
 

 

 

 

 

  1949عام  المعقودة في جنيف اتحالة البروتوكولين اإلضافيين التفاقي
 عات المسلحةا المتعلقين بحماية ضحايا النز 

 
 لبنان أهمية كبرى لتعزيز تطبيق احكام اتفاقيات القانون الدولي االنساني، لذلك اتخذ جملة من يولي

 على الصعيد الوطني من خالل الخطوات التالية: هاوتنفيذ هااإلجراءات والتدابير التي تساهم في نشر 
 
التي يدخل ضمن  لدى الجيش اللبناني مديرية القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانتطوير وتعزيز  -

تدريب واالدماج ضمن التعليمات، ، من خالل النساني في الجيش اللبنانيالدولي اإل مهامها نشر القانون 
رصد االنتهاكات و مراقبة تطبيقه من قبل الوحدات العسكرية، و  ،التدريبية امر العمليات والبرامجو وأ

 وتوثيقها. 
الزامية تدريب وحدات الجيش بصورة مستمرة حول القانون الدولي اإلنساني مع توافر نظام رقابة صارم  -

 .(، إفادات دورية، تفتيشات مفاجئةللتأكد من فعالية هذا التدريب )برامج سنوية
اعداد وتعميم مرجع تدريبي في مجال القانون الدولي اإلنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر  -

 بما يتوافق مع االلتزامات الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت الملحقة بها. 
كرية في جميع مستقلة واساسية ضمن مناهج التدريب العس مادةدة القانون الدولي اإلنساني كادماج ما -

 تطال مختلف الرتب وتشمل كافة المستويات التدريبية. و المعاهد والكليات العسكرية اللبنانية، 
تعميم منشورات على الوحدات العمالنية بالشارات المميزة الواجب احترامها وتزويد كل فرد من القوات  -

تتضمن اهم مبادئ وقواعد القانون  المسلحة اللبنانية بمطبوعة حول مبادئ سلوك العسكري في الميدان،
 .الدولي اإلنساني

تنظيم عدد من الدورات التدريبية لضباط ورتباء الجيش اللبناني في مجال القانون الدولي اإلنساني  -
)تأسيسية، مدرب، مستشار، تخصصية في مواضيع محددة منها "االستهداف من الجو، قواعد االشتباك، 

."( وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمات حكومية وغير المحكمة الجنائية الدولية..
 حكومية، دولية ومحلية.

تنظيم نشاطات تدريبية )القاء محاضرات، دورات( لطالب الجامعات الخاصة والوطنية بهدف نشر معارف  -
 القانون الدولي اإلنساني خارج المؤسسة العسكرية. 

 
                                                                              



 
استحداث وظيفة مستشار في القانون الدولي اإلنساني على المستويات كافة )قيادة الجيش، الوحدات  -

أنيطت به مهمة اسداء المشورة  ،1977من البروتوكول األول لعام  82العمالنية...( تنفيذًا للمادة 
 وتنفيذ خطط واوامر العمليات.  القانونية خالل وضع

اصدار األوامر الواضحة للوحدات المشاركة في العمليات العسكرية للتشدد في تطبيق مبادئ القانون  -
وأخذ االحتياطات الالزمة خالل االستهداف للحد من  ،الدولي اإلنساني خاصة التمييز، التناسب، الضرورة

 الخسائر الجانبية. 
 عيان الثقافية". ــ "كفالة حماية األذية متوافقة مع التزامات لبنان لــاتخاذ إجراءات تنفي -
او تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة  استصدار تعليمات واتخاذ تدابير لضمان تنفيذ احكام اتفاقية حظر -

 يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية األثر وثالثة من البروتوكوالت الملحقة بها. 
نظام لرصد ومحاسبة أي مخالفة ألحكام القانون الدولي اإلنساني يخضع مرتكبها لعقوبات مسلكية توافر  -

 وقضائية وفقًا للصالحية. 
نساني على الوحدات العسكرية كافة مقرونة بتعليمات داخلية  تلزم التشدد تعميم قواعد القانون الدولي اإل -

 في تطبيقها عند ادارة العمليات العسكرية. 
لوطني في مجال القانون الدولي لقاء محاضرات على الصعيد اانتداب ضباط من الجيش اللبناني إل -

 نساني حول حماية المدنيين خالل العمليات العدائية.اإل
حداث التي جرت في منطقة في بيروت حول األ حمراأل القيام بحوار بناء مع اللجنة الدولية للصليب -

حكام القانون المشاركة في العمليات بأد وحداته ا الجيش اللبناني لضمان تقي  اتخذهعرسال واالجراءات التي 
 الدولي االنساني ذات الصلة. 

ام الثقافة ونيسكو اإلقليمي في بيروت لضمان احتر عمل إقليمية بالتعاون مع مكتب األتنظيم ورشة تم  -
الثقافية في النزاعات المسلحة"، فراد القوات المسلحة حول "حماية الممتلكات أوتراث الشعوب من قبل 

مخصصة لإلناث العامالت في المجال العسكري في كل من لبنان واألردن والعراق وقوات األمم المتحدة 
 (. UNIFILالمؤقتة في لبنان )

بهدف تعزيز قدرات أصحاب القرار في مجال القانون الدولي اإلنساني، شارك عدد من ضباط الجيش في  -
بعض لجان المحاكمات الصورية المنظمة من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر منها لجنة تحكيم 

ي، لجنة تحكيم المحاكمة الصورية اإلقليمية على صعيد الدول العربية في مجال القانون الدولي اإلنسان
المحاكمة الصورية حول القانون الدولي اإلنساني في بيت المحامي ولجنة تحكيم المرحلة النهائية لمسابقة 

 المحكمة الصورية لطلبة كلية الحقوق. 
تعديل بعض مواد النظام العسكري العام المتعلقة باحترام القانون الدولي اإلنساني لتعزيز حماية الفئات تم  -

 . (وغيرهم)األطفال، النساء، االسرى  بموجب هذا القانون  المحمية
 


