قسم الخدمات االستشارية
يف القانون الدويل اإلنساين

الشبكة اإللكرتونية للّجان
الوطنية والهيئات املامثلة املعنية
بالقانون الدويل اإلنساين

سعيًا نحو ضامن تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل نحو ف ّعال عمدت دول عديدة إىل تشكيل
مجموعات عمل وطنية مشرتكة بني الوزارات ،وتُعرف هذه الفرق يف الغالب باسم “اللجان املعنية
بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين” أو “اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين” 1.ويتمثل الغرض من
هذه الهيئات يف إسداء املشورة للحكومات ومساعدتها عىل تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ونرش
املعرفة به .وألن هذه اللجان تتشابه إىل حد كبري يف تشكيلها ووظائفها ،وتنخرط غالبًا يف أنواع
األنشطة ذاتها ،فمن املفيد أن تتشارك هذه الهيئات املعلومات والتجارب يف ما بينها .لذا من املهم
أن تنسج اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عالقات مع نظرائها وأن
تحافظ عىل هذه العالقات من خالل التعاون وتبادل اآلراء واألفكار بشكل منتظم.
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يُشار إىل هذه الهياكل يف هذه الوثيقة اختصا ًرا بـ “اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين” .وملعرفة املزيد عن هذه
الهياكل ،يُرجى االطالع عىل:

ICRC, “National Committees for the implementation of international humanitarian law”, 21
May 2021: https://www.icrc.org/en/document-national-committees-implementation-international-humanitarian-law-0,

جرى االطالع عىل جميع العناوين اإللكرتونية يف شباط/فرباير .2022

ما الدوافع إىل إنشاء الشبكة اإللكرتونية؟

لطاملا شجعت اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية) ،من خالل وحدتها للخدمات االستشارية يف
مجال القانون الدويل اإلنساين اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين عىل التحاور وتبادل الرؤى واألفكار.
ولقد دعا ممثلو العديد من هذه اللجان مرا ًرا إىل إنشاء منصة إلكرتونية لتيسري الحوار يف ما بينهم ،وك ّرر
املشاركون يف االجتامع العاملي املنعقد يف  2016نداءهم بتحقيق هذا املطلب ،معربين عن ذلك بعبارات
قوية 2.واستجابة لهذه الدعوات ،أطلقت وحدة الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين
التابعة للجنة الدولية الشبكة اإللكرتونية تزام ًنا مع اعتامد القرار1
للمؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر الذي
ُعقد يف كانون األول/ديسمرب  ،2019واملعنون“ :إدماج القانون الدويل
من املهم أن تنسج اللجان
الوطنية والهيئات املامثلة املعنية اإلنساين وطن ًيا :خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون الدويل اإلنساين
عىل الصعيد الوطني” 3.وسعيًا لتحقيق الهدف الرئييس املتمثل يف إعادة
بالقانون الدويل اإلنساين عالقات تنشيط االلتزامات الوطنية ودفع جهود تنفيذ القانون الدويل اإلنساين،
مع نظرائها وأن تحافظ عىل
نصت الفقرة  6من القرار  1عىل “تعزيز التعاون بني هذه الهيئات”
ّ
هذه العالقات من خالل التعاون من خالل “االجتامعات التي تعقدها هذه الهيئات” ،وكذلك من خالل
“املنصة الرقمية الجديدة ملجموعة اللجان الوطنية والهيئات املامثلة
وتبادل اآلراء واألفكار بشكل
املعنية بالقانون الدويل اإلنساين التي أنشئت بنا ًء عىل التوصيات التي
منتظم.
أصدرها املشاركون يف االجتامع العاملي لعام .”2016

ما هذه الشبكة؟

الشبكة أداة تفاعلية عرب اإلنرتنت تهدف إىل تيسري تبادل اآلراء والتعاون عىل مستوى النظراء يف ما بني
اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين.

وهي شبكة فريدة ،إذ إنها األداة الوحيدة التي تتيح التحاور املبارش واملنتظم عرب اإلنرتنت بني اللجان الوطنية
للقانون الدويل اإلنساين عىل املستوى العاملي .ومع أن هناك منتديات إقليمية مامثلة للتواصل والتعاون بني
هذه اللجان ،فالشبكة تطرح من ًربا لتيسري تبادل اآلراء واألفكار يتجاوز الحدود الوطنية واإلقليمية.
وتسي شؤونها اللجنة الدولية .وتعمل هذه الشبكة بنظام
الشبكة اإللكرتونية هي مجموعة خاصة تديرها ّ
وصول مؤ َّمن وتحميها تدابري حامية تقنية مالمئة وتدابري محكمة لتأمني املعلومات ،ملنع الوصول غري
املرصح به والحيلولة دون اخرتاق البيانات .وتقترص عضويتها عىل اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين
واملستشارين القانونيني يف اللجنة الدولية .واملشاركة يف الشبكة طوعية متا ًما ،ولألعضاء مطلق الحرية يف
تقرير الكيفية التي يستخدمون بها الشبكة واملحتوى الذين يتشاركونه مع اآلخرين .وبهذا فهي متثل حي ًزا
آم ًنا للحوار املفتوح وملشاركة التجارب والخربات واملامرسات.

الشبكة هي األداة الوحيدة التي تتيح التحاور املبارش واملنتظم عرب اإلنرتنت
بني اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين عىل املستوى العاملي .وهي متثل
حي ًزا آم ًنا للحوار املفتوح وملشاركة التجارب والخربات واملامرسات.

2 ICRC, “Universal Meeting of National IHL Committees: At the heart of efforts towards better
respect for the law”, 15 December 2016: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/12/15/universal-meeting-national-ihl-committees-promoting-respect-law/.
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر“ ،إدماج القانون الدويل اإلنساين وطنيًا :خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون
الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني” ،القرار  1للمؤمتر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر:2019 ،
_https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED
AR.pdf.
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ما الغرض منها؟

كانت الفكرة وراء إنشاء الشبكة هي تهيئة حيز تفاعيل دينامي ومتحرر من القيود الرسمية لتبادل اآلراء
واألفكار بني اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ،يشجعها عىل املشاركة يف مناقشات وحوار يف جو
يسوده االنفتاح والتفاعل املبارش .وتهدف الشبكة كذلك إىل توفري الوقت والجهد اللذين ينفَقان عادة يف
املحافل وفعاليات التواصل ذات الطابع الرسمي .ومن أهداف الشبكة أيضً ا سد الفجوة بني االجتامعات
العاملية التي ت ُعقد عادة كل أربع سنوات ،إذ ال تتاح لكثري من اللجان فرصة التواصل مع نظرائها من أجزاء
أخرى من العامل يف الفرتات الفاصلة بني االجتامعات.
وعالوة عىل ذلك ،فبوصفها “شبكة” فهي تتكون من “مجتمع” قوامه “مجموعة من األشخاص الذين بينهم
أوجه شبه بشكل ما” ،ويجمعهم “شعور بوجود سامت أو اهتاممات معينة مشرتكة” أو “شعور بالرغبة يف
تشا ُرك أشياء بني أفراد املجموعة واالنتامء إليها” .والغرض من الشبكة هو تقوية أوارص العالقات بني اللجان
الوطنية للقانون الدويل اإلنساين وتغذية حس التآزر واالنتامء يف ما بينها ،لتحقيق الهدف النهايئ املتمثل يف
دعم عملها وتعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين يف أنحاء العامل.

ما استخدامات الشبكة؟

تقدم الشبكة اإللكرتونية ألعضائها طيفًا متنو ًعا من اإلمكانات .فعىل
سبيل املثال ،ميكن للّجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين استخدامها
يف:

ميكن للّجان الوطنية للقانون
الدويل اإلنساين استخدام الشبكة
لتحديد مناذج املامرسات الجيدة
والتحديات املشرتكة التي تعرتض
سبيل تنفيذ القانون الدويل
اإلنساين عىل الصعيد الوطني.

•مشاركة أنواع متنوعة من املعلومات والوثائق عن عملها وهياكلها
(عىل سبيل املثال املهام املكلفة بها وأسسها القانونية أو نُظمها
األساسية ،وترتيبات العمل وخطط العمل والربامج وتقارير
األنشطة)
•مناقشة جوانب جوهرية لعملها ومواضيع محددة يف مجال
القانون الدويل اإلنساين (مثل القوانني واللوائح ذات الصلة مبا يف
ذلك الترشيعات الوطنية التي تعمل تلك اللجان عىل س ّنها حاليًا،
وكذا املعلومات عن التدابري األخرى والتطورات واألنشطة واملبادرات التي تشارك فيها)
•تحديد مناذج املامرسات الجيدة والتحديات املشرتكة التي تعرتض سبيل تنفيذ القانون الدويل اإلنساين
عىل الصعيد الوطني ،والعمل م ًعا من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات
•إيجاد وثائق مهمة وأدوات مفيدة تخص القانون الدويل اإلنساين ،وكذلك معلومات حديثة عن مسائل
ومستجدات واتجاهات القانون الدويل اإلنساين الراهنة
•الرتويج ألحداث وفعاليات بارزة أو تسليط الضوء عليها (من قبيل املؤمترات واالجتامعات والدورات
والجلسات التدريبية وحلقات العمل)
•التحضري لالجتامعات اإلقليمية والعاملية ومواصلة املناقشات عقب هذه الفعاليات.

ختا ًما ،توفر الشبكة اإللكرتونية للّجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين فرصة لتشا ُرك املعلومات واإلنجازات،
ونسج عالقات مع نظرائها ،ولجذب األنظار إليها من خالل العمل الرائع الذي تضطلع به يف جميع أنحاء
العامل .ومن خالل املشاركة يف هذه الشبكة ،ستتبلور لدى اللجان صورة أوضح للدور املنوط بها ،وسيكون
بإمكانها تعزيز الدعم الذي تقدمه للرتويج إليالء قدر أكرب من االحرتام للقانون الدويل اإلنساين ،سواء محل ًيا
أو يف الخارج.

كيفية االنضامم إىل الشبكة (العضوية)

نرحب ،بل نشجع جميع اللجان الوطنية والهيئات املامثلة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين عىل االنضامم
إىل الشبكة اإللكرتونية.

وإذا كنت عض ًوا يف لجنة وطنية أو هيئة مامثلة لديها استعداد وتبدي رغبة يف االنضامم إىل الشبكة
اإللكرتونية ،أو إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلوماتُ ،فيجى مراسلة وحدة الخدمات
االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية عرب العنوان.GVA_advisoryservice@icrc.org :
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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 أيضاً
اللجنة الدولية كل الجهود املمكنة لتفادي املعاناة بنرش أحكام القانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية
وتعزيزها .أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  1863وقد متخضّ ت 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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