
يف محاية ضحااي النزاعات املسلحة، قامت ابلتعاون  1949مهية اتفاقيات جنيف االربع لعام اًنا من جامعة الدول العربية أبميإ
 بذكرى لالحتفال العريب اإلقليمي املؤمتربعقد   1999نوفمرب 16 وحىت 14 من الفرتة خاللمحر ع اللجنة الدولية للصليب األم

 .نساينر األساس للقانون الدويل اإل، واليت متثل حج1949لعام  األربع جنيف اتفاقيات علىعاماا  مرور مخسني

 القانون تطبيق الرامية إىل اجلهود تعزيز إىل هتدف توصيات تضمن " الذي القاهرة "إعالن املؤمتر هذا أعمال ختام يف صدر وقد
 العالقة ذات اجلهات تضم جلنة متابعة تشكيل على تنص "14" رقم األخرية التوصية وكانت الوطنية، األصعدة على اإلنساين الدويل
 .التنفيذ موضع اإلعالن هذا لوضع

 األمحر وجامعة للصليب الدولية اللجنة بني تفاهم مذكرة توقيع 1999 / 11 / 15 بتاريخ مت ،املؤمتر هذا أعمال هامش وعلى
 .اإلنساين الدويل ابلقانون الصلة ذات املشرتكة اجملاالت كافة يف للتعاون العربية الدول

يف جمال  العرب احلكوميني للخرباء األول اإلقليمي االجتماع انعقد القاهرة"، "إعالن تنفيذ متابعة أجلذ ذلك احلني ومن ومن
 ممثلي عن فضالا  عربية، دولة 15 من رمسية وفود حضرته 2001 مايو 9 وحىت 7 من الفرتة القانون الدويل اإلنساين ابلقاهرة خالل

الدويل  القانون لتطبيق إقليمية عمل خطة أول أعماله ختام يف واعتمدوا األمحر، للصليب الدولية واللجنة الدول العربية جامعة
أحد عشر اجتماعاا العريب، وقد نظمت اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلتعاون مع جامعة الدول العربية  الصعيد على اإلنساين

نشاء اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين إذه االجتماعات مسامهة مباشرة يف ء القانونيني العرب. وقد سامهت هللخربا إقليمياا
 دولة عربية، واليت تعمل على ادماج اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين يف التشريعات الوطنية. 18يف 

وتفعيالا التفاقية التعاون املربمة بني املؤسستني قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة يف 
)بواقع دورتني  اإلقليمية الدورات من بتنظيم العديد 2004منذ عام  القانونية والقضائية للبحوث العريب املركزإدارة الشؤون القانونية و 

 تستهدف دراسية أايم عشرة مدهتا متخصصة دورات وهي ،يف كل من بريوت وتونس اإلنساين الدويل جمال القانون ام( يفيف الع
 ن.دورة حىت األ 25اجلامعات، وقد مت تنفيذ  خمتلف يف األكادميية واألوساط الوطنية اللجان أعضاء وكذلك احلكومية الكوادر

 نساين،يف جمال القانون الدويل اإل العريبستوى املكادميية على الكوادر احلكومية واألوقد سامهت كل هذه جهود يف بناء قدرات 
تستعني بيهم احلكومات العربية كوادر   بناء يف مما ساعد على نشر هذا الفرع من القانون الدويل العام يف املنطقة العربية وكذلك ساهم

 كخرباء يف هذا اجملال.

اللجنة الوطنية و محر اللجنة الدولية للصليب األ سهام يف هذه احللقة النقاشية ابلتعاون معاليوم ابإلجامعة الدول العربية وتتشرف 
 يد من الفهوم للقانون الدويل االنساين. راء املنطقة العربية مبز ثيد من إاليت ابلطبع ستز  ،ابململكة املغربية اإلنساينللقانون الدويل 


