العدد 

دراسات قانونية

دور اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر
يف تطوير ونشر القانون الدولي اإلنساني
ندوة دراسية حول القانون الدولي اإلنساني  61مايو  – 6001مراكش -المملكة المغربية

 إعداد الدكتور حممد محد العسبلي
أستاذ القانون الدولي وحقوق اإلنسان قسم القانون – اجدابيا – جامعة قاريونس /ليبيا
مقرر اللجنة العلمية اإلسالمية للقانون الدولي اإلنساني_قطر

G
تتبوأ عناصر احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر مكانة هامة
ودوراً بارزاً يف وضع وتطوير وتطبيق صكوك القانون الدولي اإلنساني ،ومن بني هذه
العناصر اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر واليت هلا دور هام جيب أن
تقوم به يف تطبيقات بعض من هذه الصكوك ملساعدة السلطات العامة يف بالدها ،
والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف ميادين اخلدمات اإلنسانية يف أوقات
املنازعات املسلحة باملشاركة يف أعمال رعاية الضحايا وتقديم العون الالزم هلم .
ونتناول يف هذا الورقة البحثية الدور احليوي الذذي قامذو وتقذوم بذه اجلمعيذات
الوطنية يف جمال القانون الدولي اإلنساني وذلك يف موضوعني هما- :
أوالً  :املشذ ذذاركات اهلامذ ذذة الذ ذذيت قامذ ذذو بيذ ذذا اجلمعيذ ذذات الوطنيذ ذذة يف عذ ذذداد وتطذ ذذوير
الص ذذكوك الذ ذذر يسة يف القذ ذانون ال ذذدولي اإلنسذ ذذاني من ذذذ بداي ذذة تذ ذذدوين ه ذذذا القذ ذذانون يف
منتصذذا القذذرن التاشذذع عشذذر و ت ذ اتفاقيذذات ينيذذا األربذذع لعذذام  9999م  ،واللحقذذان
الربوتوكوالن اإلضافيان لييذا عذام  9911م .وامللحذق الربوتوكذول ا الثالذخل اخلذا
بالشارة املميزة .
ثانياً  :مشذذاركة اجلمعيذذات الوطنيذذة يف تأديذذة الذذدور املذذنثر يف نشذذاطات نشذذر القذذانون
الدولي اإلنساني والتدريب عليه.
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دور الجمعيات الوطنية
يف إعداد القانون الدولي اإلنساني

واكبذذو اجلمعيذذات الوطنيذذة معجذذم يذذرادات عذذداد وتطذذوير اتفاقيذذات ينيذذا يف
مرا ليا املختلفة بعد اتفاقيه ينيا األوىل عذام  9889م  ،وكذان دور هذذه اجلمعيذات يف
البدايذذة وذذدودا يتصذذا سذذاندة ييذذود اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر واحلكومذذة
السويسرية اللتان كانتا تقومان بالذدور األشاشذي يف عذداد هذذه االتفاقيذات تذ نيايذة
احلرب العاملية الثانية  ،عندما دعيو اجلمعيات الوطنية إلبداد رأييا يف املسا ل املتعلقذة
ب تطذذوير اتفاقيذذات ينيذذا  ،ومنذذذ ذلذذك احلذذني بذذدأ هلذذا دور هذذام يف عذذداد وتطذذوير هذذذه
االتفاقي ذذات ث ذذم امللحق ذذني الربوتوك ذذولني املض ذذافني ليي ذذا واللح ذذق الربوتوك ذذول ا
الثالخل اخلا بالشارة اإلضافية.
أولا  :اتفاقيات جنيف األربع لعام  9999م.
بدأت ييود اللجنة الدولية للصليب األمحر بعد انتياد احلرب العاملية الثانية
يف عمليات عداد ومرايعة اتفاقيات ينيا واتفاقيات الهاي وصياغة اتفاقيات يديدة ،
وهلذا كان علييا القيام بتجميع أكرب كمية من املعلومات املتوفرة  ،واختارت أنسب
الوشا ل لتحقيق هذه امليمة  ،التعاون مع اجلمعيات الوطنية اليت كانو متلك
خربات قيمة اكتسبتيا أثناد هذه احلرب  ،منيا تلك املتعلقة بتطبيق االتفاقيات
ومنح هذه اجلمعيات فرصة مبكرة لتبادل اآلراد ول املشاكل اليت واييو الصليب
األمحر بصفة عامة  ،واجلوانب األشاشية لألعمال اليت أجنزتيا أثناد احلرب العاملية
الثانية وذلك بعقد منمتر للجمعيات العاملة لتحقيق هذا الغرض(.)9
 -9المؤتمر التمهيدي لجمعيات الصليب األحمر .

وييذ ذذو اللجنذ ذذة الدوليذ ذذة للصذ ذذليب األمحذ ذذر الذ ذذدعوة ىل اجلمعيذ ذذات الوطنيذ ذذة
العامل ذذة إلرش ذذال ؤ ذذثلني م ذذنهلني عني ذذا للمش ذذاركة يف امل ذذنمتر التميي ذذدي جلمعي ذذات
الص ذذليب األمح ذذر لدراش ذذة االتفاقي ذذات واملش ذذاكل املختلف ذذة املتعلق ذذة بالص ذذليب األمح ذذر
والذذذي عقذذد دينذذة ينيذذا خذذالل الفذ ة مذذن  68يوليذذو ىل  3أغسذذط

9998م  ،والذذذي

ضذذره 999ا منذذدوبا مذذن 94ا مجعيذذة وطنيذذة مذذن أعذذاد العذذان  ،ومذذن بينيذذا مجعيتذذا
اهلالل األمحر املصري واهلالل األمحر العراقي( ، )6يخل كانذو اجلمعيذات الوطنيذة يف
هذذذه املر لذذة قذذادرة متامذذا علذذي املشذذاركة الفعالذذة نتيجذذة ألنشذذطتيا حلمايذذة الضذذحايا
ومسذاعدتيم يف ميذذادين املعذارك أثنذذاد احلذرب العامليذذة الثانيذة ومال جاتيذذا علذي نقذذا
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االتفاقيذ ذذات القا مذ ذذة واقذ ذ اا التحسذ ذذينات الضذ ذذرورية( )3علذ ذذي مشذ ذذروعات االتفاقيذ ذذات.
وتقدمو مجعيات وطنية من 93ا بلدا بعدد 99ا وثيقة تضذمنو الكذثم مذن املق

ذات

واخلذذربات املكتسذذبة يف ميذذادين العمذذل أثنذذاد احلذذرب العامليذذة الثانيذذة  ،أدخلذذو الكذذثم مذذن
اإلضذذافات اهلامذذة علذذي االتفاقيذذات السذذابقة ومشذذروعات االتفاقيذذات اجلديذذدة ومعاجلذذة
موضوعات أخري وهي - :
 - 9مرايعذذة اتفاقيذذة ينيذذا بشذذأن حتسذذني ذذال اجلر ذ واملرضذذي يف امليذذدان لعذذام  9969م،
وأ ك ذذام اتفاقي ذذات اله ذذاي ومش ذذروي اتفاقي ذذة يدي ذذدة بش ذذأن حتس ذذني ذذال اجلر ذ ذ
واملرضي والغرق يف البحار .
 - 6مرايعة اتفاقية ينيا اخلاصة عاملة أشري احلرب لعام  9969م.
 - 3فح اتفاقية يديدة بشأن محاية املدنيني وقو احلرب .
 - 9مناقشة مشكالت الصليب األمحر وهي - :
اجلمعيات الوطنية وقو احلرب . تعاون اجلمعيات الوطنية وقو احلرب . دور اللجنة الدولية للصليب األمحر ومتويليا . تأشي الصليب األمحر يف القانون الدولي . عالقات اجلمعيات الوطنية مع اللجنة الدولية للصليب األمحر . اإلنشاد واالع اف باجلمعيات الوطنية . ا تجايات اجلمعيات الوطنية ضد االدعاد بانتياكات االتفاقيات اإلنسانية . الصليب األمحر وأشاليب احلرب احلديثة . األعداد للمنمتر الدولي السابع عشر للصليب األمحر . اللجنة اخلاصة بدراشة االتفاقية اجلديدة . اقذ اا الصذذليب األمحذذر التشيكوشذذلوفاكي املتعلذذق ذذل اجلمعيذذات الوطنيذذة مذذنقبل دولة اال تذالل( .)9
 -6المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب األحمر – استكهولم عام  9998م.

عقد املنمتر الدولي السابع عشر للصليب األمحر خالل الف ة مذن  69ىل  39أغسذط
9998م دينذ ذذة اشذ ذذتكيون – السذ ذذويد و ضذ ذذرته  19ا مجعيذ ذذة وطنيذ ذذة منيذ ذذا ثذ ذذال
مجعيذذات وطنيذذة عربيذذة هذذي اهلذذالل األمحذذر املصذذري واهلذذالل األمحذذر السذذوري والصذذليب
األمح ذذر اللبن ذذاني ،كم ذذا ض ذذرته وف ذذود  49ا دول ذذة مني ذذا ث ذذال دول عربي ذذة ه ذذي مص ذذر
وشذذوريا ولبنذذان( ،)4وقامذذو اجلمعيذذات الوطنيذذة بذذدور هذذام عنذذد مناقشذذة مسذذودة اتفاقيذذات
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ينيا األربع املقدمة من قبل اللجنة الدولية للصذليب األمحذر أثنذاد هذذا املذنمتر وصذدر
يف شأنيا األتي- :
- 9املوافقة عل ن مسودة اتفاقيات ينيا األربع املوضوعة من قبذل اللجنذة الدوليذة
للصذذليب األمحذذر سذذاعدة خذذرباد اجلمعيذذات الوطنيذذة وخذذرباد كذذوميني وخذذرباد
املنجم ذذات اإلنس ذذانية األخ ذذرة .ومطالب ذذة ه ذذذه اللجن ذذة الي ذذاذ الت ذذدابم الض ذذرورية
بتحويل مسودة هذه االتفاقيات وتقارير باملناقشات والتوصيات الصذادرة بشذأنيا عذن
هذا املنمتر ىل احلكومات إلقرارها بواشطة منمتر دبلوماشي.
- 6التوصذذية جلميذذع اجلمعيذذات لاليتمذذاي يف أقذذرب وقذذو ؤكذذن يف مذذنمتر دبلوماشذذي
إلقرار والتوقيع عل ن هذه االتفاقيات(.)8
 -3المؤتمر الدبلوماسي لحماية ضحايا الحرب – جنيف لعام  9999م.

عقد املنمتر الدبلوماشي حلمايذة ضذحايا احلذرب بنذاد علذي دعذوة مذن احلكومذة
السويسرية خالل الف ة من  69أبريل و ت  96أغسط  9999م و ضذرته وفذود مذن
83ا دولذذة مذذن بينيذذا 93ا دولذذة أرشذذلو ضذذمن وفودهذذا ؤذذثلني عذذن اجلمعيذذات الوطنيذذة
وك ذذان هل ذذم دور ه ذذام يف ق ذذرار اتفاقي ذذات يني ذذا األرب ذذع لع ذذام 9999م( .)1ومت ب ذذراز دور
اجلمعيات الوطنية يف 19ا مادة من جمموي مواد هذه االتفاقيذات وعذددها 969ا مذادة
وذلك علي النحو التال ذذي - :
- 9مذواد حتذذدد ميذام معينذذة تقذوم بيذذا اجلمعيذات الوطنيذذة مذع السذذلطات العامذة مثذذال :
اخلدمات الطبية واألنشطة التقليدية اليت تتفق واملبادئ األشاشية للحركة … اخل(.)8
- 6مواد حتدد ميام ميكن للجمعيات الوطنية أن تقذوم بيذا ىل يانذب السذلطات العامذة
مث ذذال  :مج ذذع اجلر ذ ذ واملرض ذذي يف املن ذذاطق اةتل ذذة  ،و ع ذذادة اجلر ذ ذ واملرض ذذي م ذذن
األش ذذرة ىل أوط ذذانيم أو نقل ذذيم للي ذذواد يف بل ذذد واي ذذد  ،وتوزي ذذع م ذذدادات اإلغاث ذذة ،
وتنجيم أوقات الفراغ يف معسكرات األشرة واملعتقلني املدنيني …… اخل(.)9
- 3مواد حتدد ميام ميكن للجمعيذات الوطنيذة أن تتعذاون مذع اللجنذة الدوليذة للصذليب
األمحر يف تأدية البعض منيذا مثذال  :تبذادل املراشذالت العا ليذة  ،وتوزيذع طذرود اإلغاثذة
الفردية واجلماعية … اخل(.)99
 - 9مواد حتدد محاية أفراد اجلمعيات الوطنية وا

ام املمتلكات والتسذييالت الالزمذة

لنشذذاطاتيا مثذذال  :محايذذة أفذذراد اخلذذدمات الطبيذذة الذذذين يلحقذذون باخلذدمات الطبيذذة
العسكرية  ،ومحاية ؤتلكات اجلمعيات الوطنية(.)99
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ثانيا ا  :الملحقان ( البروتوكولن ) اإلضافيان عام .9911
شذذاندت اجلمعيذذات الوطنيذذة ييذذود اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر منذذذ عذذام
 9989م عندم ذذا طالذذب املذذنمتر الذذدولي الوا ذذد والعشذذرين للصذذليب األمحذذر الذذذي عقذذد
دينذذة اشذذطنبول اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر بوضذذع مق ذذات بقواعذذد مكملذذة
التفاقيذذات ينيذذا لعذذام  9999م  ،ودعذذوة خذذرباد مذذن احلكومذذات ومذذن اجلمعيذذات الوطنيذذة
وآخرين ميثلذون الذنجم القانونيذة وااليتماعيذة يف العذان للتشذاور معيذا  ،وطالذب أيضذا
اجلمعيات الوطنية بإثارة االهتمام العام بيذا املوضوي الذي يلقي العنايذة مذن اإلنسذانية
مجعاد(.)96

 -9املؤمتر األول خلرباء اجلمعيات الوطنية .
تولو اللجنة الدولية للصذليب األمحذر بالتنسذيق مذع مجعيذة الصذليب األمحذر
اهلولنذذدي دعذذوة اجلمعيذذات الوطنيذذة ىل ضذذور مذذنمتر خذذرباد الصذذليب األمحذذر إلعذذادة
التأكيد وتطذو ير القذانون الذدولي اإلنسذاني املطبذق يف املنازعذات املسذلحة دينذة الهذاي
خذالل الفذ ة مذن  9الذي  8مذار  9919م  ،والذذي شذارك فيذه عذدد 19ا خذبما مذن 93ا
مجعية وطنية من مجيع أعاد العان ضذافة ىل ؤذثلني عذن اللجنذة الدوليذة للصذليب
األمحر واالحتذاد الذدولي ومذن بذني اجلمعيذات الوطنيذة املشذاركة ثذال مجعيذات وطنيذة
عربية هي األردن والسعودية ومصر وقام هذا املنمتر بوضع ضافات وتعديالت هامذة علذي
مس ذذودة الربوتوك ذذولني املطرو ذذة م ذذن قب ذذل اللجن ذذة الدولي ذذة للص ذذليب األمح ذذر  ،وال ذذيت
تركزت علي اجلوانب التالية - :
- 9فحذ املذذواد مذذن 9ا ىل 99ا مذذن اللحذذق الربوتوكذذولا األول واملذذواد مذذن 9ا ىل
4ا مذن اللحذق الربوتوكذذولا الثذاني واخلاصذذة مايذة اجلر ذ واملرضذي  ،و بذذداد
مال جات علييا كانو ذات أثر بالغ عند عادة صياغة هذه املواد(.)93
- 6مناقش ذذة الك ذذثم م ذذن املوض ذذوعات املتعلق ذذة باملص ذذطلحات والتعريف ذذات ال ذذيت تتعل ذذق
ب ذذالتمييز ب ذذني املنازع ذذات املس ذذلحة الدولي ذذة وغ ذذم الدولي ذذة و ذذروب التحري ذذر و ذذروب
اجملموعذذات الصذذغمة الغذذوريالا والشذذارة وتوشذذيع محايذذة املنشذذةت الطبيذذة وا ذ ام
أفراد اخلدمات الطبية(.)99
- 3طرا مشكالت الربط بني مسودة الربوتوكذولني والقذانون الذدولي النافذذ واملخذاطر
اليت تنجم عن ربط الربوتوكول األول اإلضايف واتفاقية ينيا الرابعذة لعذام  9999م ،
بسبب ن بعض أ كامه تتعلق باالتفاقيات الثال األخرة  ،وانه بصورته املقذ ا بيذا
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ميك ذذن تطبيق ذذه فق ذذط يف ذذاالت األراض ذذي اةتل ذذة  ،وهل ذذذا اقذذ ا أن يض ذذاف اللح ذذق
الربوتوك ذذولا األول ىل االتفاقي ذذات األرب ذذع  ،و اللح ذذق الربوتوك ذذولا الث ذذاني ىل
املادة 3ا املش كة باالتفاقيات األربع(.)94
 - 9التأكيد علذي دور اجلمعيذات الوطنيذة يف أعمذال اإلغاثذة والعمذل علذي درائ املبذادئ
املذكورة يف هذا الشذأن بقذرار املذنمتر الذدولي الوا ذد والعشذرين للصذليب األمحذر –
اشطنبول عام  9989م  ،واليت مت التأكيد علييا يف قرار الذدورة اخلامسذة والعشذرين
للييئة العامة لألمم املتحدة رقم .)98( 6814
- 4مناقشة اجلوانب املختلفة حلاالت املنازعات املسلحة غذم الدوليذة والصذعوبات الذيت
توايذه تطبيقذات قواعذد القذانون الذدولي يف مثذل هذذه املنازعذات  ،ووذاوالت التمييذز
بينيذذا وبذذني ذذروب التحريذذر  ،وطذذرا توشذذيع دور اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر ،
والعم ذذل عل ذذي تقوي ذذة دور اجلمعي ذذات الوطني ذذة ض ذذمن أ ك ذذام اللح ذذق الربوتوك ذذولا
الثذذاني لتسذذييل أعماهلذذا مذذن قبذذل أطذذراف النذذزاي  ،و جيذذاد الوشذذا ل املمكنذذة كقبذذول
اإلغاثة الدولية يف مثل هذه املنازعات(.)91

 -6املؤمتر الثاني خلرباء اجلمعيات الوطنية .
عقذذد املذذنمتر الثذذاني خلذذرباد مجعيذذات الصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر إلعذذادة تأكيذذد
وتطوير القانون الذدولي اإلنسذاني املطبذق يف املنازعذات املسذلحة خذالل الفذ ة مذن 69

ىل  69مار  9916م  ،دينة فيينا – النمسا بناد علي دعوة مش كة بني اللجنذة
الدولي ذذة للص ذليب األمح ذذر ومجعي ذذة الص ذذليب األمح ذذر النمس ذذاوي وش ذذارك في ذذه 99ا
خذذبما مذذن  38ا مجعيذذة وطنيذذة ضذذافة ىل ؤذذثلني عذذن اللجنذذة الدوليذذة واالحتذذاد
الذذدولي  ،ومذذن بيذذنيم ؤذذثلني ألربذذع مجعيذذات وطنيذذة عربيذذة هذذي السذذعودية واألردن
ولبن ذذان ومص ذذر( )98وق ذذام ه ذذذا امل ذذنمتر بط ذذرا تع ذذديالت و ض ذذافات هام ذذة عل ذذي مس ذذودة
الربوتوكولني ميكن تلخيصيا علي النحو التالي - :
 - 9فح القواعد املق ذة يف مسذودة الربوتوكذولني بشذأن محايذة اجلر ذ واملرضذي
والغرقذ ذ والس ذذكان امل ذذدنيني واملمتلك ذذات املدني ذذة واملس ذذاعدات اخلاص ذذة بي ذذم ومنجم ذذات
الدفاي املدني واملقاتلني والقواعد املق ة بتعزيذز تنفيذذ القذانون السذاري واألشذخا
ال ذذذين قي ذذدت ذذريتيم واإلي ذذرادات اجلنا ي ذذة وأعم ذذال اإلغاث ذذة يف املنازع ذذات املس ذذلحة
الدولية وغم الدولية(.)99
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 - 6عذذادة التأكيذذد علذذي ضذذرورة بذذراز دور اجلمعيذذات الوطنيذذة يف الربوتوكذذولني وتذذب
اق اا مجعية الصليب األمحر اليوغساليف الذذي قذدم ىل مذنمتر اخلذرباد احلكذوميني
واملوافقة علي ضرورة ذكذر الصذليب األمحذر الذدولي  ،والعمذل علذي وضذع اقذ اا ذادة
يف األ ك ذذام العام ذذة س ذذودة الربوتوك ذذول األول تي ذذدف ىل ض ذذمان محاي ذذة اجلمعي ذذات
الوطنيذ ذذة وكذ ذذذلك بقيذ ذذة األييذ ذذزة الدوليذ ذذة للصذ ذذليب األمحذ ذذر يف وقذ ذذو املنازع ذ ذذات
املسلحة(.)69
- 3وضذذع خطذذة عمذذل تطبذذق مذذن قبذذل اجلمعيذذات الوطنيذذة لنشذذر املعرفذذة يذذود تطذذوير
قواعد القانون الدولي اإلنساني املطبق يف املنازعات املسلحة(.)69
- 9طرا ضرورة وضع مسودة قرار يتعلق بنزي األشلحة والسالم يلحق بالبيذان اخلتذامي
للمذذنمتر الدبلوماشذذي إلعذذادة التأكيذذد وتطذذوير القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني املطبذذق يف
املنازعات املسلحة(.)66
 -3املؤمتر الدولي الثاني والعشرين للصليب األمحر طهران 9913م.
وضذذعو مسذذودة الربوتوكذذولني اإلضذذافيني ىل اتفاقيذذات ينيذذا األربذذع لعذذام 9999م.
أمام املنمتر الدولي الثاني والعشرين للصليب األمحر الذي عقد دينة طيران – يذران
خذذالل الف ذ ة مذذن  8ىل  94نذذوفمرب  9913م  ،والذذذي ضذذرته وفذذود 18ا دولذذة ووفذذود مذذن 96ا
مجعيذذة وطنيذذة مذذن مجيذذع أعذذاد العذذان مذذن بينيذذا وفذذود 99ا دولذذة عربيذذة  ،ووفذذود 99ا
مجعية وطنية عربية  ،ضافة ىل وفدين مذن اللجنذة الدوليذة للصذليب األمحذر واالحتذاد
الدولي(.)63وعكفو جلنة القانون الدولي اإلنساني دة جلان هذا املذنمتر والذيت عقذدت
شذ ذذبعة ايتماعذ ذذات خذ ذذالل الف ذ ذ ة م ذ ذذن  8ىل  96نذ ذذوفمرب  9913م  ،وكذ ذذان مذ ذذن ب ذ ذذني
املوضذذوعات الذذيت ناقشذذتيا مسذذودة الربوتوكذذولني  ،وعرضذذو هذذذه اللجنذذة تقريذذرًا عامذذا
عنيمذذا  ،أشذذم فيذذه ىل ن املال جذذات والتعذذديالت الذذيت طر تيذذا الوفذذود املشذذاركة علذذي
مواد املسودة شتدرئ ضمن تقرير متكامل تضعه اللجنة الدولية للصليب األمحذر واذال
ىل املذ ذذنمتر الدبلوماشذ ذذي املقذ ذذرر عقذ ذذده خذ ذذالل شذ ذذير فربايذ ذذر  9919م( )69أمثذ ذذرت ييذ ذذود
اجلمعيات الوطنية ىل يانب وفود احلكومات املشاركة يف هذا املنمتر ىل وضذع مشذروي
قرار ول عادة التأكيد وتطوير القانون الذدولي اإلنسذاني املطبذق يف املنازعذات املسذلحة
والذ ذذذي اعتمذ ذذد مذ ذذن قبذ ذذل هذ ذذذا املذ ذذنمتر  ،وتضذ ذذمن ال يذ ذذب سذ ذذودة الربوتوكذ ذذولني
واعتبارهما يوفران أشاشا ؤتازا للمناقشات باملنمتر الدبلوماشي القادم(.)64
وتأكي ذذدا لتقوي ذذة دور اجلمعي ذذات الوطني ذذة يف الربوتوك ذذولني فق ذذد اعتم ذذد م ذذنمتر
طيذ ذذران القذ ذذرار رقذ ذذم 99ا والذ ذذذي وضذ ذذع نتيجذ ذذة لعذ ذذدم ويذ ذذود شذ ذذارة وافيذ ذذة يف مسذ ذذودة
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الربوتوكولني ىل الدور الذي جيب أن يكذون للجمعيات الوطنيذذة وكذذلك احتادهذا يف
األنش ذذطة اإلنس ذذانية م ذذن اي ذذل مس ذذاعدة ض ذذحايا املنازع ذذات املس ذذلحة ومطالب ذذة املذ ذذنمتر
الدبلوماشي املقرر عقده يف عام  9919م لوضع أ كام مال مة لتقوية هذا الدور وتسذييل
النشاطات اإلنسانية للجمعيات الوطنيذة واحتادهذا ،علذي شذبيل املثذال بإضذافة كذم عذام
يذذدعو أطذذراف النذذزاي ملذذنح اجلمعيذذات الوطنيذذة مجيذذع الوشذذا ل واملسذذاعدة املطلوبذذة ت ذ
تستطيع القيام بأنشطتيا اإلنسانية نيابة عن ضذحايا املنازعذات املسذلحة  .و كذم خذا
يغطي محاية األفراد واخلدمات وبرامج اجلمعيذات الوطنيذة لكذي تكذون يف وضذع جيعلذيا
تضمن حتقيق أهداف اتفاقيات ينيا وبروتوكولييا(.)68

-9املؤمتر الدبلوماسي إلعادة التأكيد وتطوير القانون الدولي اإلنساني املطبق يف املنازعات
املسلحة  9911-19م.
عقدت أربع دورات للمنمتر الدبلوماشي إلعادة التأكيد وتطوير القذانون الذدولي
اإلنس ذذاني املطب ذذق يف املنازع ذذات املس ذذلحة  ،وكان ذذو ال ذذدورة األوىل م ذذن  69فرباي ذذر ىل 69
مار  9919م  ،والدورة الثانيذة مذن  3فربايذر ىل  98أبريذل  9914م  ،والذدورة الثالثذة مذن
 69أبريذذل ىل  99يونيذذو  9918م  ،والذذدورة الرابعذذة مذذن  91مذذار ىل  99يونيذذو  9911م
و ضرته وفود من الدول األطراف يف اتفاقيات ينيا لعام  9999م  ،والذدول األعضذاد يف
األمذ ذذم املتحذ ذذدة ،والبذ ذذالغ عذ ذذددها يف ذلذ ذذك الوقذ ذذو 944ا دولذ ذذة وكانذ ذذو أعذ ذذداد الذ ذذدول
املشاركة يف املنمتر بذني دوراتذه األربذع :الذدورة األوىل 968ا دولذة والذذدورة الثانيذذة 969ا
دول ذذة  ،وال ذذدورة الثالث ذذة 998ا دول ،وال ذذدورة الرابع ذذة 999ا دول  ،و ض ذذرها ض ذذمن وف ذذود
الدول ؤثلون عن اجلمعيات الوطنية عددهم 38ا ؤثال مذن عذدد 69ا مجعيذة وطنيذة
من بينيم 99ا ؤثلني من 8ا مجعيات وطنية عربية هي ليبيا – السذعودية – األردن –
موريتانيذذا – املغذذرب – العذذرا ( )61وكذذان لويذذود هذذذا العذذدد اهلذذام مذذن هذذذه اجلمعيذذات
اجليد الواضح يف براز دورها يف 9ا مواد من جممذوي مذواد اللحذق الربوتوكذولا األول
والب ذذالغ ع ذذددها 996ا م ذذادة  ،وع ذذدد 1ا م ذذواد م ذذن م ذذواد اللح ذذق الربوتوك ذذولا الث ذذاني
البذذالغ عذذددها 68ا مذذادة يذذخل مت التأكيذذد علذذي األنشذذطة الذذيت جيذذب ن تقذذوم فييذذا هذذذه
اجلمعيات بدور مساعد أو ميكن أن تقوم بيا وهي- :

أ -الملحق (البروتوكول) األول .
 -9م ذذواد حت ذذدد ال ذذدور املس ذذاعد ال ذذذي جي ذذب أن تق ذذوم ب ذذه اجلمعي ذذات الوطني ذذة ملس ذذاعدة
السلطات العامة مثل املساعدة يف عذداد العذاملني املذنهلني وتقذديم الرعايذة الطبي ذذة
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املفق ذذودين واملت ذذوفني

لض ذذحايا من ذذاطق الغ ذذزو واال ذذتالل  ،واإلب ذذالغ ع ذذن األش ذذخا
والبحخل عنيم وأويه نشاطات الصليب األمحر(.)68
 - 6مواد تتضمن تعذاريا أفذراد اجلمعيذات الوطنيذة واالعذ اف بذدور مجعيذات اإلشذعاف
املع ف بيا واليت ميكن ن تكون من بينيا اجلمعيات الوطنية(.)69
- 3مذذواد تشذذم ىل أعمذذال ميكذذن ن تقذذوم بيذذا اجلمعيذذات الوطنيذذة مثذذل أعمذذال اإلغاثذذة
ومحاية األفراد املشاركني يف هذه األعمال  ،ومجع اآلشر املشتتة(.)39
 - 9صذذدار قذذرار بشذذأن نشذذر القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني املطبذذق يف املنازعذذات املسذذلحة ينكذذد يف
الفقرة الثانية منه علي دعوة اجلمعيات الوطنية ىل تقديم منازرتيذا للسذلطات احلكوميذة
املختصة بغيه اإلشيام يف تفيم ونشر القانون الدولي اإلنساني علي عو فعذال(.)39

ب -الملحق (البروتوكول) الثاني .
 - 9م ذذواد حت ذذدد ال ذذدور املس ذذاعد ال ذذذي جي ذذب أن تق ذذوم ب ذذه اجلمعي ذذات الوطني ذذة مث ذذل :
اخلدمات الطبية والبحخل عن اجلر واملرضي والغرق وجتميعيم.
- 6مذواد تشذذم ىل أعمذذال ميكذذن للجمعيذذات الوطنيذة ن تشذذارك يف القيذذام بيذذا مثذذل أداد
مياميا املتعارف علييا فيما يتعلق بضحايا النزاي املسذلح  ،وتعمذل علذي مجذع اآلشذر
املشذذتتة  ،وتبذذادل املراشذذالت العا لي ذة  ،وتسذذاعد يف يذذالد األطفذذال عذذن املنطقذذة الذذيت
تدور فييا األعمال العدا ية ىل مناطق أمنه  ،وتقديم مواد اإلغاثذة للسذكان املذدنيني
واألشخا الذين قيدت ريتيم(.)36
ثالثا ا – مشروع الملحق (البروتوكول) الثالث.
يتناول مشروي امللحق الربوتوكولا الثالخل اشتحدا شارة محايذة ثالثذة تضذاف
ىل شذذارتي احلمايذذة الصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر .وقذذد قامذذو اجلمعيذذات الوطنيذذة
بذدور هذذام ملعاجلذذة مسذذألة الشذذارة منذذذ عذام 9914م و تذ أثنذذاد وضذذع مشذذروي هذذذا اللحذذق
الربوتوكولا

()33

كما يلذي- :

- 9بذذدأت مسذذألة الشذذارة يف طذذار احلركذذة عنذذد مناقشذذة مق ذذات التقريذذر التقييمذذي
حلركذذة الصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر تقريذذر تانسذذل ا أثنذذاد ايتمذذاي جملذ
مندوبي احلركة املنعقذد ببوخارشذو – رومانيذا عذام 9911م والذذي كلذا جمموعذة
مذذن أثن ذ عشذذر عضذذواً مذذن بيذذنيم تسذذعة أعضذذاد مذذن اجلمعيذذات الوطنيذذة مذذن بيذذنيم
مجعية اهلالل األمحر السوري(.)39
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- 6عرض ذذو جمموع ذذة العم ذذل املكلفذ ذذة بالشذذارة تقريرهذذا واملتضذذمن عذذدم احلصذذول عل ذ
توافذذق اآلراد املطلذذوب ذذول الشذذارة عل ذ جمل ذ منذذدوبي احلركذذة املنعقذذد دينذذة
ل جمموعذة العمذل
مانيال – الفلبني عام 9989م وبذلك أيدت أغلبية هذا اجملل
و نياد مناقشة مسألة الشارة(.)34
- 3أعي ذذدت مس ذذألة الش ذذارة م ذذرة أخ ذذرة بن ذذاد علذذ اق ذ اا اللجن ذذة االشتش ذذارية ملس ذذتقبل
احلركة أثناد ايتماي جمل مندوبي احلركة املنعقذد دينذة ينيذا عذام 9994م
والذي قرر توصية اللجنة الدا مة بإيراد مشاورات مع فريق خرباد كذوميني بشذأن
كل اجلوانب املتعلقة باشتعمال الشارة(.)38
 -9عذرضو اللجنة الدا مذة للحركة عل جمل املندوبني املنعقد باشبيليا – اشذبانيا
عذام  9991م  ،ورقذة عمذل كأشذا للتشذاور ا تذوت علذ شذتة بذدا ل ملعاجلذة مشذكلة
الشارة هذي :
البديل األول  :شارة وايدة بدل الشارات الثال .البديل الثاني  :شارة وايدة تضاف ىل الشارات احلالية.البديل الثالخل  :شارة وايدة تستخدم بالتدريج عل مذدة  69ا عامذًا حتذل بعذدهاول الشارات احلالية.
البديل الرابع :ضافة شارة دري داوود األمحر اإلشرا يلية ىل الشارات احلالية.البديل اخلام  :ضافة شارة دري داوود األمحر وشارة وايدة ىل الشارات احلالية.الب ذذديل الس ذذاد  :ضذ ذذافة الشذ ذذارة املزدويذ ذذة الصذ ذذليب األمح ذذر واهل ذذالل األمح ذذر ىلالشارات احلالية(.)34
وكان ذذو خالص ذذة املناقش ذذة يف جملذ ذ من ذذدوبي احلرك ذذة التوص ذذية واص ذذلة
التش ذذاور م ذذع اجلمعي ذذات الوطني ذذة وخ ذذرباد ك ذذوميني م ذذن ال ذذدول األط ذذراف يف اتفاقي ذذات
ينيا لعام 9999م(.)38
- 4توصذ ذذلو جمموع ذ ذة العمذ ذذل وفريذ ذذق اخلذ ذذرباد احلكذ ذذوميني ىل اق ذ ذ اا وضذ ذذع حلذ ذذق
برتوكولا ثالذخل لشذارة ؤيذزة ثالثذة وعذرض املوضذوي علذ جملذ منذدوبي احلركذة
املنعقذذد دينذذة ينيذذا عذذام 9999م والذذذي أوصذ اللجنذذة الدا مذذة بتشذذكيل فريذذق عمذذل
مش ك للشارة يتكون من ؤثلني عن احلركة واحلكومات إلجياد ذل شذامل يف أقذرب
وقو ؤكن(.)39
 -8وش ذذكلو اللجن ذذة الدا م ذذة للحرك ذذة فري ذذق عم ذذل الش ذذارة بر اش ذذة مشذ ذ كة م ذذن
السذذيدة كرشذذتني باغنسذذون عضذذوة اللجنذذة الدا مذذة للحركذذة والسذذيدة عبسذذة ديذذالو
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ؤثلة السنغال لدة املنجمذات الدوليذة نيذا وعضذوية شذ عشذرة دولذة مذن بينيذا
مصر ولبنان باإلضافة ىل ث الثة أعضذاد مذن اللجنذة الدا مذة للحركذة وهذم الذدكتور
ومد احلديد ر ي مجعية اهلالل األمحر األردني والدكتور عبذد الذرمحن السذويلم
ر ذذي مجعيذذة اهلذذالل األمحذذر السذذعودي والسذذيد تذذاتمو كونذذاني نا ذذب ر ذذي مجعيذذة
الصذذليب األمحذذر اليابذذاني وعضذذوان مذذن اجلمعيذذات الوطنيذذة وهمذذا :الذذدكتور أمحذذد
وم ذذد س ذذن ر ذذي مجعي ذذة اهل ذذالل األمح ذذر الص ذذومالي والس ذذيد ل ذذوران اجيل ذذربئ
السذذفم املتجذذول والسذذيد ميشذذيل هوفمذذان املسذذنول عذذن القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني مذذن
مجعيذذة الصذذليب األمحذذر األمريكذذي( .)99وبعذذد مذذداوالت مت االتفذذا علذ وضذذع مشذذروي
حلذذق برتوكذذولا ثالذذخل اتذذوي شذذارة يديذذدة عبذذارة عذذن مربذذع أمحذذر يقذذا عل ذ أ ذذد
أركانذذه بذذه فذذراغ مذذن الوشذذط .وقامذذو شويسذذرا باعتبارهذذا اجليذذة املذذودي لذذدييا اتفاقيذذات
ينيذذا بالذذدعوة ىل عقذذد مذذنمتر دبلوماشذذي للذذدول األطذذراف يف اتفاقيذذات ينيذذا لعذذام
9999م يومي  68 - 64أكتوبر 6999م(.)99
- 1تبن ذذو اللجن ذذة الدا م ذذة للحرك ذذة بالتع ذذاون م ذذع اللجن ذذة الدولي ذذة للص ذذليب األمح ذذر
واالحتذذاد الذذدولي جلمعيذذات الصذذليب األمحذذر الذذدعوة ىل تقذذديم عقذذد املذذنمتر الذذدولي
الثامن والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر الي يوم  99نوفمرب 6999م دينذة
ينيذذا إلدخذذال التعذذديالت الضذذرورية عل ذ دشذذتور احلركذذة للسذذماا للجنذذة الدوليذذة
واالحتذ ذذاد الذ ذذدولي مذ ذذن أيذ ذذل االع ذ ذ اف وقبذ ذذول كذ ذذل مذ ذذن مجعيذ ذذة دري داوود األمحذ ذذر
اإلشرا يلية ومجعية اهلالل األمحر والصليب األمحر الكازخستانية(.)96
- 8أدت انتفاضذذة الشذذعب الفلسذذطي الذذيت بذذدأت يف شذذير شذذبتمرب 6999م ىل تأييذذل
عقد املنمتر الدبلوماشي واملنمتر الذدولي الثذامن والعشذرين للصذليب األمحذر واهلذالل
األمحذذر واملوضذذوي الزال قا م ذاً يف انتجذذار أن يسذذمح الوضذذع يف فلسذذطني بذذذلك ت ذ
ميكن احلصول عل مجاي ول هذا اللحق الربتوكولا الثالخل(.)93
 - 9تواصذذلو ييذذود عناصذذر احلركذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر ومذذن
بيني ذذا اجلمعي ذذات الوطني ذذة م ذذن أي ذذل احلص ذذول عل ذ موافق ذذة كوم ذذات ال ذذدول املعني ذذة
وضوي ل مسألة الشارة وقبول مسودة الربوتوكول الثالخل اخلذا بالشذارة املميذزة
اإلضافية وقد أمثرت هذه اجليود عل ما يأتي:ذ
 اعتمذذاد القذذرار رقذذم 4ا الصذذادر عذذن جملذ منذذدوبي احلركذذة اخلذذا بالشذذارة مذذنقبل املنمتر الدولي الثامن والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحذر املنعقذد دينذة
ينيذا يف  8 – 6ديسذمرب 6999م ،ويذب قذراره رقذم 3ا ،والذداعي ىل مطالبذة اللجنذة
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الدا مذذة للحركذذة ملواصذذلة عطذذاد األولويذذة إلجيذذاد ذذل ملسذذألة الشذذارة بالتعذذاون مذذع
احلكوم ذذة السويس ذذرية أمان ذذة ي ذذداي اتفاقي ذذات يني ذذا وم ذذع احلكوم ذذات األخ ذذرة املعني ذذة
وعناصر احلركة عل أشا مسودة الربوتوكول الثالخل املق ا(.)99
 اقر جملذ منذدوبي احلركذة يف دورتذه املنعقذدة دينذة شذيول  -كوريذا اجلنوبيذةيذذوم  91نذذوفمرب 6994م القذذرار رقذذم 4ا اخلذذا بالشذذارة ،والذذذي أكذذد عل ذ مواصذذلة
يي ذذود جمموع ذذة العم ذذل اخلاص ذذة بالش ذذارة املنبثق ذذة ع ذذن اللجن ذذة الدا م ذذة للحرك ذذة،
واللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدولي جلمعيات الصذليب األمحذر واهلذالل
األمحذذر ،مذذن أيذذل الوصذذول ىل ذذل شذذامل ملسذذألة الشذذارة .ور ذذب بالعمذذل املنجذذز منذذذ
املنمتر الدولي الثامن والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحذر لعذام 6993م ،خاصذة
النتا ج الذيت توصذلو لييذا كومذة شويسذرا مذن أيذل عقذد املذنمتر الدبلوماشذي يذوم 4
ديسذذمرب 6994م العتمذذاد الربوتوكذذول الثالذذخل املق ذ ا .ومطالبذذة اجلمعيذذات الوطنيذذة
إلقنذذاي كومذذات بلذذدانيا ملسذذاندة ذذل مسذذألة الشذذارة يف هذذذا املذذنمتر  .ودعذذوة كذذل مذذن
اللجنذة الدا مذة للحركذة واللجنذة الدوليذة للصذليب األمحذر واالحتذاد الذدولي اليذاذ
اإليرادات الالزمذة لوضذع كذام الربوتوكذول الثالذخل وذل التطبيذق جذرد اعتمذاده
لضمان حتقيق مبدأ عاملية احلركة (.)54
 توقيع مذكرة تفاهم بذني مجعيذة اهلذالل األمحذر الفلسذطي ومجعيذة جنمذة داووداحلمذذراد اإلشذذرا يلية بتذذاري  68نذذوفمرب 6994م والذذيت تضذذمنو التعريذذا بال تيبذذات
امليداني ذذة لتعزي ذذز تعاونيم ذذا عن ذذد قياميم ذذا يمتيم ذذا اإلنس ذذانية .واش ذذيم توقي ذذع ه ذذذه
املذذذكرة يف التوصذذل ىل نتيجذذة نايحذذة للمذذنمتر الدبلوماشذذي العتمذذاد الربوتوكذذول
الثالخل اخلا بالشارة املميزة اإلضافية (.)51
-

عقد املنمتر الدبلوماشي حلكومات الذدول األطذراف يف اتفاقيذات ينيذا لعذام 9999م

دينة ينيذا – شويسذرا يف  8 – 8ديسذمرب 6998م .وبعذد مناقشذات مكثفذة مت اعتمذاد
الربوتوكذ ذذول الثالذ ذذخل اخلذ ذذا بالشذ ذذارة املميذ ذذزة اإلضذ ذذافية باألغلبيذ ذذة وينش ذ ذ هذ ذذذا
الربوتوكذول شذارة ثالثذة وهذي عبذارة عذن كرشذتالة محذراد ىل يانذب شذارتي الصذليب
األمحذذر واهل ذالل األمحذذر وشذذوف مييذذد اعتمذذاد هذذذا الربوتوكذذول الطريذذق لالنضذذمام
الكام ذذل للحرك ذذة لك ذذل م ذذن مجعي ذذة اهل ذذالل الفلس ذذطي ومجعي ذذة دري داوود األمح ذذر
اإلشرا يلية (.)54
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دور الجمعيات الوطنية

يف نشر القانون الدولي اإلنساني
يعترب موضوي نشر القذانون الذدولي اإلنسذاني مذن مسذئولية الذدول األطذراف يف
اتفاقيذ ذذات ينيذ ذذا األربعذ ذذة حلمايذ ذذة ضذ ذذحايا احلذ ذذرب املوقعذ ذذة لعذ ذذام 9999م واللحقذ ذذان
الربوتوكذذوالن اإلضذذافيان املتعلقذذان مايذذة ضذذحايا املنازعذذات املسذذلحة الدوليذذة وغذذم
الدوليذذة املوقعذذان عذذام  9911م  .وللجمعيذذات الوطنيذذة للصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر
دور هام تقوم به مذن ايذل نشذر أ كذام االتفاقيذات واللحقذان وقذد حتذدد االلتذزام وضذوي
النشذذر جتذذاه الذذدول يف النصذذو الذذواردة يف هذذذه الصذذكوك وجتذذاه اجلمعيذذات الوطنيذذة
والذدول أيضذا وفذق مذا يذاد يف القذذرارات الصذادرة عذن املذنمترات الدوليذة للصذليب األمحذذر
واهلالل األمحر والقرار الصادر عن املنمتر الدبلوماشي لتأكيد وتطوير القذانون الذدولي
اإلنس ذذاني املطب ذذق يف املنازع ذذات املس ذذلحة ألع ذذوام 9911- 19م وك ذذذلك الوايب ذذات ال ذذيت
نصذذو علييذذا الذذنجم األشاشذذية لتنجيمذذات ركذذة الصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر ،
وأدريو ضمن برامج العمل املشذ ك للنشذر وطبقذو مذن خذالل احلملذة العامليذة حلمايذة
ضحايا احلرب وخطة العمل للف ة من  6999الي 6993م.
أولا  :اتفاقيات جنيف األربعة لعام 9999م .
لذذم تضذذع اتفاقيذات ينيذذا لعذذام 9999م التزامذا صذذراا علذي اجلمعيذذات الوطنيذذة
للصليب األمحر واهلالل األمحذر سذئولية نشذرها ولكذن باعتبذار أن هذذه اجلمعيذات أداة
هامة يف تنفيذ بعض الق واعد اإلنسذانية الذيت حتتوييذا هذذه االتفاقيذات فقذد نصذو ألول
مذذرة علذذي دور اجلمعيذذات الوطنيذذة يف أعمذذال محايذذة ومسذذاعدة ضذذحايا احلذذرب( )98وهذذي
بالتذذالي معنيذذة بنشذذر هذذذه القواعذذد تذ يتسذذن هلذذا ن تقذذوم بالذذدور املطلذذوب منيذذا مذذن
خذذالل النشذذاطات اإلنس ذذانية الذذيت تنديي ذذا وهلذذذا ميكننذذا حتدي ذذد الذذدور ال ذذذي يقذذع عل ذذي
اجلمعيات الوطنية فيما يأتي- :
 -9التعريف بالحماية .
ن اجلمعيذذات الوطنيذذة وأفرادهذذا وشذذارتييا اهلذذالل األمحذذر و الصذذليب األمحذذر ا
ومنشاتيا وأدواتيا ومعذداتيا واألمذاكن الذيت تذديرها تتمتذع باحلمايذة العامذة املنصذو
علييا يف اتفاقيات ينيا ومن ثم يقع علذي هذذه اجلمعيذات الذدور األشاشذي يف التعريذا
حتوي هذه احلماية وقواعدها الواردة يف هذه االتفاقيات.
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 -6أعمال المساعدة .
نصذذو اتفاقيذذات ينيذذا علذذي دور اجلمعيذذات الوطنيذذة املشذذاركة يف تقذذديم أعمذذال
املس ذذاعدة للجر ذ ذ واملرض ذذي والغرقذ ذ واألش ذذرة والس ذذكان امل ذذدنيني س ذذب اإلي ذذرادات
املنص ذذو عليي ذذا يف ه ذذذه االتفاقي ذذات وتق ذذدم خ ذذدماتيا هل ذذم طبق ذذا للمب ذذادئ األشاش ذذية
للصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر وبذذذلك يكذذون للجمعيذذات الوطنيذذة دور يف التعريذذا
بأعمال هذه املساعدة وقواعدها الواردة يف هذه االتفاقيات.
ومن ثم يتضح لنا بأن ال خي للجمعيات الوطنية مارشة اخلدمات
اإلنسانية يف جمالييا احلماية واملساعدة املنصو علييا يف االتفاقيات قد وضعو علي
عاتق هذه اجلمعيات أيضا ضرورة املشاركة بصورة اكثر فعالية لنشر أ كام هذه
االتفاقيات والعمل مع السلطات العامة علي تطبيقيا يف الجروف املقررة أليليا .
ثانيا ا  :قرارات المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
اهتمذذو املذذنمترات الدوليذذة للحركذذة وضذذوي النشذذر وصذذدر عنيذذا عذذدة قذذرارات
هامة وضعو األشذا القذانوني لذدور اجلمعيذات الوطنيذة مذن أيذل نشذر القذانون الذدولي
اإلنساني ويتلخ هذا الدور يف اآلتي- :
 -9حث الحكومات علي نشر المعرفة بين الفئات المستهدفة .
جيب أن تتوىل اجلمعيات الوطنية خل كومة بالدها من أيل دخذال القواعذد
()99
األشاش ذ ذذية التفاقي ذ ذذات يني ذ ذذا ض ذ ذذمن التعليم ذ ذذات املويي ذ ذذة ىل الض ذ ذذبا واملرات ذ ذذب
()49
وكذلك أفذراد اإلدارة املدنيذة ومعاهذد التعلذيم العذالي واألطبذاد واملعذاونني الطبذيني
وتكثذا ييودهذذا أيضذذا لنشذذر املعرفذذة بالقذذانون الذدولي اإلنسذذاني علذذي أوشذذع نطذذا ؤكذذن
بني السكان وخاصة الشباب( )49وكذلك الوزارات املعنيذة واجلامعذات واملذدار ومعاهذد
املين الطبية( )46كما جيب علي اجلمعيات الوطنية أن تعمل مع بقية عناصر احلركذة
الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر من أيل مواصلة نشاطات النشر بني خمتلا الكوادر(.)43
 -6التعاون مع اللجنة الدولية والتحاد الدولي في مجال النشر.
جيذذب أن تتعذذاون اجلمعيذذات الوطنيذذة مذذع اللجنذذة الدوليذذة يف ييودهذذا مذذن أيذذل
توش ذذيع رقع ذذة النش ذذر  ،وتعم ذذيم تعليم ذذات فعال ذذة ع ذذن اتفاقي ذذات يني ذذا( )49كم ذذا أن ه ذذذه
اجلمعي ذذات وبالتع ذذاون م ذذع اللجن ذذة الدولي ذذة واالحت ذذاد ال ذذدولي م ذذدعوة للقي ذذام بت ذذدريب
مذذونيفني وطنذذيني إلعذذدادهم كمسذذئولني عذذن النشذذر( )44وأن تقذذوم أيضذذا وبالتعذذاون مذذع
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اللجنذذة الدوليذذة واالحتذذاد الذذدولي بتطذذوير نشذذاطات نشذذر القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني علذذي
املسذذتويات الوطنيذذة واإلقليميذذة والدوليذذة مذذن خذذالل االيتماعذذات واةاضذذرات واحللقذذات
الدراشية وأن تعمل معيم مذن أيذل تسذمية وتذدريب خذبم يف كذل مجعيذة وطنيذة يكلذا
بالنشذ ذذر بصذ ذذفة دا مذ ذذة ويتعذ ذذاون مذ ذذع السذ ذذلطات الوطنيذ ذذة وخاصذ ذذة اللجنذ ذذة املش ذ ذ كة
للنشر(.)48
 -3حث الحكومات من أجل تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للنشر.
وضذذع املذذنمتر الذذدولي الرابذذع والعشذذرين للصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر عذذام
 9989م عل ذذي ع ذذاتق اجلمعي ذذات الوطني ذذة دورًا خاصذ ذ ًا ك ذذي تق ذذوم س ذذاعدة كوم ذذات
بلدانيا من ايل تشكيل جلنة وطنية مشذ كة للنشذر بكذل دولذة تتكذون مذن ؤذثلني عذن
الوزارات املعنية واجلمعية الوطنية لتتوىل نشاطات النشر( )41غم أن االشذتجابة لذذلك
كانو قليلة يدا األمر الذي يعل املنمتر الذدولي اخلذام والعشذرين للصذليب األمحذر
واهلالل األمحر عام  9988م يويه نداد آخر ىل احلكومات للتأكيد علي ضرورة تشذكيل
جلذذان وطنيذذة مشذ كة للنشذذر( )48وهذذو مذذا يذذدعو اجلمعيذذات الوطنيذذة ىل مواصذذلة ذذخل
كومات بلدانيا لتشكيل هذه اللجان ت تتوىل نشاطات النشر املطلوبة .
-9التعاون مع الحكومات لتقديم تقارير عن نشاطات النشر.
جيذب أن تعمذل اجلمعيذذات الوطنيذة بالتعذذاون مذع كومذات بلذذدانيا علذي تقذذديم
تقذذارير دوريذذة عذذن نشذذاطات النشذذر ىل اللجنذذة الدوليذذة( )49وكذذذلك األعمذذال الذذيت مت
جنازها يف هذا اجملال ت تتمكن هذه اللجنة مذن تذوفم معلومذات وتعليمذات مركزيذة
عذذن نشذذر اتفاقيذذات ينيذذا يف العذذان( )89وكذذذلك تزويذذدها بذذاجليود املبذولذذة يف جمذذال
نشر القانون الدولي اإلنسذاني( )89علذي املسذتويات الوطنيذة واإلقليميذة والدوليذة( )86مذن
أي ذذل أن تق ذذوم اللجن ذذة الدولي ذذة واالحت ذذاد ال ذذدولي بإع ذذداد خالص ذذة وافي ذذه ع ذذن التق ذذارير
املتضمنة لنشذاطات النشذر املعذدة مذن قبذل كومذات الذدول األطذراف يف اتفاقيذات ينيذا
واجلمعيات الوطنية تقدم هذه اخلالصة ىل املنمترات الدولية للحركة للمتابعة.
ثالثا ا  :الملحقان " البروتوكولن " اإلضافيان لعام 9911م.ج
نذ ذ ذ امللحذ ذذق الربوتوكذ ذذول األول ع ذ ذذلي ال ذ ذذدور الذ ذذذي جيذ ذذب أن تقذ ذذوم بذ ذذه
اجلمعيات الوطنية من أيل النشر والعمل علي تسييل تطبيق القانون الدولي اإلنسذاني
علي النحو اآلتي- :
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 -9إعداد العاملين المؤهلين .
نذ امللح ذق الربوتوكذذولا األول علذذي أن تقذذوم اجلمعيذذات الوطنيذذة سذذاعدة
كومات يا يف شبيل عداد عذاملني مذنهلني بغيذة تسذييل تطبيذق االتفاقيذات وهذذا اللحذق
الربوتوكذذول ا وخاصذذة فيمذذا يتعلذذق بنشذذا الدولذذة احلاميذذة( )83الذذيت تعمذذل مذذن أيذذل
تامني ا ام وتنفيذ االتفاقيات وهذا اللحق ورعاية مصاحل أطراف النزاي(.)89
 -6اإللمام التام بالمواثيق.
نذ امللحق الربوتوكولا األول عذلي انه جيذب علذي أيذة شذلطات عسذكرية أو
مدنية تضطلذع أثناد النذزاي املسلذذح سذئوليات تتعلذق بتطبيذق االتفاقيذات وهذذا اللحذق
الربوتوكذذولا أن تكذذون عذذلي ملذذام تذذام بنصذذو هذذذه املذذواثيق وكذذذلك نذ اللحذذق
الربوتوكذولا الثانذي عذلي نشذر هذذا اللحق الربوتوكولا علي أوشع نطا ؤكن (.)84
و ا أن اجلمعيات الوطنية تقوم أثناد النزاي املسذلح بتقذديم خذدمات مسذاعدة
للس ذذلطات العام ذذة جي ذذب عليي ذذا القي ذذام ي ذذود النش ذذر ب ذذني الع ذذاملني معي ذذا واألعض ذذاد
املنتسبني لييا ت يتم اإلملام التام باللحقني الربوتوكولنيا وكذذلك املشذاركة يف
عمليات النشر اليت تقوم بيا السلطات الوطنية.
رابعا ا  :قرار المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القاانون الادولي اإلنسااني المطباق فاي
المنازعات المسلحة 9911-19م.
نذ ذ ق ذذرار امل ذذنمتر الدبلوماش ذذي لتأكي ذذد وتط ذذوير الق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني
املطبذذق يف املنازعذذات املس ذلحة الصذذادر عذذام 9911م عل ذ أن يذذدعو اجلمعيذذات الوطنيذذة
للصليب األمحر واهلالل األمحر ىل تقديم منازرتيا للسلطات احلكومية املختصذة بغيذة
اإلشيام يف تفيم ونشر القانون الدولي اإلنساني عل عو فعال  .كمذا نذ أيضذاً علذ
دعذذوة اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر ىل تنجذذيم لقذذات دراشذذية وواضذذرات ع ذذن
الق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني ش ذذواد ك ذذان ذل ذذك م ذذن تلق ذذاد نفس ذذيا أم بن ذذاد علذ ذ طل ذذب
احلكوم ذذات أم اجلمعي ذذات الوطني ذذة والتع ذذاون يف ش ذذبيل حتقي ذذق ه ذذذا الف ذذرض م ذذع ال ذذدول
واملنشسات املناشبة(.)88
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خامسا ا  :النظم األساسية للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.
تطرق ذذو بع ذذض األنجم ذذة األشاش ذذية للجمعي ذذات الوطني ذذة العربي ذذة ىل موض ذذوي
النشر يف نوعني من الصيغ القانونية حتددان طبيعة الدور الذي جيذب أن تقذوم بذه هذذه
اجلمعيات وهما- :
-9الصياغة المباشرة .
نصذو الذذنجم األشاشذذية للجمعيذات الوطنيذذة العربيذذة يف ليبيذا وقطذذر يف صذذيغة
مباش ذذرة عل ذذي نش ذذر الق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني والتعري ذذا باملب ذذادئ األشاش ذذية حلرك ذذة
الصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر مذذن أيذذل تقذذديم العذذون واملسذذاعدة لضذذحايا املنازعذذات
املس ذذلحة والك ذذوار الطبيعي ذذة والتض ذذامن بتق ذذديم املس ذذاعدة هل ذذم  ،والعم ذذل عل ذذي قام ذذة
عالقات أفضل خلدمة أغراض السلم والتفذاهم بذني الشذعوب ( .)81وهذذه الصذياغة ترتذب
علذذي هذذذه اجلمعيذذات القيذذام بذذدور مباشذذر للمشذذاركة يف عمليذذات النشذذر مذذع السذذلطات
املختصة يف بالدها واملساهمة يف ييود النشر من ايل تنفيذذ املسذئولية العامذة الذيت تقذع
علي كافة عناصر احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر.
-6الصياغة العامة .
أشارت النجم األشاشية للجمعيات الوطنية العربية يف مصر واألردن والبحذرين
وتذون والعذرا والسذعودية والكويذو وشذوريا ،يف صذياغة عامذة ىل نشذر أغذراض اهلذذالل
والص ذذليب األمح ذذر ومباد ذذه اإلنس ذذانية ( )88وي ت ذذب عل ذذي ه ذذذه الص ذذياغة أن تق ذذوم ه ذذذه
اجلمعيذذات بذذدور هذذام يف شذذبيل النشذذر بصذذفة عامذذة واملشذذاركة يف عمليذذات نشذذر القذذانون
الذذدولي اإلنسذذاني مذذع السذذلطات املختصذذة يف بالدهذذا  ،ودعذذم ييذذود النشذذر الذذيت تقذذوم بيذذا
عناصر احلركة الدولية.
سادسا ا  :برامج العمل المشترك للنشر.
شاركو اجلمعيات الوطنية يف عداد بذرامج العمذل املشذ ك للنشذر وشذاركو
يف عذذداد هذذذه الذذربامج مذذن اجلمعيذذات العربيذذة اهلذذالل األمحذذر الكذذوييت واهلذذالل األمحذذر
اللذذيو وحتذذدد هذذذه الذذربامج األشذذاليب والكيفيذذة واألدوار الذذيت تقذذوم بيذذا اهليئذذات املعنيذذة
بالنشذذر الوطنيذذة والدوليذذة( )89والذذيت يذذاد فييذذا بالتفصذذيل حتديذذد مسذذئوليات كومذذات
األطذذراف يف االتفاقيذذات ودور عناصذذر احلركذذة الدوليذذة جتذذاه النشذذر ومذذن هذذذه العناصذذر
اجلمعيات الوطنية اليت حتدد دورها يف النقا التالية- :
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-9تأهيل العامليـن.
تضع اجلمعيات الوطنية يف براجميا للنشر ضرورة تأهيل العاملني فييا لكي
تصبح هذه اجلمعيات أ د األدوات الفعالة لنشر القانون الدولي اإلنساني وتقوم بدور
هام مع السلطات املعنية بالنشر يف بالدها ت تنمن النشر فييا مستفيدة من
اخلطوات التنفيذية لربامج العمل املش ك للنشر املوضوعة هلذا الغرض ت حتصل
علي دعم وتشجيع اللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب
األمحر واهلالل األمحر ولذلك جيب أن تقوم هذه اجلمعيات باآلتي- :
 - 9تأهيل عاملني متخصصني للقيام بعمليات النشذر بذني أعضذاد اجلمعيذة الوطنيذة
والتعاون مع السلطات املعنية يف بالدها.
 - 6القيذذام بذذدورات وطنيذذة مكثفذذة لألعضذذاد العذذاملني يف اجلمعيذذة الوطنيذذة مذذن ايذذل
التعريا بالقانون الدولي اإلنساني واملبادئ األشاشية للحركة.
 - 3النشر بيذن األعضاد.
تقذذوم اجلمعيذذات الوطنيذذة بذذربامج للنشذذر بذذني أعضذذا يا شذذواد عذذن طريذذق تنجذذيم
دورات و لقذذات دراشذذية أو عذذداد وتوزيذذع نشذذرات ودوريذذات عذذن القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني
واملب ذذادئ األشاش ذذية للحرك ذذة الدولي ذذة ويف ه ذذذا الس ذذبيل تس ذذتعني ب ذذاملواد الالزم ذذة للنش ذذر
املتوفرة لدي اللجنة الدولية املعدة هلذا الغرض.
 -3النشر في المؤسسات األخرى.
ددت برامج العمل املش ك للنشر دور اللجنة الدولية للصليب األمحر من ايذل
ذذخل كوم ذذات ال ذذدول األط ذذراف يف االتفاقي ذذات لنش ذذر قواع ذذد الق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني
و قامة الندوات ملنذدو بني عسذكريني ومذدنيني هلذذا الغذرض  ،واجلمعيذات الوطنيذة مذدعوة
أن تفعذذل الشذذيد نفسذذه علذذي املسذذتوي الذذوط وذلذذك بذذأن تقذذوم بتنجذذيم دورات و لقذذات
دراشية للمنشسات الوطنية املدنية والعسكرية بالتنسيق مع السذلطات املعنيذة يف بالدهذا
وبالتعاون مع اللجنة الدولية يف شبيل العمذل علذي نشذر فعذال للقذانون الذدولي اإلنسذاني
والتعريا باملبادئ األشاشية للحركة علي أوشع نطا ؤكن بني شكان بالدها.
 -9المشاركة في اللجان الوطنية للنشر.
تس ذذعي اجلمعي ذذات الوطني ذذة م ذذع الس ذذلطات املختص ذذة يف بالده ذذا ىل نش ذذاد جل ذذان
رمسية دا مة للنشر علي املستوي الوط تكون هذه اجلمعيات أعضاد فييذا وتتذوىل هذذه
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اللجان دراشة وتطبيق الوشذا ل السذليمة لضذمان تنفيذذ بذرامج النشذر املنيجذي واملناشذب
للق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني .وجي ذذب أن تق ذذوم اجلمعي ذذات الوطني ذذة س ذذاندة م ذذن اللجن ذذة
الدولية واالحتاد الدولي بتشجيع ودعذم املعاهذد العليذا خاصذة كليذات القذانون والعلذوم
السياشذ ذذية واألكادمييذ ذذات العسذ ذذكرية وكليذ ذذات الطذ ذذب والعلذ ذذوم االيتماعيذ ذذة ومعاهذ ذذد
املعلمني وان تنسق مع اللجنذة الدوليذة مذن ايذل تبذادل منذاهج القذانون الذدولي اإلنسذاني
وتذذدعم أيذذراد الدراشذذات االشتقصذذا ية يف اجلامعذذات عذذن الوضذذع احلذذالي لتذذدري هذذذا
القانون فييا.
 -4نشر المبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر.
ن حتقي ذذق نش ذذر فع ذذال للمب ذذادئ األشاش ذذية يق ذذع عل ذذي عناص ذذر احلرك ذذة ومني ذذا
اجلمعيذذات الوطنيذذة الذذيت جيذذب أن تقذذوم يف بالدهذذا بنشذذر هذذذه املبذذادئ بصذذورة مباشذذرة يف
مجيذذع األنشذذطة لضذذمان تفيذذم وا ذ ام وتطبيذذق هذذذه املبذذادئ وان تذذدرئ يف بذذرامج عذذداد
املالكذذات الوطنيذذة :موضذذوعات تذذاري وهيكذذل ركذذة الصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر،
وتفص ذذيل ألغ ذذراض وغاي ذذات املب ذذادئ األشاش ذذية ،ومعلوم ذذات تتعل ذذق بتطبيقاتي ذذا وع ذذرض
للنشذذاطات اإلنسذذانية الذذيت تقذذوم بيذذا اجلمعيذذات الوطنيذذة  ،لتعزيذذز التعذذاون والسذذالم بذذني
الشذذعوب .وأن تشذذارك اجلمعيذذات الوطنيذذة بإرشذذال العذذاملني فييذذا ىل الذذدورات التأهيليذذة
الذ ذذيت تقيميذ ذذا اللجنذ ذذة الدوليذ ذذة واالحتذ ذذاد الذ ذذدولي وتسذ ذذتفيد مذ ذذن النشذ ذذرات والذ ذذدوريات
واألشرطة اليت تصدرها ول جممل األنشطة اإلنسذانية يف مجيذع أعذاد العذان وتعمذل
هذه اجلمعيات علي حتقيق نشر فعال للمبادئ األشاشية بالتنسيق والتعاون مع اللجنذة
الدولية واالحتاد الدولي لالشتفادة من اخلربات واملواد املتوفرة لدييا(.)19
سابعا ا  :الحملة العالمية لحماية ضحايا الحرب.
تول ذذو احلرك ذذة الدولي ذذة للص ذذليب األمح ذذر واهل ذذالل األمح ذذر القي ذذام ب ذذإيرادات
االهتمام باحلملة العاملية حلمايذة ضذحايا احلذرب منذذ عذام 9988م وواصذلو اإلعذداد هلذا
وذلك بتشكيل جلنة دارية هلذه احلملة منذ بريذل  9989م تكونذو مذن 1ا ؤذثلني عذن
اجلمعيذذات الوطني ذذة وؤذذثلني ع ذذن اللجنذذة الدولي ذذة للصذذليب األمح ذذر واالحتذذاد ال ذذدولي
ومعيذذد هنذذري دونذذان( )19وكذذان مذذن بذذني أعضذذاد هذذذه اللجنذذة أمذذني عذذام اهلذذالل األمحذذر
ال عذذن اجملموعذذة العربيذذة وتواصذذلو هذذذه اجليذذود علذذي مذذدي ثالثذذة أعذذوام أدت
اللذذيو ؤذذث ً
لذ ذ العديذذذد مذذن األنش ذذطة اخلاص ذذة مايذذة ض ذذحايا احلذذرب وامل ذذنمترات وااليتماع ذذات
الدولية.
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 -9المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب.
تويذذو ييذذود عناصذذر احلركذذة الدوليذذة بانعقذذاد املذذنمتر الذذدولي حلمايذذة ضذذحايا
احلذذرب دينذذة ينيذذا خذذالل الفذ ة مذذن  39أغسذذط ىل  9شذذبتمرب  9993م بنذذاد علذذي
دعوة مذن احلكومذة السويسذرية و بذادرة مذن اللجنذة الدوليذة للصذليب األمحذر و ضذرته
وفذذود مذذن 989ا دولذذة وصذذدر عنذذه عذذالن ختذذامي بتوافذذق اآلراد ورغذذم أن هذذذا اإلعذذالن ن
يشر بشكل مباشر ىل دور للجمعيات الوطنيذة آال أنذه مذن خذالل مذا يذاد يف البنذد الثذاني
الفقذرتني 9،6ا و 8،9ا ميكذذن هلذذا القيذام بذذدور املسذذاعد جليذود كومذذات بلذذدانيا يف شذذأن
نشذذر القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني وتنجذذيم تدريسذذه والعمذذل علذذي حتسذذني مسذذتوي تنسذذيق
األنش ذذطة اإلنس ذذانية الطار ذذة وتعزي ذذز ا ذذ ام ش ذذارتي الص ذذليب األمح ذذر واهل ذذالل األمح ذذر
والشارات األخرة املنصو علييا يف صكوك القانون الدولي اإلنساني(.)16
 -6اجتماع المستشارين القانونيين للجمعيات الوطنية.
تنفي ذذذا للق ذذرار رقذ ذم 6ا الص ذذادرعن جملذ ذ املن ذذدوبني املنعق ذذد دين ذذة يني ذذا
أكتذ ذذوبر 9993م  ،دعذ ذذو اللجنذ ذذة الدوليذ ذذة للصذ ذذليب األمحذ ذذر الذ ذذي ايتمذ ذذاي للمستشذ ذذارين
القذذانونيني وخذذرباد القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني دين ذة ينيذذا يذذومي  93- 96شذذبتمرب
9999م ،و ضذذر هذذذا االيتمذذاي ؤثلذذو 69ا مجعيذذة وطنيذذة منيذذا 4ا مجعيذذات وطنيذذة
عربي ذذة ه ذذي الع ذذرا وليبي ذذا ولبن ذذان وال ذذيمن وفلس ذذطني ض ذذافة ىل ؤ ذذثلني ع ذذن اللجن ذذة
الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدولي وؤثل عن احلكومة السويسرية(.)13
وتع ذذرض االيتم ذذاي االشتش ذذاري ىل املوض ذذوعات ال ذذواردة يف الوث ذذا ق املعروض ذذة يف
مذكرة احلكومة السويسرية( )19واق ا ات اللجنة الدولية للصليب األمحر( )14يذخل
قذذدمو خالصذذة املذذداوالت وتوييياتيذذا والذذيت ذكذذر فييذذا الذذدور املطلذذوب مذذن اجلمعيذذات
الوطنية يف البنود التالية - :
البند ألا  :قابلية تطبيذق صذكوك القذانون الذدولي اإلنسذاني وذلذك يف جمذال مسذاندة
ييود اللجنة الدولية للصليب األمحر لل ويج لصكوك هذا القانون .
البند باد :

وهو منع خمالفات هذا القانون باإلشارة لي الذدور الذذي ميكذن أن تقذوم بذه
اجلمعيذذات الوطنيذذة يف شذذبيل تطذذوير بذذرامج النشذذر وأهميذذة مشذذاركتيا يف
اخلدمات االشتشارية اليت تقوم بيا اللجنة الدولية للصليب األمحر .
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البند ييم  :وفيمذذا يتعلذذق بقمذذع خمالفذذات القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني فقذذد وأشذذم ىل
صذذعوبة تذذدخل اجلمعيذذات الوطنيذذة يف املخالفذذات الذذيت ترتكبيذذا احلكومذذات
وأكذذد هذذذا االيتمذذاي علذذي ضذذرورة عقذذد ايتمذذاي أخذذر بغيذذة عذذداد مواقذذا
مشذ كة للحركذذة بشذذأن االق ا ذذات الذذيت شذذوف يقذذدميا فريذذق اخلذذرباد
الدولي احلكومي(.)18
-3الجتماع التحضيري.
عقذ ذذد االيتمذ ذذاي التحضذ ذذمي دينذ ذذة ينيذ ذذا خذ ذذالل الف ذ ذ ة مذ ذذن  68ىل 68
مايذة ضذحايا
شبتمرب  9999م وذلك اليتماي فريق اخلرباد الدولي احلكومي املع
احلرب املقرر عقده خذالل عذام  9994م و ضذر االيتمذاي التحضذمي ؤثلذو 89ا دولذة
بناد علذي دعذوة مذن احلكومذة السويسذرية و شذاركة وفذد مذن اللجنذة الدوليذة للصذليب
األمحر ووفد من االحتاد الدولي وكان الغرض الر ي مذن هذذا االيتمذاي عذداد قا مذة
باملسا ل أو االق ا ات اليت ينبغي للخرباد احلكوميني دراشتيا خالل ايتماعيم القذادم
وحتدي ذذد أولوي ذذات ه ذذذه املس ذذا ل أو االق ا ذذات ب ذذل اش ذذتخال االجتاه ذذات والتويي ذذات
الوايب ثيا يف هذا الصدد واشتندت املناقشذات الذيت دارت يف هذذا االيتمذاي ىل نصذي
مذكرة احلكومة السويسرية واق ا ات اللجنة الدولية للصليب األمحر(.)11
واعتمذذد االيتم ذذاي التحض ذذمي جمموع ذذة م ذذن التوص ذذيات املخصص ذذة للخ ذذرباد
احلكذذوميني أشذذم يف التوصذذية األوىل واخلاصذذة بالبحذذخل عذذن الوشذذا ل الكفيلذذة بتسذذييل
انضمام الدول ىل صكوك القانون الذدولي اإلنسذاني مذع مراعذاة اخلذدمات الذيت ميكذن أن
تندييذذا يف هذذذا اجملذذال اللجنذذة الدوليذذة للصذذليب األمحذذر واجلمعيذذات الوطنيذذة واالحتذذاد
الذذدولي واللجذذان الوطنيذذة للنشذذر  ،ودراشذذة كيذذا ميكذذن للذذييئات الذذيت تيذذتم بالقذذانون
الذذدولي اإلنسذذاني مثذذل اللجنذذة الدوليذذة واجلمعيذذات الوطنيذذة واحتادهذذا أن تقذذدم خذذدمات
اشتشارية للدول اليت تسعي ىل تنفيذ هذا القانون ونشر قواعده ومباد ه(.)18
-9اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي.
تنفيذذذا للفقذذرة األخذذمة مذذن اإلعذذالن اخلتذذامي للمذذنمتر الذذدولي حلمايذذة ضذذحايا
طالبذذة احلكومذذة السويسذذرية الذذدعوة ىل عقذذد
احلذذرب الصذذادر عذذام  9993م واخلذذا
ايتم ذذاي مفت ذذوا للجمي ذذع حتض ذذره جمموع ذذة م ذذن اخل ذذرباد احلك ذذوميني املعن ذذيني ببح ذذخل
الوش ذذا ل العملي ذذة للتش ذذجيع عل ذذي اال ذذ ام الت ذذام للق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني وتطبي ذذق
قواعده و عداد تقرير يرفع ىل الدول والي املنمتر الدولي للصليب األمحر.
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واشذ ذذرف جمل ذ ذ االحتذ ذذاد السويسذ ذذري علذ ذذي تنجذ ذذيم ايتمذ ذذاي فريذ ذذق اخلذ ذذرباد
ماية ضحايا احلرب دينة ينيا خالل الف ة من  63ىل  61ينذاير
احلكومي املع
9994م ضور ؤثلي الذدول األطذراف يف اتفاقيذات ينيذا مذن 991ا دولذة و شذاركة
مراقبني من 68ا منجمة كومية وغم كومية املعنية بالقضايا اإلنسانية
وصذذدر عذذن هذذذا االيتمذذاي توصذذيات تضذذمنو شذذارات مباشذذرة ىل الذذدور الذذذي
ميكن أن تقوم به اجلمعيات الوطنية  ،كما يأتي - :
لفقرة األخمة توصي الدول االشتعانة خبدمات اجلمعيات الوطنية
 البند أوالً: البند ثالثاً  :الفقرت ذذان 9،6ا ب ذذأن تس ذذاعد اجلمعي ذذات الوطني ذذة اللجن ذذة الدولي ذذةللصذذليب األمحذذر علذ تقذذديم خذذدماتيا االشتشذذارية وان توضذذح هلذذا
احلايات اةددة الي قد تلزميا خبصو هذه اخلدمات .
الفقرتان 8،1ا بذأن تقذوم اجلمعيذات الوطنيذة سذاعدة الذدول عنذد
البند رابعاً :الضذذرورة بتعريذذا السذذكان املذذدنيني بالقذذانون الذذدولي اإلنسذذاني وأن
تتع ذذاون معي ذذا باالش ذذتفادة م ذذن اال تف ذذال ب ذذاليوم الع ذذاملي للص ذذليب
األمحر واهلالل األمحر لتيسم نشر القانون الدولي اإلنساني .
البند خامساً  :بذذأن تقذذوم اجلمعيذذات الوطنيذذة سذذاندة الذذدول علذذي تشذذكيل جلذذانوطنية ملساعدتيا يف تنفيذ ونشر هذا القانون(.)19
 -4المؤتمر الدولي السادس والعشرين للهالل األحمر والصليب األحمر.
اطل ذذع امل ذذنمتر ال ذذدولي الس ذذاد والعش ذذرون للص ذذليب األمح ذذر واهل ذذالل األمح ذذر
املنعقذذد دينذذة ينيذذا خذذالل الف ذ ة مذذن  3ىل  1ديسذذمرب  9994م  ،عل ذ تقريذذر عذذن
أعمذذال املذذنمتر الذذدولي حلمايذذة ضذذحايا احلذذرب وأصذذدر القذذرار رقذذم 9ا اخلذذا بالقذذانون
ال ذذدولي اإلنس ذذاني  :االنتق ذذال م ذذن الق ذذانون ىل العم ذذل – وأش ذذار يف الفق ذذرة 8ا من ذذه ىل
التأكيذذد علذذي تشذذجيع الذذدول واجلمعيذذات الوطنيذذة علذذي تنجذذيم ايتماعذذات وور عمذذل
وأنش ذذطة أخ ذذرة عل ذذي املس ذذتوي اإلقليمذ ذذي لتس ذذييل اإلمل ذذام بالق ذذانون ال ذذدولي اإلنسذ ذذاني
وتطبيقذذه علذذي عذذو أفضذذل كمذذا طالذذب يف الفقذذرة 8ا منذذه ك ذالً مذذن اللجنذذة الدوليذذة
واالحتاد الدولي واجلمعيات الوطنية أن تضطلع بامليمات اليت توكليا لييذا التوصذيات
الص ذذادرة ع ذذن امل ذذنمتر ال ذذدولي حلماي ذذة ض ذذحايا احل ذذرب ويطل ذذب ىل ال ذذدول أن تق ذذدم هل ذذا
الدعم املناشب يف هذا الصدد(.)89
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ثامنا ا  :خطة العمل 6999م – 6993م.
تناولذذو خطذذة العمذذل 6999م – 6993م الذذيت اعتمذذدت يف املذذنمتر الذذدولي السذذابع
والعشرين للصذليب األمحذر واهلذالل األمحذر املنعقذد نيذا عذام 9999م( )89حتديذد دور
ماي ذذة
اجلمعيذذات الوطني ذذة مذذن أي ذذل تطبيذذق اهل ذذدف األول مذذن ه ذذذه اخلطذذة اخل ذذا
ضحايا النزاعات املسلحة من خالل ا ام القانون الدولي اإلنسذاني والذذي ييذدف ىل
دمذذج الذذدول لاللتزامذذات امل تبذذة علييذذا ويذذب القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني يف اإليذذرادات
والتدريبات ذات الصلة وال ويج هلذا القانون لدة األشذخا واهليئذات املعنيذة  .وذلذك
بأن تقوم الدول بفح مناهجيا ال بوية والتدريبية بغيذة ضذمان دمذج القذانون الذدولي
اإلنسذذاني بشذذكل مناشذذب يف براجمي ذا التدريبيذذة املوييذذة للقذذوات املسذذلحة وقذذوات األمذذن
والعاملني واإلداريني املعنيني.
وتذذروئ الذذدول للمعرفذذة بالقذذانون الذذدولي اإلنسذذاني بذذني صذذانعي القذذرار ووشذذا ل
اإلع ذذالم وتعم ذذل علذ ذ درائ ه ذذذا الق ذذانون يف ال ذذربامج ال بوي ذذة للمنجم ذذات ذات الص ذذلة
واهليئ ذذات امليني ذذة واملنشس ذذات التعليم ي ذذة .وم ذذن أي ذذل تس ذذييل تنفي ذذذ ه ذذذه املي ذذام تق ذذوم
اجلمعيات الوطنية باآلتي- :
 -9ذذخل السلطذذات املعنيذذة ملذذطالبة اللجنذذة الدولذذية للذذصليب األ ذذمر بتذذوفم املبذذادئ
التويييية واملواد الالزمة يثمذا اقتضذو احلايذة يف شذبيل التذدريب علذ القذانون
الدولي اإلنساني.
 - 6التعذذاون مذذع اجليذذات املختصذذة يف بالدهذذا وذلذذك بتذذوفم بذذرامج التذذدريب وأشذذاليب
ترويج املعرفة بالقانون الدولي اإلنساني(.)86
 -3التعاون مع اللجنة الدولية للصذليب األمحذر واالحتذاد الذدولي جلمعيذات الصذليب
األمح ذذر واهل ذذالل األمح ذذر م ذذن أي ذذل القي ذذام بتط ذذوير أش ذذاليب التع ذذاون م ذذع أيي ذذزة
اإلعذ ذذالم واملنشسذ ذذات الدينيذ ذذة املماثلذ ذذة ل ويذ ذذج قبذ ذذول القذ ذذانون الذ ذذدولي اإلنسذ ذذاني
وللمبذذادئ األشاش ذذية للحركذذة م ذذن قبذذل العناص ذذر الفاعلذذة ذات الص ذذلة يف ذذاالت
النزاي املسلح(.)83
تاسعا ا  :خطة العمل 6998م .
تواصل اللجنة الدولية للصليب األمحر عقد ايتماعات قليمية دوريذة خلذرباد
من احلكومات واجلمعيذات الوطنيذة للذيالل األمحذر والصذليب األمحذر العربيذة مذن أيذل
وضع خطط عمل قليمية عل الصعيد العربي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني ،يذخل
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عقد االيتمذاي اإلقليمذي اخلذام للخذرباد احلكذوميني العذرب دينذة القذاهرة ضذور
ؤثلذي 98ا دولذذة عربيذذة ،وأقذذر خطذذة العمذذل اإلقليميذذة لعذذام 6998م ،ومذذن ضذذمنيا البنذذد
ثالثاًا يف جمال نشر كام القانون الدولي اإلنساني ،ومت التأكيد علذ الذدور الريذادي
الذي تقوم به اجلمعيذات الوطنيذة للذيالل األمحذر والصذليب األمحذر يف املنطقذة العربيذة
يف جمال نشر هذا القانون بذني خمتلذا فئذات اجملتمذع وفقذاً للنجذام األشاشذي للحركذة
الدوليذذة للصذذليب األمحذذر واهلذذالل األمحذذر ودعميذذا ملواصذذلة ييودهذذا مذذن أيذذل التوعيذذة
بأ كام هذا القانون وتطبيقاته املختلفة (.)89

اخلـالصة
يتبني ؤا تقدم الدور احليوي الذي قامو وتقوم به اجلمعيات الوطنية للذيالل
األمحر والصليب األمحر يف تطوير ونشر القانون الدولي اإلنساني كما يلي- :
قام ذذو اجلمعي ذذات الوطني ذذة ي ذذود هام ذذة يف جم ذذال تط ذذوير ص ذذكوك الق ذذانون
الذدولي اإلنسذاني وميكذن هلذذذه اجلمعيذات مواصذلة ييودهذذا يف جمذال التطذوير بتشذذجيع
الدراشذذات واأل ذذا األكادمييذذة والعامذذة والتعذذاون مذذع املنشسذذات التعليميذذة يف بلذذدانيا
وعقذذد املذذنمترات والنذذدوات واحللقذذات الدراشذذية مذذن أيذذل تعميذذق أ كذذام صذذكوك القذذانون
ال ذذدولي اإلنس ذذاني و ذذخل الس ذذلطات املعني ذذة يف بل ذذدانيا للمس ذذاهمة يف اجلي ذذود الدولي ذذة
لتطوير وحتسني هذه الصكوك واملشاركة يف هذه اجليود.
وتقذذوم اجلمعيذذات الوطنيذذة بذذدور هذذام يف بلذذدانيا بنشذذر صذذكوك القذذانون الذذدولي
اإلنساني وذلك بتذكم السلطات العامذة الوطنيذة بوايباتيذا اخلاصذة بالنشذر وتقذديم
املشورة هلذا و مذدادها بذاملواد الالزمذة للنشذر واملشذاركة بفاعليذة يف الذربامج الذيت تنفذذها
هذه السلطات والعمل عل تولي برامج وطنية خاصة بيا للنشر وتفعيل النقلذة النوعيذة
اخلاصذذة بالت ذذدريب وت ذذرويج الق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني علذذ املس ذذتوة ال ذذوط ال ذذوارد يف
خطة عمل احلركة الدولية للصليب األمحر واهلذالل األمحذر 6999م – 6993م املعتمذدة
عذذام 9999م .وذلذذك بتذذوفم املذذواد اخلاصذذة بذذذلك واملشذذاركة يف ييذذود النشذذر والتذذدريب
وال ويج مع السلطات املعنية يف بلدانيا.
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.م9999  من اتفاقية ينيا الثالثة لعام33،19،966،963 وانجر ن املواد
. م9999  من اتفاقية ينيا الرابعة لعام64،68 وانجر ن املواد
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.و أنظر-66

. ملزيد من التفاصيل
 اجلمعيذ ذذات الوطنيذ ذذة للذ ذذيالل األمحذ ذذر والصذ ذذليب األمحذ ذذر: ومذ ذذد محذ ذذد العسذ ذذبلي
،م9994  رش ذ ذذالة مايس ذ ذذتما،وخ ذ ذذدماتيا اةمي ذ ذذة يف الق ذ ذذانون ال ذ ذذدولي اإلنس ذ ذذاني
396. و918و18و919و989

.أنظر-66
-XX1st International Conference of Red Cross, Istanbul, 1969, Resolution no. 13.
.أنظر-63
-Report on the work of Red Cross Expert on the Reaffirmation and Development of
International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, The
Hague 1-6 March 1971, ICRC, Geneva, April 1971, pp.8-15.
.أنظر-65
- Ibid., pp.23, 43, 45, 53-54.
.أنظر-64
- Ibid., pp.23-25.
.أنظر-61
- Ibid., p.40.
.أنظر-64
- Ibid., pp.50-51.
.أنظر-68
-Report on the work of Red Cross Experts on the Reaffirmation and
Development of IHL Applicable in Armed Conflicts, Vienna 20-24
March 1972, (Second Session) ICRC, Geneva, April 1972, pp.3-9.
.أنظر-69
-Ibid., pp.24-59.
.أنظر-60
-Ibid., pp.29-30, 56-58, and 62-63.
.أنظر-66
-Ibid., pp.75-80.
.أنظر-66
-Ibid., pp.52., 72.
.أنظر-63
-Report of 22nd International Conference of the Red Cross, Tehran, 1973,
pp.10-25.
.أنظر-65
-Ibid., pp.71-84.
.أنظر-64
-Ibid., p.122.
.أنظر-61
-Ibid., p.123.
.أنظر-64
-Official Records of Diplomatic Conference on the Reaffirmation and
Development of IHL Applicable in Armed Conflicts (CDDH)
Geneva 1974-1977, Federal Political Department, Bern, vol.2,
pp.29-35.
.أنظر-68

.م9911  من اللحق الربوتوكولا األول لعام98 ،36 ،91 ،8 املواد
999

ن
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-69أنظر.
-30أنظر.
-36أنظر.

-36أنظر.
-33أنظر.

املواد 8ا الفقرة ئ 6/و 9ا من املريع السابق نفسه.
املواد  19 ،19 ،19من املريع السابق نفسه.

ن

نذذ الق ذذرار رق ذذم 69ا بش ذذأن نش ذذر الق ذذانون ال ذذدولي اإلنس ذذاني املطب ذذق يف املنازع ذذات
املسلحة املرفق بن اللحقني الربوتوكولنيا اإلضافيني لعام 9911م.999- 969 ،
ن

املواد  98- 91 ،4 ،9من اللحق الربوتوكولا الثاني لعام 9911م.

ومد محد العسبلي :الشارة :شكالية احلذل املطذروا ببحذخل مقذدم ىل ايتمذاي اهليئذة العامذة
ملنجم ذذة مجعي ذذات اهل ذذالل األمح ذذر والص ذذليب األمح ذذر العربي ذذة يف ايتماعي ذذا املنعق ذذد
دينة ينيا – نوفمرب 9999م.

-35أنظر.
-34أنظر.
-31أنظر.
-34أنظر.
-38أنظر.
-39أنظر.

-The Council of Delegates, Bucharest, October 1977, Decision no.2
-The Council of Delegates. Manila October 1981, Decision no.2
-The Council of Delegates. Geneva, October 1995 Resolution no.3
-Report of Standing Commission on Emblem Document presented to
)Council of Delegates, Sevill November 1997, ( CD 97/ 401/ 1
-The Council of Delegates. November, Sevill 1997 Resolution no.2
-The Council of Delegates. November 1999 Resolution no.3

-50أنظر.
-56أنظر.
-56أنظر.
-53أنظر.

ومد محد العسبلي :الشارة :شكالية احلل املطروا .مريع شبق ذكره
املريع السابق نفسه
املريع السابق

96.

. 63 – 66

93.
-About the Red Cros and Red Crescent Emblem Micros, p.9

-55أنظر.
- Annex t, Resolution no.3,emblem, the 22th International Conference of the Red
Cross and Red Crescent, Geneva.2-6 December 2006.
-54أنظر
- Resolution no.5 of the Eouncil of Delegates, adopted on 17 November 2005.
-51أنظر.
أنجر املوقع االلك وني للجنة الدولية للصليب األمحر الشارةا.
-54أنظر.

-

-58أنظر.

أنجر املوقع االلك وني للجنة الدولية للصليب األمحر القانون الدولي اإلنسانيا.
 اتفاقية ينيا األوىل املواد  99 ،68 ،68واللحق األول املواد .9،4 اتفاقية ينيا الثانية املواد .99 ،64 ،69 اتفاقية ينيا الثالثة املادة .964 -اتفاقية ينيا الرابعة املواد .996 ،83 ،39 ،64
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-20th International Conference of the Red Cross, Vienna, October 1965,
Resolution no. 21.
-22nd International Conference of the Red Cross, Tehran, October 1973,
Resolution no. 7.
- 23rd International Conference of the Red Cross, Bucharest, October
1977, Resolution no. 7.

.أنظر-59
.أنظر-40
.أنظر-46

.أنظر-46
-24th International Conference of the Red Cross, Manila, November 1981 Resolution
no. 10.
.أنظر-43
-25th International Conference of the Red Cross, Geneva, October 1986, Resolution
no. 5.
.أنظر-45
-23rd International Conference of the Red Cross, Bucharest, October 1977,
Resolution no. 7.
.أنظر-44
th
-24 International Conference of the Red Cross, Manila, November 1981,
Resolution no. 10.
.أنظر-41
th
-25 International Conference of the Red Cross, Geneva, October 1986,
Resolution no. 5.
.أنظر-44
-24th International Conference of the Red Cross, Manila, November 1981,
Resolution no. 10.
.أنظر-48
- 25th International Conference of the Red Cross, Geneva, October 1986,
Resolution no. 5.
.أنظر-49
nd
-22 International Conference of the Red Cross, Tehran, October 1973, Resolution
no. 12.
.أنظر-10
-23rd International Conference of the Red Cross, Bucharest, October 1977,
Resolution no. 7.
.أنظر-16
-24th International Conference of the Red Cross, Manila, November 1981,
Resolution no. 10.
.أنظر-16
-25th International Conference of the Red Cross, Geneva, October 1986,
Resolution no. 5.
.أنظر-13
ا الفقرة األوىل من اللحق الربوتوكولا األول املضاف ىل اتفاقيات8 ن املادة

.م9911 م املوقع يف9999 ينيا

.املريع السابق أعاله

ا من نف4 املادة

ن

ا من اللحق الربوتوكولا99  واملادة،ا من نف املريع السابق أعاله83 ىل املادة
9911. م املوقع يف9999 الثاني املضاف ىل اتفاقيات ينيا
ا الصادر عن املنمتر الدبلوماشي لتطوير القانون الدولي69 ن القرار رقم
.م9911- 19 اإلنساني املطبق يف املنازعات املسلحة
 واملادة،ا من نجام اهلالل األمحر الليو1 ا الفقرة8  املادة:ىل النجم األشاشية
.ا الفقرة اا من نجام اهلالل األمحر القطري4
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.أنظر-15
.أنظر-14
.أنظر-11
.أنظر-14
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-18أنظر.

ىل الذذنجم األشاشذذية جلمعيذذات اهلذذالل األمحذذر :املصذذري ،األردنذذي ،البحذذري  ،التونسذذي،
العراقي ،السعودي ،الكوييت ،السوري.

-19أنظر.

وضعو ثال برامج للنشذر يف أعذوام 9989- 18م9984- 86 ،م 9999- 81 ،شذاركو
مجعيتا اهلالل األمحر يف كل من ليبيا والكويو يف وضع الربنامج األولا.

-40أنظر.

-46أنظر.

-46أنظر.
-43أنظر.

برنامج عمل الصليب األمحر واهلالل األمحر يف جمال نشر القانون الدولي
اإلنساني ومبادئ ومثل الصليب األمحر – اهلالل األمحر 9989- 18م ،القسم
الثالخل 96 ،وما بعدها.
التقرير املر لي للحملة العاملية حلماية ضحايا احلرب املنشور جلة اللجنة
الدولية للصليب األمحر السنة الثالثة العدد الثاني عشر مار – أبريل 9994م،
999.
ن اإلعالن اخلتامي للمنمتر املنشور باجمللة الدولية للصليب األمحر السنة
السادشة العدد 33ا شبتمرب – أكتوبر 9993م.361- 363 ،

تقرير عن ايتماي املستشارين القانونيني للجمعيات الوطنيذة للصذليب األمحذر واهلذالل
األمحر ،ينيا يف  93- 96شبتمرب 9999م ،واملنشور يف جملة اللجنة الدولية للصذليب
األمحر السنة السابعة العدد 39ا شبتمرب – أكتوبر 9999م388.- 381 ،

-45أنظر.

ن

-44أنظر.

نذ ذ

مذكرة احلكومة السويسرية املنشورة يف املريع السابق نفسه،

.398- 338

اق ا ذذات اللجن ذذة الدولي ذذة للص ذذليب األمح ذذر املنش ذذورة يف املري ذذع الس ذذابق نفس ذذه،

.388- 399

-41أنظر.

ن

-44أنظر.

ن

-48أنظر.
-49أنظر.

املداوالت والتويييات املنشورة يف املريع السابق نفسه

.319- 388

اهلامشني  , 16 , 19أعاله.
تقرير عن االيتماي التحضمي  68- 68شبتمرب  9999املنشور
الدولية للصليب األمحر ،العدد 39ا ،مريع شبق ذكره،

جلة اللجنة

.313- 319

ماية ضحايا احلرب ،ينيا ،من
تقرير ايتماي فريق اخلرباد الدولي احلكومي املع
 69- 63يناير 9994م ،املنشور باجمللة الدولية للصليب األمحر ،السذنة الثامنذة ،العذدد
99ا يناير – فرباير 9994م.99- 3 ،

-80أ نظر

خطذذة العمذذل اإلقليميذذة لتطبيذذق القذذانون الذذدولي اإلنسذذاني عل ذ الصذذعيد العربذذي لعذذام
6998م الصادرة يوم 6998/3/9م 3.

-86أنظر.

-86أنظر.
-83أنظر.

ن القرار رقم 9ا اخلا بالقانون الدولي اإلنساني ،االنتقال من القول ىل العمل
– تقرير عن أعمال متابعة املنمتر الدولي حلماية ضحايا احلرب املنشور جلة اللجنة
الدولية للصليب األمحر 91ا السنة السابعة ،يناير – فرباير 9998م.86- 89 ،
خطذذة عمذذل للف ذ ة مذذا بذذني 6999م ىل 6993م الصذذادرة عذذن املذذنمتر الذذدولي السذذابع
والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر لعام 9999م.

اهلدف النيا ي  9 – 9من اهلدف األول من املريع السابق نفسه الفقرة  98ا.
-85أنظر.
الفقرة  98ا من املريع السابق نفسه.
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