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 ماوريرتوطئة بقلم بيتر 

 رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

اتفاقية لى ع تعليق أول عندما ُكتبهذها  األكانت أهوال الحرب العالمية الثانية ال تزال حاضرة في 
التي سادت في المؤتمر  اإلنسانيةُ  الروحُ حاضرًة كهذلك كانت  ، لك 1952جنيف األولى في عام 

. وها نح  اممكنً  ااتفاقيات جنيف أمرً قرار ، والتي جعلت م  إ1949 عام المنعقد فيالدبلوماسي 
 هذلك التاريخ. بعدستي  سنة و  انقضاء نيفبعد  تناقض مماثلنجد أنفسنا في مواجهة 

ب األحيا  التي تتسم في أغل ههذا اليوم،النزاعات المسلحة وتعقد  تشظيي تزايًدا ففم  جهة، نشهد 
 ،لك النزاعاتت تخلقها المأساة التي يومًيا، ،تنقل لنا وسائل اإلعالم المتنوعةو بعدم احترام القانو . 

ساءة  ،أو المكرهة على الفرار م  ديارها معاناة االطفال، ويأس األسر العالقة في الحصاراتمثل  وا 
م  القواعد  معاملة الجرحى والمرضى. وم  الجهة األخرى، اتفق المجتمع الدولي على إطار

نح  ندرك أ  القيم التي َوجدت طريقها إلى اتفاقيات و م  هذي قبل.  أكثر قوًة وشمواًل  القانونية
ناس حول تزايد م  المعدد  يؤم ال يتجزأ م  تراثنا اإلنساني المشترك، حيث  اجنيف أصبحت جزءً 

 ، بتلك القيم.اوأخالقيً  ا، قانونيً اراسخً  اإيمانً العالم 

انو ، ولمنع لمعاناة وانتهاك القلللتصدي : لقدرتنا على العمل تحد  هو  في هذاته ههذا الواقع المتناقض
 وقوع تلك المعاناة وهذلك االنتهاك م  األساس.

و جزٌء م  دور هو  ،اإلنسانيالدولي للقانو   مشتركفهم   للوصول إلىالجهود العمل  تلك ويبرز في
عماء مع جميع األطراف المعنية، ال سيما الز عبر التواصل اللجنة الدولية للصليب األحمر وواليتها، 

 ا، وأخيرً ءالقضاو السياسيي  والدينيي ، وصناع الرأي والسياسات الرئيسيي ، والدوائر األكاديمية، 
 ، حاملي السالح.اوليس آخرً 

بي   لماثلااتفاقية جنيف األولى على المحدث  التعليق طيتقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر 
سد الهوة حو نالمشترك يفيد منها الممارسو  والباحثو  بحسبانه جزًءا م  سعينا أيديكم أداًة جديدًة 

 مطبق على أرض الواقع.هو  كماوالقانو   بحالته الراهنة بي  القانو  

م  ارسي  ماتفاقيات جنيف األربع كانت مفيدة للم للتعليق علىنح  ندرك أ  الطبعات األولى 
 مر وقت طويل منهذ نشر تلك الطبعاتوقد لقضاة واألكاديميي . وكهذلك لوالمدنيي   العسكريي 
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 اكبيرً  اخبرة طويلة في تطبيق اتفاقيات جنيف وتفسيرها في سياقات تختلف اختالفً  خاللهاكتسبنا 
، اعاتقه على هذت اللجنة الدولية للصليب األحمرع  تلك التي أدت إلى إقرارها. ولههذا السبب، أخ

القائمة وا عداد دليل جديد  التعليقاتهي تحديث جميع  جسيمةمهمة  سنوات خمس مضت،منهذ 
الل خصدرت محاكم الدول و التفسيرات  م  بينهام  المصادر متنوعة مجموعة اعتمدت فيه على 

ققنا أول األولى، نكو  قد حجنيف اتفاقية على  تعليقالالعقود الماضية. وبنشر الجزء األول، وهو 
 .مرحلي   هدف  

 فهي. اتتعليقال تحديث يمكنها م  اإلشراف على فريًدا اتحتل اللجنة الدولية للصليب األحمر موقعً 
مالء الهذي  الز  مساهماتالمحدثة م  التعليقات تستفيد و ، وواقع العملتجمع بي  منظوري القانو  

راء لى آعالمحدث  التعليق انفتحم  األهمية،  نفسه الجوانب م  عملنا. وعلى القدر تلكيمثلو  
على  قات  تعليالهذي  صاغوا  ة عالمية م  الباحثي  والممارسي شبك أطلقتهاخارجية غير مسبوقة 
نهائي النص الجاء وراجعوا كل المسودات وقدموا المشورة. وبههذا  جنيف مواد بعينها في اتفاقية

 .ثي تضافرت فيها جهود عدد م  الباحعملية ل انتاجً 

هو فالقواعد في سياقها.  كما يضع تلكبشأ  قواعد اتفاقية جنيف  االجديد إرشادً  التعليقيقدم و 
تفسير اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانو  ويوضح في الوقت عينه وجهات النظر عرض ي

الدولية للجنة ا وستلتفتالتي تتطلب المزيد م  النقاش واإليضاح. المسائل و  المتباينةالرئيسة 
 تاأ  الممارس مع إدراكها ،في عملها اليومي المحدث التعليقههذا بحق إلى للصليب األحمر 

 والتفاسير قد تتطور مع مرور الوقت.

زيل م  الجأعطوا، دو  ض ، الهذي  اللجنة الدولية للصليب األحمر ع  امتنانها للخبراء عرب وت
. (peer reviewers) والمراجعي  القرناء خص بالهذكر المساهمي  الخارجيي وت، وقتهم وخبرتهم

هذي  وفريق المشروع وأعضاء هيئة العاملي  اآلخري ، ال التحريرأعضاء لجنة إلى تتوجه بالشكر كما 
 ه.ث ثمارَ المحد   التعليقأ  يؤتي  في يرجع إليهم الفضل

لى  الدولية للصليب األحمر، اللجنةو  بتقديمها ههذا المجلد إلى الدول األطراف في اتفاقيات جنيف وا 
لى القضاة والباحثغيرها م  المنظمات اإلنسانيةت الصليب األحمر والهالل األحمر و اجمعي ي ، ، وا 

لى األطراف   تعليقاتالنب ا، إلى جالتعليقأ  يوضح ههذا في  يحدوها أمل صادقاألخرى، المهتمة وا 
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 كفالة وأ  يساعد في ،ومغزاهااألخرى التي ستصدر في السنوات القادمة، معنى اتفاقيات جنيف 
 م  الحماية لضحايا الحرب.قدر أكبر 


