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 كلمة الدكتورة فريدة اخلمليشي

 رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ابململكة املغربية  

 

إنه ملن دواعي السعادة والفخر أن تساهم اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ابململكة املغربية يف تنظيم هذه احللقة املتميزة  
لدن اللجنة الدولية للصليب األمحر على اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب. وإنه اليت ختلد إلصدار التعليق املنجز من 

لشرف كبري أن تكون هذه املسامهة إىل جانب كل من اللجنة الدولية وجامعة الدول العربية اللتني جيدر بنا أن حنيي دورمها الفعال يف 
 قتنا العربية.نشر القانون الدويل اإلنساين والتعريف به يف منط

والبد من اإلشادة ابجملهود الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر يف خدمة القانون الدويل اإلنساين من خالل نشرها  
يل كل من يعمل على تقوية الوعي ابلدور احملوري الذي تلعبه قواعد القانون الدو   هادعمو  ،للقيم اإلنسانية النبيلة اليت حيملها هذا القانون

اإلنساين يف ردع كل سلوك من شأنه أن يكرس الواقع املؤسف الذي نعيشه يف الكثري من النزاعات عرب العامل، والذي إمنا وجد هذا 
 من آاثره األليمة. للحد القانون 

نب من هذا وفكرة ترمجتها إىل اللغة العربية إال جا 2016وما التعليقات اليت تصدرها اللجنة على اتفاقيات جنيف منذ سنة  
وخلق نقاش يثري فهمها  ،اجملهود، يسهم يف النفاذ إىل عمق تلك الصكوك الدولية اليت تشكل النواة الصلبة للقانون الدويل اإلنساين

 مبنظور خرباء املنطقة العربية.

عم نشر القانون الدويل كما جيدر بنا أن حنيي جامعة الدول العربية وإدارهتا القانونية اليت أخذت على عاتقها مهمة تطوير ود 
 1999العريب يف نوفمرب  اإلقليمي اإلنساين بني كل أعضائها، خاصة منذ أن ضمت جهودها إىل جهود اللجنة الدولية ومت عقد املؤمتر

، وما تال ذلك من مبادرات إقليمية للنهوض ابلقانون 1949لعام  األربع جنيف اتفاقيات عاًما على مرور مخسني بذكرى لالحتفال
 الدويل اإلنساين ابملنطقة العربية، حنييها ونقف هلا إبجالل.

واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ابململكة املغربية عملت منذ إحداثها، وعلى مدى ما يناهز عشر سنوات، على  
سواء ابلنظر ملا  ،الوطنية ابملنطقة العربية، فأضحت من أنشط اللجن الرامية إىل تطبيق القانون الدويل اإلنسايناالخنراط يف تلك اجلهود 

سهرت على تنظيمه من فعاليات، وما حترص على إقامته من شراكات وتعاون مع نظرياهتا ابلدول العربية، تذكي تبادل التجارب واخلربات 
 وتشجع على تالقح أفكار اخلرباء العرب يف جمال القانون الدويل اإلنساين.

لقانون الدويل اإلنساين ابململكة املغربية قد أصبحت تتوفر على أرشيف زاخر من الندوات واللقاءات كما أن اللجنة الوطنية ل 
ب العلمية واملوائد املستديرة اليت نظمتها ساعية إىل نشر القانون الدويل اإلنساين على املستوى الوطين، مدعومة ابللجنة الدولية للصلي

 واليت تستحق منا كل الشكر والثناء.  األمحر اليت مل تبخل مبساعدهتا التقنية
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ومل تتوان اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ابململكة املغربية عن املسامهة يف أتطري تظاهرات مماثلة نظمت على الصعيد 
نساين، فضال عن مشاركتها اإلقليمي أو يف الدول العربية الشقيقة اليت ترتبط فيها بعالقات شراكة مع جلنها الوطنية للقانون الدويل اإل

 النشيطة يف عدد من اللقاءات اإلقليمية والدولية.

ويف نفس السياق، وعالوة على ما تقوم به من دور استشاري لدى السيد رئيس احلكومة ابململكة املغربية يف القضااي القانونية  
قيق مواءمة التشريع الوطين مع تلك املنظومة، فإهنا كانت ذات الصلة ابستكمال االخنراط يف منظومة القانون الدويل اإلنساين أو بتح

 ، بتظاهرات متعددة كان هلا إشعاعها الذي ال ينكر.1949حريصة على ختليد الذكرى السبعني العتماد اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

لتأكيد إمياهنا الراسخ لفرصة نقاش هاته وإن مشاركة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ابململكة املغربية يف تنظيم حلقة ال 
الذين لخرباء العرب لخصبة مناسبة حلقة النقاش تكون أن إىل نطمح ومن هذا املنطلق، والنهوض به.  بنشر القانون الدويل اإلنساين

يف اإلسهام اليت من شأهنا  واإلدالء آبرائهم مالحظاهتم حول تلك التعليقاتإلبراز ، على اتفاقيات جنيفتعليقات سامهوا يف إجناز ال
 .القانون الدويل اإلنساينتطوير 

 

  

 


