
 اود يف البداية ان اتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكل من جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ابململكة
 املغربية على التعاون املستمر بيننا وكذلك على كل الدعم الذي قدموه من أجل إجناح هذه احللقة النقاشية اليت تضم جمموعة من

 .أهم خرباء القانون الدويل اإلنساين يف منطقتنا العربية

عاًما  70أكثر من  بعدتشكل حجر األساس للقانون الدويل اإلنساين 1949اتفاقيات جنيف لعام ما زالت   السيدات والسادة
 يفربع املبدأ األساسي الذي تستند إليه اتفاقيات جنيف األويتمثل ، وهي ضرورية حلماية ضحااي النزاعات املسلحة. هااعتماد منذ

 .تهمومحايتتناول اتفاقية جنيف الثالثة على وجه اخلصوص احرتام أسرى احلرب و املعاملة اإلنسانية لألشخاص. 

يف حاالت انطباقه تاريخ طويل يف تفسري القانون الدويل اإلنساين حتظي ب فإهنا لقانون الدويل اإلنساين،ابعتبار اللجنة الدولية راعية ل
موضع اختبار  اتفاقيات جنيف لطاملا كانتيف األعمال العدائية. ومع ذلك، املشاركة عن  كفواعلى أولئك الذين ال يشاركون أو  

وسرعان ما مثل هذه التحدايت اللجنة الدولية  ارأتتحتداًي يف ساحة املعركة. وقد ا تطبيقهويشكل ، 1949يف عام  منذ اعتمادها
لتكون  ، وذلكتتناول كل مادة من اتفاقيات جنيفاليت و القرن املاضي الصادرة يف مخسينيات لتعليقات نشرت اجملموعة األوىل من ا

من قبل املمارسني من الكياانت  فعاليتها وتلقت قبواًل على أرض الواقعإرشادات عملية بشأن تنفيذ االتفاقيات. وقد أثبتت  مبثابة
 احلكومية وغري احلكومية.

وتفسريها  اتفاقيات جنيفتطورات مهمة يف كيفية تطبيق يف مخسينيات القرن املاضي، حدثت  تعليقاتالإصدار منذ و ومع ذلك، 
 1949لعام  اتفاقيات جنيفلتحديث التعليقات على  اجديدً  امشروعً  2011اللجنة الدولية يف عام  بدأت، . وهكذاعملًيا

ع خمتلف اخلرباء الدوليني واملراجعني النظراء من كل سياق، مبا يف تواصلت اللجنة الدولية مو . 1977وبروتوكوالهتا اإلضافية لعام 
 اتلتعليقأصدرت اللجنة الدولية ا،  2017و  2016 عامي يفو . صحتها والتحقق منالتحديثات ذلك املنطقة العربية ملراجعة 

ية القانونية والعملية. وشرعت اللجنة الدولية من الناحعكس هذه التطورات ت، لاتفاقيايت جنيف األوىل والثانية على التوايلعلى  ةاحملدث
يونيو  حزيران/ 16يف وذلك  ،أسرى احلربالتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة التعليق اجلديد احملدث يف العام احلايل يف إصدار 

2020. 

اتفاقية التعليق على ترمجة اللجنة الدولية إىل الشروع يف ، مما دفع ، فإن مفهوم "التعليقات" غري مألوف يف املنطقة العربيةاألسفومع 
وبذلك ميكن للجنة الدولية نشر التعليقات بشكل أفضل من خالل خمتلف  على أن تتبعها ترمجات بقية التعليقات.جنيف األوىل، 

ثة، قررت اللجنة الدولية االستعانة التعليق احملدث على اتفاقية جنيف الثال إصدارعالوة على ذلك ، ومبناسبة األنشطة والفعاليات. 
 تعليقاتالرتويج للمفهوم التعليقات و لتعزيز مبختلف اخلرباء العرب الذين سامهوا يف عملية التحديث من خالل تنظيم حلقة نقاش 

 يف املنطقة العربية.نفسها 

وكذلك رؤاهم حول دور االتفاقيات  جنيفاتفاقيات نتطلع إىل االستماع إىل خربائنا العرب حول مسامهتهم يف عملية حتديث وحنن 
 اإلنسانية الالزمة للمرضى واجلرحى والغرقى الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية وكذلك أسرى احلرب. واملعاملةيف توفري احلماية 


