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 الديباجة

 نص الديباجة 

 في نعقدالم الدبلوماسي، المؤتمر في الممثلة الحكومات ِقَبل من المفوضين أدناه، الموقعين إن
 جنيف اتفاقية مراجعة بقصد ، 1949 أغسطس/ آب 12 إلى أبريل/ نيسان 21 جنيف من
 ، 1929 ويولي  /تموز 27 في المؤرخة الميدان، في بالجيوش والمرضى حال الجرحى لتحسين

 :ما يلي على اتفقوا قد
 :التحفظات أو اإلعالنات 
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 المقدمة -1

تربط مجرد عبارة افتتاحية فهي تتكون من  ؛ديباجة االتفاقية األولى موجزة أيما إيجاز 100
ما على نحو بواعث كتابة النص نفسه  تذكر، لكنها لم التنفيذيةعنوان االتفاقية بأجزائها 

إلى الحكومات المشاركة في  ة الديباجةإشار بمعزل عن فتذكر الديابيج في المعتاد. 
إلى أن غرض المؤتمر كان مراجعة  إالتشر لم ، 1949 فيالمؤتمر الدبلوماسي المنعقد 

. وبناًء على ما سبق، قد 1929 في اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة
قد كان المؤتمر يد أن ب .كهذه الديباجة نمطي ص   ن التعليق على من غير الضروري  يبدو

 مشروعات تلك ال عدم إقرارمع . و الديابيج األكثر تفصياًل  مشروعات من  كثيرالناقش 
في التنفيذية في األحكام  الظهورفي النهاية، وجدت عناصر مهمة منها طريقها إلى 

وخلفيتها ، حيةفتتااالي بين يديك لهذه الجملة تالمناقشة البرر تاتفاقيات جنيف، ما 
 .اريخيةالت
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ديابيج التفاقيات جنيف الثانية والثالثة جرى إقرارها لتكون مماثلة  افتتاحيةجمٌل  ثم 101
 في البروتوكولين اإلضافيينالتنفيذية النصوص سبق ت، من ذلك عكسالوعلى  .1والرابعة
وموضوعهما  الصكينلهذين الخلفية التاريخية  انتذكر  أكثر تفصياًل  ديباجتان 1977لعام 

 2ا.مهوالغرض من

 الخلفية التاريخية -2

، باستثناء اتفاقية جنيف 1949 جنيف لعام اتفاقيات السابقة علىتفاقيات االاشتملت  102
الدول . فقد اشتملت تلك الديابيج على ، على ديابيج أكثر تفصياًل 1864المؤرخة في 

وذلك  ،االتفاقية الجديدةتها أو عدلتها حسناالتفاقيات السابقة التي  تحددو المعنية 
بإيجاز على الباعث على إقرار االتفاقية الجديدة. نصت ديباجة  صنباإلضافة إلى ال

 على ما يلي:1929المؤرخة في بشأن الجرحى والمرضى جنيف اتفاقية 

في تقليل الشرور المالزمة للحرب بالقدر الذي يقع  الرغبة   -بالقدر نفسه -إذ تحركها
ذ ترغب في الوصول باألحكام المتفق عليها في جنيف في في   22نطاق سلطتها، وا 

لتحسين حال الجرحى والمرضى  1906يوليو تموز/  6وفي  1864أغسطس آب/ 
كمالهاو إلى الوضع األمثل في الميدان الجيوش ب  3لتحقيق ذلك الغرض ... ا 

 إلىدولية للصليب األحمر االتفاقيات التي قدمتها اللجنة ال مشروعات من الديابيج  خلت 103
مراجعة بهدف الذي انعقد  1948 عامالمؤتمر الدولي للصليب األحمر في ستوكهولم 

بشأن الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، ولمراجعة  1929 في اتفاقيتي جنيف المؤرختين
شأن حماية المدنيين ، ولوضع اتفاقية جديدة ب1907 في اتفاقية الهاي العاشرة المؤرخة

                                                           
 ديابيج اتفاقيات جنيف الثانية والثالثة والرابعة. التعليقات على، انظر تفاصيللل 1
 فيين األول والثاني.البروتوكولين اإلضاِ  ديباجتي التعليقين علىللتفاصيل، انظر  2
 في ، واتفاقية الهاي العاشرة المؤرخة1906 في ، واتفاقية جنيف المؤرخة1899 في ديابيج اتفاقية الهاي الثالثة المؤرخة بالمثلانظر  3

إلى ما يلي "إذ  1906 في قية جنيف المؤرخةبشأن أسرى الحرب. أشارت ديباجة اتفا 1929 في ، واتفاقية جنيف المؤرخة1907
ذ ترغب  الرغبة   -بالقدر نفسه -تحركها لتحقيق هذا الغرض في في تقليل الشرور المالزمة للحرب بالقدر الذي يقع في نطاق سلطتها، وا 
فاقيتي جنيف الت. وفي النسخة األصلية ..." ،تكميلهاو  ،1864أغسطس آب/  22حكام المتفق عليها في جنيف في األ تحسين

المستخدمة في النص  للكلمات] إلى ذلك باستخدام كلمات مطابقة الديباجتانبالفرنسية، أشارت  الصادرة 1929و  1906المؤرختين في 
 :اإلنجليزي[

" également animés du désir de diminuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la 
guerre… ".  
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أن تترك مهمة صياغتها إلى المؤتمر الدبلوماسي اللجنة حيث آثرت الحرب  في وقت
 4.الالحق

ومع ذلك أقر مؤتمر ستوكهولم، بناًء على اقتراح الوفد الفرنسي، مشروع ديباجة لالتفاقية  104
 إدراج اقتراح إلىالدولية للصليب األحمر للجنة با داحما  ،5الجديدة المعنية بالمدنيين

يشكل "المبدأ الرئيسي الذي  بذلك االتفاقيات األربع، مرسيةمشروعات ة في الديباجة التالي
 االتفاقيات اإلنسانية":أساس 

حتى في  املزمً يًّا عالم يشكل مبدأ كرامتهالشخص اإلنساني واحترام احترام 
 .معاهداتغياب 

الحرب، كلُّ من ال  وقتفي  االحتراَم المستحق، هذا المبدأ أن ي منح يقتضي
بسبب المرض أو  عاجز عن القتالمباشرة في األعمال العدائية وكلُّ  يشارك
سر أو أي ظرف آخر، وأن يمنح الحماية من آثار الحرب، وأن األَ  أو الجرح
الرعاية والخدمة دون تفرقة على أساس العنصر بينهم  من يعاني من كل يمنح

 .رى أو الجنسية أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو أي صفة أخ
كما  االلتزام بهذا المبدأ، قصدهااألطراف السامية المتعاقدة على  يًّا رسمتؤكد و 

 اتبالقو والمرضى جرحى اللشروط هذه االتفاقية، على  اقه، طبقً تطبي تكفل
احترامها في وبكفالة ، وتتعهد باحترام االتفاقية المذكورة الميدانالمسلحة في 
 6جميع األوقات.

                                                           
 تحديدبعد إال التفاوض بشأنها عدم الوضع األمثل هو ن إيقول  رأي هناك، للمعاهدات التنفيذيمن النص  االديابيج ليست جزءً  أنبما  4

 :األساسي؛ انظر المعاهدةنص 
 Aust, p. 368, and Pazarci, p. 2, para. 1. 

 :ما يلي ينص مشروع الديباجة هذا على 5
التزامها بالوصول إلى اتفاق لحماية السكان المدنيين من أهوال بوعي منها بتتعهد األطراف السامية المتعاقدة، 

للحضارة، وأن تطبق على األخص القواعد المنصوص  امبادئ حقوق اإلنسان التي تشكل ضمانً الحرب، باحترام 
 عليها فيما يلي في كل وقت وكل مكان:

 .هم البدنيةسالمتأو اتهم حيوجوب حماية األفراد من العنف الذي يمارس ضد  (1)
 حظر أخذ الرهائن. (2)
 اسابقً  احكمً  حسب األصول المرعيةإال إذا أصدرت محكمة مشكلة عدام اإلعدم جواز تنفيذ أحكام  (3)

 أنها ال غنى عنها. المتمدنةإضافة الضمانات القضائية التي ترى الشعوب جب تو ، بذلك
 .مطلًقا احظرً  كان نوعه يًّاأحظر التعذيب  (4)

اإلنساني دون اإلخالل بالشروط الخاصة التي تنص الدولي قانون الد التي تشكل أساس يجب احترام هذه القواع
 .المحميينعليها هذه االتفاقية لصالح األشخاص 

 .113، صفحة 1948االتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم عام  مشروعات انظر 
6 ICRC Remarks and Proposals on the 1948 Stockholm Draft, pp. 8, 26 and 36. 
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التي شكلت لمناقشة عبر لجانه الثالث  ،1949لعاموماسي تناول المؤتمر الدبل 105
ودارت مناقشات حادة داخل هذه اللجان  7.مسألة الديابيج ،االتفاقيات األربع مشروعات 

 االتفاقياتإلى على ضم الديابيج اعتراض جوهري أي ومع غياب بشأن هذه المسألة. 
صعوبة االتفاق على  بتوهو ما أثالديابيج المقترحة، مشروعات لى األربع، أو ع

. وقد أدى اقتراح الكرسي الرسولي على األخص "بوجوب على وجه التحديد ضمونهام
أبرزت مقترحات أخرى أهمية  8اإلشارة إلى اإلله بشكل ما في كل ديباجة" إلى جدال.

عند عقوبات  توقعاإلشارة إلى أن تمنع الدول األطراف انتهاكات معينة لالتفاقيات وأن 
 9.بعينها مخالفاتاقتراف 

أن غياب الديباجة أفضل من رأى  الدبلوماسي المؤتمروحيث إن ، المطاف نهايةوفي  106
قررت اللجان الثالث عدم  10،االتفاق عليها باإلجماعإلى  الوصولأت يتلم  ديباجةوجود 

 11إقرار أي من الديابيج المقترحة.

 في ت جنيف األربع المؤرخةتفاقياالموضوعية  ديابيج يقر المؤتمرونتيجة لما سبق، لم  107
الديابيح التي نوقشت في المؤتمر  مشروعات  في. ولكن وجدت عناصر مهمة 1949

من االتفاقيات، وعلى األخص  التنفيذيةاألجزاء الظهور في إلى الدبلوماسي طريقها 

                                                                                                                                                                      

ان ،كذلك ،الدولية للصليب األحمرواقترحت اللجنة   ،السابق المرجعانظر  .لمشروع االتفاقية الجديدة بشأن المدنيين بدياًل  يًّاإضاف صًّ
 .67و  66الصفحتين 

 .33أ(، صفحة -2المجلد )، 1949المحضر النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام  انظر 7
، والمشروع الذي 1929 في اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى المؤرخة جعرالى مهمة مناقشة المشروع الذي أوكلت إلى اللجنة األو 

لى اللجنة الثانية مهمة مناقشة المشروع الذي و ، 1907 في اتفاقية الهاي العاشرة المؤرخة راجع اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب  راجعا 
لى اللجنة الثالثة1929 في المؤرخة  مناقشة مشروع االتفاقية الجديدة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.مهمة  ، وا 

 .114إلى  112أ(، الصفحات من -2المجلد )، 1949المحضر النهائي لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام  انظر 8
 .165صفحة ،  هنفس السابق المرجعانظر  9

الديباجة التي سيجري بوجوب أن تكون بأن أوصت  [ة للصليب األحمراللجنة الدولي]"جازفت"  المناقشةثناء على سبيل المثال، أ 10
وهو مبدأ احترام معاناة اإلنسانية. كان الغرض من  –عليه االتفاق الجميع  يستطيععلى األقل  امبدأ واحدً مجسدة ، وحدةإقرارها عنصر 

 ،تلك األحكام وضعألهمت ى بواعث فلسفية أو ميتافيزيقية ، وليس علالقانون اإلنسانياتفاقيات  الواردة فيعلى األحكام  االتفاقالمؤتمر 
 .166صفحة السابق،  المرجع؛ انظر قد تختلف من أمة إلى أخرى." بواعثوهي 

إلى  777، ومن 697إلى  691الصفحات من  السابق، المرجعومن بعدها الثانية عدم إقرار ديابيج، انظر  قررت اللجنة الثالثة أوالً  11
، 398إلى  393، والصفحات من 367و 366 الصفحتين، و 323و 322)اللجنة الثالثة( والصفحتين  813و 807 والصفحتين، 782

 )اللجنة الثانية(. 561وصفحة 
عدم إضافة ديباجة إلى مشروعي االتفاقيتين التي أوكلت إليها مهمة مناقشتهما؛  -اأيًض  -وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة األولى

وكانت قد أقرت قبل ذلك مشروع نص ديباجة فصلته مجموعة العمل التي شكلت لذلك  .182و  181لصفحتين ا السابق، المرجعانظر 
 .168إلى  164الصفحات من  السابق، المرجعانظر  الغرض؛
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المشتركة التي تحكم  3المادة  الذي تنص عليه بالمعاملة اإلنسانية األساسي االلتزام
 12ات المسلحة غير الدولية.النزاع

احاألمر بالمعاملة اإلنسانية بوصفه  كانإذا  108  غير الدولية المسلحة في النزاعات أدنى دًّ
يجب أن يكون واجب التطبيق على النزاعات ( a fortiori) فمن باب أولى ،امنطبقً 

األمر . وبذلك يمثل هذا ذلك األمر ديباجة االتفاقيةتكرر الدولية، حتى إن لم المسلحة 
 اتفاقيات جنيف. جميع في امشتركً  يًّا رشادإمبدأ 

 المناقشة -3

 اشرطً ه حسبانب ذلكينص على أن القانون الدولي ال  مع المعاهدات عادة بديباجة  تمهد 109
المعاهدة أو تشير  وضع. تذكر الديابيج الدول أو ممثلي الدول الذين شاركوا في سيًّاأسا

ليست و  13.إقرارها بواعث اأعم إلى الدول األطراف فيها؛ وعادة ما تذكر أيًض  بصفة
وبالتالي  ،جزٌء من سياقها بل هي ،14في المعاهدة التنفيذيةمن البنود  االديباجة جزءً 

قد  والسبب في ذلك على األخص أنها ؛في تفسير المعاهدة لالسترشاديمكن الرجوع إليها 
 15اهدة والغرض منها.المعموضوع لى ع امؤشرً تعطي 

األولى موجزة للغاية. فإلى جانب جنيف الجملة االفتتاحية التي أ قرت ديباجًة التفاقية  110
اإلشارة إلى "الموقعين أدناه، المفوضين من ِقَبل الحكومات الممثلة في المؤتمر 

أشارت آب/ أغسطس"،  12نيسان/ أبريل إلى  21في جنيف من  نعقدالمالدبلوماسي، 
بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى "أن المؤتمر قد انعقد إلى فقط 

 ".1929 ويوليتموز/  27والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 

 1929 المؤرخة فيواالتفاقية  ،العالقة بين االتفاقية األولى من ناحية 59تشرح المادة  111
 والتي تنص علىة من ناحية أخرى، السابق األخرى  المشار إليها في الديباجة واالتفاقيات

في العالقات بين األطراف  "االتفاقيات السابقة عليها تلكأن االتفاقية األولى "تحل محل" 
 16السامية المتعاقدة".

                                                           
 .2 المشتركة، القسم 3المادة  التعليق علىللتفاصيل، انظر  12

13 See Aust, pp. 366–367; Mbengue, para. 1; and Pazarci, p. 3, paras 5–6. 
14 For a discussion, see Mbengue, paras 11–14. 

 (؛2)-(1)31(، المادة 1969لمعلومات بشأن الوظيفة التفسيرية للديابيج، انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ) 15
Gardiner, pp. 192, 194 (fn. 162) and 196–197; and Mbengue, paras 3–5. 

 .3198، الفقرة 59المادة  التعليق علىانظر  16
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 األمر الذي، 1949 في إضافية إلقرار االتفاقية األولى المؤرخة االديباجة أسبابً  لم تورد 112
االتفاقية والغرض  موضوع الوقوف على الحاجة إلى عند الفائدةمحدودة جعلها ديباجة 

 السابقتين االتفاقيتين ديباجتيالنظر في ب هماستنتجيأن المرء ستطيع ي ،ومع ذلكمنها. 
اتفاقية جنيف األولى  موضوعوعليه يكون  1929.17و 1906في  المؤرختين عليها

بالقدر الذي يقع والغرض منها هو "تقليل الشرور المالزمة للحرب  1949 في المؤرخة
القوات بقانونية لتحسين حال الجرحى والمرضى  بوضع قواعد 18،"ة الدولفي نطاق سلط
 ميدان.الالمسلحة في 

                                                           
ديباجة كما  1864 في وال تتضمن اتفاقية جنيف المؤرخة (.1929( واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى )1906اتفاقية جنيف ) 17

 .اأشرنا سابقً 
 .التعليقمن هذا  2القسم  االديباجة؛ انظر أيًض  (،1929جنيف بشأن الجرحى والمرضى )انظر اتفاقية  18
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