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 مايو يوم القانون الدولي االنساني 9بيان بمناسبة يوم 

 في دول منظمة التعاون االسالمي

 

عاما بالتقويم الهجري عن صدور الوصية  اإلنسانية الخالدة التي صدرت عن الخليفة   0341بمناسبة مرور  

الموافر التاسددم من مايو هجري (  00صددفر سددنة    03يوم السددبت األول ابي بكر الصدددير ر ددي ه عن  

ميالدي (، إلى  أسددامة بن ديد ر ددي ه عنهما، عندما أرسددل  بقيادة جيا إلى المددام، امت ا    246سددنة   

يا أيها الناس  قفوا أوصيكم بعمر فاحفظوا عني، ” لوصدايا الرسول صلى ه علي  وسلم، بوصيةة جا  فيها  

لوا و  تقتلوا طفال  صدددددغيرا  و  مددددديخا  كبيرا  و  امرأة، و  تعقروا   تخونوا و  تغلوا و  تغدروا و  تم 

ون  نخال  و  تحرقوه، و  تقطعوا مددجرة م مرة، و  تحبحوا مدداة و  بقرة و  بعيرا  إ  لم،كلة، وسددوو تمرة

بآنية  مب،قواٍم قد فرغوا أنفسدهم في الصدوامم فدعوهم وما فرغوا أنفسدهم ل ، وسدوو تقدمون على قوم ي،تونك

 – 632/6المصدددر  الطبري ” .  * فيها ألوان الطعام، فإحا أكلتم منها مدديًا  بعد مددي  فاحكروا اسددم ه علي  

 ( .061/6تاريخ اليعقوبي 

في حا ت الحرب من أجل الحفاظ على غير مسددبور  نظاما وأسددلوبا إنسددانيا هحه الوصددية   و ددعتقد و   
م والبروتوكو ن الم افان إليها 0131فاقيات جنيو فيما بعد وحتى عام بها سلسة ات اخحتاإلنسدان والبيًة، 

 م .0111عام 

تتوج  اللجنة ا سدالمية للهالل الدولي إحد  المسسدسدات المتخصصة لمنظمة التعاون ا سالمي إلى الدول   
ر والصددددليب ا ع ددددا  وخاصددددة اللجان الوطنية للقانون الدولي ا نسدددداني والجمعيات الوطنية للهالل األحم

مستمر ودرا  خارجية  دول منظمة التعاون اإلسدددددالمي، في   عن رالصددددداد بالقراراألحمر بها إلى التحكير 
  30/0ICHADم، رقم 6102مددايو   62 – 61دورتد  ال ددانيددة واألربعين المنعقددة بمدددينددة الكويددت في الفترة 

مايو ، من كل عام يوما وطنيا للقانون الدولي اإلنسددددددداني  1بدالموافقة علي اعتماد يوم ”  60و61الفقرتين  

الدول األع دا  إحيا  هحا اليوم واغتنام  فرصددة  ومطالبة تخليدا لحكر   صددور هحه  الوصدية اإلنسددانية ، 
اإلسدددالمية حات الصددلة، وخاصدددة القواعد   تخاح تدابير ملموسددة، لتعديد القانون الدولي اإلنسدداني واألحكام

هحا القانون في جميم أحكام  الواردة في الوصددددددديدة وتطبيقدات التراي التاريخي لأسدددددددالم، من أجل احترام 
 ”.حا ت تطبيق  والعمل علي قمم انتهاكات 

 لهالللالوطنية  جمعياتوالالوطنية للقانون الدولي اإلنسددداني،  الدولي اللجاناللجنة ا سدددالمية للهالل  دعووت

في  دول منظمة  القانون الدولي اإلنسدددددانيمايو يوم  1 يوم  األحمر والصدددددليب األحمر إلى إحيا  مناسدددددبة 

 الدعوة ب  من فعاليات مواجهة  جاًحة الكورونا التي تتركد عليها الجهود ا نسانية كافة  ،التعاون ا سالمي
والعمل المنادعات المسدددلحة  ا القانون في جميم حا تمن أجل احترام هح في هحا المدددهر رم دددان الكريم 

 قمم انتهاكات . تطبير أحكام  و على

 

 ادارة اللجنة ا سالمية للهالل الدولي                                                                       
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Statement 

on occasion of  May 9 as International Humanitarian Law (IHL) Day 

In the OIC countries, 

 

 On the occasion of Al-Wasiya  since  1430 years in the Hijri calendar issued the 
immortal human Al-Wasiya  by the first caliph Abu Bakr Al-Siddiq, may God be 
pleased with him, On Saturday, 14 Safar (11 Hijri), on 9, May (632 AD), Abu Bakr al-
Siddiq recommended Usama bin Zayd, may Allah be pleased with them, when he 
sent him under the command of an army to Al Sham, and in compliance with the 
order of the Messenger of Allah peace be upon him "Oh people Let me willed you 
with ten wills so remember :Do not betray, do not distort a dead body, do not kill 
a child, an old man or a woman ,do not cut down or burn a palm tree or a fruitful 
tree and do not slaughter a sheep, a cow or a camel only if it is to be eaten.  
Moreover, you will pass by people who adhere to their hermitages so leave them 
to what they are busy with, and you will come to people who will set before you 
the most delectable dishes of food so if eat and eat then say. In the name of Allah, 
the most Merciful and the most Gracious". "(Source: Al-Tabari 246/2 - Yacoubi 
history 127/ 

This Al-Wasiya  set out an unprecedented humanitarian legal system and style in 
war situations in order to preserve humans and the environment, which was 
adopted by the series of Geneva Conventions later until 1949 and the two protocols 
added to it in 1977. 

The Islamic Committee for International Crescent (ICIC) , one of the specialized 
institutions of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) . Address  to OIC 
member States, in particular  the national committees of international 
humanitarian law and Red Crescent and Red Cross societies, to recall the resolution  
issued by the OIC Conference of Foreign Ministers, in its 42nd  session held in Kuwait 
on  27 -28  May, 2015, No. 41 / 1ICHAD, paragraphs 20 and 21, 

adopted Resolution No. 41/1, paragraphs 20 and 21, "approving the adoption on 
May 9 of every year IHL national day to commemorate this humanitarian :,, Wasyia 
on May 9th of each y as national day of international humanitarian law .The 
resolution called upon OIC Member States to revive this day and take the 
opportunity to take concrete measures to promote IHL with the relevant Islamic  



 

 

 

provisions, in particular the rules contained in Al-wasyia and applications of the 
historical heritage of Islam, in order to respect the provisions of this law in all cases 
of its application and work to suppress its violations.” 

The ICIC  calls on the National Commission  of IHL, the Red Crescent and the Red 

Cross Societies to revive an event on May 9, Day of IHL in the OIC Member States , 

within the activities of facing the Corona pandemic, which focuses by all 

humanitarian efforts in this holy month of Ramadan In order to respect the  IHL in 

all cases of armed conflicts  and work to implement its provisions and suppress its 

violations. 

 


