Cenevre Sözleşmeleri Dijitalleşti - Savaş
Kurallarına Erişim Artık Daha Kolay

Cenevre Sözleşmelerinin 70. Yıldönümünde, Uluslararası Kızılhaç
Komitesi, Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insancıl hukukun
(IHL) diğer anlaşma ve kurallarına daha fazla erişim sağlamak için
dijital teknolojiyi kullanmaya başladı.
IHL Dijital Uygulaması
70 yıl önce Cenevre'de 12 Ağustos 1949 tarihinde Cenevre Sözleşmeleri kabul
edildi. O zamandan beri, bu sözleşmeler uluslararası insancıl hukukun (IHL)

temel taşını oluşturuyor ve dünya çapında, silahlı çatışmalardan etkilenen
insanların korunması için hayati önem taşıyor.
Bu dönüm noktasını kutlayan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC),
kullanıcıların mobil veya tablet cihazlarında, her yerde ve her zaman, önemli
IHL anlaşmalarına ve metinlerine göz atmalarını sağlayan yeni bir dijital
uygulama başlattı.
IHL - Uluslararası İnsancıl Hukuk dijital uygulaması, profesyonellere ve diğer
kullanıcılara 75'ten fazla antlaşma ile diğer belgelere - en önemlisi Cenevre
Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri ile ICRC'nin Sözleşmeler ve Ek Protokoller
hakkındaki orijinal ve güncellenmiş yorumları ve ICRC'nin 2005 Çalışmasıyla
tanımlanan IHL Teamül (Örf ve Adet Hukuku) kurallarına anında erişim
imkanı sağlamaktadır.
Uygulama, çeşitli dillerde IHL anlaşmalarına ve Uluslararası İnsancıl Teamül
(Örf ve Adet ) Hukuku kurallarına kolay erişim sağlayarak, dünya çapında
IHL'nin tanınmasını ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
Altı dilde kullanılmak üzere tasarlanan, IHL dijital uygulamasında yer alan
tüm yasal anlaşma makaleleri ile örf ve adet hukuku kuralları, çevrimiçi veya
çevrimdışı, İngilizce ve Fransızca olarak açılabilir. İlgili belgelere Arapça,
Çince (Mandarin), Rusça ve İspanyolca olarak da erişim mümkündür.
Bu uygulama aynı zamanda içerdiği tüm metinler üzerinde doğrudan arama,
kaydetme ve paylaşım yapılmasını sağlayarak, IHL’in günlük olarak
uygulanmasının desteklenmesine etkili bir şekilde yardımcı olur.
ICRC, bu uygulamanın, profesyonellerin insani diyalog ve müzakerelerinde
IHL kullanımını artırmalarına, yasa ve siyasa tartışmalarında bilgilendirme
yapmalarına, IHL'nin öğretimi ve tanıtımına desteklenmesine ve sonuç
oılarak silahlı çatışmalardan etkilenen herkes için korumanın
güçlendirilmesine katkıda bulunabileceğini umuyor.
“IHL dijital uygulamasını paylaşarak Cenevre Sözleşmelerinin 70.
Yıldönümünü kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu sözleşmelerin küresel
önemini göz önüne aldığımızda - ki dünya çapında en az 196 ülke tarafından
onaylanmıştır - IHL dijital uygulaması, sözleşmelerin ve uluslararası insancıl

hukukun yaygınlaştırılması ve tanıtımı için yeni bir dijital yol
sağlayabilmektedir.”
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