الدولية واإلقليمية وبني 	 

اإلقليمية. وميكن تحقيق ذلك من خالل االنضامم إىل الشبكة اإللكرتونية للجنة الدولية، وتنظيم االجتامعات اإلقليمية 
وحضورها، واالستمرار يف حضور االجتامعات العاملية واملشاركة فيها.

املوارد
اللجنة الدولية، املبادئ التوجيهية لتحقيق النجاح نحو احرتام القانون الدويل اإلنساين وتنفيذه، متاح باللغات العربية 	 

واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية
اللجنة الدولية، إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا: املبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد 	 

الوطني، متاح باللغات العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية
التعهد املفتوح لتقديم التقارير بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل، متاح باللغات العربية 	 

واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
ُيتاح للجمهور التقارير الطوعية عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل يف البلدان التالية:	 

بلجيكا )بالفرنسية والهولندية( 	
بلغاريا: النسخة البلغارية، وامللخص باللغتني البلغارية واإلنجليزية 	
بوركينا فاسو11 	
أملانيا 	
النيجر12 	
بولندا 	
السويد 	
سويسا: متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية 	
رومانيا: النسخة الرومانية والنسخة اإلنجليزية 	
اململكة املتحدة 	

التقارير اإلقليمية عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الداخيل:	 
التقرير الدوري الثامن حول تنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد العريب 2018-2015 	
تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف غرب أفريقيا: مشاركة دول غرب أفريقيا يف معاهدات القانون الدويل اإلنساين  	

وتنفيذها عىل الصعيد الوطني

ً

ً

ً

ً

ً

متابعة املؤمتر الدويل الثالث والثالثني

https://shop.icrc.org/national-committees-and-similar-entities-on-international-humanitarian-law-guidelines-for-success-towards-respecting-and-implementing-international-humanitarian-law-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/bringing-ihl-home-guidelines-on-the-national-implementation-of-international-humanitarian-law-pdf-en-2.html
https://shop.icrc.org/bringing-ihl-home-guidelines-on-the-national-implementation-of-international-humanitarian-law-pdf-en-2.html
https://rcrcconference.org/pledge/open-pledge-to-report-on-the-domestic-implementation-of-international-humanitarian-law/
https://cidh.be/fr/inventaire-des-documents-de-travail
https://mfa.bg/upload/65854/Final_INTERNATIONAL%20HUMANITARIAN%20LAW%20AND%20ITS%20IMPLEMENTATION%20IN%20BG-EN.pdf
https://www.redcross.bg/files/20548-.pdf?mc_phishing_protection_id=28047-c81r6qadu81e3siqosbg
https://www.mfa.bg/upload/54920/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%20%D0%98%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%9C%D0%A5%D0%9F.pdf
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748921103.pdf?download_full_pdf=1
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raport-prawo-humanitarne
https://www.regeringen.se/49bb46/contentassets/b173d09e4c594af293d6d8e858e61d22/folkratt-i-vapnad-konflikt-sou-201072
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/20200812-HVR-Bericht_EN.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/raport_diu_eng.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/raport_diu_ro.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784696/Voluntary_Report_on_the_Implementation_of_International_Humanitarian_Law_at_Domestic_Level.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/eighth-periodic-report-implementation-international-humanitarian-law-level-arab-states-2015
https://www.icrc.org/en/document/implementing-ihl-west-africa-redux
https://www.icrc.org/en/document/implementing-ihl-west-africa-redux
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تنفيذ القانون الدويل اإلنساين: مشاركة الدول األمريكية يف معاهدات القانون الدويل اإلنساين وتنفيذها عىل الصعيد  	
الوطني

مجموعة أدوات اململكة املتحدة إلعداد تقرير عىل الصعيد الداخيل بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، وهي متاحة 	 
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية والروسية واإلسبانية

قرار األمني العام لألمم املتحدة بشأن حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف )وأحدث نسخة من قرار الجمعية 	 
العامة لألمم املتحدة الذي يصدر كل سنتني هو القرار Res 75/138 املعتمد يف 15 كانون األول/ديسمرب 2020. وتتعلق 
الفقرات من 11 إىل 13 من منطوق القرار بتقديم الدول معلومات إىل األمني العام لألمم املتحدة، وتيسري تقديم هذه 

املعلومات من خالل إمكانية استخدام استبيان(
منوذج استبيان أعّدته اململكة املتحدة للدول املهتمة بتقديم مساهمة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن حالة 	 

الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف
التعهد املفتوح بدعم اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية	 
التعهد املحّدد الذي قّدمته املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وإدماجه عىل 	 

الصعيد الداخيل ونرشه يف غرب أفريقيا.

https://www.icrc.org/en/publication/ihl-participation-american-states-ihl-treaties-national-implementation-2016-2017
https://www.icrc.org/en/publication/ihl-participation-american-states-ihl-treaties-national-implementation-2016-2017
https://www.gov.uk/government/publications/international-humanitarian-law-implementation-report-toolkit.ar
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/368/91/PDF/N2036891.pdf?OpenElement
https://www.gov.uk/government/publications/international-humanitarian-law-ihl-uk-developments-and-activities-2018-to-2020
https://rcrcconference.org/pledge/support-for-the-international-humanitarian-fact-finding-commission-ihffc/
https://rcrcconference.org/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
https://rcrcconference.org/pledge/mise-en-oeuvre-transposition-dans-les-lois-nationales-et-diffusion-du-droit-international-humanitaire-dih-en-afrique-de-louest/
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تعزيز حامية املفقودين وعائالتهم

كان الهدف من هذه الجلسة هو دعم الجهود الرامية إىل تعزيز عمل اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين بشأن تنفيذ 
قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة باملفقودين وعائالتهم، وذلك من خالل تبادل املامرسات الجّيدة والتحديات، وتعزيز 

أوجه التآزر بني اللجان العاملة يف هذا املجال.

أهمية معالجة موضوع املفقودين وعائالتهم

مقدمة
يف كل عام، يدخل آالف األشخاص يف عداد املفقودين، وعدد كثري منهم نتيجة النزاعات املسلحة. وتختلف الظروف التي 
يختفي فيها األشخاص: إذ قد تتعلق بتشتت العائالت بسبب األعامل العدائية، أو فرار الناس من منازلهم. ويف ساحة املعركة، 
ميكن أن يختفي أفراد القوات املسلحة التابعة للدول والجامعات املسلحة من غري الدول، وكذلك األشخاص املحتجزون أو 
املوقوفون أو املحتجزون مبعزل عن العامل الخارجي أو يف أماكن احتجاز رسية. وإذا جرى التعامل مع الرفات البرشية بطريقة 
غري مالمئة، فيمكن أيضا اعتبار هؤالء األشخاص يف عداد املفقودين. وتعاين العائالت معاناة كبرية بسبب عدم معرفة ما إذا 
كان أقاربهم عىل قيد الحياة أم أمواتا. وتبذل هذه العائالت محاوالت يائسة للعثور عليهم وميكنها العيش يف غموض تام 
لسنوات عديدة، بل ولعقود. وميكن أن تؤدي حالة الشك الناجمة عن الجهل مبصري أقاربها إىل عواقب نفسية واجتامعية 

كبرية عليها، إضافة إىل العديد من الصعوبات اإلدارية والقانونية واالقتصادية التي قد تواجهها أيضا.

ويحتوي القانون الدويل، وال سيام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، عىل التزامات ذات صلة تقع عىل 
عاتق الدول لتتجنب، قدر املستطاع، مثل هذه العواقب التي تلحق باألشخاص املفقودين وعائالتهم.

وأوال، ُيلزم القانون الدويل اإلنساين أطراف النزاع بالحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين. عىل سبيل املثال، يتعنّي 
عىل هذه األطراف تسجيل األشخاص املحرومني من حريتهم والسامح لهم بالتواصل مع عائالتهم. وعليها أيضا تسجيل جميع 

املعلومات املتاحة املتعلقة بالوفاة وضامن التعامل مع رفاتهم بطريقة الئقة وكرمية.

وثانيا، ُيلزم القانون الدويل اإلنساين أطراف النزاع بالكشف عن مصري املفقودين واستجالء أماكن وجودهم. ولهذه الغاية، عىل 
هذه األطراف اتخاذ كل التدابري املمكنة لإلفادة عن األشخاص الذين أصبحوا يف عداد املفقودين واملوىت، وتزويد عائالتهم بأية 

معلومات متلكها عن مصريهم.

وأخريا، يتضمن القانون الدويل اإلنساين أيضا التزامات تتعلق بالتحقيق يف جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، مبا يف ذلك تلك 
التي تؤدي إىل فقدان األشخاص أو االختفاء القسي.

ومن املهم اإلشارة إىل أن بعض التزامات القانون الدويل اإلنساين املتعلقة باملفقودين تستمر حتى بعد انتهاء النزاع. وهذا هو 
الحال، عىل سبيل املثال، يف ما يتعلق بااللتزام بالكشف عن مصري املفقودين وأماكن وجودهم. 

عداد  يف  األشخاص  دخول  دون  بالحيلولة  صلة  ذات  ومعايري  قواعد  عىل  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  أيضا  ويحتوي 
املفقودين، والكشف عن مصري أولئك الذين يختفون وأماكن وجودهم، والتحقيق يف االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل 
لحقوق اإلنسان ومقاضاة مرتكبيها، ليس فقط يف ما يتعلق بالنزاع املسلح بل أيضا يف ظروف أخرى، مثل الكوارث أو يف سياق 
الهجرة. وعىل سبيل املثال، كانت االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القسي لعام 2006 أول معاهدة 
دولية تتضمن التزامات محّددة واقعة عىل الدول األطراف يف ما يتعلق مبنع حاالت االختفاء القسي، والكشف عن مصريها، 

والخضوع للمساءلة بشأنها.

ولضامن معالجة قضية األشخاص املفقودين وعائالتهم بشكل فعال عند نشوب نزاع مسلح، من الرضوري تنفيذ الحقوق 
قوانني  اعتامد  من خالل  بذلك  القيام  الوطني. وميكن  الصعيد  الدويل هذه عىل  القانون  فروع  من  املستمدة  وااللتزامات 
وسياسات داخلية مناسبة وإنشاء هياكل أو إجراءات أو آليات مناسبة وجّيدة التنسيق. وتشمل هذه الهياكل املكاتب الوطنية 
لالستعالمات واآلليات الوطنية املعنية باملفقودين. ولذلك، يوجد الكثري مام يتعنّي القيام به يف هذا الصدد، وهنا يصبح عمل 
اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أمرا حيويا. ولهذا السبب سبق مناقشة هذا املوضوع منذ عام 2007، يف االجتامع 
املهمة  الخطوات  العديد من  بالفعل  الدول  اتخذت  اإلنساين.13 ولقد  الدويل  بالقانون  املعنية  الوطنية  للجان  الثاين  العاملي 

لتعزيز التنفيذ عىل الصعيد الداخيل بشأن قضية األشخاص املفقودين، عىل النحو املبنّي خالل هذه الجلسة.
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األشخاص املفقودون وعائالتهم يف جدول األعامل املتعدد األطراف و“التحالف العاملي من أجل املفقودين”
وإرادة  تقنية  وقدرات  موارد  يتطلب  ومعقدا  عامليا  تحديا  املسلحة  النزاعات  يف  املفقودين  األشخاص  محنة  معالجة  متثل 
سياسية. وال يستطيع أي شخص أو منظمة معالجة هذه املحنة مبفرده. ولهذا السبب، من الرضوري وضع هذا املوضوع يف 
جدول األعامل العاملي ومعالجته. وعىل مر السنني، أشارت العديد من القرارات الدولية واإلقليمية إىل األشخاص املفقودين 
وعائالتهم. وعىل سبيل املثال، تعتمد الجمعية العامة لألمم املتحدة، كل عامني، القرار املعنون “األشخاص املفقودون”.14 ويف 
عام 2019، اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة القرار 2474 – وهو أول قرار له عىل اإلطالق بشأن األشخاص املفقودين 
يف النزاعات املسلحة - الذي يهيب، عىل وجه الخصوص، بأطراف النزاعات املسلحة اتخاذ التدابري املناسبة ملنع فقد األشخاص 

ومعرفة مصري األشخاص املبلغ عن فقدهم، دون متييز سلبي.15

التحالف العاملي من أجل املفقودين/سويرسا
بالنسبة إىل سويسا، تشكل قضية األشخاص املفقودين أولوية قصوى، وتتمثل أهدافها يف أن يحتّل هذا املوضوع مكان 
الصدارة يف جدول أعامل املجتمع الدويل، وتحسني التعاون بني الدول. ولهذا السبب، أطلقت سويسا واللجنة الدولية 
يف عام 2021 التحالف العاملي من أجل املفقودين لالستفادة من التأثري والقدرات الجامعية الدبلوماسية والسياسية 
واملالية من أجل تحسني الجهود املبذولة ملنع حاالت دخول األشخاص يف عداد املفقودين وتشتت شملهم واالستجابة 

لها. ويسعى التحالف العاملي إىل تحقيق أربعة أهداف محّددة، وهي كالتايل:

1( زيادة التوعية بشأن قضية األشخاص املفقودين واإلطار القانوين املنطبق، عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي.

2( تعزيز تنفيذ االلتزامات العاملية املتعلقة بقضية األشخاص املفقودين، مبا يف ذلك قرار مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة رقم 2474 بشأن األشخاص املفقودين يف النزاعات املسلحة.

3( التشجيع عىل التعاون وتبادل أفضل املامرسات والتوجيهات والتوصيات التقنية لتحسني منع حاالت دخول األشخاص 
يف عداد املفقودين واالستجابة لها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

4( ضامن تزويد الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية باملوارد واألدوات الكافية إلعداد توجيهات 
وبحوث وُنهج مبتكرة، فضال عن تقديم املشورة والدعم للدول والجهات الفاعلة األخرى ملنع دخول األشخاص يف عداد 

املفقودين واالستجابة لهذه املسألة.

ُيتاح تقرير هذا االجتامع عىل موقع اللجنة الدولية عرب الرابط التايل: اإلجراءات القانونية واآلليات الهادفة إىل الحيلولة دون اختفاء األشخاص، 13 
        ومعرفة مصري املفقودين ومساعدة عائالتهم.

الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار Res. 57/207، “األشخاص املفقودون”، وثيقة األمم املتحدة رقم A/RES/57/207، بتاريخ 14 شباط/فرباير 14 
2003، وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة Res. 75/184، “األشخاص املفقودون”، وثيقة األمم املتحدة رقم A/RES/75/184، بتاريخ 16 كانون 

األول/ديسمرب 2020.
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، القرار Res. 2474، بتاريخ 11 حزيران/يونيو 15.2019 

ً ًً

ً

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.icrc.org/en/publication/0924-legal-measures-and-mechanisms-prevent-disappearances-establish-fate-missing-persons
https://www.icrc.org/en/publication/0924-legal-measures-and-mechanisms-prevent-disappearances-establish-fate-missing-persons
https://www.icrc.org/en/publication/0924-legal-measures-and-mechanisms-prevent-disappearances-establish-fate-missing-persons
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اعتامد التدابري الداخلية للحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين أو انفصالهم 
عن أحبائهم

يوجد العديد من األسباب التي تجعل الناس يدخلون يف عداد املفقودين، ولكن ميكن منع العديد من حاالت االختفاء هذه. 
ويشمل القانون الدويل الحايل مجموعة من القواعد التي تسعى إىل ضامن معرفة مصري األشخاص املفقودين، وإبالغ عائالتهم، 

والحيلولة دون اختفاء األشخاص أثناء النزاعات املسلحة. وعىل سبيل املثال، تتعلق هذه القواعد مبا ييل:
تسجيل املعلومات عن األشخاص املحرومني من حريتهم،	 
حق األشخاص املحتجزين أو املنفصلني عن ذويهم يف التواصل مع عائالتهم،	 
التزام السلطات بالكشف عن مصري جميع األشخاص املبلغ عن فقدهم وإبالغ عائالتهم.	 

ومثة إجراء مهم آخر وهو إنشاء مكتب وطني لالستعالمات.

املكاتب الوطنية لالستعالمات
يكمن الغرض من املكاتب الوطنية لالستعالمات، التي تنص اتفاقيات جنيف رصاحة عىل إنشائها، يف أن تقوم الدول األطراف 
يف نزاع مسلح دويل بالكشف عن مصري األشخاص املشمولني بالحامية الذين يقعون تحت قبضتها، سواء كانوا أمواتا أو أحياء، 
التي تعمل  املفقودين  للبحث عن  املركزية  الوكالة  الطرف اآلخر، من خالل  املطلوبة إىل  املعلومات  وذلك من خالل نقل 

كوسيط محايد.

ولدى الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين مصلحة يف إنشاء املكاتب الوطنية لالستعالمات، ألنها جزء من مجموعة من 
االلتزامات الشاملة للدول، وأيضا ألنها تشكل مكونا أساسيا من تأهب الدولة يف ما يخص قضية األشخاص املنفصلني عن 
ذويهم واملفقودين واملوىت. ويف هذا الصدد، تويص اللجنة الدولية بأن تتخذ الدول التدابري الالزمة يف وقت السلم، مثل وضع 
إجراءات إلنشاء مكتب وطني لالستعالمات وتشغيله، حتى تتمّكن من الوفاء بالتزاماتها يف ما يتعلق باملهام التي يتعنّي أن 

يؤديها املكتب الوطني لالستعالمات يف أقرب وقت ممكن بعد نشوب نزاع مسلح.

واليوم، وعىل الرغم من املحاوالت املتعددة التي قامت بها اللجنة الدولية للرتويج للمكاتب الوطنية لالستعالمات، وضعت 
26 دولة فقط تدابري لها،16 وينفذ معظمها فقط املتطلبات املحددة يف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، وال تذكر بالرضورة 
تلك الواردة يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وهذا عدد قليل، وال سيام بالنظر إىل أن اعتامد تدابري املكاتب الوطنية 
لالستعالمات كان موضوع العديد من القرارات يف املؤمتر الدويل الخامس والعرشين للصليب األحمر والهالل األحمر يف عام 
1986 )القراران 13 و14( واملؤمتر الدويل الثامن والعرشين، يف سياق جدول أعامل العمل اإلنساين، يف عام 2003، التي أقرت 

توصيات املؤمتر الدويل للخرباء الحكوميني وغري الحكوميني بشأن املفقودين الذي نظمته اللجنة الدولية يف العام نفسه.

ويف العامني املاضيني، تناول قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2474 بشأن األشخاص املفقودين، ومنشور تعليقات 
اللجنة الدولية لعام 2020 عىل اتفاقية جنيف الثالثة، مسألة املكاتب الوطنية لالستعالمات، مام أثار اهتامم بعض الدول 

والجمعيات الوطنية، التي طلبت بعض التوجيهات من اللجنة الدولية.

ويف هذا الصدد، ويف سياق برنامج تحّول الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين، كرّست اللجنة الدولية مسار عمل واحد 
محّدد للمكاتب الوطنية لالستعالمات، من أجل دعم الدول وتقديم املشورة لها. وإحدى القضايا التي تم تناولها هي االختالف 
بني غايات املكاتب الوطنية لالستعالمات ودور اآلليات الوطنية املعنية باألشخاص املفقودين. وبالنسبة إىل اللجنة الدولية، 
تؤدي املكاتب الوطنية لالستعالمات دورا فريدا يف الوقاية والعمل املبكر، بينام تركز عادة أنواع أخرى من اآلليات الوطنية 

املعنية باألشخاص باملفقودين عىل الكشف عن مصري األشخاص املفقودين يف األساس وأماكن وجودهم.

ينبغي أو ميكن تكليف  إذا كان  الوطنية لالستعالمات وما  التي ستدير املكاتب  الجهة  وتتمحور قضية أخرى حول اختيار 
الجمعيات الوطنية مبثل هذه املهمة، كام هو الحال يف بعض الدول. ويف هذا الصدد، من املهم التذكري بأن اتفاقيات جنيف 
ال تحّدد الهيئة أو الخدمة التي ينبغي أن تنشئ املكاتب الوطنية لالستعالمات وتديرها. ومع ذلك، نظرا إىل أن الدول هي 
املسؤولة يف النهاية عن األداء السليم للمكاتب الوطنية لالستعالمات، ينبغي دامئا أن تحافظ املكاتب الوطنية لالستعالمات 

ذاتها عىل ارتباط مع سلطاتها الوطنية.

وإن مسألة نطاق انطباق املكاتب الوطنية لالستعالمات هي أيضا مسألة مهمة، ال سيام يف ما يتعلق بالدور الذي ميكن أن 
أكرث منهجية  الوطنية لالستعالمات بشكل  املكاتب  إدماج وظائف  إمكانية  الدولية، ومدى  املسلحة  النزاعات  تؤديه خارج 

يستند هذا الرقم إىل املعلومات املتوفرة لدى اللجنة الدولية وقت نرش هذا التقرير.16 
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تعزيز حامية املفقودين وعائالتهم
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كجزء من تأهب الدولة لقضية األشخاص املنفصلني عن ذويهم واملوىت واملفقودين، بغض النظر عن تصنيف الحالة. ويف حني 
من الواضح أنه ال يوجد التزام بإنشاء مكاتب وطنية لالستعالمات خارج إطار النزاع املسلح الدويل، تعتقد اللجنة الدولية 
واملوىت  ذويهم  عن  املنفصلني  األشخاص  قضية  إدارة  يف  مجدية  تكون  أن  لالستعالمات ميكن  الوطنية  املكاتب  وظائف  أن 
واملفقودين )عىل سبيل املثال، عن طريق جمع املعلومات وتوحيدها مركزيا ونقلها(، ومن حيث االلتزامات الشاملة للدول 

مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، حسب االقتضاء.

الوطنية  املكاتب  إلدارة  السبل  أفضل  بشأن  قوية  توصيات  إىل  للتوصل  الدول  مع  التفاعل  يف  الدولية  اللجنة  وستستمر 
لالستعالمات، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة مبتطلبات إدارة البيانات وحامية البيانات، التي ميكن أن تشكل تحديا حقيقيا 
للتنفيذ السلس ملهام املكاتب الوطنية لالستعالمات. وستكون النتيجة النهائية لتبادل اآلراء مع الدول هي نرش دليل بشأن 
املكاتب الوطنية لالستعالمات موّجه إىل الدول والعاملني التابعني للجمعيات الوطنية. ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولية 
الوطنية لالستعالمات، من أجل  املكاتب  املناقشات بشأن  الدويل اإلنساين عىل املشاركة يف  للقانون  الوطنية  اللجان  أعضاء 
تحديد الهيئة املسؤولة عن ملف املكاتب الوطنية لالستعالمات والربط بني الجهات الفاعلة ذات الصلة، عند االقتضاء. وال 
يوجد “نهج واحد يناسب الجميع”: فوضع األمور يف سياقها أمر أسايس، واللجنة الدولية مستعدة بالطبع لدعم الدول يف 

مساعيها.

املامرسات املختارة

فنلندا
إنشاء مكتب وطني لالستعالمات. وأُجريت مشاورات، وعىل  الفنلندي يف  فنلندا والصليب األحمر  تعاونت حكومة 
أساسها أصبح من الواضح أن الحكومة، يف فنلندا، هي األقدر عىل تنفيذ املهام املوّكلة إىل املكتب الوطني لالستعالمات، 
فسيدعم  الفنلندي،  األحمر  الصليب  جانب  ومن  املفقودين.  األشخاص  عن  والبحث  ونقلها،  البيانات  جمع  مثل 
الحكومة يف هذه املساعي بأي طريقة ممكنة. وبالنظر إىل الطبيعة املتعددة األوجه للمهام املوّكلة إىل املكتب الوطني 
لالستعالمات )التي تشمل السلطات العسكرية واملدنية، وكذلك العالقات مع الدول األجنبية، والوكالة املركزية للبحث 
عن املفقودين التابعة للجنة الدولية، وأقارب املفقودين يف الخارج( والحاجة إىل صياغة ترشيعات، أجريت مداوالت 
بشأن أي هيئة داخل السلطات العامة ينبغي أن تقود إنشاء املكتب الوطني لالستعالمات، وكذلك تنفيذ املهام املوّكلة 

إليه.

باراغواي
أوكل املرسوم الرئايس رقم 5684، املوّقع عام 17،2010 مسؤولية تشغيل املكتب الوطني لالستعالمات إىل مديرية الشؤون 
بالوظائف  املديرية  تفي هذه  أن  وينبغي  الدفاع.  وزارة  داخل  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان  القانونية وحقوق 

املنصوص عليها يف اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وبروتوكوليهام اإلضافيني لعام 1977.

اعتامد التدابري عىل الصعيد الداخيل للكشف عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم 
وتلبية احتياجات عائالتهم

إن الفشل يف معالجة قضية األشخاص املفقودين وعائالتهم ميكن أن يؤثر عىل األشخاص املعنيني بشكل مبارش وأيضا عىل 
املجتمعات األوسع نطاقا وحتى املجتمعات بأكملها. وال بد للعائالت أن تعرف ما حّل بأحبائها، سواء أكانوا أحياء أم أمواتا. 
ويسلم القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان بالحق يف معرفة العائالت ما حل بذويها. وتتطلب معالجة 
هذه القضية مشاركة العديد من أصحاب املصلحة. ولهذا السبب، أعّدت الدول يف العقود األخرية أطرا قانونية شاملة بشأن 
األشخاص  بشأن  الوطنية  اآلليات  من  متنوعة  وإنشاء مجموعة  محّددة  قوانني  اعتامد  تشمل  بسبل  املفقودين،  األشخاص 
بإجابات  البحث عن األشخاص املفقودين وتزويد عائالتهم  الوطنية يف  الهدف من هذه اآلليات  املفقودين. ويكمن عادة 

فردية عن مصريهم ومكان وجودهم. وتسعى أيضا إىل توفري استجابة أكرث فعالية الحتياجات العائالت.

متاح عىل الرابط التايل:17 
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https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.
xsp?documentId=1B306E7C3C7EAE24C1257D430051BD9E&action=openDocument&xp_countrySelected=PY&xp_
topicSelected=GVAL-992BUF&from=state

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=1B306E7C3C7EAE24C1257D430051BD9E&action=openDocument&xp_countrySelected=PY&xp_topicSelected=GVAL-992BUF&from=state
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https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=1B306E7C3C7EAE24C1257D430051BD9E&action=openDocument&xp_countrySelected=PY&xp_topicSelected=GVAL-992BUF&from=state
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ومع ذلك، من أجل تحديد التدابري التي ال يزال يتعنّي اتخاذها، من املهم أوال تحديد الثغرات يف االستجابة لقضية األشخاص 
املفقودين وفهم الرتتيبات القانونية واملؤسسية ذات الصلة. وميكن القيام بذلك من خالل إجراء دراسات توافق قانوين، ميكن 
القانوين والسياسايت عىل الصعيد  أن تكون أداة مفيدة للسلطات يف صياغة اسرتاتيجية بشأن ما تبّقى عمله لجعل اإلطار 

الداخيل يتامىش متاما مع االلتزامات واملعايري الدولية، ويف معالجة القضايا.

املامرسات املختارة

كرواتيا
القانون  يف عام 2019، أصدرت كرواتيا قانون األشخاص املفقودين يف الحرب األهلية )1991-1995(.18 واعُتمد هذا 
بناًء عىل توصية من فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القسي أو غري الطوعي. وقد شاركت عائالت 
 Nacionalni odbor( املفقودين يف صياغته. وهناك مناقشات جارية بشأن وضع اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين
za medjunarodno humanitarno pravo( خطة عمل، ستتضمن اعتبارات بشأن كيفية متابعة تنفيذ القانون وأفضل 

طريقة للمساهمة فيه.

لبنان
للمفقودين  الوطنية  اللجنة  أنشأ  وقد   .2018 عام  يف  قسيا19  واملختفني  املفقودين  حول   105 رقم  القانون  اعُتمد 

واملختفني قسيا، وهي آلية وطنية معنية باألشخاص املفقودين تدير عدد الحاالت.

وتواجه هذه اآللية تحديات يف الكشف عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم بعد ثالثة عقود من انتهاء 
الحرب األهلية اللبنانية، ال سيام صعوبات إدارية ولوجستية. وال متلك هذه اآللية مقر لها. ومع ذلك، فإن اآللية قامئة 
وتعمل، وقد تلقت قدرا كبريا من الدعم اللوجستي والسيايس من الرشكاء، مبا يف ذلك الدول األخرى، واللجنة الدولية، 
اللجنة  الدولة، مبا يف ذلك  للتعاون مع مزيد من هيئات  الحكومية. وتخطط اآللية  واألمم املتحدة، واملنظامت غري 

اللبنانية للقانون الدويل اإلنساين.

النيجر
يف النيجر، أجريت دراسة توافق لتقييم مستوى تنفيذ القواعد املتعلقة باألشخاص املفقودين وعائالتهم عىل الصعيد 
 Comité national chargé de la mise( الوطني. ومن املحتمل أن يكون للجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين
املتعلقة  التوصيات  وتنفيذ  الدراسة  نتائج  متابعة  يف  قوي  دور   )en œuvre du droit international humanitaire

باملجاالت التي تحتاج إىل مزيد من العمل.

بريو
يف عام 2016، اعتمدت بريو القانون رقم 30470 بشأن البحث عن األشخاص الذين ُفقدوا أثناء أعامل العنف التي نشبت 
بني عامي 1980 و2000. ونص القانون عىل أن البحث سيجري مع الرتكيز اإلنساين عىل جمع رفاة األشخاص املفقودين، 
وتحديد هويتها، وإرجاعها إىل عائالتها، ودفنها بكرامة، دون املساس بإثبات املسؤولية الجنائية، عند االقتضاء. وبعد 
ستة أشهر، اعتمدت بريو خطة وطنية للبحث عن األشخاص املفقودين من خالل القرار الوزاري رقم 363-2016. ويف 
عام 2018، اعتمدت بريو املرسوم الترشيعي رقم 1398، الذي أنشأ قاعدة بيانات جينية مركزية خاصة باملعلومات عن 
األشخاص املفقودين. ويف عام 2020، نرشت بريو تقريرا عن األشخاص املفقودين قدمته وزارة العدل. ونتيجة لذلك، 
اعُتمدت خطة جديدة للبحث عن األشخاص املفقودين من خالل املرسوم السامي رقم JUS-2021-011، الذي يهدف 
إىل تقديم إجابات إىل العائالت من خالل رصد التقدم يف البحث وإنشاء آلية متابعة ملواصلة البحث عن األشخاص 
املفقودين. وتتمثل إحدى دعائم الخطة يف دمج املؤرشات التي من شأنها أن تيّس لجميع السلطات املشاركة يف عملية 
البحث قياس التقدم ورصده. وعالوة عىل ذلك، تسعى إىل زيادة مشاركة عائالت األشخاص املفقودين يف عملية البحث. 

ويف آب/أغسطس 2021، اعُتمد توجيه جديد لتنظيم عملية البحث عن األشخاص املفقودين وإيالئها تركيزا إنسانيا.

 Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del( وتدعم اللجنة الوطنية لدراسة القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه
Derecho Internacional Humanitario( جهود السلطات العامة يف ما يتعلق مبلف األشخاص املفقودين وصاغت عدة 
تعهدات يف هذا الصدد، وال سيام خالل املؤمتر الدويل التاسع والعرشين والثالثني و الثاين والثالثني للصليب األحمر 

قانون األشخاص املفقودين يف الحرب األهلية )1991-1995(، الجريدة الرسمية لجمهورية كرواتيا، 18 
العدد 19/70، متوز/يوليو 2019. )باللغة الكرواتية(

ملزيد من املعلومات، انظر اللجنة الدولية، “دليل حول القانون رقم 105: أسئلة وأجوبة حول املفقودين واملخفيني قسا”.19 
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ًإدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا من خالل القوانني والسياسات الداخلية26 

التدريبية  الدورة  مثل  اإلنساين،  الدويل  القانون  التدريبية عن  الدورة  أيضا يف  املوضوع  وُأدرج هذا  األحمر.  والهالل 
“ميغيل غراو”.

زمبابوي
يهدف مرشوع التعامل مع الجثث واملفقودين إىل الكشف عن مصري األشخاص املفقودين يف سياق يتعلق بالهجرة. 
ونتيجة لهذا املرشوع، تشّكلت لجنة رقابة، تتألف من مختلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اللجنة الدولية واملنظمة 
التنسيق مع  املثال، من خالل  تنفيذ املرشوع - عىل سبيل  الرقابة  الحكومية. وتدير لجنة  للهجرة واإلدارات  الدولية 
أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول املجاورة، ورصد تنفيذ أنشطة أصحاب املصلحة، وتقديم التوصيات إىل الحكومة 

بشأن األنشطة الالزمة.

الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية وتحّولها
)on Vimeo الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين: مل شمل العائالت )عىل موقع

اليوم، توظف الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين أكرث من 500 موظف يف أكرث من 60 بلدا. ويعمل أيضا رشكاء خدمة 
إعادة الروابط العائلية يف أكرث من 150 جمعية وطنية حول العامل بشكل وثيق مع الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين، 
يف النزاعات املسلحة ويف سياقات الكوارث والهجرة. وتقدم الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين خدمات مبارشة، جنبا إىل 
جنب مع شبكة الروابط العائلية التابعة للحركة، من أجل تحقيق التواصل بني األشخاص املنفصلني عن ذويهم، والعثور عىل 
أحبائهم، وتقديم معلومات عن مصري األشخاص املفقودين، ومعاملة جثث املوىت بكرامة. وتعمل الوكالة املركزية للبحث عن 

املفقودين كوسيط محايد بني الدول، وتساعد يف نقل املعلومات واإلعادة إىل الوطن واالحتياجات األخرى.

وتؤدي الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين أيضا دورا استشاريا للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وللدول - 
يف استجابتها الحتياجات الناس - وللمامرسني عموما، عىل مستوى السياسات واملستوى التقني. إن قضية األشخاص املنفصلني 
عن ذويهم واملفقودين واملوىت هي قضية جامعية وبالتايل فهي تتطلب فهام وجهدا جامعيني. ويسعى مركز الوكالة املركزية 

للبحث عن املفقودين إىل مساعدة الدول والجهات الفاعلة األخرى عىل تنفيذ حلول مستدامة.

ولقد حّولت الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين نفسها مرارا وتكرارا طوال تاريخها املمتد 150 عاما، من أجل الحفاظ عىل 
املرونة الكافية للتكّيف عندما متس حاجة الناس إليها. واليوم، مرّة أخرى، متر الوكالة بعملية تحّول - مدفوعة إىل حد كبري 
بالتغريات التكنولوجية التي تؤثر عىل كيفية تفاعل العائالت مع بعضها بعضا ومع الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين. 
وأصبح العامل متصال بشكل متزايد باإلنرتنت، ولكن يف الوقت نفسه، يتزايد عدد األشخاص الذين يبقون عىل الهامش، وال سيام 
الفئات األكرث ضعفا، وتتزايد أعداد األشخاص الذين انفصلوا عن أحبائهم أو دخلوا يف عداد املفقودين. وسيستمر الربنامج 
الحايل لتحّول الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين ملدة خمس سنوات، ويهدف إىل تعزيز تقديم الخدمات وتزامن البيانات 

واألدوار االستشارية.

وعىل وجه التحديد، ترغب اللجنة الدولية يف تحسني قدرات البحث لدى الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين - عىل سبيل 
املثال، باستخدام منهجيات وتكنولوجيات جديدة إلعادة بناء املسار الذي سلكه األشخاص قبل فقدهم وتصور هذا املسار، 
داخل مؤسسات  تقع  )ألنها  حاليا  متصلة  ليست  مختلفة  بيانات  قواعد  البحث يف  االصطناعي ألمتتة  الذكاء  باستخدام  أو 
للبحث عن  املركزية  الوكالة  أن تكون  القضايا. وميكن  أفضل لحل  املعلومات بشكل  أو خدمات مختلفة(. ويتعنّي تجميع 
املفقودين هي املستودع املركزي للبيانات من مصادر متفرقة، حيث يجمع الكثري من املعلومات املتنوعة ملعرفة ما حدث. 
وإن اللجنة الدولية 	 بصفتها منظمة محايدة وغري متحّيزة ومستقلة تستخدم البيانات ألغراض إنسانية بحتة 	 يف وضع 

جّيد يخول له القيام بذلك.

التقنية والطبية الرشعية،  الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين آلية بحث جديدة ودامئة للعلوم  وسيبتكر برنامج تحّول 
ميكنها الترصف يف الحال ودعم هياكل الدولة التي تواجه ضغوطا إلدارة جثث املوىت يف حاالت الطوارئ.

وسُيعّزز أيضا دور الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين يف إسداء املشورة إىل الدول والجمعيات الوطنية والدوائر العاملية 
للمامرسني األوسع نطاقا.
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ستنارص الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين قضية تشّتت العائالت واألشخاص املفقودين، من أجل تعزيز اإلرادة 	 
السياسية ملعالجة املشكلة. وستكون نشطة يف املنتديات اإلقليمية واملتعددة األطراف من أجل االستفادة من التطورات 
الدبلوماسية، مثل قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2474 )2019(، وستستند إىل املبادرات، مثل التحالف العاملي 

للدول.
سيجمع مركز الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين الجهات الفاعلة واملامرسني من أجل تحفيز التعاون واالبتكار، 	 

وتبادل املعارف وأفضل املامرسات، من أجل تحقيق استجابة أكرث كفاءة. عىل سبيل املثال، سيقيم املركز روابط بني 
األشخاص يف مناقشات إلكرتونية، وُينظم ندوات إلكرتونية، ويطلق موقعا إلكرتونيا عامليا يحتوي عىل جميع املوارد 

املوجودة بشأن املوضوع. وسيعّد املركز أيضا بحثا متعدد التخصصات لتطوير فهمنا للقضية وتصورنا لها، لصالح جميع 
الجهات الفاعلة.

أخريا، وهذا أمر مثري لالهتامم بشكل خاص للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، سيساعد املركز السلطات عىل بناء 	 
قدراتها، ال سيام يف ما يتعلق بالتأهب واالستجابة عىل املدى الطويل. وتحتاج الدول إىل إيجاد حلول مستدامة والوصول 

إىل أحدث املنهجيات والخربات ملعالجة املشاكل الهيكلية. وسيوفر مركز الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين الدعم 
التقني للدول من أجل مساعدتها عىل تكييف أنظمتها/مؤسساتها وتطويرها. وسيستحدث فرصاً ومنهجيات تدريبية 

ويوفرها، إضافة إىل األدوات واإلرشادات املناسبة.

املامرسات املختارة

أملانيا
يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، واصل الصليب األحمر األملاين تقديم خدمة البحث عن املفقودين ضمن إطار مؤسيس 
جديد ال يزال ساريا حتى اليوم، وشّدد عىل الدور املهم الذي تؤديه الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة 
للجنة الدولية. وعالوة عىل ذلك، يدير الصليب األحمر األملاين املكتب الوطني األملاين لالستعالمات، الذي أوكلت إليه 

الحكومة الفيدرالية هذه املهمة عام 1966.

التوصيات املنبثقة عن الجلسة 2
تشجع اللجنة الدولية الدول عىل إطالق مبادرات لرفع مستوى الوعي بقضية األشخاص املنفصلني عن ذويهم 	 

واملفقودين واملوىت ومحنة عائالتهم، ونرش التزامات القانون الدويل ذات الصلة عىل املستويات العاملية واإلقليمية 
والوطنية. وميكن للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين أن تؤدي دورا نشطا يف هذه 

املبادرات.
تشّدد اللجنة الدولية عىل أهمية تأهب الدول من خالل اعتامد األطر القانونية والسياساتية والتنظيمية ذات الصلة عىل 	 

الصعيد الداخيل يف وقت السلم من أجل الحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين، والكشف عن مصريهم 
ومكان وجودهم عند فقدهم، وإبالغ عائالتهم، وإجراء التحقيقات واملالحقات القضائية، عند االقتضاء، يف قضايا 

االختفاء القسي واالنتهاكات األخرى التي تؤدي إىل اختفاء األشخاص أثناء النزاعات املسلحة. وميكن أن توّجه اللجان 
الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين دولها يف هذه العملية من خالل مراحل مختلفة، وهي:

أوال، ميكنها دعم إجراء دراسات التوافق القانوين يف هذا املجال ومتابعة النتائج التي توصلت إليها لتحديد التدابري  	
التي ال يزال يتعنّي اتخاذها لجعل األطر القانونية والسياساتية والتنظيمية عىل الصعيد الداخيل متوافقة متاما مع 

االلتزامات واملعايري الدولية ملعالجة هذه القضايا.
ثانيا، ميكنها التواصل مع سلطات الدولة ذات الصلة للرتويج والدعوة إىل أهمية وضع التدابري القانونية  	

والسياساتية والتنظيمية الالزمة يف ما يتعلق باألشخاص املنفصلني عن ذويهم واملفقودين واملوىت.
ثالثا، ميكنها تقديم الدعم القانوين والتقني لصياغة هذه التدابري أو إصالحها باستخدام القانون النموذجي الذي  	

أعّدته اللجنة الدولية بشأن املفقودين، إضافة إىل أمثلة عن املامرسات الجّيدة من الدول األخرى، التي ميكن 
العثور عليها من خالل قاعدة بيانات اللجنة الدولية الخاصة بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني.
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تعزيز حامية املفقودين وعائالتهم
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رابعا، عندما تقّرر الدولة إنشاء آلية وطنية للبحث عن األشخاص املفقودين وتزويد العائالت بإجابات فردية عن  	
مصريهم ومكان وجودهم، ميكن للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين تقديم املشورة 

القانونية والتقنية إلنشاء هذه اآللية وتشغيلها باستخدام مجموعة األدوات الخاصة باآلليات الوطنية بشأن 
األشخاص املفقودين التي ستوفرها اللجنة الدولية عام قريب.

خامسا، ميكنها دعم تعزيز اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي ذي الصلة بهذا املوضوع وتنفيذه. 	
تذّكر اللجنة الدولية بأنه من أجل التمّكن من الوفاء بااللتزامات ذات الصلة، يتعنّي إنشاء مكتب وطني لالستعالمات 	 

قبل نشوب نزاع مسلح دويل، وينبغي أن يكون هذا املكتب جزءا من اسرتاتيجية تأهب وتدابري أوسع نطاقا للكشف 
عن مصري األشخاص املشمولني بالحامية، والحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين وإبالغ عائالتهم. وبالتايل، 
ينبغي لجميع الدول التي مل تنشئ مكتبا وطنيا لالستعالمات يف وقت السلم أن تفعل ذلك وتتأكد من وضع اإلجراءات 

الرضورية موضع التنفيذ ليك يتمكن املكتب الوطني لالستعالمات من أداء وظائفه. ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة 
الدولية اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عىل التواصل مع سلطات الدولة لضامن وجود 

مكتب وطني لالستعالمات وقدرته عىل أداء وظائفه عند الحاجة، أو دعم إنشاء مكتب وطني لالستعالمات، يف حال 
عدم إنشائه بعد.

املوارد
املفقودون وعائالتهم 	  صحيفة وقائع اللجنة الدولية	 
التعامل اإلنساين ما بعد املوت: احرتام املوىت وحاميتهم 	  صحيفة وقائع اللجنة الدولية	 
Guiding Principles / Model Law on the Missing 	  صحيفة وقائع اللجنة الدولية	 
Missing Persons: A Handbook for Parliamentarians 	  منشور اللجنة الدولية	 
“The missing”	  مقال يف املجلة الدولية للصليب األحمر	 
“Sustaining the momentum: Working to prevent and address enforced disappearances” 	  مدونة 	 

اللجنة الدولية للقانون اإلنساين والسياسات
 	  	 ”Looking for answers: accounting for the separated, missing and dead in international armed conflicts“

مدونة اللجنة الدولية للقانون اإلنساين والسياسات
Missing Persons Project – منشور اللجنة الدولية 	 
آليات ملعالجة قضية املفقودين: تحديد املصري ودعم العائالت 	  منشور اللجنة الدولية	 
Overview of the Legal Framework Governing National Information Bureaux 	  منشور اللجنة الدولية	 
فيديو: املكتب الوطني لالستعالمات 	  فيديو الرسوم املتحركة	 
فيديو: الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين: مّل شمل العائالت.	 
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https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
https://www.icrc.org/en/publication/1117-missing-persons-handbook-parliamentarians
https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-905-missing
https://international-review.icrc.org/reviews/irrc-no-905-missing
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/08/26/sustaining-momentum-enforced-disappearances/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/08/26/sustaining-momentum-enforced-disappearances/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2022/04/11/separated-missing-dead-international-armed-conflicts/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2022/04/11/separated-missing-dead-international-armed-conflicts/
https://www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project
https://shop.icrc.org/mechanisms-for-missing-persons-clarifying-the-fate-and-supporting-families-pdf-en-4.html
https://shop.icrc.org/overview-of-the-legal-framework-governing-national-information-bureaux-pdf-en.html
https://vimeo.com/590965880
https://vimeo.com/590965880
https://vimeo.com/590965880
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ضامن تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل األسلحة والتكنولوجيات 
الجديدة وعمليات نقل األسلحة

رّكزت الجلسة الثالثة لالجتامع العاملي عىل تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ما يتعلق باستخدام األسلحة ونقلها، فضال عن 
التطورات الجديدة يف التكنولوجيات واملامرسات املستخدمة يف الحروب. وهي تشمل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل، 
والعمليات السيربانية، ومرشوع الشارة الرقمية، وعسكرة الفضاء الخارجي، واألسلحة النووية، واألسلحة الكيميائية، واألسلحة 

املتفجرة، واأللغام األرضية، والذخائر العنقودية، والعمليات املسؤولة لنقل األسلحة.

تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل التطورات يف التكنولوجيات املستخدمة يف الحروب

منظومات األسلحة ذاتية التشغيل
تعترب اللجنة الدولية أن منظومات األسلحة ذاتية التشغيل هي أسلحة تختار األهداف وتستخدم القوة ضدها دون تدخل 
املنظومة ذاتيا أو تطلق  التشغيل عىل يد شخص ما، تشتغل  أو تفعيل أويل ملنظومة األسلحة ذاتية  برشي. وبعد تشغيل 
رضبة استجابًة للمعلومات الواردة من البيئة املحيطة واملتلقاة عرب أجهزة االستشعار، واستنادا إىل “تصنيف عام للهدف”. 
ويطرح فقدان السيطرة والحكم البرشيني يف استخدام القوة تحديات أمام املستخدمني يف توقع آثار منظومات األسلحة ذاتية 

التشغيل والحد منها، ويثري شواغل من وجهات نظر إنسانية وقانونية وأخالقية.

التشغيل،  ذاتية  األسلحة  قيود مّتفق عليها دوليا عىل منظومات  الدول عىل وضع  الدولية  اللجنة  ومنذ عام 2015، تحث 
تضمن حامية املدنيني بشكل فعال، واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملقبولية األخالقية. ويف أيار/مايو 2021، أوصت اللجنة 
الدولية بأن تعتمد جميع الدول، يف الوقت املناسب، قواعد جديدة ملزمة قانونا تحظر منظومات األسلحة ذاتية التشغيل 
التي ال ميكن التنبؤ بها ومنظومات األسلحة ذاتية التشغيل املضادة لألفراد، وتنظم جميع منظومات األسلحة األخرى ذاتية 
القيود عىل األهداف؛ أي املدة والنطاق الجغرايف ونطاق االستخدام؛ وحاالت االستخدام  التشغيل من خالل مجموعة من 

ومتطلبات التفاعل بني اإلنسان واآللة.

العمليات السيربانية
أصبحت العمليات السيربانية حقيقة واقعة يف النزاعات املسلحة املعارصة. وينتاب اللجنة الدولية القلق إزاء آثارها املخّربة 
واملدمرة، مبا يف ذلك قطع التيار الكهربايئ واملياه وخدمات املستشفيات، وتعطيل املنشآت النووية. وترحب اللجنة الدولية 
سياق  اإلنساين يف  الدويل  القانون  تطبيق  إىل   2021 لعام  تقريره  يف  املتحدة  لألمم  التابع  الحكوميني  الخرباء  فريق  بإشارة 
استخدام الدول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وينبغي للدول اآلن البناء عىل هذا االتفاق ومناقشة كيفية انطباق القانون 
الدويل اإلنساين ووقت انطباقه، والتأكد من تفسري القواعد الحالية بطريقة تضمن الحامية الكافية للمدنيني والبنية التحتية 

املدنية، وُنظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيانات يف مجتمعاتنا التي يزداد اعتامدها عىل الرقمنة.

وتبارش اللجنة الدولية حالياً مرشوعاً يهدف إىل تقييم الجدوى التقنية إلعداد “شارة رقمية” واآلفاق املتوقعة لهذا املسعى 
وما ينطوي عليه من مخاطر، ونعني بذلك طريقة رقمية لتعريف الجهات الفاعلة والهيئات واألعيان املشمولة بالحامية يف 
الفضاء السيرباين. وبعد تحديد الحلول التكنولوجية لتمييز املعدات والبيانات الرقمية، تعقد اللجنة الدولية حاليا مشاورات 
مع الخرباء لتقييم آفاق إعداد شارة رقمية وما ينطوي عليه هذا املسعى من مخاطر بناًء عىل هذه الحلول. ويف النهاية، 

سيعود القرار إىل الدول لتقّرر ما إذا كان ينبغي إدراج شارة رقمية يف اإلطار القانوين الحايل.

عسكرة الفضاء الخارجي
تؤدي األنشطة العسكرية، مبا فيها استخدام األسلحة، يف الفضاء الخارجي إىل زيادة احتامل وقوع أعامل عدائية يف الفضاء 
الخارجي، وتشكل تهديدات كبرية للمدنيني عىل األرض. وترى اللجنة الدولية، أن هذه األنشطة ال تحدث يف فراغ قانوين، 
بل هي مقيدة بالقانون الدويل القائم، وال سيام معاهدة الفضاء الخارجي، وميثاق األمم املتحدة، والقانون الدويل اإلنساين. 
وقّدمت اللجنة الدولية ورقة موقف عمال بقرار الجمعية العامة 75/36 وستشارك يف الفريق العامل املفتوح العضوية ملناقشة 

“الحد من التهديدات الفضائية عن طريق معايري وقواعد ومبادئ تضبط أمناط السلوك املسؤول”.
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املامرسات املختارة

النمسا
Nationale Kommission zur Um- )منذ عام 2014، تناقش اللجنة الوطنية النمساوية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين 

setzung des Humanitären Völkerrechts( قضية التكنولوجيات الجديدة املستخدمة يف الحرب، ونظمت ندوات يف 
مجال القانون الدويل اإلنساين عن قضايا األسلحة. وتقدم أيضا اللجنة املشورة إىل الحكومة النمساوية بشأن قضية 

التكنولوجيات الجديدة، مبا فيها منظومات األسلحة ذاتية التشغيل والحرب السيربانية.

كولومبيا
تقدم كلية الحرب يف كولومبيا دورة تدريبية لنيل شهادة يف مجايل األمن السيرباين والدفاع السيرباين، وقد نرشت كتابا 
بعنوان النزاع السيرباين يف إطار القانون الدويل اإلنساين من أجل تحفيز مختلف مجامع الفكر واملدارس العسكرية عىل 

التحدث عن هذه القضية.

ويضطلع النظام الفرعي للقانون الدويل اإلنساين والنزاع املسلح )Grupo Técnico de DIH y Conflicto Armado(، جنبا 
إىل جنب مع وزارة الدفاع، بدور ريادي يف الجمع بني جميع املؤسسات املشاركة يف صنع السياسات. ويكمن الهدف يف 
فهم العالقات الديناميكية بني الدول، بهدف وضع قواعد تحكم العمليات السيربانية الهجومية والدفاعية. ولقد أنشأ 
هذا النظام ووزارة الدفاع قيادة سيربانية يف جميع القوات العسكرية املسؤولة عن منع أي سيناريوهات هجوم وعن 

حامية األشخاص الذين ال يشاركون بشكل مبارش يف األعامل العدائية.

كوستاريكا
Comisión Costarricense de Derecho Internacional Human- )تشكل اللجنة الكوستاريكية للقانون الدويل اإلنساين 

الروبوتات  الدولية ضد  والحملة  االصطناعي  للذكاء  السلمية  االستخدامات  بشأن  الوطنية  الحملة  itario( جزءا من 
القاتلة.

األسلحة األخرى ومعاهدات األسلحة

األسلحة النووية
إن معاهدة حظر األسلحة النووية، التي دخلت حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير 2021، تحظر بشكل شامل - وألول مرّة يف 
قاعدة عاملية - استخدام األسلحة النووية والتهديد باستخدامها، إضافة إىل عدد من األنشطة املرتبطة بها. وتشكل معاهدة 
حظر األسلحة النووية جزءاً من هيكل أوسع نطاقا لنزع السالح النووي، إىل جانب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، 

ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واملعاهدات اإلقليمية املنشئة للمناطق الخالية من األسلحة النووية.

األسلحة الكيميائية
يف املؤمتر األخري للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية، أّكدت اللجنة الدولية مجدداً الحظر املطلق لألسلحة الكيميائية 
يف جميع الظروف، وحّثت الدول عىل اعتامد قرار املجلس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية )EC-96/DEC.7 بتاريخ 
11 أذار/مارس 2021( الذي يويص بأن يقّرر املؤمتر “أن تحويل املواد الكيميائية التي تؤثر عىل الجهاز العصبي املركزي إىل 
إيروسوالت واستخدامها يتعارض مع أغراض إنفاذ القانون ‘غري املحظورة’ مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية”. ومنذ عام 
2013، أعربت اللجنة الدولية عن رأيها بكل وضوح بأنه ينبغي حرص استخدام املواد الكيميائية السامة كأسلحة ألغراض إنفاذ 
القانون عىل عوامل مكافحة الشغب فقط، يف ضوء الشواغل اإلنسانية والقانونية. وحثت اللجنة الدولية الدول األطراف عىل 

اعتامد سياسات وترشيعات وطنية يف هذا الشأن وتوضيح هذا الفهم يف املحافل الدولية.

األسلحة املتفجرة التي تصيب مناطق واسعة
بينام ال يحظر القانون الدويل اإلنساين استخدام األسلحة املتفجرة التي تصيب مناطق واسعة يف املناطق املأهولة بالسكان، 
فسيكون هذا االستخدام، يف كثري من الحاالت، مخالفا لقواعد سري األعامل العدائية - وال سيام، أوجه الحظر املفروضة عىل 
الهجامت العشوائية وغري املتناسبة. وبالتايل، ينبغي أاّل ُتستخدم هذه األسلحة يف املناطق املأهولة بالسكان، إاّل بعد اتخاذ 
تدابري تخفيف كافية للحد من آثارها التي تصيب مناطق واسعة وما ينجم عن ذلك من مخاطر إحداث رضر يف صفوف 
املدنيني. وعىل هذا النحو، تناشد اللجنة الدولية منذ عام 2011 الدول وجميع أطراف النزاع املسلح بأن تتجنب، كسياسة 
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تنتهجها، استخدام األسلحة املتفجرة التي تخلِّف آثارا واسعة النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان. ويجري حاليا العمل عىل 
عملية دبلوماسية لوضع إعالن سيايس يف هذا الصدد، بقيادة أيرلندا، ومن املتوقع أن تنتهي يف أوائل عام 2022. ويف كانون 
الثاين/يناير 2022، نرشت اللجنة الدولية تقريرا مهام عن األسلحة املتفجرة التي تصيب مناطق واسعة يف املناطق املأهولة 

بالسكان، يحتوي عىل توصيات املامرسات الجّيدة بشأن تنفيذ سياسة التجنب.

األلغام األرضية والذخائر العنقودية واملتفجرات من مخلفات الحرب
يرتتب عىل هذه األسلحة آثار كارثية مختلفة وطويلة األمد عىل املجتمعات التي مزقت النزاعات أوصالها. واستجابة للتحديات 
القامئة التي تواجه األعامل املتعلقة مبكافحة األلغام، تشجع اللجنة الدولية جميع الدول عىل: أ( االنضامم إىل اتفاقية حظر 
األلغام املضادة لألفراد لعام 1997، وإىل الربوتوكول الخامس لعام 2003 امللحق باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، 
واتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008؛ ب( ووضع الضحايا واملجتمعات املترضرة يف مركز األعامل املتعلقة مبكافحة األلغام، 
من أجل الحد من املعاناة؛ ج( ووضع استجابة إنسانية وإمنائية مستنرية ومنسقة وجّيدة التخطيط من أجل التصدي للتلوث 
التوعية باملخاطر؛ هـ( وتويل زمام األمور عىل الصعيد الوطني ملعالجة  باملتفجرات من مخلفات الحرب؛ د( واالستثامر يف 

مسألة التكلفة البرشية لهذه األسلحة.

املامرسات املختارة

إيران
دعمت اللجنة الوطنية لجمهورية إيران اإلسالمية املعنية بالقانون اإلنساين )جمهوری اسالمی ایران کمیته ملی حقوق 
برش دوستانه( انضامم إيران إىل معاهدات أسلحة مختلفة وتنفيذها. وعىل سبيل املثال، تعقد اللجنة حلقات عمل 
وندوات بشأن معاهدات األسلحة، مبا يف ذلك لصالح الوزارات والقوات العسكرية، بدعم من جمعية الهالل األحمر 
عىل  التصديق  إىل  الدعوة  أجل  من  الحكومة  داخل  الرئيسية  القرار  صنع  هيئات  مع  أعضاؤها  ويتواصل  اإليراين، 
اإلنساين  الدويل  القانون  بنرش  للجنة  تسمح  الدفاع،  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  اللجنة  ووقعت  وتنفيذها.  االتفاقيات 

وإجراء التدريب.

ماليزيا
Jawatankuasa Undang-undang Kemanusiaan An- )يوجد لدى اللجنة الوطنية املاليزية للقانون الدويل اإلنساين 
نظم  تحقيق  إىل  بنشاط  اللجنة  باألسلحة. وتسعى  معنية  فرعية خاصة  لجنة   )tarabangsa Malaysia or JUKAM
نزع السالح ومراقبة األسلحة، يف ما يتعلق بأربعة أنواع من األسلحة عىل وجه الخصوص، وهي: األسلحة الكيميائية 
والبيولوجية واإلشعاعية/النووية واملتفجرة. وعالوة عىل ذلك، تعمل ماليزيا عىل الصعيد اإلقليمي مع رشكائها من أجل 
القضاء عىل أسلحة الدمار الشامل، وتدعو الدول األخرى إىل العمل معا عىل الحد من عواقب األسلحة املستخدمة 

ألغراض غري مرشوعة.

رسي النكا
بالفعل لاللتزامات  الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف تحديد مدى تنفيذ رسي النكا  الحالية للجنة  تتمثل األولوية 
املتعلقة باألسلحة. واختارت اللجنة عددا قليال من املعاهدات ملنحها األولوية، مبا يف ذلك اتفاقية حظر األلغام املضادة 
لألفراد، واتفاقية الذخائر العنقودية، واتفاقية األسلحة البيولوجية. ويف ما يتعلق باتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، 
الترشيعات  العام يف صياغة  واملدعي  الوزارات  مختلف  إىل  املساعدة  الدولية،  اللجنة  مع  بالتنسيق  اللجنة،  قّدمت 
الوطنية. ويف ما يخص اتفاقية الذخائر العنقودية، يّست اللجنة عقد حلقة عمل مع اللجنة الدولية بغرض صياغة 
الترشيعات. وأخريا، يف ما يتعلق باتفاقية األسلحة البيولوجية، قّدمت اللجنة، بدعم من اللجنة الدولية، املساعدة إىل 

وزارة الدفاع يف صياغة الترشيعات الوطنية.

العمليات املسؤولة لنقل أسلحة
ُيحدث توافر األسلحة عىل نطاق واسع وسوء تنظيم العمليات الدولية لنقل األسلحة عواقب إنسانية مدمرة. وتدعم اللجنة 
الدولية تحقيق عاملية معاهدة تجارة األسلحة وتعمل عىل التنفيذ األمني ألحكامها، مبا يتامىش مع الهدف اإلنساين للمعاهدة. 
وتعزز معاهدة تجارة األسلحة والصكوك اإلقليمية بعضها بعضا. وإقرارا بخصائص التدفقات اإلقليمية لألسلحة، ترحب اللجنة 
الدولية بفرص مناقشة معاهدة تجارة األسلحة عىل املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي وتشجع الدول األطراف عىل تبادل 

خرباتها يف تنفيذ املعاهدة مع الدول املجاورة.
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وميكن للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين أن تؤدي دورا رئيسيا يف تقديم املشورة للحكومات 
ومساعدتها عىل إنشاء نظام مراقبة وطني يّتسم بالفعالية والشفافية )تقتضيه املادة 5 من معاهدة تجارة األسلحة(. ويشمل 
تقييم  إجراء  التي متّكن من  املامرسات  اإلنساين، وتطوير  الدويل  القانون  بالكامل متطلبات  اعتامد ترشيعات تعكس  ذلك 
قوي لخطر استخدام األسلحة املصّدرة الرتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل اإلنساين أو تيسري ارتكابه )تقتضيه املادة 7 من 
معاهدة تجارة األسلحة(، وإنشاء آليات بعدم اإلذن بأي عملية لنقل األسلحة ميكن استخدامها يف ارتكاب جرائم حرب أو 

جرائم دولية أخرى )امتثاال للمواد 5 و6 و14 من معاهدة تجارة األسلحة(.

واألهم من ذلك، حتى إن مل تكن الدولة طرفا يف معاهدة تجارة األسلحة أو أي صك إقليمي بشأن نقل األسلحة، فإن عملياتها 
الخاصة بنقل األسلحة ال تحدث يف فراغ قانوين. وكحد أدىن، فهي مشمولة بالتزام الدولة باالمتثال للقانون الدويل اإلنساين 
وضامن احرتامه يف جميع الظروف. ومن وجهة نظر اللجنة الدولية، يتعنّي عىل الدول االمتناع عن نقل األسلحة عندما يوجد 

خطر كبري أو واضح بشأن إمكانية استخدامها الرتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

املامرسات املختارة

فرنسا
 Commission Nationale Consultative des Droits de( الفرنسية لحقوق اإلنسان الوطنية االستشارية  اللجنة  تضم 
تنفيذ  دعم  نشطا يف  دورا  يؤدي  اإلنساين”،  العمل   - اإلنساين  الدويل  “بالقانون  معنيا  فريقا   )l’Homme )CNCDH

معاهدات األسلحة.

وعىل سبيل املثال، يف عام 1988، اعتمدت اللجنة الوطنية رأيا بشأن استخدام األسلحة الكيميائية. وإضافة إىل ذلك، 
يف حزيران/يونيو 2021، اعتمد اللجنة الوطنية إعالنا بشأن استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان. 
ومنذ عام 1998، تقّدم اللجنة الوطنية آراءها بشأن وضع مدونة سلوك لالتحاد األورويب ذات معايري مشرتكة تنظم 

تصدير األسلحة.

وعالوة عىل ذلك، يف عام 2005، شجعت اللجنة الوطنية فرنسا عىل املشاركة بنشاط يف صياغة معاهدة تجارة األسلحة، 
مشّددة عىل رضورة عدم نقل األسلحة عندما ُيتوقع بصورة معقولة أنها سُتستخدم الرتكاب انتهاكات للقانون الدويل 
اإلنساين أو حقوق اإلنسان. وقّدمت اللجنة الوطنية توصيات محّددة يف عامي 2011 و2013، قبل وقت قصري من 
انعقاد املؤمتر الدبلومايس الذي اعُتمدت فيه معاهدة تجارة األسلحة. وأخريا، يف وقت نرش هذا التقرير، كانت اللجنة 
الوطنية تعّد رأيا لنرشه يف الربع األول من عام 2022 بشأن تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة عىل الصعيد الداخيل. ويف 

هذا الرأي، ستتناول اللجنة الوطنية مسألة املراقبة والشفافية يف بيع األسلحة.20

كينيا
إىل  باالنضامم  يتعلق  ما  الربملان يف  مع  للعمل  الوزارات  مع  اإلنساين  الدويل  القانون  لتطبيق  الوطنية  اللجنة  تنسق 
معاهدة تجارة األسلحة. ودخلت اللجنة يف رشاكة مع مركز التنسيق الوطني الكيني املعني باألسلحة الصغرية واألسلحة 
الخفيفة من أجل تقييم انضامم البلد إىل معاهدة تجارة األسلحة. وشاركت أيضا يف ندوات مختلفة مع اللجنة الدولية 

ومنظامت أخرى.

جنوب أفريقيا
تتمتع جنوب أفريقيا بتاريخ طويل يف تنظيم تجارة األسلحة، وقد طّورت إطارا داخليا بشأن عمليات نقل األسلحة. وبني 
عامي 1961 و1994، كافحت جنوب أفريقيا للحصول عىل األسلحة بسبب العقوبات الدولية التي فرضها مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة. ونتيجة لذلك، ورثت الحكومة الجديدة املنتخبة دميقراطيا قدرة كبرية عىل تصنيع األسلحة يف عام 
1994، التي كان وعيها يتزايد بالحاجة األخالقية لتصدير األسلحة بشكل مسؤول، وهي ما شمله دستور جنوب أفريقيا 
بعد ذلك. وأنشأت جنوب أفريقيا لجنة وطنية ملراقبة األسلحة التقليدية، مكّلفة بالحد من انتشار األسلحة التقليدية 
ملراقبة  الوطني  القانون  خالل  من  األسلحة  مراقبة  بشأن  التنفيذي  اإلجراء  وُعّزز  التقليدية.  األسلحة  قطاع  وتنظيم 
األسلحة التقليدية يف عام 2002، ومن ثم التصديق عىل معاهدة تجارة األسلحة يف عام 2014. واعُتمدت تعديالت 

الحقة لضبط نظام مراقبة األسلحة، الذي يظل متسقا مع أحكام معاهدة تجارة األسلحة.

ملزيد من املعلومات، ُيرجى االطالع عىل آراء اللجنة الوطنية االستشارية الفرنسية لحقوق اإلنسان بشأن معاهدة تجارة األسلحة.  20
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التوصيات املنبثقة عن الجلسة 3
تشّدد اللجنة الدولية عىل أن الدول ينبغي أن تنّفذ التزاماتها القانونية الدولية بحامية السكان املدنيني من الرضر 	 

السيرباين وأن تستمر يف املشاركة يف املناقشات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك عىل مستوى األمم املتحدة، بشأن كيفية 
انطباق القانون الدويل اإلنساين عىل العمليات السيربانية ووقت انطباقه. وميكن للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية 

بالقانون الدويل اإلنساين أن تؤدي دورا يف التأثري عىل املناقشات والسياسات املتعلقة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين 
عىل العمليات السيربانية.

ميكن للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين االنخراط يف مناقشات مع سلطات دولتها لحثها عىل وضع قيود مّتفق 	 
عليها دوليا عىل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل، تحظر منظومات األسلحة ذاتية التشغيل التي ال ميكن التنبؤ بها 

ومنظومات األسلحة ذاتية التشغيل املضادة لألفراد، وتنظيم جميع منظومات األسلحة األخرى ذاتية التشغيل من خالل 
مجموعة من القيود عىل األهداف؛ املدة والنطاق الجغرايف ونطاق االستخدام؛ وحاالت االستخدام؛ ومتطلبات التفاعل 

بني اإلنسان واآللة.
ميكن للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أن تنرش رسائل اللجنة الدولية بشأن تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل 	 

التطورات يف التكنولوجيات املستخدمة يف الحروب عىل األوساط العلمية والتكنولوجية املعنية، التي غالبا ما تكون 
منخرطة يف هذا املجال.

تشجع اللجنة الدولية عىل إجراء مزيد من املشاورات مع الدول بشأن إمكانية إعداد “شارة رقمية”؛ وميكن للجان 	 
الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين أن تؤدي دورا يف تعزيز هذه املناقشات.

تقّدر اللجنة الدولية املناقشات املتعددة األطراف املستمرة بشأن األمن يف الفضاء الخارجي وتشجع اللجان الوطنية 	 
للقانون الدويل اإلنساين عىل املشاركة كآليات تنسيق يف تشكيل هذه املناقشات مع حكوماتها.

ميكن للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أن تدعو دولها إىل أن تصبح أطرافا يف مختلف املعاهدات املتعلقة 	 
باألسلحة، وتدعم دمجها يف القوانني والسياسات الداخلية، وتنفيذها تنفيذا كامال. وعىل سبيل املثال، من أجل دعم 

تنفيذ املعاهدات، ميكن لهذه الهيئات أن تؤدي دورا مهام يف صياغة الترشيعات الداخلية، وعقد حلقات العمل، وإحالة 
مشاريع الترشيعات إىل الوكاالت الحكومية املختصة.

ميكن للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين والهيئات املامثلة أن تشّجع دولها عىل حضور االجتامع األول للدول 	 
األطراف يف معاهدة حظر األسلحة النووية، املقرر عقده يف عام 2022، إما بصفتها دولة طرفا، إذا انضمت إىل املعاهدة، 

أو بصفة مراقب.
تحث اللجنة الدولية الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة الكيميائية عىل اعتامد سياسات وترشيعات وطنية لحرص 	 

استخدام املواد الكيميائية كأسلحة ألغراض إنفاذ القانون عىل عوامل مكافحة الشغب فقط. وميكن للجان الوطنية 
للقانون الدويل اإلنساين أن تشارك يف املناقشات مع الدول بشأن هذه املسألة.

تشجع اللجنة الدولية جميع الدول عىل املشاركة يف العملية الدبلوماسية الجارية التي تهدف إىل وضع إعالن سيايس 	 
لتقييد استخدام األسلحة املتفجرة الثقيلة يف املناطق املأهولة بالسكان والحد من هذا االستخدام، وتعزيز حامية 

املدنيني. وميكن للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أن تعمل مع حكوماتها لتشجيع مشاركتها يف هذه العملية 
واملساعدة عىل تنفيذ التوصيات السياساتية الناتجة عنها.

تشجع اللجنة الدولية اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عىل التعاون عىل املستويني 	 
العاملي واإلقليمي عىل السواء من خالل العمليات الدبلوماسية من أجل ضامن استمرار حظر األسلحة وتنظيمها.
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تعزيز إطار ملكافحة اإلرهاب يتوافق مع القانون الدويل 
اإلنساين ويّتسق معه

رّكزت الجلسة عىل أهمية تعزيز أُطر ملكافحة اإلرهاب تتوافق مع القانون الدويل اإلنساين وتّتسق معه وعىل االلتزام بتيسري 
العمل اإلنساين.

وشارك كل متحدث يف هذه الجلسة عروضا تقدميية باستخدام برنامج PowerPoint ميكن أن تّتطلع عليها اللجان الوطنية 
والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عرب صفحة الشبكة اإللكرتونية. وميكن للمراقبني الذين حرضوا هذا االجتامع 

.GVA_advisoryservice@icrc.org :طلب الحصول عىل هذه العروض التقدميية عن طريق الربيد اإللكرتوين التايل

اعتامد ترشيعات مكافحة اإلرهاب تتوافق مع القانون الدويل اإلنساين
يف السنوات األخرية، اضطرت الدول إىل مواجهة تهديدات من األفراد والجامعات املسلحة من غري الدول التي تلجأ إىل أعامل 
هناك شك يف مرشوعية ورضورة  وليس  اإلرهاب.  ملكافحة  القوة  متزايدة  تدابري  الدول  ذلك، وضعت  وردا عىل  اإلرهاب. 
ترصف الدول عىل الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية لضامن أمنها وأمن سكانها. ويف هذا الصدد، أقرّت العديد من الدول 
ترشيعات جنائية شاملة ملكافحة اإلرهاب، تنطبق بشكل عام يف حاالت النزاع املسلح، مام يثري قضايا تتعلق بكيفية تفاعل 

هذه الترشيعات مع القانون الدويل اإلنساين.

وعىل النحو الوارد يف قرار مجلس األمن التابع لألم املتحدة رقم 2462، ترى اللجنة الدولية أن تدابري مكافحة اإلرهاب يتعنّي 
أن متتثل دامئا للقانون الدويل اإلنساين.21 وهذا يعني أن ترشيعات مكافحة اإلرهاب ينبغي أاّل تتعارض مع املبادئ اإلنسانية 
التي أّيدتها الدول عىل الصعيد السيايس أو أقرتها من خالل معاهدات القانون الدويل اإلنساين وينبغي أاّل متنع املنظامت 

اإلنسانية غري املتحّيزة من االضطالع بأنشطتها بطريقة تقوم عىل املبادئ.

وأظهرت التجربة املكتسبة مؤخرا أن التدابري التصحيحية أو تدابري التخفيف ميكن أن تشغل حّيزا إنسانيا يف مجال مكافحة 
اإلرهاب. واعُتمد عدد من “االستثناءات اإلنسانية” يف الصكوك األخرية. والهدف من هذه االستثناءات هو أن ُتستبعد من 
نطاق تطبيق تدابري مكافحة اإلرهاب األنشطة ذات الطابع اإلنساين البحت التي تضطلع بها املنظامت اإلنسانية غري املتحّيزة 
مثل اللجنة الدولية. وقد أثبتت هذه االستثناءات أنها طريقة فعالة للحفاظ عىل األنشطة اإلنسانية، وفقا لنص وروح القانون 
الدويل اإلنساين. وهي تربهن أيضا عىل أن مكافحة اإلرهاب والحفاظ عىل القانون الدويل اإلنساين واألنشطة اإلنسانية مسألتان 
متوافقتان متاما. وينبغي لدول الكومنولث النظر يف اعتامد مثل االستثناءات اإلنسانية يف ترشيعاتها الخاصة مبكافحة اإلرهاب.

وقد يؤدي أيضا اتساع نطاق ترشيعات مكافحة اإلرهاب إىل تجريم أعامل األطراف املتحاربة التي يحكمها القانون الدويل 
اإلنساين ولكن ال يحظرها، مثل الهجامت ضد أهداف عسكرية أو ضد أفراد غري مشمولني بالحامية من الهجامت املبارشة. 

األهداف  ضد  فالهجامت  الداخيل.  الصعيد  عىل  “إرهابية”  أعامال  ُتعترب  أاّل  ينبغي  األعامل  هذه  أن  الدولية  اللجنة  وترى 
املرشوعة تشّكل جوهر النزاع املسلح وينبغي أاّل ُتعرّف من الناحية القانونية بأنها أعامل “إرهابية” مبوجب نظام قانوين آخر. 
والقيام بذلك سيكون مخالفا لواقع النزاعات املسلحة واألساس املنطقي للقانون الدويل اإلنساين، الذي ال يحظر الهجامت ضد 
األهداف املرشوعة، وقد يثني أطراف النزاع املسلح يف نهاية املطاف عن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، وال سيام الجامعات 
الوطنية  الترشيعات  اإلنساين” يف  الدويل  للقانون  تحوطية  “بنود  باعتامد  الدولية  اللجنة  الدول. وترحب  املسلحة من غري 

ملكافحة اإلرهاب، التي توضح أن مثل هذه الترشيعات ال ميكن أن تخالف القانون الدويل اإلنساين.

اللجنة الدولية، القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة - تجديد االلتزام بالحامية يف النزاعات املسلحة مبناسبة الذكرى السنوية 21 
السبعني التفاقيات جنيف يف عام 2019، اللجنة الدولية، جنيف،  2019:

https://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts, p. 58.
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املامرسات املختارة

تشاد
يف 20 أيار/مايو 2020، اعتمدت تشاد قانونا جديدا بشأن القمع اإلجرامي لألعامل اإلرهابية )PR/2020/003(، ينّقح 
قانون مكافحة اإلرهاب السابق لعام 2015 ويتضمن بندا خاصا باالستثناء اإلنساين، إضافة إىل بند تحوطي للقانون 
الدويل اإلنساين. واعُتمد القانون الجديد لضامن االمتثال بني ترشيعات مكافحة اإلرهاب يف تشاد والتزاماتها الدولية 

مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

وتنص املادة 1 من قانون عام 2020 عىل قمع أعامل اإلرهاب يف جمهورية تشاد. وتنص املادة عىل أنه ال يجوز تفسري 
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. وتحتوي املادة أيضا عىل بند  القانون عىل أنه خروج عن 
خاص باالستثناء اإلنساين يستبعد، من نطاق هذا القانون، األنشطة ذات الطابع اإلنساين وغري املتحّيز التي تنّفذها 
منظامت إنسانية محايدة وغري متحّيزة. وبند االستثناء هذا ال يحمي جميع املنظامت غري الحكومية، ولكن فقط تلك 

التي تضطلع مبهمة إنسانية وتعمل وفقا ملبادئ الحياد وعدم التحّيز، مثل اللجنة الدولية والصليب األحمر التشادي.

إثيوبيا
أقرت إثيوبيا أول ترشيع لها ملكافحة اإلرهاب يف عام 2009. ولكن كان تعريف “اإلرهاب” يف إطار القانون قابال لسوء 
النطاق  واسع  تعريفه  ألن  القانون،  هذا  املدين  واملجتمع  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  وانتقد  والتطبيق.  التفسري 
ملصطلح “اإلرهاب” ميكن أن ُيستخدم لتجريم حرية التعبري وحرية التجمع، وحتى ملقاضاة العمل اإلنساين. ونتيجة 

لذلك، اسُتبدل هذا القانون بقانون جديد يف عام 2020.

ومبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الجديد )اإلعالن رقم 1176/2020(، يخضع كل شخص يقّدم املساعدة أو الدعم إىل 
األنشطة اإلرهابية للمقاضاة. ولكن يحتوي الترشيع الجديد عىل “بند استثناء إنساين”، يعفي األنشطة اإلنسانية القامئة 
عىل املبادئ من املسؤولية. ومينح هذا البند الحصانة من تدابري مكافحة اإلرهاب لألفراد والهيئات املشاركة يف العمل 
اإلنساين القائم عىل املبادئ. ويقصد من مصطلح “قائم عىل املبادئ” يف هذا السياق أنه يشري إىل املبادئ اإلنسانية 
الدولية بتنفيذ مهمتها  اللجنة  البند ملنظامت مثل  التحّيز واالستقالل والحياد. ويسمح هذا  التالية: اإلنسانية وعدم 
وتقديم املساعدة اإلنسانية. ومينع هذا النوع من البنود من أن ُتفّس أو ُتطّبق تدابري مكافحة اإلرهاب )يف شكل قانون 

أو سياسة أو نظام 	 دويل أو وطني( بطرق قد تعيق العمل اإلنساين.

أملانيا
 Fachausschuss Humanitäres( اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين قّدم الصليب األحمر األملاين، وهو عضو يف 
املناطق  يف  اإلنسانية  املشاريع  تنفيذ  بشأن  األملانية  الفيدرالية  الدستورية  املحكمة  إىل  الخرباء  رأي   ،)Völkerrecht
الواقعة تحت السلطة املكتسبة بحكم الواقع التي تستأثر بها “الجامعات التي توّجه نفسها ضد مبدأ التفاهم الدويل”.

باملساعدة  الصلة  ذي  اإلنساين  الدويل  القانون  إطار  عن  عامة  ملحة  رأي خربائه،  يف  األملاين،  األحمر  الصليب  ويقّدم 
اإلنسانية، وال سيام املادتان 70 و71 من الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف، يف ما يتعلق بااللتزامات بتنسيق 
أعامل الغوث اإلنسانية وغري املتحّيزة للسكان املدنيني، وحامية العاملني عىل الغوث. ويشري أيضا إىل املادة 3 املشرتكة 
بني اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تسمح لهيئة إنسانية غري متحّيزة، مثل اللجنة الدولية، بأن تعرض خدماتها عىل 
أطراف النزاع، وإىل املادة 18من الربوتوكول الثاين اإلضايف التفاقيات جنيف، الذي يسمح لجمعيات الغوث بأن تعرض 
خدماتها يف ظل ظروف محّددة. ويشري رأي الخرباء كذلك إىل حامية املساعدة اإلنسانية مبوجب القانون الدويل العريف 
)أي القواعد 31 و32 و53 و54 و55 و56 - انظر قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريف التابعة للجنة الدولية(.

األملانية قرارها يف 13 متوز/يوليو 2018.  الدستورية  الصليب األحمر األملاين، أصدرت املحكمة  وبناًء عىل رأي خرباء 
للقانون األملاين، ال ميكن  الدويل”، وفقا  التفاهم  التي توّجه نفسها ضد مبدأ  وقّررت أن حظر االرتباط “بالجامعات 
وال  الحامية  اإلنساين  العمل  هذا  وسيتلقى  الدويل.  القانون  يف  عليه  املنصوص  اإلنساين  العمل  لحظر  ُيستخدم  أن 
التحّيز. وال  العامة لإلنسانية، والحياد، وعدم  املبادئ  الوضع اإلنساين وأن يحرتم  ميكن مقاضاته، رشيطة أن يقتضيه 
يشكل االمتثال للدستور األملاين املعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت تدابري مكافحة اإلرهاب قانونية أم ال. وعىل وجه 
الخصوص، ال تكون هذه التدابري قانونية عندما تجعل العمل اإلنساين املنصوص عليه يف القانون الدويل أمرا مستحيال.
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الفلبني
اعتمدت الفلبني قانون مكافحة اإلرهاب يف عام 2020، الذي صدر نتيجة “لحرب الفلبني عىل اإلرهاب”. وتجرم املادة 
12 من القانون تقديم الدعم املادي إىل اإلرهاب. ويرد تعريف الدعم املادي يف القسم 3، كام هو الحال بالنسبة إىل 

منظمة دولية.

ويطرح الترشيع بعض التحديات. فعىل سبيل املثال، يعترب تعريف الدعم املادي مبوجب القسم 3 واسع النطاق مبا 
يكفي ليشمل بعض أنشطة املنظامت اإلنسانية، مثل توفري التدريب عىل القانون الدويل اإلنساين للجامعات املسلحة 
من غري الدول التي ُصّنفت عىل أنها إرهابية. ويحظر القسم 3 أيضا عىل املنظامت اإلنسانية، وفقا للمهمة املستندة 
إليها، توفري وسائل النقل للجامعات املسلحة من غري الدول. ومن أجل تجنب هذه العواقب، التي قد تعرقل العمل 
اإلنساين، يحتوي القسم 13 من هذا القانون عىل بند استثناء إنساين، يحمي اللجنة الدولية، والصليب األحمر الفلبيني، 
واملنظامت اإلنسانية األخرى غري املتحّيزة التي تقرّها الدولة والتي تعمل وفقا للقانون الدويل اإلنساين من املالحقة 
القضائية مبوجب القسم 12 من القانون. وينص هذا البند رصاحة عىل أن األنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها هذه 

املنظامت ال تقع ضمن نطاق القسم 12.

سويرسا
اإلجرامية.  اإلرهابية  املنظامت  يف  واملشاركة  اإلرهاب  بتمويل  يتعلقان  حكمني  السويسي  الجزايئ  القانون  يتضمن 

ويحتوي كال الحكمني عىل بند استثناء إنساين يحمي العمل اإلنساين.

التمويل  إذا كان  الحكم  الجزايئ السويسي متويل اإلرهاب. ولكن ال ينطبق هذا  القانون  املادة 260/4 من  وتحظر 
يهدف إىل دعم األعامل التي ال تتعارض مع قواعد القانون الدويل اإلنساين يف حالة نزاع مسلح.

وعالوة عىل ذلك، ُأدرج بند استثناء إنساين يف املادة الجديدة 260/2 من القانون الجزايئ السويسي، التي اعُتمدت يف 
أيلول/سبتمرب 2020، والتي تحظر املشاركة يف املنظامت اإلجرامية واإلرهابية. وال ينطبق هذا الحكم عىل الخدمات 
اإلنسانية التي تقدمها هيئات إنسانية غري متحّيزة، مثل اللجنة الدولية، وفقا للامدة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف 

لعام 1949.

وأخريا، مبوجب القانون االتحادي السويسي بشأن تطبيق العقوبات الدولية )قانون الحظر(، لدى املجلس االتحادي 
سلطة سن تدابري إلزامية. ولكن يتضمن هذا القانون استثناءات لدعم األنشطة اإلنسانية أو حامية املصالح السويسية. 

وتتعلق هذه االستثناءات بتسليم املنتجات الغذائية واألدوية واملنتجات العالجية ألغراض إنسانية.

وعرضت املالحظات اإلضافية التي ُأديل بها خالل الجلسة املامرسات التالية.

جامعة الدول العربية
املثال،  اإلرهاب. وعىل سبيل  اإلنساين ومكافحة  الدويل  القانون  العربية نشطة يف مجال  الدول  كانت جامعة  لطاملا 
اعُتمدت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب يف عام 1998 واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
يف عام 2019. وتنظم جامعة الدول العربية أيضا حلقات عمل بشأن العالقة بني القانون الدويل اإلنساين ومكافحة 
اإلرهاب. وإجامال، تقّدم 22 لجنة وطنية أو هيئة مامثلة معنية بالقانون الدويل اإلنساين متثل الدول األعضاء يف جامعة 
اإلنساين.  الدويل  والقانون  العربية  الدول  القوانني يف  بني  التوافق  التحّقق من  إىل دولها يف  املساعدة  العربية  الدول 
اإلنساين والقانون  الدويل  القانون  العالقة بني  الدول بوضع إعالن مبادئ يوضح  أيضا  العربية  الدول  وتويص جامعة 

الدويل لحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب.

فرنسا
أتاح املؤمتر اإلنساين الذي نظمته فرنسا يف عام 2020 مجاال أمام املدعني العامني للنظر يف استثناء األنشطة اإلنسانية 
لحقوق  الفرنسية  االستشارية  الوطنية  اللجنة  تحث  ذلك،  موازاة  ويف  اإلرهاب.  مكافحة  قوانني  نطاق  من  املحايدة 

ًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

تعزيز إطار ملكافحة اإلرهاب يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين ويّتسق معه



ًإدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا من خالل القوانني والسياسات الداخلية38 

اإلنسان )Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme( فرنسا عىل بذل املزيد من الجهود لتعزيز 
احرتام القانون الدويل اإلنساين أثناء أنشطة مكافحة اإلرهاب. وعىل سبيل املثال، تجري اللجنة الوطنية االستشارية 
لحقوق اإلنسان مناقشات مع السلطات بشأن إدراج بند استثناء إنساين يف ترشيعات مكافحة اإلرهاب يف فرنسا. ويف 
بأنظمتها  يتعلق  ما  اإلنسانية يف  للمنظامت  املختلفة  األوضاع  بشأن  قانونا  الفرنيس  الربملان  عام 2021، صاغ  صيف 

املالية.22

سورية
إن سورية طرف يف اتفاقيات مكافحة اإلرهاب، ويف عام 2012، اعتمدت قانونني بشأن مكافحة اإلرهاب )القانونان رقم 
19ورقم 20 لعام 2012(، أنشآ محكمة جديدة للبت يف جرائم اإلرهاب. ويحتوي القانون عىل بند استثناء، يعفي من 

العقوبة كل جهة تخطر السلطات مسبقا بأنشطتها.

وعالوة عىل ذلك، تعمل سورية مع األمم املتحدة وهيئات أخرى لتبادل املعلومات بشأن الهيئات اإلرهابية وعمل لجنة 
الجزاءات. ويّست سورية وصول املساعدات اإلنسانية التي تقّدمها اللجنة الدولية، والهالل األحمر العريب السوري، 

وبعض املنظامت غري الحكومية، التي متكنت من الوصول إىل العديد من املناطق، مبا فيها املناطق املحارصة.

اململكة املتحدة
أدخل قانون مكافحة اإلرهاب وأمن الحدود يف اململكة املتحدة لعام 2019 تحديثا عىل الترشيعات الحالية ملواجهة 
التهديدات املتطورة التي يشكلها اإلرهاب. ويتضمن ذلك سيناريو نزاع مستقبيل يجذب املقاتلني األجانب من اململكة 
املتحدة. وللتصدي لهذا االحتامل، اسُتحدثت جرمية بشأن الدخول أو البقاء يف منطقة خارج اململكة املتحدة عّينت 
يف اللوائح التنظيمية التي وضعها وزير الداخلية. وتهدف هذه السلطة إىل أن يكون لها تأثري رادع عىل بعض أولئك 
الذين يسعون إىل السفر إىل الخارج للمشاركة يف النزاعات الخارجية املستقبلية أو املساعدة عىل استدامتها. وستكون 
أيضا أداة معيقة وعقابية مفيدة عند العودة. ويحتوي القانون عىل عدد من األغراض املستثناة من السفر إىل هذه 
املنطقة املعّينة، مبا فيها تقديم املساعدة ذات الطابع اإلنساين. ويعفي بند االستثناء اإلنساين هذا، الوارد يف القسم 4، 
عامل اإلغاثة من ارتكاب جرمية عندما يقدمون الدعم اإلنساين يف مناطق محّددة يف الخارج. وميكن االطالع عىل هذا 
البند هنا. ونظرا إىل أنه بند استثنايئ، ال يتعنّي عىل الشخص الذي يقّدم هذا الدعم التقدم بطلب للحصول عىل إذن 
االستفادة من هذا الحكم. ولكن يتعنّي أن يتوافق هذا النشاط مع “املبادئ واملعايري املعرتف بها دوليا املطبقة عىل 

تقديم املساعدات اإلنسانية”.

ميكن االطالع عىل بعض أعامل اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان بشأن مكافحة اإلرهاب عىل الرابط التايل: 
Avis en français sur l’incidence de la législation relative à la lutte contre le terrorisme sur l’action humanitaire )باللغة الفرنسية(; 
Statement of opinion on the impact of counter-terrorism legislation on humanitarian action )باللغة اإلنجليزية(; 
Avis sur le respect et la protection du personnel humanitaire )باللغة الفرنسية(;
Avis sur la PPL sur la préservation de l’espace humanitaire )باللغة الفرنسية(.
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https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-respect-et-la-protection-du-personnel-humanitaire-2020-17
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التوصيات املنبثقة عن الجلسة 4
تحث اللجنة الدولية الدول التي مل تستنث العمل اإلنساين املحايد وغري املتحّيز من نطاق ترشيعات مكافحة اإلرهاب 	 

أن تفعل ذلك من خالل وضع بنود استثناءات إنسانية. ويشكل إدراج هذه البنود خطوة مهمة يف ضامن قدرة السكان 
املدنيني املترضرين من النزاعات املسلحة عىل االستفادة من املساعدة اإلنسانية والحامية، ومتكني الدولة يف الوقت ذاته 

من االستجابة للتهديد اإلرهايب. وتؤدي اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين دورا حيويا 
يف التعريف بأهمية بنود االستثناء اإلنساين يف حكوماتها، ويف مساعدة حكوماتها عىل إنشاء بنود االستثناء اإلنسانية 

وتنفيذها يف ما بعد.
تذّكر اللجنة الدولية الدول بأن حاالت النزاع املسلح ينظمها القانون الدويل اإلنساين، حتى عندما تشمل الجامعات 	 

واألفراد املصنفني كإرهابيني. وميكن للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين أن تؤدي دورا يف 
تذكري سلطات الدولة بانطباق القانون الدويل اإلنساين يف هذا الصدد 	 عىل سبيل املثال، من خالل تيسري التدريب عىل 

هذا املوضوع.

املوارد
القانون الدويل اإلنساين وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة، وال سيام القسم الذي يخص “اإلرهاب وتدابري مكافحة 	 

اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساين” - تقرير اللجنة الدولية، ترشين الثاين/نوفمرب 2019
“Counterterrorism, sanctions and war”	 إصدار من املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 916-917، شباط/	 

فرباير 2022
بيان اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورته السادسة والسبعني، االجتامع 	 

العام للجنة السادسة بشأن التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل، 8 ترشين األول/أكتوبر 2021
من أجل أعضاء الشبكة اإللكرتونية للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، وثيقة اللجنة الدولية املكونة من صفحتني 	 

بشأن القانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ومكافحة اإلرهاب.
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الجلسة الختامية

اختتمت الدكتورة كوردوال دروجي، كبرية املستشارين القانونيني ورئيسة الشعبة القانونية باللجنة الدولية، االجتامع العاملي 
بتوجيه الشكر إىل املتحدثني واملشاركني واملضيفني. ويرد أدناه الخطاب الكامل الذي ألقته الدكتورة دروجي.

املتحدثون املوقرون واملشاركون واألصدقاء األعزاء،

اسمحوا يل أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل مضيفينا عىل قيادتهم الرائعة ألعامل هذا االجتامع العاملي. لقد كان، بالفعل، أسبوعا 
حافال باملناقشات املهمة التي لن ترثي االجتامع العاملي القادم يف عام 2025 فحسب، ولكن أيضا املؤمتر الدويل الرابع والثالثني 

للصليب األحمر والهالل األحمر املقّرر أن ُيعقد يف غضون عامني يف عام 2023.

وبهذه املناسبة، أود أن أثني عىل الجميع ملشاركتهم الفعالة. وهذه املرة هي األوىل التي نعقد فيها اجتامعا عامليا يف شكل 
التزامكم بالعمل الذي نضطلع به  التي منر بها جميعا،  افرتايض متاما. وُتظهر مشاركتكم، عىل الرغم من الظروف الصعبة 

جميعا، ونحن نشكركم عىل ذلك.

الداخيل،  الصعيد  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  تنفيذ  )تناولت  مختلفة  مواضيع  ناقشنا  املاضية،  األربعة  األيام  مدار  وعىل 
واملفقودين، واألسلحة، ومكافحة اإلرهاب(.

ومع ذلك، مثة قاسم مشرتك يف جميع مناقشاتنا يتمثل يف الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجان الوطنية والهيئات املامثلة 
املعنية بالقانون الدويل اإلنساين يف “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” وتنفيذ بنود القرار رقم 1 الصادر عن املؤمتر الدويل 

الثالث والثالثني.

ولقد رأينا أن الكثري قد ُأنجز بالفعل إلدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا. ونظرا إىل ضيق الوقت هذا األسبوع، مل نتمكن من 
أن نتناول بالتفصيل اإلشادة بكل إنجاز عىل حدة، وهي عالمة جيدة جدا ألنها توضح مقدار ما جرى تحقيقه.

نظرة إىل الوراء: اإلنجازات املتعلقة بالقرار رقم 1

اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين؛ الجديدة منها وامُلعاد تفعيلها
يشجع القرار رقم 1 الدول عىل النظر يف إنشاء لجنة وطنية أو هيئة مامثلة معنية بالقانون الدويل اإلنساين إن مل تفعل ذلك 
بعد. وكام أوضحت السيدة هيلني خالل الجلسة االفتتاحية، كان من دواعي رسورنا أن نرحب بـ 14 هيئة جرى إنشاؤها أو 

أعيد تفعيلها حديثا منذ اجتامعنا العاملي األخري، يف عام 2016، وهناك بالفعل عدد قليل آخر بصدد اإلعداد.

وعىل سبيل املثال ال الحرص، أطلعتنا موزمبيق وإيطاليا وكولومبيا عىل الخطوات األخرية التي اتخذتها إلنشاء لجانها الوطنية 
أو إعادة تفعيلها، وما لديها من آراء حول العملية برمتها.

ويشكل هذا اإلنجاز، املتمثل يف توسيع نطاق شبكتنا من اللجان الوطنية والهيئات املامثلة الفعالة خطوة أوىل بالغة األهمية. 
لتتحّقق لوال عملكم يف إنشاء مثل هذه  الدويل اإلنساين وكفالة احرتامه  القانون  تنفيذ  إنجازاتكم األخرى يف  ومل تكن كل 

الهيئات يف املقام األول.

التصديق/االنضامم إىل معاهدات القانون الدويل اإلنساين
عىل  تصديقات   209 هناك  كان   ،2021 الثاين/نوفمرب  ترشين  منتصف  إىل   2017 الثاين/يناير  كانون  من  املثال،  سبيل  عىل 
معاهدات للقانون الدويل اإلنساين يف مناطق عملنا الخمس. وهذا يتامىش مع القرار، الذي يشجع أيضا الدول التي مل تصّدق 

بعد عىل معاهدات القانون الدويل اإلنساين التي ليست طرفا فيها أو مل تنضم إليها عىل أن تخطو هذه الخطوة.

وباألمس، تحدث عدد قليل منكم عن خرباتهم يف دعم التصديق عىل معاهدات األسلحة أو االنضامم إليها. ومن بني النقاط 
األخرى، سلطتم الضوء عىل الدور املهم الذي ميكن أن متارسه اللجان الوطنية يف تنسيق عمل اإلدارات الحكومية وتقديم 
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املشورة بشأن تنفيذ االلتزامات التي تفرضها املعاهدات. وعىل سبيل املثال، أطلعتنا كينيا عىل الجهود التي تبذلها من أجل 
التصديق عىل معاهدة تجارة األسلحة، وسنواصل دعمكم يف هذه املساعي.

اعتامد التدابري الترشيعية واإلدارية والعملية الالزمة
ندعو الدول إىل اعتامد “التدابري الترشيعية واإلدارية والعملية الالزمة عىل الصعيد الداخيل لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين”، 
وفقا للقرار. ويف الفرتة من كانون الثاين/يناير 2017 إىل كانون األول/ديسمرب 2020، شهدنا ما ال يقل عن 85 قانونا وطنيا 

ُيطّبق أحكام القانون الدويل اإلنساين وصكوك قانونية أخرى ذات صلة.

وبشأن موضوع املنفصلني عن عائالتهم واملفقودين واملوىت، جرى إبراز مدى أهمية استعداد الدول واتخاذها للتدابري ذات 
املفقودين، والكشف عن مصريهم وأماكن وجودهم حال  للحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد  السلم  الصلة يف وقت 
فقدهم، وإبالغ عائالتهم، وإجراء التحقيقات واملالحقات القضائية، حسب االقتضاء، يف حاالت االختفاء القسي واالنتهاكات 
األخرى التي تؤدي إىل اختفاء األشخاص يف أثناء النزاعات املسلحة. وعىل سبيل املثال، أشارت فنلندا إىل خططها املتعلقة 
بإمكانية إنشاء مكتب وطني لالستعالمات. كام كان هناك عدد من الترشيعات الوطنية التي أقرت بشأن قضية املفقودين، 
ومتنح حقوقا لعائالتهم، مثل القوانني يف كرواتيا ولبنان وبريو. وتحدثت أيضا دول أخرى عن مشاريع جارية تنفذها يف هذا 
املضامر، مثل مرشوع التعامل مع الجثث واملفقودين يف زميبابوي. وبشكل عام، سلط املتحدثون الضوء عىل أهمية إرشاك 
عائالت املفقودين يف عملية صياغة تلك القوانني، وأهمية التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة لضامن إصدار القوانني املتعلقة 
باملفقودين وتنفيذها بشكل فعال. ومع ذلك، يشكل اعتامد إطار قانوين أحد التدابري العديدة التي يتعنّي اتخاذها	 إذ سلط 
لبريو الضوء عىل أهمية اعتامد تدابري أخرى، مثل خطط وطنية للبحث عن املفقودين أو وجود قواعد  التقدميي  العرض 

بيانات ذات صلة لدعم البحث عن املفقودين.

جنوب  املثال، تحّدثت  الداخلية. وعىل سبيل  القوانني  العديد من  اعتامد  أنه جرى  يتعلق مبوضوع األسلحة، نعلم  ويف ما 
أفريقيا عن ترشيعاتها التي تعتمدها منذ أمد بعيد للحد من األسلحة، يف حني أخربتنا رسي النكا عن دور لجنتها الوطنية يف 

املساعدة يف صياغة قوانني متعلقة بالذخائر العنقودية واأللغام األرضية.

ويف ما يتعلق برضورة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ يف أثناء مكافحة اإلرهاب، فقد 
استمعنا إىل الجهود املبذولة يف تشاد وإثيوبيا والفلبني وسويرسا وأملانيا ملنح استثناءات للعمل اإلنساين املحايد وغري املتحّيز 
من نطاق ترشيعات مكافحة اإلرهاب، من أجل ضامن قدرة السكان املدنيني املترضرين من النزاعات املسلحة عىل االستفادة 

من املساعدة اإلنسانية والحامية.

تحليل املجاالت التي تتطلب املزيد من التنفيذ عىل الصعيد الداخيل
التي  للمجاالت  تحليال  لها ذلك،  يتسنى  الوطنية حيث  الجمعيات  ُتجري، بدعم من  أن  ]عىل[  “الدول  أيضا  القرار  يشجع 

تستدعي مزيدا من التنفيذ عىل الصعيد الداخيل”.

ولدينا بالفعل قامئة بالدراسات التي أُجريت من جميع أنحاء العامل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وعىل سبيل املثال، أطلعتنا منغوليا كتابيا خالل االجتامع عىل توقيعها للتو اتفاقا مع اللجنة الدولية لبدء العمل عىل دراسة 
التوافق  أنه أجري عدد من دراسات  أيضا  رأينا  الدولية. ولقد  االلتزامات  الداخلية مع  القوانني  تقييمية تبحث يف مواءمة 
للمساعدة عىل تشكيل اسرتاتيجية الدولة يف معالجة قضية األشخاص املفقودين. وسلطت النيجر الضوء عىل الدور املهم الذي 

ميكن أن متارسه اللجان الوطنية يف متابعة النتائج.

الرتويج للقانون الدويل اإلنساين ونرشه بني مختلف الجهات الفاعلة
ع الدول عىل تعزيز القانون الدويل اإلنساين ونرشه بني مختلف الجهات الفاعلة، ونحن نعلم أن لجانكم الوطنية متارس  ُتشجَّ

دورا مهام يف هذا الصدد.

إكوادور عن دورات تجريها يف  للربملانيني، ومن  التي تنظمها  التدريبية  الدورات  نيبال عن  ويف جلستنا األوىل، سمعنا من 
القانون الدويل اإلنساين ملوظفي الخدمة املدنية، ومن الكويت عن خطة عملها لتنفيذ الخطة اإلقليمية التي اعتمدتها الدول 

العربية بشأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.

ويف ما يتعلق باملفقودين، أخربتنا سويرسا عن إطالق تحالف عاملي يساعد، من بني أهداف أخرى، عىل زيادة الوعي بقضية 
املفقودين وااللتزامات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين يف هذا الصدد.
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وتحدثت إيران والنمسا وفرنسا أيضا عن الدور الذي ميكن أن تؤديه اللجان الوطنية يف التعامل مع السلطات الحكومية 
بشأن معاهدات األسلحة أو عمليات نقل األسلحة أو حتى بشأن تكنولوجيات الحرب الجديدة.

التطلع إىل املستقبل

ما املزيد الذي ميكن فعله؟
يتيح لنا هذا االجتامع فرصة مناسبة إلمعان النظر، إذ إننا حاليا يف منتصف الطريق بني املؤمتر الدويل األخري لعام 2019، 

واملؤمتر التايل الذي سُيعقد يف عام 2023. ولذلك لدينا سنتان أخريان لتحقيق مزيد من التقدم.

ومازال هناك طريق طويل أمامنا نحو تحقيق االنضامم العاملي إىل جميع املعاهدات ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين. 
وعىل سبيل األولوية، نالحظ أن العام املقبل سيكون الذكرى السنوية الخامسة واألربعني العتامد بروتوكويل عام 1977اإلضافيني 

التفاقيات جنيف، ويف هذا الصدد، ندعو الدول التي مل تنضم بعد إىل التفكري يف االنضامم إىل الربوتوكولني اإلضافيني.

وتلقينا أيضا أفكارا من اململكة املتحدة وبوركينا فاسو حول إمكانية تقديم مساهمة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة 
اململكة  الذي قدمته  الحايل  بالنموذج  املقبل، وُنذّكر  العام  القادم يف  التقرير  الربوتوكولني اإلضافيني. وسيصدر  بشأن وضع 

املتحدة، الذي ورد ذكره يف الجلسة األوىل، باعتباره أساسا جيدا للدول املهتمة بتقديم إسهام يف هذا الشأن.

ويشري القرار أيضا إىل أنه يجوز للدول أن تعلن اعرتافها باختصاص اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية. ومع 
ذلك، أبلغتنا اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية، التي تشارك بصفة مراقب يف هذا االجتامع، أنه منذ املؤمتر 
الدويل لعام 2019، مل تعلن أي دولة جديدة اعرتافها باختصاص اللجنة، ومل تقبل أي دولة عروض اللجنة العديدة الستخدام 
مساعيها الحميدة أو خدمات تقيص الحقائق التي تقدمها. ويف حني مل ُتتح للجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية 
فرصة الحديث بسبب ضيق الوقت، فقد طلبت منا أن نذكر أن اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية ترغب يف 
تشجيع الدول التي تصوغ تقارير طوعية عن التنفيذ الوطني للقانون الدويل اإلنساين عىل إدراج إشارة إليها يف تلك التقارير.

املؤمترات اإلقليمية املقّرر عقدها عام 2022
يدعو القرار كذلك إىل تعزيز التعاون بني اللجان الوطنية عىل املستويات الدولية واإلقليمية وعرب اإلقليمية.

ويف شباط/فرباير 2021، اجتمعت اللجان الوطنية يف األمريكتني واعتمدت إعالنا تضّمن خطة عمل. وكام ُذكر خالل جلسة 
األمس، فقد نظمت سلوفينيا يف عام 2021 أيضا اجتامعا للجان الوطنية يف أوروبا، وهو ما ساهم يف تعزيز التعاون اإلقليمي. 
وسلطت ماليزيا الضوء أيضا عىل أهمية التعاون اإلقليمي بشأن املعاهدات التي تتعلق باألسلحة وغريها من املعاهدات التي 

تتصل بالقانون الدويل اإلنساين.

ورهنا بتطور الجائحة العاملية، هناك بالفعل خطط الستضافة اجتامعات إقليمية أخرى للجان الوطنية يف عام 2022. وكام 
أعلنت الكويت خالل الجلسة االفتتاحية، فإنه يحدوها األمل يف أن تكون قادرة عىل عقد اجتامع إقليمي للجان الوطنية 
املعنية بالقانون الدويل اإلنساين يف أيار/مايو 2022. ومثة خطط الستضافة اجتامع إقليمي ألوروبا الغربية يف فيينا يف ترشين 
األول/أكتوبر 2022، ومؤمتر للجان الوطنية يف أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى. وسيجري تأكيد املزيد من التفاصيل حول هذه 
املؤمترات، مبا يف ذلك املواعيد الدقيقة لعقدها، يف الوقت املناسب. ونأمل أن تكون هذه االجتامعات مناَسبة للدول ملواصلة 
املناقشات بشأن اإلجراءات امللموسة التي يتعني اتخاذها وأن تؤدي إىل مزيد من التقدم يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين 

عىل الصعيد الداخيل.

تبادل املامرسات الجيدة
يدعو القرار أيضا الدول إىل تبادل األمثلة عىل التدابري املتعلقة بالتنفيذ الوطني وتقاسم املامرسات الجيدة. وكان هذا االجتامع 
مناسبة رائعة لتبادل هذه املامرسات الجيدة من جميع أنحاء العامل. ويف جلسة يوم االثنني، ناقشنا فوائد تقديم التقارير 
الطوعية، وأرشنا إىل العديد من التقارير املوجودة بالفعل، مبا يف ذلك من بولندا واململكة املتحدة وسويرسا وأملانيا والنيجر 
وبوركينا فاسو وإسبانيا وكوستاريكا وبلغاريا ورومانيا. وعربت دول أخرى عن استعدادها للبدء يف صياغة تقارير طوعية، 

من بينها كرواتيا وإيطاليا والكويت وسورية.
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ويف هذا السياق، نحثكم جميعا عىل مواصلة تبادل املامرسات الجيدة، حتى بعد انتهاء هذا االجتامع، مبا يف ذلك من خالل 
االنضامم إىل شبكتنا اإللكرتونية للجان الوطنية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين. وهذه املنصة مفيدة بشكل خاص، ال سيام 
خالل أوقات جائحة كوفيد-19، لتبادل األفكار واآلراء املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين بشكل مبارش مع بعضنا البعض. ومن 
خالل هذه الشبكة، شارك أعضاء تقاريرهم الطوعية، وشاركوا يف مناقشة بشأن االختصاصات وخطط العمل، وتلقوا تحديثات 

من اللجنة الدولية بشأن األدوات واملعلومات ذات الصلة.

نظرة عىل املواضيع
أخريا، أود أن أذكر بعض النقاط الرئيسية املستخلصة من جلسات هذا األسبوع حول كل موضوع.

األطر  إجراؤها عىل  ينبغي  التي  التغيريات  تحديد  التوافق يف  دراسات  فائدة  أكدنا عىل  املفقودين،  يتعلق مبوضوع  ما  يف 
الداخلية لضامن االمتثال للقانون الدويل اإلنساين. وأكدنا عىل الدور املهم للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف تشجيع 
الدول عىل تنفيذ نتائج هذه الدراسات. وخلصنا أيضا إىل أن هيئاتكم ميكنها أن تحث عىل اعتامد قوانني وسياسات وهياكل 
العائالت  وطنية لتحديد مصري األشخاص املشمولني بالحامية، والحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين، وإبالغ 
مبصري ذويها يف حاالت النزاع املسلح. ويتمثل أحد هذه اإلجراءات، عىل سبيل املثال، يف إنشاء مكتب وطني لالستعالمات يف 

كل دولة.

أما يف ما يتعلق مبوضوع األسلحة، جرى الرتكيز بشكل كبري عىل الدور الذي ميكن أن تؤديه اللجان الوطنية للقانون الدويل 
اإلنساين يف تقديم مشورة متخصصة للحكومات بشأن عمليات نقل األسلحة أو التكنولوجيات الجديدة املتطورة. أما يف ما 
يتعلق باألسلحة املوجودة، ففي حني أن هناك توافقا واسعا يف اآلراء عىل أن العديد من األسلحة عشوائية األثر أو تتسبب يف 
معاناة ال داعي لها، فإن التحاور مع الربملانات أو العمل عىل إجراء ترتيبات صياغات ترشيعية يشكل رضورة لضامن إمكانية 

تطبيق االلتزامات الدولية يف كل بلد.

وأخرياً، يف وقت سابق من اليوم، خلصنا إىل أنه من املمكن التصدي للتهديدات اإلرهابية مع ضامن وصول اإلغاثة اإلنسانية 
وتوفري الحامية ملن هم يف حاجة إليها. ويشكل إدراج فقرات متعلقة مبنح استثناءات إنسانية يف ترشيعات مكافحة اإلرهاب 

خطوة مهمة يف هذا االتجاه.

وبينام اخرتنا هذه املواضيع للمناقشة، نذّكر أن مثة مجاالت أخرى تحظى فيها اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين بوضع 
مثايل يكفل حصول هذه املجاالت عىل االهتامم الذي تستحقه. وعىل سبيل املثال، نحث جميع الدول عىل إدراج حظر العنف 
الجنيس املنصوص عليه يف القانون الدويل اإلنساين يف أطرها الداخلية؛ ولهذا الغرض، أصدرنا قامئة مرجعية ترشيعية ميكن 

للجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أن تستخدمها بسهولة.

وأصدرنا أيضا املبادئ التوجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف النزاعات املسلحة، ونحن بصدد إعداد قامئة مرجعية ذات 
صلة. وأنتهز هذه الفرصة ألذكر أيضا ميثاق املناخ وأود التنويه إىل أن أكرث من 160 منظمة وّقعت عليه، وهذا إنجاز عظيم.

الخامتة
نشيد بالعمل العظيم الذي أنجزمتوه، وما زلتم تضطلعون به، يف الحث عىل االمتثال للقانون الدويل اإلنساين، من أجل ضامن 

حامية املدنيني يف أوقات النزاع املسلح يف نهاية املطاف.

وبهذا، أشجعكم عىل مواصلة العمل الرائع وأحثكم عىل التحاور معنا بقدر أكرب وفيام بينكم بشأن هذه القضايا.

شكرا لكم مرة أخرى عىل انضاممكم إلينا هذا األسبوع ومشاركتكم يف املناقشات.

ُيتاح خطاب الدكتورة كوردوال دروجي باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية عىل موقع اللجنة الدولية.
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https://www.icrc.org/fr/document/cinquieme-reunion-universelle--commissions-dih-questions
https://www.icrc.org/en/document/fifth-universal-meeting-national-committees
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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امللحق 1: جدول األعامل

اإلثنني 29 ترشين الثاين/نوفمرب، 15:00-15:30 بتوقيت وسط أوروبا
افتتاح االجتامع ورشح نسقه

الرئيسة: السيدة Kelisiana Thynne، كبرية املستشارين القانونيني، اللجنة الدولية

الخبرية
الدكتورة Helen Durham، مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات اإلنسانية، اللجنة الدولية للصليب األحمر	 

اإلثنني 29 ترشين الثاين/نوفمرب، 15:30-17:30 بتوقيت وسط أوروبا
متابعة املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر: “إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيا” وتقديم التقارير الطوعية

الرئيسة: الدكتورة Anne Quintin، رئيسة وحدة الخدمات االستشارية، اللجنة الدولية

الخرباء
السيدة Graça Nhate، نائبة املدير الوطني لحقوق اإلنسان وشؤون املواطنني )موزامبيق(	 
السيد Filippo Formica، رئيس لجنة دراسة وتطوير القانون الدويل اإلنساين )إيطاليا(	 
السيد David Ivan Fernandez Barreto، مستشار، املكتب الرئايس االستشاري لحقوق اإلنسان والشؤون الدولية 	 

)كولومبيا(
السيد Koshal Chandra Subedi، أمني مشرتك، مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء )نيبال(	 
السيدة Silvia Espíndola Arellano، مديرة حقوق اإلنسان والسالم، وزارة العالقات الخارجية والتنقل البرشي 	 

)إكوادور(
الدكتور Ahmed Mekled، قاض يف محكمة االستئناف الكويتية وعضو يف األمانة التقنية للجنة الوطنية الكويتية 	 

املعنية بالقانون الدويل اإلنساين )الكويت(
السيدة Preslava Lilova، مديرة التعاون الدويل والربامج، الصليب األحمر البلغاري )بلغاريا(	 
السفرية Carmen Claramunt، الرئيسة الفخرية للجنة الوطنية الكوستاريكية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين 	 

)كوستاريكا(
السيد Andrew Murdoch، مدير الشؤون القانونية، مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية )اململكة 	 

املتحدة(
السيدة Julie Francine Yonli Yameogo، األمينة الدامئة، اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية بحقوق اإلنسان 	 

والقانون الدويل اإلنساين )بوركينا فاسو(

الثالثاء 30 ترشين الثاين/نوفمرب، 16:00-18:30 بتوقيت وسط أوروبا
تعزيز حامية املفقودين وعائالتهم يف النزاعات املسلحة وبعدها

الرئيسة: السيدة Alexandra Ortiz، مستشارة قانونية، اللجنة الدولية

الخرباء
السيدة Karen Loehner، مديرة املكتب الوطني االستعالمات، اللجنة الدولية	 
السيدة Florence Anselmo، رئيسة الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين، اللجنة الدولية	 
الدكتور Jonas Belina، موظف دبلومايس، وزارة الخارجية االتحادية )سويسا(	 
السيد Jani Leino، مستشار قانوين، الصليب األحمر الفنلندي )فنلندا(	 
السيدة Amalia Quintana، رئيسة اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية بدراسة القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه 	 

)باراغواي(
الدكتور Maman Aminou Amadou Koundy، رئيس املحكمة العليا يف نيامي )النيجر(	 
السيدة Tihana Balija، رئيسة دائرة حقوق اإلنسان، وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية )كرواتيا(	 
الدكتور Ziad Achour، نائب رئيس اللجنة الوطنية املعنية باملفقودين واملختفني قسا )لبنان(	 
الدكتور Guillermo Vargas Jaramillo، نائب وزير حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة، وزارة العدل وحقوق اإلنسان 	 

)بريو(
السيد Crispen Lifa، مساعد املفوض، رشطة جمهورية زمبابوي )زمبابوي(	 

ً

ً
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األربعاء 1 كانون األول/ديسمرب،09:00-11:00 بتوقيت وسط أوروبا
ضامن تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل األسلحة والتكنولوجيات الجديدة وعمليات نقل األسلحة

الرئيسة: السيدة Kelisiana Thynne، كبرية املستشارين القانونيني، اللجنة الدولية

الخرباء 
السيد Laurent Gisel، رئيس وحدة األسلحة وسري األعامل العدائية، اللجنة الدولية	 
السيد Bernhard Schneider، رئيس الشؤون القانونية والهجرة، الصليب األحمر النمساوي، والرئيس املشارك  للجنة 	 

الوطنية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين )النمسا(
الدكتور Javier Alberto Ayala Amaya، عميد القيادة االسرتاتيجية االنتقالية، القيادة العامة للقوات العسكرية 	 

)كولومبيا(
الدكتور Jabbar Aslani، املدير العام لدائرة املبادئ والقانون والقانون الدويل اإلنساين، جمعية الهالل األحمر اإليراين 	 

)إيران(
السيد Mohammed Amran bin Hasan، وكيل الوزارة، شعبة السياسات والتخطيط االسرتاتيجي، وزارة الدفاع 	 

)ماليزيا(
السيدة Tilanie Silva، نائبة املستشار القانوين بوزارة الخارجية، ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين )رسي 	 

النكا(
السيد Thomas Ribémont، عضو اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان ومقّرر فريق العمل اإلنساين- القانون 	 

الدويل اإلنساين )فرنسا(
السيدة Lulu Hayanga Fregoni، نائبة رئيس مستشاري الدولة، مكتب املدعي العام ووزارة العدل )كينيا(	 
السيد Andre Smit، مستشار الدولة القانوين )القانون الدويل(، وزارة العالقات الدولية والتعاون )جنوب أفريقيا(	 

الخميس 2 كانون األول/ديسمرب، 10:00-11:30 بتوقيت وسط أوروبا
تعزيز إطار مكافحة اإلرهاب يتوافق مع القانون الدويل اإلنساين ويّتسق معه وااللتزام بتيسري العمل اإلنساين

الرئيسة: السيدة Paola Forgione، مستشارة قانونية، اللجنة الدولية
الخرباء

الرائد Joven Capitulo PA، وزارة الدفاع، ورئيس مشارك للجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين )الفلبني(	 
السيد Belayhun Yirga، املدير العام لدائرة الدراسات والصياغة والتوحيد يف املجال القانوين، وزارة العدل )إثيوبيا(	 
السيد Jonathan Cuenoud، مستشار قانوين، قسم القانون الدويل اإلنساين والعدالة الجنائية الدولية، مديرية القانون 	 

الدويل العام، وزارة الخارجية )سويسا(
السيد Carlos Rotta Dingamadji، قاٍض ومدير الترشيع والتعاون الدويل، وزارة العدل )تشاد(	 
الدكتورة Heike Spieker، مديرة مكتب االتصال، الصليب األحمر األملاين، واملكتب الفيدرايل األملاين للحامية   املدنية 	 

واإلغاثة من الكوارث )أملانيا(

الخميس 2 كانون األول/ديسمرب، 11:30-12:00 بتوقيت وسط أوروبا
اختتام االجتامع

الرئيسة: الدكتورة Anne Quintin، رئيسة وحدة الخدمات االستشارية، اللجنة الدولية

الخبرية
الدكتورة Cordula Droege، كبرية املستشارين القانونيني ورئيسة الشعبة القانونية، اللجنة الدولية	 

امللحق 1: جدول األعامل
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امللحق 2: قامئة املشاركني

قامئة املشاركني: االجتامع العاملي الخامس للجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين: “إدماج القانون الدويل اإلنساين 
وطنيا” من خالل القوانني والسياسات الداخلية

نظرا إىل أن جميع املشاركني املدرجني يف القامئة أدناه هم أعضاء يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف دولتهم، فقد ُحذفت إشارات 
محّددة إىل وظيفتهم داخل اللجنة، باستثناء الحاالت التي تكون فيها هذه الوظيفة هي الوحيدة املذكورة 

عند التسجيل. والنسبة إىل املدخالت املعّلمة برمز النجمة )*(، ُحذفت أسامء املمثلني ووظائفهم من أجل احرتام خيارات املشاركني يف ما 
يتعلق بحامية البيانات الشخصية.

االنتامء املهني املنصب اللقب واالسم البلد
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مفتش مركزي  Ben Ali Mohamed السيد

BEN ALI
الجزائر

وزارة الشؤون الخارجية مدير Saïd KHELIFI السيد الجزائر

الهالل األحمر الجزائري مستشارة قانونية  Kahina السيدة
MERZELKAD

الجزائر

وزارة الداخلية والجامعات املحلية وتخطيط اإلقليمي مدير Nabil MOSTEFAI السيد الجزائر

وزارة الدفاع الوطني )الدرك الوطني( مدير يف الدرك الوطني Boubekeur السيد
AJAILIA 

الجزائر

أنغوال*

وزارة العالقات الخارجية رئيسة دائرة الوكاالت 
املتخصصة

Constância OLIM السيدة أنغوال

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية أمانة حقوق اإلنسان Anabel AL-  الدكتورة
FONSÍN CANO

األرجنتني

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية أمانة الشؤون القانونية Eduardo CAGNONI السيد األرجنتني

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية املدير الوطني لدائرة 
حقوق اإلنسان والقانون 

الدويل اإلنساين

Eduardo JOZAMI الدكتور األرجنتني

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية الدائرة الوطنية لحقوق 
اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين

Mariana الدكتورة
MAURER 

األرجنتني

إدارة املدعي العام موظفة الشؤون القانونية Keilin ANDERSON السيدة أسرتاليا

حكومة أسرتاليا مستشارة قانونية Szabina HORVATH السيدة أسرتاليا

الصليب األحمر األسرتايل مستشارة قانونية يف مجال 
القانون الدويل اإلنساين

Pranamie السيدة
MANDALA-WATTA 

أسرتاليا

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مساعد املدير، فرع 
القانون الدويل

Jahan NAVIDI السيد أسرتاليا

الصليب األحمر األسرتايل رئيسة قسم القانون الدويل 
اإلنساين

Yvette السيدة
ZEGENHAGEN 

أسرتاليا

الصليب األحمر النمساوي رئيس الشؤون القانونية 
والهجرة

Bernhard الدكتور
SCHNEIDER 

النمسا

وزارة الشؤون الخارجية مدير مديرية الشؤون 
القانونية

 Mohamed AL سعادة السيد
HAIDAN

البحرين

وزارة الشؤون الخارجية موظف Ahmed ALHADDAD السيد البحرين

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين نائب الرئيس Mansour EL السيد
MANSOUR 

البحرين

ً

ً
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وزارة الصحة ورعاية األرسة أمني مشرتك )خلية 
التوحد(، شعبة الخدمات 

الصحية

 A M Pervez الدكتور
RAHIM

بنغالديش

وزارة الشؤون الداخلية نائب األمني، شعبة األمن 
العام

Shameem HASANالسيد بنغالديش

مكتب رئيس الوزراء ضابطة األركان العامة-
الرتبة 2 )يف املجال 

القانوين( شعبة القوات 
املسلحة

 Fariha Tabassum الرائدة
SIMU

بنغالديش

وزارة العدل نائب رئيس الدائرة Aleksandr السيد
BASALYGA 

بيالروس

وزارة العدل نائبة رئيس الشعبة Tatyana السيدة
KOTENEVA 

بيالروس

الصليب األحمر البلجييك مستشار قانوين - القانون 
الدويل اإلنساين

Frédéric CASIER السيد بلجيكا

وزارة الدفاع رئيسة القسم  Laurence DE السيدة
GRAEVE

بلجيكا

الصليب األحمر البلجييك مستشارة قانونية - القانون 
الدويل اإلنساين

Laura DE GRÈVE السيدة بلجيكا

الخدمة العامة االتحادية للشؤون الخارجية  مستشار Alexis GOLDMAN السيد بلجيكا

الخدمة العامة االتحادية للشؤون الخارجية موظفة  Laurence السيدة
GRANDJEAN

بلجيكا

الصليب األحمر البلجييك نرش القانون الدويل 
اإلنساين

Julie LATOUR السيدة بلجيكا

اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية بالقانون اإلنساين رئيسة Lieve PELLENS السيدة بلجيكا

الخدمة العامة االتحادية للقضاء موظف Jonas PÉRILLEUX السيد بلجيكا

الخدمة العامة االتحادية للشؤون الداخلية موظفة – شعبة الشؤون 
الدولية

Pascale REYPENS السيدة بلجيكا

الخدمة العامة االتحادية للشؤون الخارجية موظفة Alessia VERI السيدة بلجيكا

وزارة الشؤون الخارجية رئيسة اللجنة الوطنية 
للقانون الدويل اإلنساين

Maysa UREÑA السيدة بوليفيا

وزارة الدفاع املديرة العامة لحقوق 
اإلنسان والتفاعل الثقايف 
للقوات املسلحة للدولة

 Carola Cinthia السيدة
ZAMBRANA BALTA

بوليفيا

وزارة الشؤون الخارجية األمينة الثانية، ونائبة 
رئيس إدارة األمم املتحدة 

الثالثة

Marcela CAMPOS السيدة الربازيل

وزارة الشؤون الخارجية رئيس إدارة األمم املتحدة 
الثالثة واألمني األول

Ricardo RIZZO السيد الربازيل

الصليب األحمر البلغاري مديرة التعاون الدويل 
والربامج

Preslava LILOVA السيدة بلغاريا

وزارة الشؤون الخارجية مستشارة Ana PASKALEVA السيدة بلغاريا

وزارة العدل رئيس دائرة الرصد 
والتقييم

Dramane KOUS-  السيد
SOUBE

بوركينا فاسو

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ووزارة العدل أمينة دامئة  Julie Francine السيدة
YONLI YAMEOGO

بوركينا فاسو

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان واملواطنة مستشار قانوين Arlindo SANCHES السيد كابو فريدي

وزارة الدفاع الوطني موظفة الشؤون القانونية Jennifer MCKEEN السيدة كندا

موظفة الشؤون القانونية - الشؤون العاملية محامية Sarah O’BLENES السيدة كندا

امللحق 2: قامئة املشاركني
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الصليب األحمر الكندي كبرية املستشارين 
القانونيني يف مجال القانون 

الدويل اإلنساين

 Sophie الدكتورة
RONDEAU

كندا

شييل*

وزارة الشؤون الخارجية كبري املستشارين، دائرة 
الشؤون القانونية 

واملعاهدات

Luis Alberto السيد
SERRANO 

شييل

الصني*

جمعية الصليب األحمر الصيني منسقة الربنامج، موظفة 
دائرة االتصال الخارجي

Jun XIAO السيدة الصني

النظام الوطني لحقوق اإلنسان التابع للمكتب الرئايس 
االستشاري لحقوق اإلنسان والشؤون الدولية

منسق  Michael Eduardo السيد
GUERRERO LÓPEZ

كولومبيا

وزارة الدفاع منسقة فريق العقيدة 
والخدمات القانونية، دائرة 

حقوق اإلنسان والقانون 
الدويل اإلنساين 

 Jhonatta Alexander السيدة
HOYOS SEPÚLVEDA

كولومبيا

وزارة الشؤون الخارجية مستشارة  Diana Alexandra السيدة
MEDINA CETINA

كولومبيا

وزارة الشؤون الخارجية منسق فريق االهتامم 
بالهيئات الدولية لحقوق 
اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين

 Juan Carlos السيد
MORENO GUTIÉRREZ

كولومبيا

جزر كوك*

وزارة الثقافة والشباب رئيس التعاون الدويل  Javier CARVAJAL السيد
MOLINA

كوستاريكا

األكادميية الدبلوماسية نائبة املدير  Carmen سعادة السيدة
 Isabel CLARAMUNT

GARRO

كوستاريكا

وزارة العدل وحقوق اإلنسان قاض/موظف عمومي Botty Jérôme TRAB السيد كوت ديفوار

الصليب األحمر الكروايت مستشارة يف مجال 
القانون الدويل اإلنساين 
والدبلوماسية اإلنسانية

Branka ARLOVIC السيدة كرواتيا

وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية رئيسة دائرة حقوق 
اإلنسان

Tihana BALIJA السيدة كرواتيا

وزارة الشؤون الخارجية  Constantinos السيد
CONSTAN-TINOU

قربص

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين رئيس  James سعادة السيد
DROUSHIOTIS

قربص

وزارة الشؤون الخارجية محام، دائرة القانون الدويل Pavel CABAN السيد الجمهورية 
التشيكية

وزارة الدفاع مستشارة قانونية  Petra الدكتورة
DITRICHOVA

الجمهورية 
التشيكية

الصليب األحمر الدامنريك مستشارة يف مجال إعادة 
الروابط العائلية

Louise HELLER السيدة الدامنرك

الصليب األحمر الدامنريك مستشارة يف مجال التعاون 
والرشاكة

Rikke ISHØY السيدة الدامنرك

وزارة الشؤون الخارجية رئيس القسم  Jeppe Mejer السيد
KJELGAARD

الدامنرك

وزارة الشؤون الخارجية رئيسة القسم  Helene السيدة
MIDTGAARD

الدامنرك
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الصليب األحمر الدامنريك مستشار قانوين Jonathan SOMER السيد الدامنرك

إكوادور*

وزارة العالقات الخارجية والتنقل البرشي مديرة حقوق اإلنسان 
والسالم

 Silvia الدكتورة
ESPÍNDOLA

إكوادور

وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البرشي وكيل وزارة الشؤون 
املتعددة األطراف

 Diego سعادة السيد
MOREJÓN PAZMIÑO

إكوادور

مرص*

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين رئيسة األمانة التقنية Amal AMAR القاضية مرص

القوات املسلحة املرصية قاض عسكري Tamer SOLIMAN العقيد مرص

وزارة الدفاع رئيسة دائرة حقوق 
اإلنسان

Elsa MORALES السيدة السلفادور

وزارة الشؤون الخارجية رئيسة الدائرة Julía María السيدة
SOMOZA 

السلفادور

فنلندا*

فنلندا*

الصليب األحمر الفنلندي مستشار قانوين Jani LEINO السيد فنلندا

وزارة الشؤون الخارجية مستشارة Elina LEMMETTY السيدة فنلندا

وزارة الشؤون الخارجية موظف Ilkka MYLLYMÄKI السيد فنلندا

وزارة الشؤون الخارجية الدائرة القانونية، نائبة 
املدير العام

Anu SAARELA السيدة فنلندا

اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان مقّرر فريق العمل اإلنساين 
يف مجال القانون الدويل 

اإلنساين

 Thomas السيد
RIBÉMONT

فرنسا

اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان مستشارة يف مجال القانون 
الدويل اإلنساين

  Anaïs SCHILL السيدة فرنسا

وزارة العدل مستشارة رئيسية للدولة Kumba JOW السيدة غامبيا

وزارة العدل مستشارة قانونية  Nata السيدة
VARAZASHVILI

جورجيا

اللجنة األملانية للقانون الدويل اإلنساين/الصليب األحمر 
األملاين

عضو Jens BOPP السيد أملانيا

اللجنة األملانية للقانون الدويل اإلنساين/الصليب األحمر 
األملاين

عضوة Désirée السيدة
BYCHARA-HAHN 

أملانيا

اللجنة األملانية للقانون الدويل اإلنساين عضوة Jasmin السيدة
OSCHKINAT 

أملانيا

اللجنة األملانية للقانون الدويل اإلنساين عضو Michael BOTHE األستاذ أملانيا

الصليب األحمر األملاين رئيس Thilo MARAUHN األستاذ أملانيا

املكتب الفيدرايل األملاين للحامية املدنية واإلغاثة من الكوارث مديرة مكتب االتصال Heike SPIEKER الدكتورة أملانيا

غواتيامال*

غواتيامال*

هندوراس*

هندوراس*

أمانة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل مديرة السياسات املتعددة 
األطراف

 Ana Carlota السيدة
DURÓN PINEDA

هندوراس

أمانة حقوق اإلنسان مدير ومحام Roberto LOPEZ السيد هندوراس

أمانة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل محّللة السياسات املتعدد 
األطراف

 Marlyn Celeste السيدة
RODAS RAMIREZ

هندوراس

امللحق 2: قامئة املشاركني
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القوات املسلحة الهندوراسية رئيس الدائرة  Yovany Alberto العمدة
ARRIAGA BARAHONA

هندوراس

الصليب األحمر الهندورايس مديرة، الشؤون الدولية Bessy VALLE PAZ السيدة هندوراس

هنغاريا*

هنغاريا*

وزارة الداخلية مستشار Berill BOTA الدكتور هنغاريا

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة موظف مسؤول عن 
الشؤون املتعددة األطراف

 Ádám Zoltán السيد
SZABÓ

هنغاريا

الصليب األحمر الهنغاري رئيسة العالقات الدولية Alice SZÉL السيدة هنغاريا

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة موظفة الشؤون القانونية Anna السيدة
SZERENCSÉS 

هنغاريا

وزارة الداخلية كبرية الخرباء القانونيني  Adrienn KISNÉ الدكتورة
SZABÓ

هنغاريا

وزارة العدل مستشارة قانونية Elisabet السيدة
GISLADOTTIR 

آيسلندا

الشؤون الدولية والتعاون اإلمنايئ، وزارة الشؤون الخارجية مستشارة الوزير  Anna السيدة
HJARTAR-DOTTIR

آيسلندا

الصليب األحمر اآليسلندي مديرة املرشوع، اإلدارة 
الدولية 

 Hrafnhildur السيدة
SVERRIS-DOTTIR

آيسلندا

الصليب األحمر اآليسلندي مدير اإلدارة الدولية  Atli Vidar السيد
THORSTENSEN

آيسلندا

إندونيسيا*

وزارة القانون وحقوق اإلنسان محّللة قانونية، قسم 
القانون اإلنساين

Maulida AMALIA السيدة إندونيسيا

وزارة القانون وحقوق اإلنسان نائبة مدير القانون الدويل Agvirta ARMILIA السيدة إندونيسيا

وزارة القانون وحقوق اإلنسان محّللة قانونية، قسم 
القانون اإلنساين

Elisabeth السيدة
AUGUSTINA 

إندونيسيا

وزارة القانون وحقوق اإلنسان رئيس قسم القانون 
اإلنساين

Ardiansah HARI-  السيد
WAR-DANA

إندونيسيا

جمعية الهالل األحمر اإليراين املدير العام لدائرة املبادئ 
والقانون والقانون الدويل 

اإلنساين

Jabbar ASLANI الدكتور إيران

اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين رئيس األمانة  Maysam السيد
JAVIDNIYA

إيران

اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين مسؤول خبري يف مجال 
القانون الدويل اإلنساين

Mohsen السيد
ROUZBEHAN 

إيران

وزارة الدفاع )االستشارة القانونية( فقيه قانوين Mohamed  RAAD السيد العراق

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مندوب معني بحقوق 
اإلنسان

 Al Gharawy Fadel السيد
FADEL

العراق

وزارة الدفاع مدير يف مجال حقوق 
اإلنسان

 Alakedi Thair السيد
SAAD

العراق

جمعية الصليب األحمر األيرلندي مستشارة يف مجال 
السياسات والدعوة

Janet CRAVEN السيدة أيرلندا

وزارة الشؤون الخارجية مستشار قانوين مساعد James KIRK السيد أيرلندا
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جمعية الصليب األحمر اآليرلندي مديرة الربنامج الدويل  Anna Marie السيدة
O’CARROLL

أيرلندا

وزارة الشؤون الخارجية نائب املستشار القانوين Declan SMYTH السيد أيرلندا

إيطاليا*

جامعة روما الثالثة أستاذ مساعد يف القانون 
الدويل

Giulio األستاذ
BARTOLINI 

إيطاليا

اللجنة الوطنية اإليطالية للقانون الدويل اإلنساين موظف دائرة الشؤون 
الخارجية ورئيس اللجنة 

الوطنية اإليطالية للقانون 
الدويل اإلنساين

Filippo FORMICA السيد إيطاليا

وزارة الشؤون الخارجية باحثة قانونية يف مجال 
القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان والقانون الدويل 
اإلنساين، شعبة حقوق 

اإلنسان والشؤون 
اإلنسانية، مكتب 

السياسات الخارجية

Yoshimi OHASHI السيدة اليابان

جمعية الصليب األحمر الياباين مدير شعبة التخطيط 
والتنسيق، دائرة الشؤون 

الدولية

Hiroto OYAMA السيد اليابان

جمعية الصليب األحمر الياباين شعبة التخطيط والتنسيق، 
دائرة الشؤون الدولية، 

قسم العمليات

 TOSHIHARU السيد
SHINOZAKI

اليابان

البعثة الدامئة لليابان يف جنيف األمني الثاين Yoshiyuki YAMADA السيد اليابان

األردن*

اللجنة األردنية للقانون الدويل اإلنساين رئيسة  Mamoun AL السيدة
KHASAWNEH

األردن

اليونيسف كبرية املستشارين الفنيني Sara ALUTAIBI السيدة األردن

مكتب املدعي العام ووزارة العدل نائبة رئيس مستشاري 
الدولة

 Lulu HAYANGA السيدة
FREGON

كينيا

مكتب املدعي العام ووزارة العدل كبرية مستشاري الدولة  Claris السيدة
KARIUKI-MWIRIGI

كينيا

مكتب املدعي العام مستشارة الدولة Anne MWATHI السيدة كينيا

قريغيزستان*

قريغيزستان*

وزارة الشؤون الخارجية مدير دائرة القانون الدويل Meder ABAKIROV السيد قريغيزستان

وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة والسياسة الشبابية كبرية الخرباء واملسؤولني Zhipara DOZOEVA السيدة قريغيزستان

وزارة العدل - محكمة النقض مستشار قضايئ – نائب 
رئيس محكمة النقض

Adel AL ESSA املستشار الكويت

وزارة العدل - محكمة االستئناف مستشار قضايئ Ahmed الدكتور
AL MAKLAD 

الكويت

وزارة العدل - محكمة االستئناف مستشار قضايئ Nawaf الدكتور
AL SHORIAN 

الكويت

وزارة العدل - محكمة االستئناف قاض Ahmed MEKLED الدكتور الكويت

اللجنة الوطنية املعنية باملفقودين واملختفني قساً نائب الرئيس Ziad ACHOUR الدكتور لبنان

وزارة العدل قاضية  Razan HAJJ القاضية
CHEHADE

لبنان

الجيش اللبناين ضابط يف مديرية القانون 
الدويل اإلنساين-حقوق 

اإلنسان

Gaby HARIK العقيد لبنان

امللحق 2: قامئة املشاركني
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قوات الدفاع نائب املدير، الخدمات 
القانونية

 Moeketsi Michael الرائد
MASEHLE

ليسوتو

قوات الدفاع اللواء الرائد Hekenke SEBILO الرائد ليسوتو

وزارة الدفاع وكيل الوزارة، شعبة 
السياسات والتخطيط 

االسرتاتيجي

 Mohammed Amran السيد
BIN HASAN

ماليزيا

وزارة الشؤون الخارجية األمينة املساعدة الرئيسية Subashini السيدة
KAMARA-PULLAI 

ماليزيا

وزارة الدفاع األمني املساعد الرئييس 
)تخطيط السياسات(

 Norwin Shariman السيد
MOHAMAD NOR

ماليزيا

موريشيوس*

وزارة الشؤون الخارجية نائب املدير Oscar MACIAS السيد املكسيك

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين رئيسة  Farida السيدة
EL KHAMLICHI

املغرب

حقوق اإلنسان وشؤون املواطنني نائبة املدير الوطني 
لحقوق اإلنسان 

Graça NHATE السيدة موزامبيق

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين أستاذ جامعي  Mohammed األستاذ
ELBAZZAZ

املغرب

وزارة العدل رئيس املوظفني القانونيني Christian HARRIS الدكتور ناميبيا

وزارة العدل كبرية املوظفني القانونيني Charmaine السيدة
NUUJOMA 

ناميبيا

وزارة القانون والعدل والشؤون الربملانية أمني مشرتك  Man Bahadur السيد
ARYAL

نيبال

مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أمني مشرتك  Koshal Chandra السيد
SUBED

نيبال

وزارة القانون والعدل والشؤون الربملانية مسؤول القسم Arjun BHUSAL السيد نيبال

الصليب األحمر الهولندي كبري املستشارين القانونيني  Jan Tijmen NINCK السيد
BLOK

هولندا

وزارة الشؤون الخارجية مستشارة قانونية  Noortje VAN السيدة
RIJSSEN

هولندا

جامعة فيكتوريا يف ويلينغُت محارضة Marnie LLOYDD الدكتورة نيوزيلندا

الصليب األحمر النيوزيلندي مستشارة يف مجال القانون 
الدويل اإلنساين

 Rebecca الدكتورة
DUDLEY

نيوزيلندا

وزارة العمل اإلنساين وإدارة الكوارث مدير الشؤون الترشيعية Zabeirou ALFA ZAZI السيد النيجر

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مديرة الشؤون القانونية  Sahida السيدة
BADAMASSI DJARIRI

النيجر

املحكمة العليا يف نيامي رئيس  Maman Aminou الدكتور
Amadou KOUNDY

النيجر

وزارة العدل مديرة حقوق اإلنسان  Maman Na Ayo السيدة
Moutari N’A AYO

النيجر

عامن*

وزارة الشؤون الخارجية أخصايئ يف العالقات 
الدولية

 Mohammed السيد
AL SIYABI

عامن

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار مدير دائرة الشؤون 
القانونية

 Khalid Al Omairi السيد
SAID

عامن

وزارة العدل وزير العدل  Mohamed Fahad الدكتور
AL SHALALDA

فلسطني

وزارة األمن العام مستشار John MEJIA السيد بنام

ُ
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مديرية حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين عضو Celeste ACOSTA السيد باراغواي

اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية بدراسة القانون الدويل 
اإلنساين وتطبيقه

رئيسية  Amalia السيدة
QUINTANA

باراغواي

الشؤون الدولية والرتويج والتكيف التنظيمي مديرة  Tania Elizabeth السيدة
ARZAPALO VILLÓN

بريو

وزارة العدل وحقوق اإلنسان نائب وزير حقوق اإلنسان 
وتحقيق العدالة

 Guillermo الدكتور
VARGAS JARAMILLO

بريو

وزارة الشؤون الخارجية مساعدة قانونية Ana Paola VER-  السيدة
GARA LAMADRD

بريو

الفلبني*

الفلبني*

وزارة الدفاع الوطني مساعد عسكري  Colonel Joven الرائد
CAPITULO PA

الفلبني

الصليب األحمر البولندي كبرية األخصائيني يف 
التعاون الدويل

Monika KOLAJ  السيدة بولندا

وزارة الشؤون الخارجية مستشارة Ewa MAŁYS السيدة بولندا

وزارة الصحة العامة رئيس قسم العالقات 
الصحية الدولية

 Abdullatif AL السيد
ABDULLA

قطر

وزارة العدل مستشار قانوين Nagat AL KHALAF السيد قطر

وزارة العدل رئيس مكتب وكيل الوزارة  Khaled Mohamed السيد
Al Khames AL

OBAIDLY 

قطر

جامعة قطر مدير مطبعة جامعة قطر 
وأستاذ القانون

Talal AL-EMADI الدكتور قطر

وزارة الشؤون الداخلية مستشارة قانونية Cristina ROTARU السيدة رومانيا

وزارة الشؤون الخارجية مستشارة الوزير Laura STRESINA السيدة رومانيا

هيئة الهالل األحمر السعودي مدير اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية

 Abdulaziz السيد
ALDHOYIAN

اململكة 
العربية 

السعودية

هيئة الهالل األحمر السعودي مستشار قانوين  MOUTEB الدكتور
ALESHIWY

اململكة 
العربية 

السعودية

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مستشار قانوين Ahmad ALJWAIR السيد اململكة 
العربية 

السعودية

جمعية الصليب األحمر السرياليوين مستشار قانوين Abdul Karim السيد
KOROMA 

سرياليون

وزارة الدفاع مستشار قانوين Daniel BEDNÁR السيد سلوفاكيا

وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية مدير، دائرة القانون الدويل  Peter  السيد
KLANDUCH

سلوفاكيا

وزارة الدفاع مستشارة قانونية - دائرة 
القانون الدويل

 Viktoria الدكتورة
MARKOVA

سلوفاكيا

وزارة الشؤون الخارجية الوزيرة املفوضة، شعبة 
القانون الدويل

Mateja GRAŠEK السيدة سلوفينيا

وزارة الدفاع رئيسة القسم  Vanja SVETEC السيدة
LEANEY

سلوفينيا

القوات املسلحة السلوفينية مستشارة قانونية  Katja VURCER السيدة
STRAŽE

سلوفينيا

جنوب 
أفريقيا*

امللحق 2: قامئة املشاركني
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أمانة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين األمانة )مكتب الرئيس(  Kasturie السيدة
MAHARAJ

جنوب 
أفريقيا

دائرة العالقات الدولية والتعاون املستشار القانوين للدولة 
)القانون الدويل(

Andre SMIT السيد جنوب 
أفريقيا

الصليب األحمر اإلسباين مديرة مركز دراسات 
القانون الدويل اإلنساين

 Concepción الدكتورة
ESCOBAR HERNÁNDEZ

إسبانيا

وزارة الشؤون الخارجية واالتحاد األورويب والتعاون رئيسة الخدمات القانونية 
الدولية

 Consuelo الدكتورة
RAMONC-CHORNET

إسبانيا

وزارة الشؤون الخارجية موظفة الشؤون القانونية  Kumudunie السيدة
ABEYKOON

رسي النكا

وزارة الشؤون الخارجية نائبة مستشار قانوين Tilanie SILVA السيدة رسي النكا

وزارة الدفاع مستشارة قانونية Karin BYSTRÖM السيدة السويد

وزارة الدفاع املديرة العامة للشؤون 
اإلدارية والقانونية

Maria DIAMANT السيدة السويد

وزارة الشؤون الخارجية موظف قانوين Petter LYCKE السيد السويد

الصليب األحمر السويدي مستشارة قانونية  Helena السيدة
SUNNEGÅRDH

السويد

سويسا*

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية موظف دبلومايس، شعبة 
السالم وحقوق اإلنسان

Jonas BELINA الدكتور سويسا

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية مستشار قانوين، قسم 
القانون الدويل اإلنساين 

والعدالة الجنائية الدولية

 Jonathan السيد
CUENOUD

سويسا

الوزارة االتحادية للدفاع والحامية املدنية والرياضة رئيس سياسة الحد من 
األسلحة ونزع السالح

Matthias HALTER السيد سويسا

وزارة الدفاع االتحادية، قائد أركان الجيش سياسة الحد من األسلحة 
ونزع السالح

Luc JOTTERAND السيد سويسا

الوزارة االتحادية للدفاع والحامية املدنية والرياضة رئيس القانون الدويل 
اإلنساين )محاٍم يف مجال 

القانون(

Carl MARCHAND العقيد سويسا

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية موظفة الشؤون السياسية Gina MENGHINI السيدة سويسا

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية رئيسة قسم القانون الدويل 
اإلنساين

 Valeriane السيدة
MICHEL

سويسا

أمانة الدولة للشؤون االقتصادية نائب رئيس سياسة الحد 
من األسلحة

 André السيد
MITTMANN

سويسا

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية كبرية مستشاري الشؤون 
اإلنسانية

Claudia MOSER السيدة سويسا

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية موظف الشؤون القانونية، 
مديرية القانون الدويل

Michael SIEGRIST السيد سويسا

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية مستشارة قانونية يف مجال 
القانون الدويل اإلنساين

Vanessa VUILLEالسيدة سويسا

عضو اللجنة الوطنية السورية للقانون الدويل اإلنساين ممثاًل 
وزارة الداخلية

مدير ماجستري القانون 
الدويل اإلنساين يف الجامعة 

االفرتاضية السورية

Yasser KALZY الدكتور سورية

وزارة الدفاع عقيد وقايض عسكري، 
مدرس يف ماجستري القانون 
الدويل اإلنساين يف الجامعة 

االفرتاضية السورية

 Muhammed السيد
Ahmed TOUZAN

سورية

عضو اللجنة الوطنية السورية للقانون الدويل اإلنساين، وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي

رئيسة قسم القانون الدويل 
يف جامعة دمشق

Amal YAZJI األستاذة سورية



55 

جمعية الهالل األحمر الرتكامين رئيسة Maral ACHILOVA السيدة تركامنستان

وزارة إعادة دمج األقاليم املحتلة مؤقتاً كبري األخصائيني يف املديرية 
املعنية بحامية ضحايا 

العدوان املسلح

Boris PETRUNEK السيد أوكرانيا

وزارة إعادة دمج األقاليم املحتلة مؤقتاً خبرية الدولة يف القانون 
الدويل اإلنساين

Maryna SHAPOVALالسيدة أوكرانيا

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل باحثة قانونية Noura AL ALI السيدة اإلمارات 
العربية 
املتحدة

وزارة الداخلية ضابط الرشطة  Rashed الدكتور والعميد
Sultan AL ZOABY

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

وزارة العدل نائب رئيس القانون الدويل 
اإلنساين يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

Mohamed AL الدكتور
KAMALI

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية قائدة الفريق، الحامية 
واإلدماج

 Christina السيدة
CHRISTOU

اململكة 
املتحدة

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية فريق األمن والعدالة Beth DYSON السيدة اململكة 
املتحدة

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية محام Edward HAXTON السيد اململكة 
املتحدة

الصليب األحمر الربيطاين رئيس القانون الدويل Michael MEYER السيد اململكة 
املتحدة

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية املدير القانوين Andrew MURDOCH السيد اململكة 
املتحدة

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية رئيس وحدة جرائم الحرب Simon SMITH  السيد اململكة 
املتحدة

مديرية حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين عضوة  Maria Emilia السيدة
EYHERALDE

أوروغواي

جامعة الجمهورية أستاذة Marisa LAIRIHOY الدكتورة أوروغواي

مديرية حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين مديرة Marina SANDE الدكتورة أوروغواي

اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مستشارة يف مجال القانون 
الدويل اإلنساين

 Nathali BERRÍOS السيدة
MARRERO

فنزويال

وزارة الدفاع مدير حقوق اإلنسان 
والقانون الدويل اإلنساين

Santiago السيد
GUZMÁN LEIVA 

فنزويال

وزارة العدل مستشارة رئيسية  Sambwa السيدة
SIMBYAKULA

CHILEMBO

زامبيا

رابطة القانون يف زامبيا مستشارة رئيسية  Natasha BANDA السيدة
MUSEBA

زامبيا

وزارة العدل والشؤون القانونية والربملانية موظف الشؤون القانونية  Tinashe السيد
MUZEMBE MAKONI

زمبابوي

الجيش رئيس لجنة القانون الدويل 
اإلنساين

 Charles العميد
TARUMBWA

زمبابوي

رشطة جمهورية زمبابوي مفوض مساعد Crispen LIFA السيد زمبابوي

امللحق 2: قامئة املشاركني
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قامئة ممثيل الدول املشاركني بصفة مراقبني
* بالنسبة إىل املدخالت املعّلمة برمز النجمة )*(، ُحذفت أسامء املمثلني ووظائفهم من أجل احرتام خيارات املشاركني يف ما يتعلق بحامية 

البيانات الشخصية.

وزارة الشؤون الدوليةمديرة بالنيابةالسيدة Sophie MAUTLEبوتسوانا

سعادة السيد Ali جمهورية أفريقيا الوسطى
DANG-ASSABE

املدير العام للشؤون القانونية 
ومواطني أفريقيا الوسطى 

بالخارج

وزارة الخارجية ومواطني أفريقيا 
الوسطى بالخارج.

السيدAuguste جمهورية أفريقيا الوسطى
MALOGOLO

وزارة العمل اإلنساين واملصالحة مدير العمل اإلنساين
الوطنية

عضو/رئيس اللجان املعينة السيد Nestor NALIجمهورية أفريقيا الوسطى
بالسكان والنوع االجتامعي 

والصحة والشؤون االجتامعية، 
القانون اإلنساين

الجمعية الوطنية

السيد François تشاد
DJIMRAMADJI

وزارة العدل وحقوق اإلنسانمدير حقوق اإلنسان

السيد Haroun تشاد
FIKAOUSSOU

مساعد مدير إعامل الحقوق 
والوصول إىل العدالة

وزارة العدل وحقوق اإلنسان

السيد Carlos تشاد
DINGAMADJI ROTTA

مدير الشؤون الترشيعية 
والتعاون الدويل

وزارة العدل وحقوق اإلنسان

وزارة العدلمدعية عامةالسيدة Selam AMHAإثيوبيا

املدير العام لدائرة الدراسات السيد Belayhun YIRGAإثيوبيا
والصياغة والتوحيد يف املجال 

القانوين

وزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مدير الدعاوى القضائيةالسيد Diambéré SYLLAمايل
الدويل

السيد Abdel Qader موريتانيا
AHMADO

مستشار قانوين ورئيس اللجنة 
التوجيهية ملرشوع األكادميية 

الدبلوماسية املوريتانية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
واملوريتانيني يف الخارج

موناكو*

وزارة العدل وحقوق اإلنسان وزير الدولةالسيد Bojan BOZOVICالجبل األسود
واألقليات

وزارة الدفاع األمريكيةمساعد املستشار العامالسيد MCCORMACKالواليات املتحدة األمريكية

وزارة الخارجية األمريكيةمحام مستشارالسيد Ian MCKAYالواليات املتحدة األمريكية
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قامئة املشاركني بصفة مراقبني

املنظامت الدولية واإلقليمية

املنصباللقب واالسماملنظمة

مدير مركز دراسات األمن البيولوجي، الوكالة السيد Kirk DOUGLASالجامعة الكاريبية
التنفيذية للجامعة الكاريبية املعنية بالجرمية 

واألمن

نائب رئيس العمليات، املركز اإلقليمي السيد Rufus FERDINANDالجامعة الكاريبية
املشرتك لالتصاالت، الوكالة التنفيذية 

للجامعة الكاريبية املعنية بالجرمية واألمن

منسق االسرتاتيجية اإلقليمية يف مجايل السيد Callixtus JOSEPHالجامعة الكاريبية
الجرمية واألمن، الوكالة التنفيذية للجامعة 

الكاريبية املعنية بالجرمية واألمن

مستشارة قانونية، أمانة الكومنولثالسيدة Marie-Pierre OLIVIERالكومنولث

مسؤولة الربامج الرئيسية، شعبة األمن السيدة Raheemat MOMODUاملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
البرشي واملجتمع املدين

مسؤول الربامج/رئيس الوحدة املعنية السيد Olatunde OLAYEMIاملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
باالتجار بالبرش

رئيسة الفريق، املفوضية األوروبية، املديرية السيدة Reka DOBRIاالتحاد األورويب
العامة للعمليات األوروبية للحامية املدنية 

واملعونة اإلنسانية

اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل 
اإلنسانية

 Mohamed Mahmoud AL الدكتور
KAMALI

نائب الرئيس

اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل 
اإلنسانية

Elzbieta MIKOS-SKUZA نائبة الرئيسالسيدة

السيد Ehab MAKRAM MOHAMED جامعة الدول العربية
AHMED

رئيس دائرة املعاهدات والقانون الدويل

موظف قانوينالسيد Eduardo PARADA-DEUTSCHمنظمة الدول األمريكية

مدير دائرة القانون الدويلالسيد Dante NEGROمنظمة الدول األمريكية

امللحق 2: قامئة املشاركني
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املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية أرواح 
وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيضا اللجنة الدولية كل الجهود 
املمكنة لتفادي املعاناة بنرش أحكام القانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر عام 1863 وقد متخّضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق 

األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة يف حاالت النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف.
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International Committee of the Red Cross
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Geneva, Switzerland
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