
  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

1 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 

 مال املؤتمراتأع
 

+961- 71053262  -  08 .ب.ص –فرع أبي سمراء : طرابلس/ لبنان    
 

 2014 أغسطس  19 - 20 الجزائر :الرابع الدولي المؤتمر

 

 

ISSN 2409-3963 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

2 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

3 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

4 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 
 ...توطئة

 

، عبارة عن ؾبموعة من القواعد اليت "قانوف النازعات اؼبسلحة"، أك "قانوف اغبرب"القانوف الدكِف اإلنساين، أك 
 ربمي األشخاص الذين ال يشاركوف يف القتاؿ أك َف يعودكا قادرين على اؼبشاركة فيو خبلؿ نشوب النزاعت اؼبسلحة،

. من أجل اغبد من معاناة اإلنساف كتفاديها

كتعترب قواعد كمبادئ القانوف الدكِف االنساين قديبة قدـ اغبركب كالصراعات اليت كانت كالزالت تزىق أركاح مبليُت 
.  من اؼبدنيُت من أطفاؿ ككبار السن كنساءا، كتشرد العائبلت كتتسبب يف انتشار الفقر كاألمراض

اػباصة بتحسُت حاؿ  1864ق القواعد كاؼببادئ، فلقد كانت إتفاقية جنيف األكُف لعاـ أما من حيث تقنُت ىذ
اعبرحى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف، أكؿ كثيقة دكلية نضمت اغبركب لتيوضع بعدىا ؾبموعة متكاملة من 

، اليت صاغت قواعد 1977لعاـ  كبرتوكوالهتا االضافية 1949الوثائق الدكلية أبرزىا إتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 
غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة كاغبد من أساليب ككسائل القتاؿ كضباية األعياف، كصوال إُف تأسيس احملكمة اعبنائية 

. ، اليت جرمت جرائم اغبرب كحددهتا كاسقطت عنها التقادـ1998الدكلية الدائمة كفقا التفاقية ركما لعاـ 

ؽ الدكلية اليت تعٍت بالنزاعات اؼبسلحة كاغبد من أثارىا السلبية، كانشاء مؤسسات دكلية رغم كثرة كتنوع الوثائك
زبفف من معاناة الضحايا كاللجنة الدكلية للصليب كاؽببلؿ األضبر، أك ـبتلف أجهزة منظمة األمم اؼبتحدة، كمنظمات 

ين من أىم  الوسائل سيما يف زمن انتشار اغبركب اجملتمع اؼبدين، تبقى الًتبية على مبادئ كقواعد القانوف الدكِف اإلنسا
. كالنزاعات اؼبسلحة

كمن حرص مركز جيل البحث العلمي على اؼبسانبة يف نشر مبادئ القانوف الدكِف االنساين كتربية األجياؿ الصاعدة 
العاؼبي للعمل ، احتفاال باليـو 2014اغسطس  20ك  19عليها، نظم مؤسبره الدكِف الرابع باعبزائر العاصمة يومي 

الدعوة لنشر أكراؽ "باحثا من عدة دكؿ  عربية ، كمن أىم ما جاء بتوصياتو  44كلقد شارؾ يف ىذا اؼبؤسبر االنساين، 
". العمل اؼبقدمة خبلؿ اؼبؤسبر كتوزيعها

عايَت الشكلية كمن ىذا اؼبنطلق يضع اؼبركز ربت تصرفكم أىم األحباث العلمية اؼبشاركة هبذا اؼبؤسبر كاليت التزمت باَف
يف إثراء اؼبكتبات بالدراسات كالبحوث العلمية اليت تلتمس قضايا  اؼبوضوعة من قبل عبنتو العلمية اؼبوقرة، كمسانبة منو

. العصر كمتطلبات الواقع يف العاَف اإلسبلمي

 

 سرور طالبي المل. د/ رئيسة المؤتمر 
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 الفهرس
الصفحت   

9  حامعت ؤبى بكش   -بذيش يحي . ؤ/ دوس اإلاىظماث الذوليت  في الخعشيف بلىاعذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي عبر آليت اليشش

  بللايذ 

19  حامعت ؤبى بكش بللايذ   -غشبي صىسيت  .ؤ/ دوس الهيئاث ؤلاوعاهيت في وشش اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي  .

27  حامعت محمذ  –سياض شخىح .ؤ/  دوس اللجىت الذوليت للصليب ألاحمش في وشش اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في صمً العلم

 بىضياف 

43  حامعت الحاج لخضش  -بً بىعضيض ؤظيت . ؤ/  اإلاىظماث غير الحكىميت كألياث دوليت لخطبيم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي  

57  بشصيم .  ؤ/  حكىميت للصليب ألاحمش في جطىيش و ضمان جىفيز اللاهىن الذولي ؤلاوعاويدوس اإلاىظمت الذوليت غير ال

حامعت مىلىد معمشي  -خالذ 

71   مشكض حيل  -د عبذ العضيض خىفىس ي / حهىد اللجىت الذوليت للصليب ألاحمش في وشش كىاعذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي

 البحث العلمي

93  حامعت عبذ الشحمان ميرة  -الميت ؤوبىصيذ . ؤ/  حمش في حعضيض العمل ؤلاوعاويدوس اللجىت الذوليت للصليب ألا  

105   بً صغير عبذ اإلاىمً . ؤ/  عشاكيل وشش وحعضيض مبادد اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ععل الصعيذ الذولي والذاخعي للذول-  

مشكض حيل البحث العلمي 

127   حامعت مىلىد معمشي  -كاسة وليذ . ؤ/  ائمالحم لخلص ي الذولیت للجىت ؤلاوعاوی  الذوس   

135   دوس حامعت الذول العشبيت في جحليم الششاكت بين مىظماث اإلاجخمع اإلاذوي واإلاؤظعاث الحكىميت لخعضيض اللاهىن

يحي فاسط باإلاذيت . حامعت د-حهاد الغشام .  د/   الذولي ؤلاوعاوي

149  حامعت ؤمحمذ بىكشة -بً عياد حليلت .  د/ هىن الذولي ؤلاوعاويحهىد اإلاىظماث الذوليت في وشش و حعضيض اللا 

161  ابً  حامعت    -صيـــباس الــشارلي.  ؤ/  فعاليت الجهىد اإلابزولت للمىظماث الذوليت في حعضيض اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي

  خلذون جياسث 

173  كادة . ؤ/ مشة مً مىظىس محكمت العذل الذوليت كشاءة في اللىاعذ العشفيت و آلا: احترام اللاهىن الذولي الاوعاوي

مشكض حيل البحث العلمي  -عافيت 

181  هجيب بً . د جكامل ؤم حعاسض في جكشيغ جطبيم اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ؟: مجلغ ألامً واإلاحكمت الجىائيت الذوليت

 اإلاعهذ ألاععل لإلعالميت بالكاف -عمش عىيىاث
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191   دواعش عفاف . ؤ/  اللضاء الجىائي الذولي كأليت لخىفيز كىاعذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاويدوس مجلغ ألامً في جفعيل- 

 1حامعت الجضائش 

209  حامعت مىلىد معمشي    -بشاهيمي صيىت . ؤ/  دوس اللجىت الىطىيت في جفعيل ووشش اللاهىن الذولل ؤلاوعاوي في الجضائش

223  حامعت ؤبىبكش   – بً عضة حمضة .ؤ/  لذولي الاوعاوي ععل الصعيذ الىطنيآلالياث الىكائيت لخفعيل جطبيم اللاهىن ا

  بللايذ 

235  3حامعت الجضائش   -ساهجت صكيت. ؤ/  دساظت فعاليت اإلاجخمع اإلاذوي في الجضائش في حعضيض ثلافت اللاهىن الذولي الاوعاوي 

253  ؤبىبكش بللايذ    -عبذ الحكيم بىحاوي. ؤ/ سة ؤلاعالم وعالكخه باللاهىن الذولي ؤلاوعاوي بين ألاهميت والخطى  

267  بىصيذي . ؤ/  دوس وظائل ؤلاعالم في الخعشيف باللاهىن الذولي الاوعاوي في ضىء العىإلات والخغيراث الذوليت اإلاعاصشة

  حامعت ؤبى بكش بللايذ  -خالذ  

283   ول عشيف باللاهىن الذّت
ّت
حامعت  -سحيمت الطيب عيعاوي . د/ ي ؤلاوعاويفعاليت ؤدواث ووظائئ ؤلاعالم الجذيذ في الخ

الشاسكت 

301  حامعت عباط لغشوس   -لطـيفــت جحــيـــش . ؤ/  دوس وظائل الاعالم الاحخماعيت في الخعشيف باللاهىن الذولي الاوعاوي

311  لىادي حامعت ا -عبذ الشصاق باللمىش ي . ؤ/  دوس اإلاىاهج الخعليميت في جحليم ثلافت العلم الاحخماعي

319  حامعت يحي فاسط    -عشابـجي إيمان.ؤ/   الىظام التربىي في الجضائش و إشكاليت التربيت ععل اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي

335  حامعت    -كعىسي فهيمت . د/  ؤثش الخعلم والخذسيب والخخطيئ ععل ؤداء اإلاىظماث الغير حكىميت في صمً الحشب

  الحاج لخضش 

347  باجىت  حامعت  -محمذ خشمىن . ؤ/  لتربىيت في الىطً العشبي في جشظيخ مبادد اللاهىن الذولي ؤلاوعاويدوس اإلاىاهج ا

361  حامعت   -يىظف رياب عىاد.د.ؤ/  دوس اإلاعؤوليت اإلاجخمعيت في جذعيم مماسظاث العلم ألاهعي للشباب الجامعي

اللذط اإلافخىحت بىابلغ 

357   الخىصياث

 

لعلمي  مسؤوليتو عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية يخلي مركز جيل البحث ا

 ال تعبر اآلراء الواردة في ىذه األبحاث بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 2014 © جيل البحث العلمي  لمركزجميع الحقوق محفوظة 
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عبر آلية  دور المنظمات الدولية  في التعريف بقواعد القانون الدولي اإلنساني
 النشر

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد / ير وبي بد. أ

 

 

 ملخص

وبظى موضوع نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين بأنبية كربل على اؼبستول الدكِف ، كذلك للدكر الذم تؤديو آلية النشر يف 
سبقة للحد من االنتهاكات كللنشر أىداؼ كبَتة ككثَتة ؛ إذ أكؿ ما يهدؼ إليو  ىو الوقاية اَف. سبيل التعريف بأحكاـ ىذا القانوف 

ضد األفراد أثناء النزاعات اؼبسلحة ك كذا تفادم اػبسائر البشرية ك اؼبادية اؼبنجرة عن ذلك ، إُف جانب ذلك يهدؼ النشر إُف 
األحكاـ   التعريف باألشخاص اؼبشمولُت باغبماية الدكلية أثناء اغبركب ، كما  يبُت اعبزاءات ك العقوبات الناصبة عن خرؽ  القواعد ك

إف ىذه األىداؼ ما كانت لتتحقق لوال اعبهود اؼببذكلة من طرؼ اؼبنظمات الدكلية على ... الدكلية اليت تنظم ىذه اغباالت 
اػبصوص يف سبيل التعريف دبضموف قواعد كأحكاـ  ىذا القانوف مسخرة يف سبيل ذلك صبيع قدراهتا  ك كسائلها اؼبادية ك البشرية ، 

 .كمشاكل ربوؿ بينها ك بُت ربقيق غايتها يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين عقباتـ من ذلك تعًتض ىذه اؼبنظمات اال انو ك بالرغ

 

مقدمة 

عرؼ العاَف عرب ـبتلف األزمنة منازعات ك تطاحنات عانت منها البشرية ك عانت بسببها فًتات عصيبة تفجرت فيها نبجية 
عصف دبا يتوؽ لو الكل من استتاب األمن ك السلم ك إشاعة التوادد ك التعاكف إلسعاد الطغاة ، لتفتك بكل كحشية باإلنساف ، كت

كرغم ما أعقب ذلك من صحوة ك دعوة إُف استبعاد العنف ك الًتكيز على اغبكمة غبل كل النزاعات ، كما شهد من مبادرات . اػبلق
. أف اغبركب ال تزاؿ قائمة  ازبذت أشكاؿ ـبتلفة عرب األزمنة من نداءات ك تصروبات كتنظيمات إال

كيف سبيل اغبد من رحا ىذه النزاعات اؼبسلحة فقد ذىب اجملتمع الدكِف إُف إقرار قواعد القانوف الدكِف اإلنساين اليت هتدؼ 
مع  إُف ضباية األشخاص فبا قد ينجم عن تلك النزاعات من آالـ ك إضرار، كما هتدؼ غبماية اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا عبلقة مباشرة

اليت سعت إُف كضع قيود على سَت العمليات  1907ك  1899كيتكوف ىذا القانوف من معاىدات الىام لعاـ . العمليات العسكرية
،اليت جاءت غبماية  1977ك الربكتوكوالف اإلضافياف لعاـ  1949العسكرية ك سلوؾ اؼبتحاربُت، ك معاىدات جنيف األربعة لعاـ 

رحى ك مرضى ك ضباية اؼبمتلكات ك األعياف اؼبدنية ، إضافة إُف األعراؼ الدكلية اليت دأب اجملتمع ضحايا النزاعات اؼبسلحة من ج
.  1الدكِف على العمل هبا يف مثل ىذه الظركؼ

                                                           
 www .ahewar .orgين ، منشور على اؼبوقع االلكًتك 2014جانفي 8انس اؼبرزكقي ، آليات ك ضمانات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين،مقاؿ منشور بتاريخ  1
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إذا كانت ىذه القواعد ك األحكاـ ؽبا من األنبية ماؽبا يف التخفيف من كطأة النزاعات اؼبسلحة ك اغبد منها، فاف اؼبنطق 
ضي علم كافة اؼبخاطبُت هبا ، كىذا لن يتحقق إال عن طريق نشرىا ك التعريف هبا على أكسع نطاؽ ،األمر الذم ال يبكن السديد يقت

. 2ربقيقو بصورة كاملة إال يف كقت السلم ما هبعل للنشر طابعا كقائيا ك إلزاميا يف نفس الوقت

االكؿ من مسؤكلية األطراؼ اؼبتعاقدة يف اتفاقيات جنيف، كمع إف إلزامية نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين تبقى يف اؼبقاـ 
ذلك فقد ضبلت بعض اؼبنظمات الدكلية على عاتقها إُف جانب ىذه الدكؿ مسؤكلية نشره ك التعريف بو مسخرة كامل كسائلها اؼبادية 

. ك البشرية من اجل ربقيق ذلك

ؿبور حوؿ موضوع الدكر القاعدم ك التأطَتم الذم تلعبو اؼبنظمات كفقا للمعطيات السابق ذكرىا يتحدد نطاؽ ىذه الدراسة ك يت
: الدكلية يف سبيل نشر قواعد قانوف الدكِف اإلنساين ،كذلك كفقا لئلشكالية التالية

ما مدل دكر اؼبنظمات الدكلية ك أنبيتو يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ؟ 

كلئلجابة عن ىذه اإلشكالية  

: ًن اآليتمت اعتماد التقس

. اإلطار النظرم آللية النشر:اؼببحث االكؿ

. دكر اؼبنظمات الدكلية يف تفعيل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين:اؼببحث الثاين

اإلطار النظري للنشر :المبحث االول

 األشخاص كباكؿ يف ىذا اؼببحث تسليط الضوء على آلية النشر من حيث إطارىا اؼبفاىيمي ،ككذا أساسها القانوين مث
. اؼبستهدفُت من ىذه اآللية

مفهوم النشر : أوال

ىي قاعدة قانونية ثابتة يف النظم القانونية الداخلية ، فإذا كاف ىذا اؼببدأ ىو من الضركرة دبا كاف " ال يعذر احد جبهل القانوف"
اإلنساين على درجة كبَتة من اػبطورة من  لضماف عدـ اؼبساس بقدسية القوانُت يف النظم الداخلية ، فانو بالنسبة للقانوف الدكِف

منطلق أف انتهاكات ىذا القانوف ىي اكرب فداحة من انتهاكات أم قانوف أخر ، كذلك النعكاسات السلبية الناصبة عنها ك اليت 
. 3نوف الذم وبظرىاستؤدم ال ؿباؿ إُف معانات إنسانية ك خسائر يف األركاح البشرية كاف يبكن تفاديها يف حالة العلم اؼبسبق بالقا

تركيج الرسالة اإلنسانية لقواعد ك مبادئ إنسانية ك التعريف دبجمل أحكامها "كعلى ىذا اؼبستول من الطرح فاف النشر يعترب 
كمن خبلؿ ما تقدـ يتضح أف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين . 4"بُت الشعوب ك األفراد كصوال إُف تطبيقها يف حالة النزاعات اؼبسلحة

االلتزاـ بقواعده يتطلب أكال كقبل كل شيء التعريف بو كىذا ما هبعل النشر وبض بأنبية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، كتربز  ك
                                                           

178،ص2002جويلي سعيد ساَف ، اؼبدخل لدراسة القانوف الدكِف اإلنساين،دار النهضة العربية ، القاىرة،  2  
33ص،،منظمة العفو الدكلية 12العدد  ،ؾبلة موارد،،اجمللة االلكًتكنيةالتجربة األردنية يف تطوير القانوف الدكِف اإلنساينؿبمد الطراكنة،- 3  
الدكِف، جامعة مولود  سن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة ماجستَت، فرع قانوف التعاكفأح - 4

 .20،ص 2011معمرم، كلية اغبقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي كالعلـو السياسية، تيزم كزك، اعبزائر، سنة 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

11 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ف ىذه األنبية يف الوقاية اؼبسبقة للحد من االنتهاكات ضد األفراد أثناء النزاعات اؼبسلحة ك كذا تفادم اػبسائر اؼبادية ك اليت يبكن أ
ذلك، إُف جانب ذلك يهدؼ النشر إُف التعريف باألشخاص اؼبشمولُت باغبماية الدكلية أثناء اغبركب كما يبُت اعبزاءات تنتج عن 

. 5كالعقوبات الناصبة عن خرؽ القواعد ك األحكاـ الدكلية اليت تنظم ىذه اغباالت

األساس القانوني للنشر : ثانيا

 نشره يعترب التزاما اتفاقي مرجعو يف ذلك اؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ذات إف التعريف بأحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين عرب
حيث توجب يف مادهتا األكُف على أف تصدر الدكؿ  1899صلة هبذا اؼبوضوع ، كيعود ىذا األساس إُف اتفاقية اغبرب الربية لعاـ 

، مث تأكد ىذا األمر يف اتفاقيات جنيف 6ة هبذه االتفاقية اؼبتعاقدة تعليمات إُف قواهتا اؼبسلحة كىو ما جاءت بو البلئحة اؼبلحق
،كاليت تقضي أف تنشر أحكاـ ىذه االتفاقية على أكسع 47،48،127،144كذلك يف النص اؼبشًتؾ ؼبوادىا  1949األربعة لعاـ 

أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا، تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة باف تنشر نص ىذه االتفاقية على "نطاؽ فبكن يف زمن السلم كاغبرب
يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب، كتتعهد بصفة خاصة أف تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكرم ك اؼبدين إذا أمكن، حبيث 

يف  كىو ما ذبلى".تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها ملزمة عبميع السكاف ك على األخص القوات اؼبسلحة كأفراد اػبدمات الطبية كالدينية
. 7 19ك الربكتوكوؿ الثاين يف اؼبادة  80الربكتوكوؿ االكؿ يف مادتو

إذا كانت مهمة النشر من اختصاص دكؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقيات ،فاف ىذه األخَتة قد أقرت للمنظمات الدكلية 
يات األربع عبنيف يف موادىا دبمارسة ىذه اؼبهمة ال سيما اللجنة الدكلية للصليب األضبر كذلك حُت ما تضمنت نصوص االتفاؽ

من الربكتوكوؿ الثاين كىو ما أكده  18من الربكتوكوؿ االكؿ ك اؼبادة  8من االتفاقيات اؼبشًتكة كاؼبادة 3، ككذا اؼبادة 9،9،9،10
قانوف الدكِف ز اليت تنص على أف اللجنة الدكلية للصليب األضبر تدعم نشر  /1النظاـ األساسي ؽبا ك ربديدا يف مادتو الرابعة فقرة

. 8اإلنساين 

ربديد الفئات اؼبستهدفة من النشر : ثالثا

إذا كاف القانوف الدكِف اإلنساين مهم للكافة فاف ىناؾ فئات معينة هبب الًتكيز عليها كوف أهنا اؼبعنية مباشرة خبطاب ىذا 
: كمن ىذه الفئات. ىاؾ أحكاـ ىذا القانوفالقانوف ، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فاف ىذه الفئات ىي األكثر تضررا يف حالة انت

. السكاف اؼبدنيوف،أفراد القوات اؼبسلحة 

دبا أف اؼبدنيوف ىم األكثر ضحايا النزاعات اؼبسلحة فإهنم اؼبعنيوف بأحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين بدرجة أكُف، :السكاف اؼبدنيوف_ 1
يكن كما كاف عليو من قبل، إذ قد يكوف اؼبدين مشاركا يف العمليات العدائية ذلك أف دكر اؼبدنيُت يف النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة َف 

                                                           

.33مد الطراكنة، نفس اؼبرجع،صمح -  5  
  446-43،ص 1997،بَتكت،لبناف، اإلسبلمي،دار الغرب  األكُفعمر سعد اهلل،تدكين القانوف الدكِف اإلنساين ، الطبعة -

. 22احسن كماؿ ، اؼبرجع السابق،ص- 7  
،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف العاـ ، االكادمية العربية  اؼبفتوحة  اإلنسافاإلنساين ك القانوف الدكِف غبقوؽ الدكِف  مولود اضبد مصلح،العبلقة بُت القانوف  - 8

.  99، ص 2008، الدمبارؾ ، بالدمبرؾ
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كونو مرافقا أك فبونا للميلشيات اؼبسلحة، كما قد يكوف مقاتبل يف حاالت النزاعات اؼبسلحة غَت دكلية ،ىذه اؼبعطيات ك غَتىا 
. جعلت اؼبدنيُت طرفا ىاما يف معادلة اغبماية اإلنسانية

اؼبدنيُت على األطفاؿ ،ىذه الفئة اليت قد ذبد نفسها ضحية ال سيما لدا مشاركتها يف ىذه النزاعات كأفراد كذلك تشتمل فئة 
مقاتلُت، كؽبذا هبب على األقل إحاطتهم باؼببادئ اإلنسانية للحرب كمن باب أكُف تذكَتىم دبخاطر ىذه النزاعات ككجوب االبتعاد 

. 9عنها

ات اؼبسلحة باعتبارىا طرفا مشاركا ك فعاال يف النزاعات اؼبسلحة يتوجب عليها احًتاـ قواعد القانوف إف القو: أفراد القوات اؼبسلحة_ 2
الدكِف اإلنساين ، األمر الذم يقتضي نشرىا يف صفوؼ ىذه القوات، حيث أف احًتاـ العسكريُت ؽبذه القواعد يتوقف على مدل 

. 11لتـز بقواعد القتاؿ كىو ال يعرؼ شيء عن أحكامو،إذ كيف يطلب من جندم أف م 10علمهم هبا يف زمن السلم

كبناءا على ماتقدـ فاف من أىم القواعد اليت هبب على القادة ك اعبنود معرفتها أثناء إدارهتم لؤلعماؿ العسكرية مبدأ عدـ 
 األشخاص الذين يشاركوف يف القتاؿ التمييز بُت اؼبقاتلُت ك عدـ اؼبقاتلُت حيث يشكل ىذا اؼببدأ التزاما على عاتق اؼبقاتل باف يبيز بُت

 .12ك الذين ال يشاركوف فيو كمن مث يوجو عملياتو العسكرية ضد ؼبقاتلُت

فيما يتمثل دكر اؼبنظمات الدكلية ىف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين؟ كىذا : كمن خبلؿ ما تقدـ ذكره يطرح سؤاؿ مفاده 
. ما سنحاكؿ اإلجابة عليو يف اؼببحث اؼبواِف

دور المنظمات الدولية في تفعيل نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني : المبحث الثاني

نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إُف الدكر اليت تلعبو اؼبنظمات الدكلية من اجل نشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين من خبلؿ األعماؿ ك 
. تعًتضها يف سبيل ربقيق ذلك النشاطات اليت تقـو هبا كما سنحاكؿ إبراز أىم اؼبعوقات اليت 

 .األعماؿ ك النشاطات اليت تقـو هبا اؼبنظمات الدكلية من اجل نشر القانوف الدكِف اإلنساين: أكال

: إف ىذه األعماؿ ك األنشطة زبتلف كتتنوع ،ك تتمثل على اػبصوص يف 

صيلو معلومات جديدة مرتبطة دبوضوع قانوف الدكِف هتدؼ عملية التدريب إُف إكساب اؼبتدرب ك تح: الربامج التدريبية ك التعليمية_1
. 13...اإلنساين،ك يتبع يف ذلك أساليب ك طرؽ متنوعة ك ـبتلفة كاحملاضرات ك اؼبناقشات

                                                           

2، صاؼبرجع السابق كماؿ،أحسن  - 5  .  9  
، جامعة حسيبة بن  اإلداريةاـ ، كلية العلـو القانونية ك يف القانوف الع اؼباجستَتاغبرب يف القانوف الدكِف اإلنساين،مذكرة لنيل شهادة  أسرلفاطمة بلعيش،ضباية - 10

 .11 ،ص 2008بوعلي، الشلف،
. 15،ص 1999، 29،عدد  األضبراضبد علي االنور،ضباية ضحايا اغبرب بُت الشريعة ك القانوف الدكِف اإلنساين، اجمللة الدكلية للصليب - 11  
ؼببدأ يبقى نسيب نظرا لبلنتهاكات الصارخة ك اؼبتكررة حيالو ك لعل ما هبرم اآلف يف فلسطُت ؽبو خَت دليل غَت اف ىذا ا.  23أحسن كماؿ ، اؼبرجع السابق،ص - 12

،  2006، 37ؿبمد سبق ،التمييز بُت الضحايا عن أم أخبلؽ يتحدث ىؤالء ،ؾبلة اإلنساين ،العدد :على ذلك ، لتفصيل أكثر حوؿ موضوع خرؽ مبدأ التمييز انظر
 . 25-23ص
  . 258،ص 2002،  34، العدد  17األسس ك التطبيقات العلمية،اجمللة العربية الدراسات األمنية ك التدريب،اجمللد :د عبد اهلل البكر، منهجية التدريبؿبم- 13
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كبناءا على ذلك تعقد اؼبنضمات الدكلية دكرات تدريبية حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين ك التعريف بو ، كتلك اؼبتعلقة بتدريب أساتذة 
ات من اجل تعريفهم باؼبوضوع ككذا تعريفهم بالوسائل اؼبتاحة لتدريسهم، كوف أف حقائق النزاعات اؼبعاصرة هبب أف تكوف اعبامع

. األساس الذم يقـو عليو التعليم القانوف الدكِف اإلنساين فبا يساىم من دكف شك يف تطويره ك نشره

اكزه إُف فئة الطلبة كذلك من خبلؿ برؾبة أنشطة متخصصة ؽبم ، غَت أف األمر ال يقتصر على األساتذة ك االكادميُت بل يتج
كما توفر ىذه اؼبنظمات مكاتب متخصصة للقانوف الدكِف اإلنساين من اجل سبكُت األساتذة ك . 14...كاحملاضرات ك اؼبناقشات

. الطلبة على االستفادة منها

كتلك اليت نضمتها اللجنة الدكلية للصليب األضبر  عبلكة على ذلك تقـو اؼبنظمات الدكلية بتقدًن اغبلقات الدراسية
كيف مكتب األمم اؼبتحدة  1983للدبلوماسيُت يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كاليت خصصت ؼبنظمة الدكؿ االمريكية بواشنطن عاـ 

.  1994كتلك اػباصة ؼبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا عاـ  1991جبنيف 

كاخر التسعينات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيُت ك اؼبوظفُت يف منطقة األمن ك التعاكف االركبية ، ك االرباد كما نظمت اللجنة يف أ
أما فيما ىبص التعليم فاف النموذج األمثل يف ذلك ىو الربنامج .الربؼباين الدكِف ، ك جامعة الدكؿ العربية ، ك منطقة اغبلف األطلسي 

. ك اليت يعترب من اكرب الربامج التعليمية يف ؾباؿ التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين " كِف اإلنسايناكتشف القانوف الد"االلكًتكين 
 13كىو نتاج عمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك مركز تطوير الًتبية ، ىذا الربنامج خاص لفئة الشباب الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

دقيقة للحصة الواحدة غَت أف ىذا ال يبنع األساتذة ك  45حصة دراسية دبعدؿ  36تغطي فصبل  22سنة ، يظم الربنامج  18ك 
اؼبنظمات ك اؽبيئات األخرل االستفادة منو إذ يبكن استخدامو يف اغبصص االكادمية ك أثناء اؼبخيمات الصيفية أك األنشطة األخرل 

القانوف الدكِف اإلنساين غبماية اغبياة ك الكرامة اإلنسانية أثناء النزاعات اؼبشاهبة ،ك تشمل اؼبواد التعليمية حاالت حديثة تستلـز تطبيق 
كيكتشف الطلبة ك األساتذة اغباجة إُف القواعد اليت . لغة من بينها العربية  40اؼبسلحة ،كما أف ىذه اؼبواد التعليمية متوفرة بأكثر من 

كما يهدؼ الربنامج فضبل عن تعليم القانوف الدكِف .إُف أسباب انتهاكاهتاأرساىا القانوف الدكِف اإلنساين ك نشأهتا ك تطورىا إضافة 
اإلنساين إُف اإلضاءة على األبعاد األخبلقية كاإلنسانية للكوارث اؼبتأتية عن النزاعات اؼبسلحة ، كما يهدؼ أيضا إُف غرس الركح ك 

:  15اؼببادئ اإلنسانية ك اليت تدخل يف إطار فبارساتو اليومية كمنها

. اغباجة إُف احًتاـ اغبق يف اغبياة كاحًتاـ الكرامة اإلنسانية أثناء النزاعات اؼبسلحة_

. فهم جوانب تطبيقات قانوف الدكِف اإلنساين ك تعقيداتو_

. 16رؤية اإلحداث دبنظور إنساين بغض النظر عن مكاهنا_

حيث يتناكؿ األحباث كمعلومات يف " الدكِف اإلنساين  أحباث القانوف"ىناؾ مثاؿ أخر ال يقل انبية عن اؼبثاؿ السابق ك ىو مشرع 
. ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ك يهدؼ إُف تعزيز نشره ك تطويره ، كما ينظم دكرات تعليمية ك تدريبية كيشجع اؼببادرات االكادمية

.  17أ .ـ.فرد بالوىذا اؼبشركع ىو من إصدار منظمة األمم اؼبتحدة بتعاكف مع كلية الصحة العامة يف جامعة ىار

                                                           

  14. 2009كتيب بعنواف اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبامعات ، الطبعة العربية األكُف ،اللجنة الدكلية للصليب األضبر،-
  www .icrc.org،منشور على اؼبوقع االكًتكين للجنة الدكلية للصليب االضبر 2010-10-29برامج تعليمية للشباب، مقاؿ منشور بتاريخ -15

. 68، ص2009،منظمة العفو الدكلية،  12تعليم القانوف الدكِف اإلنساين عرب االنًتنيت، ؾبلة موارد، العدد - 16  
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،حيث يكوف مضموف ىذه 18إصدار كتوزيع اجملبلت ك النشرات ك الوسائل التعليمية اػباصة بالنشر على الفئات اؼبستهدفة_2
بداياتو األكُف كأنظمة الىام كاتفاقيات جنيف كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ   ،مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِفالوسائل 
كتوزيع ىذه اجملبلت ك الكتيبات على الفئات اؼبستهدفة هبدؼ تبسيط كتوضيح قواعد ىذا القانوف لغَت   سات اليت قادت إليها،كاؼببلب

. 19اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانوف هبدؼ تقديبو للقراء كاعبمهور

ة كاؼبسموعة دكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف االستعانة بوسائل اإلعبلـ كوف اف لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوب-3
، ذلك أٌف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرل   على نطاؽ كاسع

، كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل  كاؼبدف الصغَتة، ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية
 .20اعبميع، متعلمُت كغَت متعلمُت

. إجراء اؼبسابقات اؽبادفة إُف نشر الوعي ك اؼبعرفة دببادئ القانوف الدكِف اإلنساين-4

عبهات اغبكومية من اجل تعزيز نشر ترقية التعاكف كتبادؿ اػبربات مع اؼبنظمات األخرل العاملة يف ىذا اجملاؿ كتنظيم لقاءات مع ا-5
. القانوف الدكِف اإلنساين

. 21تقدًن الدراسات ك اؼبقًتحات للدكؿ من اجل تطوير تشريعاهتا دبا يساىم يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين-6

. عقد مؤسبرات ك ملتقيات  هتدؼ إُف التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين-7

ب اليت تعتمدىا اؼبنظمات الدكلية يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ، غَت أف الواقع بثبت أف ىذه إذف ىذا عن أىم األساِف 
. اؼبنظمات تعًتضها بعض اؼبشاكل ك العوائق يف سبيل ربقيق ذلك كىو موضوع اعبزئية اؼبوالية

إلنساين أىم اؼبعوقات اليت تعًتض اؼبنظمات الدكلية يف سبل نشر القانوف الدكِف ا:ثانيا

: كتتمثل ىذه اؼبعوقات يف 

السيطرة اػبفية اليت سبارسها بعض اغبكومات على اؼبنظمات الدكلية هبعل ىذه األخَتة ربيد عن فبارسة كظيفتها يف ؾباؿ نشر -1
. القانوف الدكِف اإلنساين

عاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين، غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبنظمات الدكلية كاعبمعيات الوطنية اؿ -2
حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذم يًتتب عليو نوع من االزدكاجية يف العمل كما يتبع ذلك من ىدر للجهد كاؼباؿ 

 .كالطاقات

                                                                                                                                                                                           

. 53، ص2009،منظمة العفو الدكلية،  12، ؾبلة موارد، العدد احباث قانوف الدكِف اإلنساين - 17  
. 33ؿبمد الطراكنة، اؼبرجع السابق،ص - 18  

 2000ر،،دار اؼبستقبل العريب، القاىرة ،مص1ماريا تَتيزا دكتلي،التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين،ط-19
 .  544،ص

، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة  7، دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد عبد العليم ؿبمد -20
  www.ahram.org :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825

. 33ؿبمد الطراكنة،اؼبرجع السابق،ص- 21  
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ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين ،  كثرة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية فرضت نفسها على اؼبنظمات الدكلية  العاملة يف -3
األمر الذم أضاؼ عبء كبَت على ىذه اؼبؤسسات ، كوف اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يف 

 .ظل اغبركب ييصبح نوع من الًتؼ الفكرم حسب كجهة نظر البعض

ملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين تتمثل ، باالزدكاجية يف التطبيق كاؼبعايَت كلعل أىم اؼبشكبلت اليت تواجو ااؼبنظمات العا- -4
فنجد أف ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت اؼبواطن العادم ، ؼباذا ييطبق القانوف الدكِف اإلنساين على الدكؿ الصغَتة كال ييطبق 

نوف الدكِف اإلنساين ، كلعل ما جرل يف دارفور كما هبرم يف غزة أكرب على الدكؿ الكربل أك الدكؿ اليت تقـو بانتهاكات كاسعة للقا
 .دليل على صحة ما نقوؿ ، األمر الذم هبعل مهمة اؼبنظمات العاملة يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء

الغاية، كىي تعتمد  أف اؼبنظمات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ليس لديها خطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذه-6
بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقركءة كاؼبسموعة ، علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال تعطي ذلك اؼبساحة اؼبناسبة ، كوهنا تغلب 

ر اؼبؤىلة اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها الكواد
 .22بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية الفضلى حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين

. االعتداءات اؼبتكررة على أطقم اؼبنضمات الدكلية لدل فبارستها دكرىا يف التوعية ك النشار-7

 خاتمة

اين كالتعريف بو على أكسع نستنتج من خبلؿ ما تقدـ ذكره أف للمنظمات الدكلية دكر فعاؿ كمهم يف نشر القانوف الدكِف اإلنس
إال إهنا ك بالرغم من ذلك قد تعًتضها بعض العقبات ك اؼبشاكل ، .نطاؽ نظرا الستغبلؽبا  يف ذلك صبيع إمكانياهتا اؼبادية كالبشرية 

 . غَت أف ىذا الينقص من عزيبتها ك إرادهتا بل يزيدىا إصرار كربديا على تبليغ رسالتها اإلنسانية 

ذا العرض البسيط نتقدـ ببعض االقًتاحات اليت يبكن أف تعزز من دك اؼبنظمات الدكلية يف نشر قواعد القانوف الدكِف كمن اجل إثراء ق
 :اإلنساين ،كىي

من  التنسيق بُت اؼبنظمات الدكلية العاملة على نشر القانوف الدكِف اإلنساين ك اؼبنظمات الوطنية اغبكومية منها كغَت اغبكومية ، -
 .كد كتقاسم األدكار، كذبنب ىدر الطاقات كاؼبوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من منظمةاجل ضم اعبو

 .تقدًن اؼبساعدة الفنية كاؼبالية للمنظمات العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين من اجل ربسُت أدائها -

كوف أف بعضها ال  العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين، زبصيص بعض اؼبوارد اؼبالية من طرؼ الدكؿ للمنظمات الدكلية -
 .يتقاضى أم دعم ماِف من الدكؿ فبا سيضعف من دكر ىذه اؼبنظمات

 

 

                                                           
22

، عماف ،ألردف، ػ 2010-05-26األربعاء ؿبمد الطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  - 
  www.musawah.net موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية،

 

http://www.musawah.net/
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 :قائمة المراجع

 :الكتب

 .2002جويلي سعيد ساَف ، اؼبدخل لدراسة القانوف الدكِف اإلنساين،دار النهضة العربية ، القاىرة،  -1

 .1997تدكين القانوف الدكِف اإلنساين ، الطبعة األكُف ،دار الغرب اإلسبلمي،بَتكت،لبناف، عمر سعد اهلل، -2

،دار 1ماريا تَتيزا دكتلي،التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين،ط -3
.  2000مصر، اؼبستقبل العريب، القاىرة ،

 :راتالمذك

أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة ماجستَت، فرع قانوف  -1
التعاكف الدكِف، جامعة مولود معمرم، كلية اغبقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي كالعلـو السياسية، تيزم كزك، اعبزائر، سنة 

2011. 

العبلقة بُت القانوف الدكِف اإلنساين ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف  مولود اضبد مصلح، -2
. 2008 القانوف العاـ ، االكادمية العربية  اؼبفتوحة بالدمبارؾ ، الدمبارؾ 

لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف العاـ، كلية العلـو القانونية  فاطمة بلعيش،ضباية أسرل اغبرب يف القانوف الدكِف اإلنساين،مذكرة -3
 . 2008 ك اإلدارية ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،

: المقاالت و التعاليق

 .2009،منظمة العفو الدكلية،  12أحباث قانوف الدكِف اإلنساين ، ؾبلة موارد، العدد  -1

 . 1999 ،29عدد  لشريعة ك القانوف الدكِف اإلنساين، اجمللة الدكلية للصليب األضبر،اضبد علي االنور،ضباية ضحايا اغبرب بُت ا -2

، منشور على اؼبوقع  2014جانفي 8انس اؼبرزكقي ، آليات ك ضمانات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين،مقاؿ منشور بتاريخ  -3
 www .ahewar .orgااللكًتكين 

،منشور على اؼبوقع االكًتكين للجنة الدكلية للصليب  2010-10-29تاريخ برامج تعليمية للشباب، مقاؿ منشور ب -4
  www .icrc.orgاالضبر

 .2009،منظمة العفو الدكلية،  12تعليم القانوف الدكِف اإلنساين عرب االنًتنيت، ؾبلة موارد، العدد  -5

مارس سنة  7ات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد ، دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف، ملفعبد العليم ؿبمد -6
  www.ahram.org :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825، العدد 128، مصر، السنة 2004

 .2009، منظمة العفو الدكلية،  12ؿبمد الطراكنة،التجربة األردنية يف تطوير القانوف الدكِف اإلنساين ،ؾبلة موارد، العدد  -7
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األربعاء اكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ ؿبمد الطر -8
 ػ، عماف ،ألردف، موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية، 26-05-2010

www.musawah.net  

، العدد  17اجمللد  األسس ك التطبيقات العلمية،اجمللة العربية الدراسات األمنية كالتدريب،:ؿبمد عبد اهلل البكر، منهجية التدريب -9
34  ،2002 . 

 .  2006 ، 37التمييز بُت الضحايا عن أم أخبلؽ يتحدث ىؤالء ،ؾبلة اإلنساين ،العدد  ؿبمد سبق ، -10

 

  

http://www.musawah.net/
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نية في نشر القانون الدولي اإلنساني دور الهيئات اإلنسا
. تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  –كلية الحقوق و العلوم السياسية / األستاذة غربي صورية 

  

: ملخص

كاتفاقيات  1899إف إلزامية نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ىي مهمة اعبميع، ك خاصة األطراؼ اؼبتعاقدة يف اتفاقية الىام لسنة 
، ك الذم تعهدت األطراؼ فيو بنشر نص اتفاقية جنيف على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا، يف كقت 1949األربع لسنة جنيف 

. السلم ك اغبرب ،ك تعهدت أف تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكرم كاؼبدين

عد القانوف الدكِف اإلنساين، ك تشمل ك إُف جانب ىذه الدكؿ، فقد جعلت بعض اؽبيئات اإلنسانية على عاتقها بنشر مبادئ ك قوا
باػبصوص اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبمعيات الوطنية للصليب كاؽببلؿ األضبرين، ككذلك اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف 

. اإلنساين

لفعل ؽبذه اؽبيئات دكر يف نشر ما مدل فعالية ىذه اؽبيئات يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ؟ ك ىل با: كعليو نطرح اإلشكاؿ التاِف 
  القانوف الدكِف اإلنساين ؟

 

: مقدمة

ؾبموعة اؼببادئ ك القواعد اؼبتفق عليها دكليا ك اليت هتدؼ إُف اغبد من استخداـ العنف أثناء " يعرؼ القانوف الدكِف اإلنساين بأنو 
أك الذين كفوا عن اؼبشاركة فيها كاعبرحى كاؼبصابُت كاألسرل ك  النزاعات اؼبسلحة عن طريق ضباية األفراد اؼبشًتكُت يف العمليات اغبربية

. 1"األعياف اؼبدنية ككذلك عن طريق جعل العنف يف اؼبعارؾ العسكرية مقتصرا على األعماؿ الضركرية لتحقيق اؽبدؼ العسكرم

ؼبسلحة عن طريق اؼببادرة بأسرع ما يبكن ، إُف التخفيف من حدة اآلالـ الناصبة عن النزاعات ا2كيسعى بذلك القانوف الدكِف اإلنساين
لتوفَت اغبماية ك تقدًن اؼبساعدات البلزمة للفئات اؼبشمولة باغبماية، ك كما يقاؿ الوقاية خَت من العبلج يعترب نشر القانوف الدكِف 

. اإلنساين ك الًتبية على مبادئو أىم كسيلة لتفادم ىذه الكوارث 

ك  1977إُف أف جاءت اتفاقيات جنيف ك الربتوكوالف اؼبلحقاف هبا لسنة  31899الىام لسنة  كقد دعت إُف نشره أكؿ مرة اتفاقية
تتخذ " من الربكتوكوؿ األكؿ لبلتفاقية  80اليت تشكل الدعامة الرئيسية للقانوف الدكِف اإلنساين بل ك نشره حيث جاء يف اؼبادة 

                                                           

ساين ، الطبعة األكُف ، دار أنظر ، ؿبمد نور فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ، مفيد شهاب ، دراسات القانوف الدكِف اإلف -
  84.1.، ص 2000اؼبستقبل ، القاىرة ، 

ك الربكتوكولُت اإلضافيُت  1949لة عن القانوف الدكِف اإلنساين ، حيث تشكل اتفاقيات جنيف لسنة يستعمل البعض عباريت قانوف جنيف ك قانوف الىام للدال - 2
، اؼبصادر األساسية لقانوف جنيف   1977لسنة 

. 44 -43. ، ص 1997اف ، أنظر ، سعد اهلل عمر ، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنساين ، الطبعة األكُف ، اؼبكتبة القانونية ، دار الغرب اإلسبلمي ، لنب - 3
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ة اإلجراءات البلزمة لتنفيذ التزاماهتا دبقتضى االتفاقيات ك ىذا الربكتوكوؿ ، األطراؼ السامية اؼبتعاقدة ك أطراؼ النزاع دكف إبطاء كاؼ
". ك تصدر األطراؼ السامية اؼبتعاقدة ك أطراؼ النزاع األكامر كالتعليمات الكفيلة بتأمُت احًتاـ االتفاقيات ك ىذا الربكتوكوؿ 

، فما دامت قبلت باالتفاقية  فعليها تطبيقها بل كنشرىا ك التعاكف 4ينفالدكؿ ىي اؼبعنية بالدرجة األكُف يف نشر القانوف الدكِف اإلنسا
مع اؽبيئات اليت تساىم يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ك ىي كل من اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبمعيات الوطنية للصليب ك 

. اؽببلؿ األضبرين، ك كذلك اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين

ما مدل فعالية ىذه اؽبيئات يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ؟ ك ىل بالفعل ؽبذه اؽبيئات دكر يف نشر : نطرح اإلشكاؿ التاِف  كعليو
القانوف الدكِف اإلنساين ؟ 

اآلف لئلجابة على ىذه اإلشكالية قسمنا اؼبوضوع إُف مطلبُت سنتكلم يف اؼبطلب األكؿ عن أىم ىيئة سانبت ك ال زالت تساىم حىت 
يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ك ىي اللجنة الدكلية للصليب األضبر، أما اؼبطلب الثاين فسنتكلم عن اعبمعيات الوطنية للصليب ك 

. اؽببلؿ األضبرين ك اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين

 

اللجنة الدولية للصليب األحمر : المبحث األول 

ألضبر راعي القانوف الدكِف اإلنساين بل ك حارسو ، إال أهنا ليست ضامنة ؽبذا القانوف ألهنا ىيئة ربقيق تعد اللجنة الدكلية للصليب ا
 6.، فهي جهاز دكِف ذك ىدؼ إنساين يتمثل يف ضباية ضحايا النزاعات الدكلية ك الكوارث الطبيعية ك البشرية5أك ربكيم

ك اػباصة بتحسُت أحواؿ اعبرحى كاؼبرضى باعبيوش يف  1864جنيف األكُف لسنة  كتعترب ىذه اللجنة صاحبة اؼببادرة يف اقًتاح اتفاقية
 7.اؼبيداف كمنذ ذلك اغبُت ك اللجنة تكرس جهودىا يف تطوير القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل تطور اؼبنازعات الدكلية ك غَت دكلية

                                                           
، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، أنظر ، صباؿ ركاب ، الوضع القانوين للمقاتل يف القانوف الدكِف اإلنساين ، مذكرة ماجستَت يف القانوف اعبنائي الدكِف ، كلية اغبقوؽ  - 4

. 146.، ص 2006
. 375.، ص 2011لنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عُت مشس ، القاىرة ، أنظر، رقية عواشرية ، ضباية اؼبدنُت ك األعياف اؼبدنُت يف ا - 5
العلـو السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد أنظر ، فليج غزالف ، اؼبركز القانوين لؤلفراد أثناء البلسلم يف القانوف الدكِف ، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ ، كلية اغبقوؽ ك  - 6
.  143.، ص 2014 -2013تلمساف ، ، 
حيث كاف اعبنود اعبرحى يف ميداف القتاؿ يعانوف ظركفا بالغة السوء ك كانت الرعاية اليت  19ك يرجع تاريخ اللجنة الدكلية للصليب األضبر يبدأ منذ منتصف القرف  - 7

. مَتيتلقاىا اعبرحى جد قديبة ك غَت قادرة كما كانت اؼبستشفيات عرضة للقصف ك التد
إُف مساعدة اعبرحى ك اؼبرضى مع غَته من اؼبتطوعُت ك ذلك خبلؿ معركة "  ىنرم دكناف " ك أماـ ىذه األكضاع بادر رجل أعماؿ من مدينة جنيف السوسرية ك يدعى 

ك قد أشار يف كتابو إُف ضركرة  1864سنة " تذكار سولفرينوا " ، ك قد دكنت ذبربتو يف كتاب عنوانو  1859بُت فرنسا ك النمسا سنة  SOLFRINOسولفرينو 
. 40.، ؾبلة تصدر عن الصليب األضبر الدكِف ، ص 32إبراـ معاىدة تبُت عمل ىذه اؽبيئة ؛ أنظر ، ؾبلة اإلنساين ، العدد 

: بإنشاء اللجنة الدكلية ؼبساعدة اعبرحى ك اليت هتدؼ" ىنرم " قاف ؾبموعة من مواطٍت جنيف ، ك على رأسهم  1863ك يف سنة 
. إنشاء صبعيات كطنية إلسعاؼ اعبرحى يف اغبرب -1   
. إبراـ معاىدة تنظم عمل ىذه اعبمعيات -2   
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ر ك نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، كذلك من خبلؿ اتفاقية ك لقد فوض اجملتمع الدكِف لؤلمم اللجنة الدكلية للصليب األضبر لتطوم
من النظاـ  (أ) 4-5، كدبوجب اؼبادة  1977ك بركتوكوليها اإلضافياف الصادراف يف فيفرم  1949أكت  12جنيف الصادرة يف 

. 8األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر

كاف ؽبا دكر جبار يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين ؼبنع انتهاكو كذلك من خبلؿ كبالفعل أدت اللجنة الدكلية دكرىا حيث 
: التعاكف مع اؼبنظمات الدكلية ك اإلقليمية ، ك من أمثلة مهامها يف ىذا اجملاؿ

ؾ ك اليت خصصت قامت اللجنة بتقدًن حلقات دراسية عديدة ، منها تلك اليت نظمت للدبلوماسيُت يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويور -
ك تلك اػباصة دبنظمة الوحدة  1991ك يف مكتب األمم اؼبتحدة جبنيف يف  1983يف كاشنطن سنة  OASؼبنظمة الدكؿ األمريكية

 1994.9اإلفريقية يف أديس أبابا يف 

 منظمة األمن ك التعاكف نظمت اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف أكاخر التسعينيات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيُت ك اؼبوظفُت يف -
األكركبية ، ك اإلرباد األكريب ، ك اؼبنظمات اإلقليمية الفرعية مثل اعبماعة االقتصادية لبلداف غرب إفريقيا ك صباعة إفريقيا 

. SADC10اعبنوبية

ر القانوف الدكِف خطة إقليمية لنش 2013 -2012ك قد جاء يف كثيقة صادؽ عليها اػبرباء اغبكوميُت العرب اؼبنعقد يف أبو ظيب 
ك  1/12/2011إُف  28/11/2011للصليب األضبر اؼبنعقد يف جنيف من  31اإلنساين ك ذلك تواصبل مع قرارات اؼبؤسبر الدكِف 
: جاء فيو فيما تعلق بنشر القانوف الدكِف اإلنساين

ت الدكلة اؼبعنية ، ك بصفة خاصة القضاة ك مواصلة األنشطة الوطنية ك اإلقليمية اػباصة بنشر القانوف الدكِف اإلنساين بُت سلطا -
. أعضاء النيابة العامة ك القضاء العسكرم ك األكساط الدبلوماسية ك الربؼبانُت

. مواصلة اعبهود الرامية إُف إدراج القانوف الدكِف اإلنساين ضمن برامج التدريب العسكرية ك ضمن برامج التعليم اؼبدنية -

. ألساسية للقانوف الدكِف اإلنساين ك القوانُت ذات الصلة يف برامج تدريب قوات األمنالعمل على إدراج اؼبفاىيم ا -

. اٍف.... حث اللجاف الوطنية على مواصلة برامج نشر القانوف الدكِف اإلنساين يف أكساط اإلعبلميُت ك منظمات اجملتمع اؼبدين  -

:  ما يلي 2010مايو  6ك  4اين للربؼبانُت العرب اؼبنعقد يف القاىرة يف ك جاء يف خطة العمل اإلقليمية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنس

                                                                                                                                                                                           

، ك قد سانبت بشكل ملحوظ يف تطوير مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ، ك من مث أصبحت اللجنة " اللجنة الدكلية للصليب األضبر " ك بعد ذلك أصبح اسم اللجنة 
يج غزالف ر مؤسسة إنسانية مستقلة ذات طابع دكِف ال بسبب تركيبها ك لكن بسبب اؼبهاـ اليت تقـو هبا ، كما تتمتع حبصانة دبلوماسية ؛ أنظر ، فلالدكلية للصليب األحم

. 144.، اؼبركز القانوين لؤلفراد أثناء البلسلم يف القانوف الدكِف ، اؼبرجع السابق ، ص
نوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، مذكرة ماجستَت يف قانوف التعاكف الدكِف ، كلية اغبقوؽ أنظر ، أحسن كماؿ ، آليات تنفيذ القا - 8

. 25.، ص 2011، جامعة مولود معمرم ، تيزم كزك ، 
،  2010الدكِف اإلنساين ، كلية اغبقوؽ ، جامعة اغباج ػبضر ، باتنة ،  أنظر ، عليوه سليم ، ضباية األطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية ، ماجستَت يف القانوف - 9
. 141.ص
. عليوة سليم ، نفس اؼبرجع  - 10
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دعوة الربؼبانات العربية إُف مواصلة إعداد برامج خاصة لنشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين بُت أعضاء كل برؼباف ك العاملُت بو  -
اٍف ...

الربؼبانُت يف ىذا الشأف بالتنسيق بُت االرباد الربؼباين العريب ك اللجنة  إعداد نشرات مبسطة للتعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ك دكر -
. الدكلية للصليب األضبر

حث اعبهات اغبكومية ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنساين على التعريف بو على نطاؽ كاسع ك مواصلة نشر ثقافة ىذا القانوف يف  -
 11.خصصةاألكساط التعليمية ك اؼبعاىد التدريبية اؼبت

كذلك من أجل نشر القانوف الدكِف اإلنساين تقـو اللجنة بشراكات مع اعبامعات ك ذلك من خبلؿ إعداد دكرات تدريبية حوؿ 
. القانوف الدكِف اإلنساين ك ذلك بتدريب اؼبدربُت أم األساتذة 

لة ك موجهة إُف من لديهم معرفة هبذه كذلك تقـو بتنظيم كرشات عمل ك ندكات ك مؤسبرات معينة لبحث القضايا الراىنة ذات الص
اؼبادة ، كما تنظم اللجنة أنشطة أخرل للطلبة من بينها مسابقات لكتابة اؼبقاالت باإلضافة إُف دكرات تدريبية ك مؤسبرات دكلية ك 

  12.إقليمية يف اعبامعات

قانون الدولي اإلنساني الجمعيات الوطنية للصليب و الهالل األحمرين و اللجان الوطنية لل: المبحث الثاني 

صحيح أف اعبمعيات الوطنية للصليب ك اؽببلؿ األضبرين ك اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ليست بقيمة اللجنة الدكلية 
نية للصليب األضبر ، إال أف ؽبا أنبية كبَتة يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين خاصة على اؼبستول الوطٍت ، إذ تعترب كسيلة ضغط كط

. على الدكؿ للمسانبة يف التوعية ك نشر القانوف الدكِف اإلنساين بل ك تنفيذه

 

الجمعيات الوطنية للصليب األحمرين   :المطلب األول

، ك قد نظمها اؼبؤسبر الدكِف اػبامس ك 13ىذه اعبمعيات ىي منظمات كطنية تعمل داخل بلداهنا مستقلة يف أنشطتها التطوعية
 14.حبيث كضع ؽبا أسس ك شركط 1986ألساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر يف أكتوبر العشركف يف النظاـ ا

                                                           
. 21حىت  11.، ص 2011 -2010أنظر ، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب ،  - 11

، منشورات تصدر عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، الطبعة " معا من أجل نشر القانوف الدكِف اإلنساين " ك اعبامعات أنظر ، اللجنة الدكلية للصليب األضبر  12 -
. 01.، ص 2009األكُف ، 

 www.arabrcr.org/.../ Interrational-red-cross/Principies.aspx  :أنظر ، موقع اؼبنظمة العربية للهبلؿ األضبر ك الصليب األضبر، اؼبوقع - 13

: على الشركط اليت هبب توفرىا يف اعبمعيات ك ىي  (ب) 2الفقرة  5ك نصت اؼبادة  - 14
. أف تكوف اعبمعياف منشأة يف أراضي دكلة مستقلة تسرم فيها اتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى ك اؼبرضى بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف  -1    
للصليب األضبر أك اؽببلؿ األضبر يف ىذه الدكلة ك أف يديرىا جهاز مركزم لو كحدة صبلحية سبثيلها لدل العناصر األخرل أف تكوف اعبمعية الوطنية الوحيدة  -2    

. للحركة 
عامة يف ات اؿأف تعًتؼ هبا حكومة بلدىا الشرعية حسب األصوؿ على أساس اتفاقيات جنيف ك التشريع الوطٍت باعتبارىا صبعية إغاثة طوعية، معاكنة للسلط -3    

. اجملاؿ اإلنساين
. أف تتمتع بوضع مستقل يتيح ؽبا فبارسة نشاطها كفقا للمبادئ األساسية للحركة  -4    
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على عكس اتفاقية جنيف اليت َف تتكلم عن دكر ىذه اعبمعيات الوطنية يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين كإمبا تكلمت عنها بصفة 
النظاـ 16، كتعد قرارات اؼبؤسبرات الدكلية للصليب ك اؽببلؿ األضبرين15توكوؿ األكؿغَت مباشرة يف بعض مواد االتفاقيات األربع ك الرب

القانوين للجمعيات الوطنية يف عملية النشر من خبلؿ دكر ىذه اعبمعيات يف حث اغبكومات على نشر القانوف الدكِف اإلنساين على 
 17.لتعاكف مع اللجنة الدكلية يف ىذا اجملاؿمستول اإلعبلـ ك اؼبدارس العسكرية كاؼبدنية كتشكيل عباف كطنية ك ا

كقد نص النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر الذم اعتمده اؼبؤسبر الدكِف اػبامس كالعشرين جبنيف يف 
لدكِف اإلنساين ك تساعد حكوماهتا تنشر القانوف ا" ... يف اعبملة الثالثة من اؼبادة الثالثة الفقرة الثانية حيث جاء فيها  1986أكتوبر 

يف نشره ، ك تتخذ اؼببادرات يف ىذا اؼبضمار ك تنشر مبادئ اغبركة ك مثلها العليا ك تساعد اغبكومات اليت تنشرىا أيضا ، ك ىي 
". ضبر تتعاكف كذلك مع حكوماهتا لضماف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين ك تأمُت ضباية شاريت الصليب األضبر ك اؽببلؿ األ

اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني : المطلب الثاني

ىذه اللجاف تعترب آلية مهمة يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستول الداخلي لكل دكلة ك رغم أنو غَت إلزامية للدكؿ يف 
نساين كاليمن ك األردف ، ك كذلك اعبزائر دبوجب إنشائها إال أف ىناؾ من الدكؿ من قامت بوضعها لنشر ك تدعيم القانوف الدكِف اإل

 2008.18جواف  4الصادر بتاريخ  163-08اؼبرسـو الرئاسي رقم 

فبثل ؼبختلف الوزارات ك طبس ىيئات معنية بالقانوف  19ك يًتأس ىذه اللجنة يف اعبزائر كزير العدؿ حافظ األختاـ ، ك تتكوف من 
اعبزائرم ك الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية ك اللجنة االستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف ، ك من ، ك ىي اؽببلؿ األضبر 19الدكِف اإلنساين

:  163-08من اؼبرسـو  3مهاـ ىذه اللجنة حسب اؼبادة 

اقًتاح اؼبصادقة على االتفاقيات ك اؼبعاىدات الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين   -

ذات الصلة هبذا القانوف تنظيم لقاءات ك منتديات ك ندكات  -
                                                                                                                                                                                           

. أف تستخدـ اسم ك شارة الصليب األضبر أك اؽببلؿ األضبر كفقا التفاقيات جنيف -5    
. سي ، دبا يف ذلك االستعداد يف كقت السلم للمهاـ اليت تقع عليها يف حالة النزاع اؼبسلحأف يكوف ؽبا تنظيم يسمح ؽبا بأداء اؼبهاـ احملددة يف نظامها األسا -6    
. أف تغطي بأنشطتها أراضي الدكلة بأكملها -7    
. أف تستقطب متطوعيها ك موظفيها دكف سبيز بسبب العرؽ أك اعبنس أك الطبقة أك الدين أك الرأم السياسي -8    
. ظاـ األساسي ك تشارؾ يف التضامن الذم يوحد عناصر اغبركة ك تتعاكف مع ىذه العناصر أف تلتـز هبذا الن -9    
أف ربًـت اؼببادئ األساسية للحركة ك تسًتشد يف عملها دببادئ  -10    
 25اتفاقية جنيف األربع اؼبواد  125لثالثة اؼبادةك اتفاقية جنيف ا 41،  25،  24ك اتفاقية جنيف الثانية اؼبواد  44، 28،  26أنظر اتفاقية جنيف األكُف يف اؼبواد  - 15
.  5، 4ك الربتوكوؿ األكؿ اؼبواد  124،  63،  30، 

،  2009ضر، باتنة ، أنظر ، لعور حساف ضبزة ، نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنساين ، كلية اغبقوؽ ، جامعة اغباج ٍف - 16
.   143.ص
؛ أنظر ، ؿبمد طراكنة ، التجربة 26.أحسن كماؿ ، آليات تنفيد القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، اؼبرجع السابق ، ص - 17

. ، ص 2009،  12األكسط ك مشاؿ إفريقيا ، العدد  األردنية يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، ؾبلة موارد ،ؾبلة تصدر عن منظمة العفو الدكلية اؼبكتب اإلقليمي للشرؽ
31 .
. 29، اعبريدة الرظبية ، العدد  2008جواف  4اؼبوافق لػ  1429صبادل األكُف  29، اؼبؤرخ يف  163 -08أنظر ، اؼبرسـو الرئاسي ، رقم  - 18
  arabic.mjustice.dz /p=dpresse :461: أنظر ، موقع كزارة العدؿ - 19
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اقًتاح التدابَت البلزمة لتكييف القانوف الوطٍت مع قواعد القانوف الدكِف اإلنساين   -

القياـ بكل الدراسات ك إجراء كل عمليات التقييم ك التدقيق الضركرية ألداء مهامها  -

يف ىذا اجملاؿ  ترقية التعاكف ك تبادؿ اػبربات مع اؼبنظمات اإلقليمية ك الدكلية العاملة -

.  20تبادؿ اؼبعلومات حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين مع اللجاف الوطنية لبلداف أخرل -

دبدينة  1981للصليب األضبر اؼبنعقد بتاريخ  24ك يعود أصل كجود ىذه اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين إُف اؼبؤسبر الدكِف 
ية ك ربميلها مسؤكلية تقدًن اؼبساعدات غبكومات بلداهنا من أجل إنشاء ىذه اللجاف ك مانيبل ك الذم مت فيو دعوة اعبمعيات الوطن

  1986.21للصليب األضبر اؼبنعقد يف سنة  25أعيد التأكيد على ضركرة إنشائها يف القرار اػبامس الصادر عن اؼبؤسبر الدكِف 

: اػباسبة

اإلنساين ظهرت ىيئات إنسانية تعمل على معاعبة نتائج ىذه االنتهاكات نتيجة القصور الدكِف يف اغبد من انتهاكات القانوف الدكِف 
اين على اؼبستول اؼبيداين غَت أهنا اكتشفت أف األمر ال يكتفي دبعاعبة النتائج ك إمبا هبب الوقاية منها كذلك بنشر القانوف الدكِف اإلنس

. ىذا اجملاؿ لن تكوف ؽبا قيمة إذا ما رفضت الدكؿ التعاكف معها ك بالفعل كاف ؽبا دكر كبَت يف نشر ىذا القانوف غَت أف جهودىا يف 

ك التدريبات كتنظيم إدارم ؿبكم  تفنشر القانوف الدكِف اإلنساين ليس باألمر اؽبُت ك وبتاج لدعم ماِف كبَت للقياـ باؼبؤسبرات كاؼبنشورا
ير على اؼبستول اؼبيداين يف اغبركب ك الكوارث الطبيعية لسد ثغرة اعبهل هبذا القانوف، فصحيح أف اؽبيئات اإلنسانية لعبت دكر كب

للتخفيف من معاناة اؼبتضررين غَت أهنا ال زالت قاصرة نوعا ما عن نشر القانوف الدكِف اإلنساين الذم هبب أف يصبح عادة اجتماعية 
.  ك دكلية ال يتم خرقها مهما كانت الظركؼ

: قائمة المراجع

الكتب : أوال

 1997ر ، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنساين ، الطبعة األكُف ، اؼبكتبة القانونية ، دار الغرب اإلسبلمي، لبناف ، سعد اهلل عم -1 
.  ؿبمد نور فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف .44 -43. ، ص

.  2000ة األكُف ، دار اؼبستقبل، القاىرة ، مفيد شهاب ، دراسات القانوف الدكِف اإلنساين ، الطبع -2

 الرسائل و المذكرات: ثانيا

: الرسائل -1

رقية عواشرية ، ضباية اؼبدنُت ك األعياف اؼبدنُت يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عُت مشس ، القاىرة ،  -1
2011  .

                                                           
. 28.، آليات تنفيد القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، اؼبرجع السابق ، صأحسن كماؿ  - 20
.  26.أحسن كماؿ ، آليات تنفيد القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، اؼبرجع السابق ، ص - 21



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

25 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

اء البلسلم يف القانوف الدكِف ، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ ، كلية اغبقوؽ ك العلـو فليج غزالف ، اؼبركز القانوين لؤلفراد أثن -2
.  2014 -2013السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمساف ، 

: المذكرات -2

ة ماجستَت يف قانوف أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكر -1
.  2011التعاكف الدكِف ، كلية اغبقوؽ ، جامعة مولود معمرم ، تيزم كزك ، 

صباؿ ركاب ، الوضع القانوين للمقاتل يف القانوف الدكِف اإلنساين ، مذكرة ماجستَت يف القانوف اعبنائي الدكِف، كلية اغبقوؽ ،  -2
.  2006جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 

ـ، ضباية األطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية ، ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنساين، كلية اغبقوؽ ، جامعة اغباج عليوه سلي -3
.  2010ػبضر ، باتنة ، 

لعور حساف ضبزة ، نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنساين ، كلية اغبقوؽ، جامعة اغباج  -4
 .   2009، باتنة ، ػبضر

المجالت و التقارير : ثالثا

، منشورات تصدر عن اللجنة الدكلية " معا من أجل نشر القانوف الدكِف اإلنساين " اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبامعات  -1
.  2009للصليب األضبر ، الطبعة األكُف ، 

 ضبر الدكِف، ؾبلة تصدر عن الصليب األ 32ؾبلة اإلنساين ، العدد  -2

الدكلية اؼبكتب  ؿبمد طراكنة ، التجربة األردنية يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، ؾبلة موارد ،ؾبلة تصدر عن منظمة العفو -3
.  2009،  12اإلقليمي للشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا ، العدد 

 . 2011 -2010العريب ، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد  -4

مواقع األنترنت : رابعا

-www.arabrcr.org/ Interrational-red  :موقع اؼبنظمة العربية للهبلؿ األضبر ك الصليب األضبر، اؼبوقع -1
cross/Principies.aspx 

  arabic.mjustice.dz /p=dpresse :461: موقع كزارة العدؿ -2

: القوانين: خامسا

، اعبريدة الرظبية ، العدد  2008جواف  4اؼبوافق لػ  1429صبادل األكُف  29، اؼبؤرخ يف  163 -08م ، رقم اؼبرسـو الرئاس -1
29 .
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دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني في زمن 
 السلم

األستاذ رياض شتوح كلية الحقوق جامعة المسيلة 

 

 

: مقدمة

انوف الدكِف اإلنساين ييعاين من إشكاليات عدة على الصعيدين الدكِف كالداخلي من أجل نشره على نطاؽ كاسع، من اؼبعلـو أف الق
مع فالعوائق الدكلية منها على سبيل اؼبثاؿ الصراع الدائم بُت قوة القانوف كقانوف القوة،كالذم يرجع بالدرجة األكُف إُف تقاطع السياسة 

 ازدكاج اؼبعايَت كانتهاج االنتقائية يف تطبيق قواعده القانونية على النزاعات كالقضايا حسب اؼبصاٌف،أما القانوف ،كالذم يؤدم بدكره إُف
على الصعيد الداخلي أك الوطٍت فإف التحديات اليت يواجهها القانوف الدكِف اإلنساين يف أغلب الدكؿ كاجملتمعات تتعلق أساسا 

تلف األطوار التعليمية اؼبدنية منها كالعسكرية،كتنفيذه على الصعيد الداخلي لكل دكلة على بالتعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو يف مخ
. حدل

كعليو فإف احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كالتقٌيد بأحكامو،يتطلب من باب أكُف التعريف بو كىذا ما هبعل نشره يف األكساط 
الوقاية خَت " قصول يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين،كونو ذا طابع كقائي من منطلق أفاؼبدنية كالعسكرية ؿبليا كدكليا وبظى بأنبية 

، كيستهدؼ النشر يف اؼبرحلة األكُف تفادم نشوب النزاع اؼبسلح، أك على األقل تنفيذ االلتزامات فيما تعلق بأنسنة اغبرب "عبلج 
قع على عاتق اجملتمع الدكِف بكل أشخاصو،من دكؿ كمؤسسات، كتبقى كاغبماية القانونية اؼبكفولة لؤلشخاص كاألعياف، كىي مهمة م

اؼبؤسسات الدكلية من أىم الفاعلُت يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين كاليت من أبرزىا معهد ساف ريبوف للقانوف الدكِف اإلنساين ك 
ا تقـو بأدكار جبارة يف اجملاؿ اإلنساين سواء خبلؿ اللجنة الدكلية للصليب األضبر،ىذه األخَتة اليت تبقى أكرب مؤسسة ريادية نظرا َف

نشوب النزاع اؼبسلح من تقدًن للخدمات كاإلغاثة كاؼبساعدة لضحايا النزاعات اؼبسلحة،أك فيما تعلق بنشر قواعد القانوف الدكِف 
اؼبختلفة أثناء نشوب النزاعات اإلنساين كمبادئو كأىدافو خبلؿ زمن السلم،كالذم ال يقل أنبية عن تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية 

اؼبسلحة اغبركب،كونو يهدؼ للتقليل من كيبلهتا من جهة كيوضح حقوؽ ضحايا النزاعات اؼبسلحة كيساىم يف صوهنا من جهة 
ؽبا أخرل،كىو ما سأتطرؽ إليو من خبلؿ التعريف باللجنة الدكلية للصليب األضبر مث دكرىا يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين كأىم كسائ

: يف ذلك، كىذا من خبلؿ اػبطة التالية

مفهوم اللجنة الدولية للصليب األحمر  :المبحث األول 

اللجنة الدكلية للصليب األضبر منظمة ؿبايدة أسند إليها دبوجب اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوليها اإلضافيُت تقدًن اؼبساعدات 
. ت طابع إنسايناإلنسانية لضحايا النزاعات اؼبسلحة كعدة أنشطة ذا
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تعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر ونشأتها :المطلب األول

 1863غَت حكومية تأسست عاـ ىي مؤسسة إنسانية،كقانونا ىي منظمة عاؼبيةC.I.C.Rاللجنة الدكلية للصليب األضبر :تعريفها
انية اػباصة يف ضباية أركاح سسبثل مهمتها اإلفكت .منظمة غَت متحيزة،ؿبايدة كمستقلة كىي،(22)،كىي اعبهاز اؼبنشئ للصليب األضبر

 (23).كتقدًن اؼبساعدة ؽبم ككرامة ضحايا اغبركب كأعماؿ العنف األخرل

: نشأتها

يعود الفضل يف تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األضبر إُف السويسرم جوف ىنرم دكناف،الذم حضر معركة سولفَتينو يف إيطاليا بُت 
آالؼ من العسكريُت تركوا دكف عناية، فاتضح لو أف العناية  09ككاف فبا شهده دكناف ،(24)1859عاـ  اعبيش الفرنسي كالنمساكم

الطبية غَت كافية، كدببادرة منو كبإمكانات غَت كافية، استطاع ىنرم دكناف أف ينظم مع بعض اؼبدنيُت طريقة بدائية ؼبعاعبة بعض 
 (25).اعبرحى الذين كانوا يئنوف من األَف

أثره يف الرأم العاـ يف سويسرا كيف غَتىا من الببلد على حد سواء،حيث  1862 الذم نشره عاـ "تذكار سولفَتينو" ابوككاف لكت
 (26):نادل من خبللو بػ

 .أف تنشأ يف كل بلد صبعية إغاثة تطوعية تعد نفسها يف زمن السلم ؼبساعدة اػبدمات الصحية يف اعبيش يف كقت اغبرب -1

تصادؽ الدكؿ على مبدأ اتفاقي كمقدس،يؤمن اغبماية القانونية للمستشفيات العسكرية كأفراد اػبدمات كمن جهة أخرل أف  -2
 .الطبية

ككاف من بُت قراء كتاب تذكار سولفارينو رئيس صبعية النفع العاـ يف جنيف جوستاؼ موانييو الذم دعا صبعيتو لدراسة مقًتحات 
كاعتربت اعبهاز اؼبؤسس  17/02/1867أشخاص كبدأت اجتماعاهتا يف  05 ىنرم دكناف لتجسيدىا،فشكلت اعبمعية عبنة من

 (27).اسم اللجنة الدكلية للصليب األضبر 1875للصليب األضبر، كأخذت اللجنة  منذ عاـ 

: أىداف اللجنة

: فإف أىدافها تتمثل يف(28)حسب النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر

                                                           
 104،ص2004ية حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكِف كالقانوف الداخلي،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر،وبياكم نورة بن علي،ضبا  

 www.redcross.org.auموقع   3دليل الربؼبانيُت إُف اغبركة الدكلية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر،من منشورات الصليب األضبر األسًتاِف ،ص  

 47.ص،2010اغباج ػبضر باتنة، ماجستَت جامعة جنة الدكلية يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين،رسالةدكر الل،إنصاؼ بن عمراف  

 .8،ص2005سولفَتينو،القاىرة بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر،الطبعة اػبامسة، ىنرم دكناف،تذكار  
  17،ص 2007األكُف، الطبعة .القانونية  لئلصدارات القومي ،اؼبركزالوطنية بالتشريعات كعبلقتو الدكِف القانوف اللمساكم،مبادئ أشرؼ/د  

27Alejandro loriteescorihuela, le comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui 
generis?remarques sur la personnalité juridique internationale du CICR,RGDIP tome 105/2001/3 p583 

 .1998يوليو /سبوز 20دخل حيز النفاذ يف 1973يونيو /حزيراف 21، كحل ؿبل النظاـ األساسي الصادر يف 1998يونيو /حزيراف 24صدر يف   
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األساسية للحركة اليت ىي اإلنسانية،كعدـ التحيز  كاغبياد، كاالستقبلؿ،كاػبدمة العمل على دعم كنشر اؼببادئ  -
. التطوعية،كالوحدة،كالعاؼبية

االضطبلع باؼبهاـ اؼبوكلة إليها دبوجب اتفاقيات جنيف،كالعمل من أجل التطبيق األمُت للقانوف الدكِف اإلنساين الواجب التطبيق يف  -
 .شكاكل عن كقوع انتهاكات للقانوف النزاعات اؼبسلحة،كاإلؼباـ بأم

بوصفها مؤسسة ؿبايدة تقـو بعملها اإلنساين على كجو اػبصوص يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت  – السعي يف صبيع األكقات -
ضحايا عواقبها إُف ضماف اغبماية كاؼبساعدة إُف الضحايا العسكريُت كاؼبدنيُت لتلك األعماؿ ك – الدكلية كيف حاالت الصراع الداخلي

 .اؼبباشرة

  .ضماف سَت عمل الوكالة اؼبركزية للبحث عن اؼبفقودين كما ىو منصوص عليو يف اتفاقيات جنيف -

 اؼبسانبة ربسبان للنزاعات اؼبسلحة يف تدريب العاملُت يف اجملاؿ الطيب كيف توفَت اؼبعدات الطبية،كذلك بالتعاكف مع اعبمعيات الوطنية -
 .العسكرية كاؼبدنية كسائر السلطات اؼبختصةكالوحدات الطبية 

 .العمل على نشر اؼبعرفة كالفهم بالقانوف الدكِف اإلنساين الواجب التطبيق يف النزاعات اؼبسلحة،كإعداد أم تطوير لو -

 .القياـ باؼبهاـ اليت عهد ؽبا دبوجب اؼبؤسبر الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبؤسبر الدكِف -

عبنة الدكلية للصليب األضبر أف تقـو بأم مبادرة إنسانية تأيت يف نطاؽ دكرىا كمؤسسة ؿبايدة كمستقلة ككوسيط،كأف تدرس هبوز ؿ -
 .أم قضية تتطلب عناية من منظمو مثلها

 

المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر :المطلب الثاني

كما يليها من مواد من القانوف  60ارية كذلك بوصفها صبعية تنظمها اؼبادة تتمتع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالشخصية االعتب
 (29).اؼبدين السويسرم

كىو ما يبكن استقراءه إف كصف الوضع القانوين الذم تتميز بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر،يشبو كضع اؼبنظمات الدكلية اغبكومية،
 :من خبلؿ العناصر التالية

لدكِف للجنة الدكلية معًتؼ بو يف عبلقاهتا مع منظمة األمم اؼبتحدة ،حيث تتمتع دبركز اؼبراقب، كفق القرار أف الوضع القانوين ا-1
،إضافة إُف أف بعثة اللجنة الدكلية تلتقي يف نيويورؾ كل شهر مع رئيس ؾبلس 1990أكتوبر 16اؼبعتمد يف  45/16اعبمعية العامة رقم

 .لس األمن بأكملواألمن كيلتقي رئيس اللجنة سنويا مع مج

 الوضع القانوين الدكِف للجنة الدكلية معًتؼ بو ضمنيا يف قواعد إجراءات كأدلة احملكمة اعبنائية الدكلية اليت تستثٍت اللجنة الدكلية-2
 .من اإلدالء بالشهادة نظرا للوالية الدكلية اؼبمنوحة ؽبا دبوجب القانوف الدكِف اإلنساين

                                                           
 من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر 02اؼبادة  
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 .(30)جنة الدكلية معًتؼ بو صراحة يف قرار غرفة احملاكمة التابعة للمحكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفياكما أف الوضع القانوين لل-3

دكلة اتفاقيات مقر،ىذه االتفاقيات 48كقعت اللجنة مع1993يظهر ىذا االعًتاؼ أيضا من خبلؿ تعامل الدكؿ معها،ففي عاـ -4
كنية يف النظاـ الداخلي للدكؿ الذم يسمح ؽبا بإبراـ اتفاقيات،حق التقاضي،حق تعًتؼ للجنة الدكلية للصليب األضبر بالشخصية القاف

 (31).سبلك اؼبنقوالت كالعقارات كحصانتها على إقليم الدكلة اليت يوجد فيها مقرىا

ق تتمتع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بامتيازات كحصانات ال سبنح عادة سول للمنظمات اغبكومية الدكلية،كتشمل ىذ -5
 (32).اغبصانات اغبصانة القضائية،اليت ربمي اللجنة من التعرض للمبلحقة اإلدارية كالقضائية

إال أف ىناؾ من يرل بأف الوضع القانوين للجنة الدكلية للصليب األضبر ال يزاؿ غامضا كحباجة إُف إعادة النظر يف نظامها األساسي، 
كر ركنا العاملة يف الوحدة القانونية للجنة الدكلية للصليب األضبر إُف إعطائها حىت يتضح مركزىا القانوين ؿبليا كدكليا،كتذىب غاب

كضعا خاصا قد يرقى إُف مصاؼ اؼبنظمات اغبكومية، لكن اؼبعايَت القانونية للمنظمات الدكلية غَت متوفرة لدل اللجنة الدكلية كوهنا 
 (33).،لذا ال بد من توضيح كضعها القانوين بدقةَف تنشأ باتفاقية دكلية كىي ؿبكومة بالقانوف اؼبدين السويسرم

أجهزة اللجنة الدولية للصليب األحمر : المطلب الثالث

 .اعبمعية،ؾبلس اعبمعية،الرئاسة،اإلدارة،مراقبة الشؤكف اإلدارية:تتكوف ىيئات اللجنة الدكلية من

اؼبؤسسة، كتعتمد تعاليمها كأىدافها العامة كإسًتاتيجيتها  كىي سبارس الرقابة العليا علي. ىي اؽبيئة العليا للجنة الدكلية:الجمعية. 1
كميزانيتها كحساباهتا، كتفوض بعض اختصاصاهتا جمللس اعبمعية،ك تتكوف اعبمعية من أعضاء اللجنة الدكلية كىي ذات طابع صباعي، 

 (34).كرئيسها كنائباه ىم رئيس كنائبا رئيس اللجنة الدكلية

كىو يعد أنشطة اعبمعية، كيبت يف اؼبسائل اليت تدخل . عية الذم يتصرؼ دبوجب تفويض منهاك ىو جهاز اعبم: مجلس الجمعية
ضمن اختصاصاتو، كيكفل الصلة بُت اإلدارة كاعبمعية اليت يقدـ ؽبا تقارير بانتظاـ،ك يضم ؾبلس اعبمعية طبسة أعضاء تنتخبهم 

 (35).اعبمعية،كيًتأسو رئيس اللجنة الدكلية

رئيس اللجنة الدكلية باؼبسؤكلية األكِف للعبلقات اػبارجية للمؤسسة،ك يكفل رئيس اللجنة الدكلية كذلك  حيث يتكفل : الرئاسة
كيعاكنو يف تأدية كظائفو نائب دائم كنائب غَت . اغبفاظ علي اختصاصات اعبمعية كؾبلس إدارة اعبمعية بصفتو، رئيسا لكلتا اؽبيئتُت

 (36).دائم

                                                           
 يف مطلق حبق األضبر للصليب الدكلية اللجنة تتمتع الدكِف العريف لقانوفا على بناء ف،أنومكآخر سيميتش ضد العاـ اؼبدعي قضية يف 1999 جويلية 27 بتاريخ قرار  

 .الدكِف القانوف يف خاص ككضع دكلية قانونية شخصية ؽبا األضبر للصليب الدكلية أف اللجنة إُف القرار معلوماهتا،كانتهى بسرية االحتفاظ
 .30،ص2011اإلنساين،رسالة ماجستَت،كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر،منَت خوين،دكر اؼبنظمات غَت اغبكومية يف تطبيق القانوف الدكِف   
 . 97،ص 2009كالتوزيع،اعبزائر، كالنشر للطباعة ىومة كالتطور، دار النظرية بُت اغبكومية غَت الدكلية اؼبنظمات اهلل سعد عمر  

،ص 2011الدكِف اؼبعاصر،رسالة ماجستَت،جامعة مولود معمرم تيزم كزك،اعبزائر،أحسن كماؿ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف   
55. 
 .من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر 09اؼبادة   
 .من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر 10اؼبادة   
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للجنة الدكلية، اؼبسؤكلة عن تطبيق كضماف تطبيق األىداؼ العامة كإسًتاتيجية اؼبؤسسة احملددة من قبل ىي اؽبيئة التنفيذية :اإلدارة 
كاإلدارة مسؤكلة أيضا عن حسن سَت العمل كفعالية أداء صبيع معاكين اللجنة الدكلية،ك تتكوف اإلدارة من . اعبمعية أك ؾبلس اعبمعية

 (37).عينهم اعبمعية،ك يًتأس اإلدارة اؼبدير العاـاؼبدير العاـ كاؼبديرين الثبلثة، الذين ت

أساس التزام اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني : المبحث الثاني

 إف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين كالتقيد بأحكامو يتطلب أكال كقبل كل شيء ،التعريف بو كالتدرب عليو ،كىذا ما هبعل النشر وبظى
 (38).بأنبية قصول يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين

،ارتبطت ارتباطا كثيقا بتطور القانوف الدكِف اإلنساين،حيث تقـو بدكر كبَت يف ؾباؿ ضماف افاللجنة الدكلية للصليب األضبر منذ نشأتو
. كحىت يف زمن السلماحًتاـ كتنفيذ قواعده يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية،

: مقصود بالنشرال

َف تشر اتفاقيات  القانوف الدكِف اإلنساين إُف اؼبقصود بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين لكنها كانت تؤكد كتشدد عليو، كبقيت 
عات عملية النشر ببل مفهـو كال تعريف إُف غاية انعقاد اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنساين اؼبطبق يف النزا

، كالذم أصدر سلسلة قرارات أشارت يف إحداىا 1977ك 1974دكرات يف مدينة جنيف ما بُت عاـ  04اؼبسلحة الذم عقد على 
ىو أسلوب أك تدبَت من التدابَت الوطنية اليت تساىم يف الًتكيج لنشر اؼبثل اإلنسانية "إُف مدلوؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين بقوؽبا

 (39)".لسبلـ بُت الشعوبالعليا كإشاعة ركح ا

النشر يعٍت يف قانوف النزاعات اؼبسلحة التزاـ الدكؿ بتعريف قواهتا اؼبسلحة كالسكاف اؼبدنيُت دببادئ القانوف كذلك "كعرفو شريف عتلم
 (40)"من خبلؿ تدريسها ؽبم ضمن برامج التدريب العسكرم كتشجيع السكاف اؼبدنيُت على دراستها

التزاـ قانوين اتفاقي يسعى إُف احًتاـ ىذا القانوف كالوصوؿ إُف الضحايا الذين وبميهم،كيوجو إُف "شرية بأنوكعرفتو الدكتورة رقية عوا
األكساط اؼبعنية بتطبيقو،كيسهر على إقباح ىذه العملية باإلضافة إُف الدكؿ األطراؼ مؤسسات إنسانية كاللجنة الدكلية للصليب 

 (41).ر كاؽببلؿ األضبراألضبر كاعبمعيات الوطنية للصليب األحم

ىو كضع يسود فيو األمن كالسبلـ كالسكينة، كىو أيضا عامل مهم لتقدـ الشعوب،كىو نقيض اغبرب : المقصود بالسلم

                                                                                                                                                                                           
 .من نفس النظاـ 11اؼبادة   
 .من نفس النظاـ 12اؼبادة   
 .485،ص 1999نوفمرب  16-14ؼ علواف،نشر القانوف الدكِف اإلنساين،كرقة عمل مقدمة إُف اؼبؤسبر اإلقليمي العريب اؼبنعقد بالقاىرة مند ؿبمد يوس.أ  
نة جنيف ما بُت عاـ دكرات يف مدم 04لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة الذم عقد على الدبلوماسي  منبثق عن اؼبؤسبر  21القرار   

 .1977ك 1974
 ،1992الثالث،اجمللة الدكلية للصليب األضبر،إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر،جنيف  شريف عتلم القانوف الدكِف اإلنساين،دليل لؤلكساط األكاديبية،الكتاب  
 .269ص
 345،ص 2001دكتوراه،كلية اغبقوؽ جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر،   الدكلية،أطركحةرقية عواشرية، ضباية اؼبدنيُت كاألعياف اؼبدنية يف النزاعات اؼبسلحة غَت  
 .346ك
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كتكمن أنبية النشر يف زمن السلك كونو يساىم يف التعريف حبقوؽ ضحايا النزاعات اؼبسلحة كالفئات كاألعياف احملمية دبوجب قواعده 
 .ليل قدر اإلمكاف من ضحايا ككيبلت النزاعات اؼبسلحةكبالتاِف التق

أساس التزام اللجنة بالنشر وفقا لنظامها األساسي : المطلب األول

إف اللجنة الدكلية للصليب األضبر تلعب دكرا أساسيا يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين،إذ يضع النظاـ األساسي على عاتق اللجنة 
صوف كنشر اؼببادئ األساسية للحركة كالعمل على تفهم كنشر القانوف الدكِف اإلنساين اؼبطبق يف الدكلية للصليب األضبر مهمة 

كضع النظاـ األساسي لرابطة صبعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر على عاتق الرابطة مهمة مساعدة اللجنة  .اؼبنازعات اؼبسلحة
. ألساسية للصليب األضبر لدل اعبمعيات الوطنيةالدكلية للصليب األضبر يف نشر ىذا القانوف كاؼببادئ ا

كرد يف النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر أف عليها العمل على فهم كنشر القانوف الدكِف اإلنساين الواجب التطبيق يف 
 (42).كإعداد أم تطوير لو، النزاعات اؼبسلحة

جنة يف نظامها األساسي فيما تعلق بتعاكهنا مع اعبمعيات الوطنية،إذ نصت كما أشَت إُف نشر القانوف الدكِف اإلنساين من قبل الل
يف ، باالتفاؽ معها، كتتعاكف. تقيم اللجنة الدكلية عبلقات كثيقة مع اعبمعيات الوطنية"  من نظامها األساسي على 04/02اؼبادة 

، كاحًتاـ اتفاقيات جنيف كتطويرىا كالتصديق عليها، الشؤكف ذات االىتماـ اؼبشًتؾ مثل اإلعداد للعمل يف حاالت النزاع اؼبسلح
 ".كنشر اؼببادئ األساسية كالقانوف الدكِف اإلنساين

المطلب الثاني أساس االلتزام بالنشر وفقا للمؤتمرات الدولية 

ب األضبر اليت ما فتئت تلتـز اعبنة الدكلية للصليب األضبر بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين من توصيات اؼبؤسبرات الدكلية للصلي
: تدعو لنشر القانوف الدكِف اإلنساين يف ـبتلف األكساط كلدل ـبتلف الفئات العمرية،كمن أىم تلك اؼبؤسبرات

يف  (1864اتفاقية عاـ )الذم دعا إُف ضركرة نشر اؼبعرفة بقواعد جنيف 1869اؼبؤسبر الدكِف الثاين للصليب األضبر اؼبنعقد بربلُت عاـ 
. كدأكساط اعبن

،كالذم دعا اغبكومات كاعبمعيات الوطنية إُف بذؿ  1973اؼبؤسبر الدكِف الثاين كالعشرين اؼبنعقد بطهراف شهر نوفمرب من العاـ 
جهودىا من أجل التعريف باؼببادئ األساسية للصليب األضبر كالقانوف الدكِف اإلنساين باعتماد كافة الوسائل اؼبتوفرة على أف يشمل 

ات الشعب دبختلف مستوياتو،ككذلك األكساط العسكرية كاإلدارات اؼبدنية كاعبامعات كاؼبدارس العليا كاألكساط الطبية النشر  صبيع فئ
 (43).كشبو الطبية كغَتىم

اؼبؤسبر الدكِف الثالث كالعشرين اؼبنعقد دبدينة بوخاريست الذم دعا صبيع اعبمعيات الوطنية للصليب كاؽببلؿ األضبرين بالتعاكف مع 
مات بلداهنا من أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كمبادئو على أكسع نطاؽ فبكن بُت صبيع السكاف خاصة منهم حكو

. الشباب

                                                           
 .للجنة الدكلية للصليب األضبر ز من النظاـ األساسي4/1اؼبادة  
  "رٕف١ز ٚٔشش ارفبل١بد خ١ٕف" إٌّجثك ػٓ اٌّإرّش رسذ ػٕٛاْ   ٚ٘ٛ ِب رؼّٕٗ اٌمشاس سلُ    
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، كاؼبتعلق بنشر قواعد القانوف 1974/1977اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة 
. طبق يف النزاعات اؼبسلحةالدكِف اإلنساين اَف

بالعاصمة الفلبينية مانيبل  دعا كافة حكومات الدكؿ األطراؼ  1981اؼبؤسبر الدكِف الرابع كالعشرين للصليب األضبر اؼبنعقد عاـ 
يف أكساط  بأف تكفل تطبيق االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين 1977اؼبتعاقدة يف اتفاقيات جنيف كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ 

. القوات اؼبسلحة، الوزارات،األكساط اعبامعية،يف اؼبدارس،اػبدمات الطبية كاعبمهور العاـ

الذم أكد يف قراراتو على صبيع  الدكؿ األطراؼ يف االتفاقيات  1993اؼبؤسبر الدكِف اؼبتعلق حبماية ضحايا اغبرب اؼبنعقد جبنيف عاـ 
الدكِف اإلنساين ،من خبلؿ تدريسو للسكاف اؼبدنيُت كاإلدارات العمومية اؼبسؤكلة عن  أف تعمل كبشكل آِف على نشر قواعد القانوف

تطبيقو، كالقياـ بعمليات ربسيسية خبطورة النزاعات اؼبسلحة كذلك باالعتماد على كسائل اإلعبلـ ،على أف تشمل ىذه األنشطة 
 (44).ة هباكذلك القوات العسكرية،كإدراج أحكامو ضمن الدالئل كالقوانُت اػباص

 أساس االلتزام بالنشر وفقا لالتفاقيات الدولية: المطلب الثالث

أكدت العديد على االتفاقيات الدكلية على ضركرة نشر القانوف الدكِف اإلنساين كاعبهل بالقانوف الدكِف اإلنساين كعدـ مراعاتو ىو 
اكات ؽبذا القانوف أكرب فداحة من انتهاكات أم قانوف على درجة أكرب من اػبطورة من اعبهل بفركع القانوف األخرل،ألف االنتو

آخر،ألهنا تؤدم إُف معاناة إنسانية كخسائر كاف يبكن تفاديها يف حالة العلم بالقانوف الذم وبظرىا ككضعو موضع التنفيذ،كىذا ما 
:  أشارت إليو عدة اتفاقيات دكلية نذكر منها

انُت كأعراؼ اغبرب الربية كاليت كرد يف مادهتا األكُف أنو هبب على الدكؿ اؼبتعاقدة أف اؼبتعلقة بقو 1899اتفاقية الىام الثانية لعاـ 
كأشَت إُف النشر ،(45).تصدر تعليمات عبيوشها يف اؼبيداف تكوف متفقة مع الئحة قوانُت كأعراؼ اغبرب الربية اؼبلحقة هبذه االتفاقية

 (46).حًتاـ قوانُت كأعراؼ اغبرب الربيةاؼبتعلقة با 1907أيضا يف اتفاقية الىام الرابعة لعاـ 

،كاليت نصت على ضركرة أف تتخذ  1907اتفاقية الىام العاشرة اؼبتعلقة بتطبيق اتفاقيات جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعاـ 
اؼبعرفة بأحكامها يف  صبيع الدكؿ األطراؼ يف االتفاقية التدابَت البلزمة لتعليم قواهتا البحرية،كبشكل خاص اؼبوظفُت احملميُت كنشر

 (47).أكساط اؼبدنيُت

أف تلتـز الدكؿ بنشر أحكاـ ىذه اؼبتعلقة حبماية اؼبمتلكات الثقافية يف حالة النزاع اؼبسلح،كاليت أشارت إُف  1954اتفاقية الىام لعاـ 
كالعسكرية، كاؼبوظفُت اؼبكلفُت حبماية  االتفاقية كالئحتها التنفيذية يف زمٍت السلم كالنزاع اؼبسلح،كأف يشمل كبل من األكساط اؼبدنية

 48).اؼبمتلكات الثقافية

                                                           
44SCHINDLER Dietrich, TOMAN  Jiri, Droit des conflits armés , CICR , Genève , 1996, pp 898,899 

 44ك 43،ص 1997،بَتكت،لبناف 1عمر سعد اهلل، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنساين،دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة  
 . 1907الىام الرابعة لعاـ  اؼبادة األكُف من اتفاقية  
 .1907ة اػباصة بتطبيق اتفاقية جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعاـ من اتفاقية الىام العاشر 20اؼبادة   
 1954من اتفاقية الىام لعاـ  25اؼبادة  
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اؼبتعلقة حبماية األسرل اليت نصت على ضركرة إعبلف االتفاقية كاللوائح كاألكامر اؼبتعلقة باألسرل يف  1949اتفاقية جنيف الثالثة لعاـ
 (49).أماكن يبكن عبميع األسرل الرجوع إليها

بأف تنشر  " أف تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة اؼبشًتكة يف اتفاقيات جنيف األربع على 144ك 47،48،127كما نصت اؼبواد 
يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب كتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها ضمن  .نص ىذه االتفاقية على أكسع نطاؽ فبكن يف بلدانو

كعلى األخص للقوات اؼبقاتلة .يت تتضمنها معركفة عبميع السكافبرامج التعليم العسكرم،كاؼبدين إذا أمكن،حبيث تصبح اؼببادئ اؿ
 (50).اؼبسلحة،كأفراد اػبدمات الطبية كالدينية

تتعهد األطراؼ اؼبتعاقدة بالقياـ يف زمن السلم ك كذا  " على أف1977 ف الربتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاــ83/01كما نصت اؼبادة
ككوؿ على أكسع نطاؽ فبكن يف ببلدىا كبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم الربكتىذا أثناء النزاع اؼبسلح بنشر نصوص 

 .العسكرم، كتشجيع اؼبدنيُت على دراستها حىت تصبح ىذه اؼبواثيق معركفة للقوات اؼبسلحة ك للسكاف اؼبدنيُت

كتلـز النصوص اؼبتقدمة الدكؿ  ( اؽ فبكنبنشر ىذا الربتوكوؿ على أكسع نط 1977 من الربتوكوؿ الثاين لعاـ09 كما تقضى اؼبادة
. يف زمن السلم كيف زمن اغبرب(األطراؼ بالنشر

أية كما أهنا تؤكد على السلطة التقديرية اليت تتمتع هبا الدكؿ األطراؼ فيما يتعلق بالتدابَت اليت ينبغي ازباذىا يف ؾباؿ النشر كتبديد 
لدكِف اإلنساين مع السيادة الوطنية،كخاصة ما يتعلق خبصوص الربتوكوؿ الثاين ـباكؼ قد تتولد لديها من احتماؿ تعارض القانوف ا

 (51).اؼبتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية

 (52).كما أكد الربكتوكوؿ اإلضايف الثالث اؼبلحق باتفاقيات جنيف األربع على كاجب التقيد بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين

لجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني أساليب ال: المبحث الثالث

إف اعبنة الدكلية للصليب األضبر كقصد تعزيز نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف األكساط اؼبدنية كالعسكرية على حد سواء 
فيما تعلق بسن قوانُت متبلئمة انتهجت صبلة من األساليب كاألدكات اليت تساعدىا على ربقيق ىدفها، فهي تنسق مع الدكؿ 

كأىداؼ القانوف الدكِف اإلنساين،فضبل عن إعداد دكرات تدريبية كتكوينية لفائدة اؼبقاتلُت النظاميُت،كما أهنا تقـو يف سبيل ربقيق 
. نفس اؽبدؼ بالتنسيق مع اؼبنظمات الوطنية على الصعيد الداخلي

مة مع القانون الدولي اإلنساني المساعدة على بلورة تشريعات متالئ:المطلب األول

كاػباص دبطالبة اغبكومة السويسرية الدعوة إُف عقد 1993 تنفيذا لئلعبلف اػبتامي للمؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب الصادر عاـ
يت تشجع على اجتماع مفتوح للجميع ربضره ؾبموعة من اػبرباء اغبكوميُت اؼبعنيُت،دعا اإلعبلف إُف البحث يف الوسائل العملية اؿ

 (53).االحًتاـ التاـ للقانوف الدكِف اإلنساين كتطبيق قواعده
                                                           

 اػباصة بأسرل اغبرب 1949لعاـ من اتفاقية جنيف الثالثة 40اؼبادة   
 نابلس، ماجستَت،جامعة النجاح الوطنية، غَت الدكلية،رسالةقصي مصطفى عبد الكرًن تيم، مدل فاعلية القانوف الدكِف اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك  

 .94،ص 2010فلسطُت،
 .95نفس اؼبرجع،ص  
 .2005/ 08/12 اؼبؤرخ يف من الربكتوكوؿ اإلضايف الثالث 07اؼبادة   
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قسم : تقـو اللجنة الدكلية  يف ؾباؿ مساعدة الدكؿ على بلورة تشريعات متبلئمة مع القانوف الدكِف اإلنساين عن طريق كسيلتُت نبا
. اػبدمات االستشارية كالبعثات اإلقليمية

: ريةالخدمات االستشا: الفرع األول

اعتمد اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف غبركة الصليب األضبر،ما دعا إليو اؼبؤسبر الدكِف لضحايا اغبرب كأصدر قرارا 1995يف عاـ 
 (54).بشأف اعتماد إنشاء اػبدمات االستشارية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين

،لتطوير اآلليات 1996ات االستشارية للدكؿ األطراؼ عاـ بادرت اللجنة الدكلية للصليب األضبر إُف إنشاء قسم خاص للخدـ
 .التشريعية اليت تكفل تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الوطٍت ككفالة نشر أحكامو كضماف احًتامها

الدكؿ بوجو خاص كاؽبدؼ من اػبدمات االستشارية ىو تشجيع عملية بدء التنفيذ على الصعيد الوطٍت،مع االرتقاء دبستواه،كمساعدة 
،كما تقدـ اللجنة من خبلؿ ىذه (55)على التزكد بأداة قانونية مطابقة ؼبتطلبات اؼبواثيق اإلنسانية ككفيلة بتسيَت تطبيقها الفعلي

اػبدمات العوف الفٍت سعيا إُف ربقيق ىذه األىداؼ،فتعمل اػبدمات االستشارية بالتعاكف الوثيق مع اغبكومات مع مراعاة احتياجاهتا 
العاملُت اؼبؤىلُت،كىم أفراد يقوموف دبساعدة اغبكومات كىي مهمة (56)النوعية من جهة كنظمها السياسية كالقانونية من جهة أخرل

على كضع تشريعات كطنية تتبلءـ مع القانوف الدكِف اإلنساين، ىؤالء العاملُت تضعهم اغبكومة أك تنتقيهم اللجنة الدكلية للصليب 
. ل تدريبهماألضبر،كاليت تعمل عل

 (57):كقد اكبصرت اؼبوضوعات اليت تتم اػبدمات بشأهنا يف

 .سن التشريعات الوطنية اليت ذبـر االنتهاكات اعبسيمة ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين -

 .سن التشريعات اػباصة حبماية شارة اؽببلؿ األضبر أك الصليب األضبر-

 .نشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين -

 .عبنة كطنية للقانوف الدكِف اإلنساين تشكيل -

البعثات اإلقليمية :الفرع الثاني

كما يستطيع اؼبندكبوف اإلقليميوف للجنة الدكلية للصليب األضبر أف يتعاكنوا مع اغبكومات على كبو مفيد كيعاكنوىا يف األعماؿ 
كف الدكِف،كتسَت ىذه اؼبساندة جنبا إُف جنب مع اػبدمات القانونية كاإلدارية الضركرية،للوفاء بالتزاماهتا اؼبنصوص عليها يف القاف

 .االستشارية اليت أعلنت عنها اللجنة الدكلية يف اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين

                                                                                                                                                                                           
 .327  –323،ص 1993سنة 33األضبر،العدد بللصلي الدكلية ،اجمللة ( 1993 سبتمرب 01 إُف أكت 30 من اغبرب ضحايا غبماية الدكِف للمؤسبر اػبتامي اإلعبلف  
 63 -61،ص 47 ، 1996 العدد األضبر .للصليب الدكلية األكؿ،اجمللة األضبر،القرار كاؽببلؿ األضبر للصليب كالعشركف السادس الدكِف اؼبؤسبر  
 اإلنساين،دليل للتطبيق على الصعيد الوطٍت،إعداد لببة من ،تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على األصعدة الوطنية،مقاؿ ضمن كتاب القانوف الدكِف شريف عتلم  

 .296،ص2006اؼبتخصصُت كاػبرباء،إصدارات بعثة الصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة،
 .نفس اؼبرجع كالصفحة  
 .92منَت خوين،مرجع سابق،ص   
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تنظيم برامج التكوين والتدريب :المطلب الثاني

كينية ؼبختلف فئات اجملتمع، من أين تعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر الدكِف كل سنة على تنظيم عدة دكرات تدريبية كتك
العسكريُت إُف اؼبدنيُت كالدبلوماسيُت كاؼبوظفُت، فنظمت دكرات باؼبعاىد الدكلية مثل معهد ىنرم دكناف بسويسرا كمعهد ساف ريبو 

ات دكلية مع بإيطاليا،كما نظمت اللجة الدكلية للصليب دكرات تدريبية كتكوينية يف عدة دكؿ بالعاَف من خبلؿ عقد اللجنة اتفاقي
ديسمرب  3نوفمرب إُف  25من عدة دكؿ منها من أجل التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين، كمن ذلك دكرة نظمتها اللجنة أياـ  

ـ دبدينة مصراتو، يف إطار االتفاقية اؼبوقعة بُت كزارة الدفاع كاللجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ التدريب،كستتواصل 2013
طق كاؼبدف الليبية هبدؼ نشر ثقافة القانوف الدكِف اإلنساين كخلق كوادر من اؼبعلمُت لتدريسها كمنهج كمادة دراسية دبختلف اؼبنا

 (58).ؼبنتسيب اعبيش اللييب داخل اؼبؤسسات العسكرية اؼبختلفة

 300ت اللجنة أكثر من نظم 2007كمن خبلؿ اإلحصائيات اؼبرصودة يف ىذا الشأف،ففي السنوات القليلة اؼباضية كإُف غاية عاـ
 120ألف من القوات العسكرية كقوات الشرطة يف أكثر من  20دكرة تدريبية  ككرشة عمل ،كقد حضر ىذه الدكرات ما يقارب 

دكرات عسكرية يف القانوف الدكِف اإلنساين  05ضابطا عسكريا منحا دراسية من اللجنة للمشاركة يف  21بلدا،كما تلقى ما يزيد عن 
دكلة دعوة غبضور ندكة عقدت يف جنيف،كغَتىا من الدكرات التدريبية  53ضابطا رفيع اؼبستول  من  55ريبو،كتلقى  دبعهد ساف

 (59).كالتكوينية كالتدريبية يف ؾباؿ ىذا القانوف

عقد الملتقيات والمؤتمرات : المطلب الثالث

ين يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كاليت خصصت ؼبنظمة قامت اللجنة بتقدًن حلقات دراسية عديدة،منها تلك اليت نظمت للدبلوماسي
ك تلك اػباصة دبنظمة الوحدة اإلفريقية يف  ،1991، كيف مكتب األمم اؼبتحدة جبنيف عاـ  1983الدكؿ األمريكية يف كاشنطن عاـ 

 (60). 1994أديس أبابا يف 

كاؼبوظفُت يف منظمة األمن كالتعاكف األكربية ،اإلرباد  كما نظمت اللجنة يف أكاخر التسعينيات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيُت
كاؼبنظمات الفرعية اإلقليمية مثل اعبماعة  (الناتو)األكريب، كاإلرباد الربؼباين الدكِف،كجامعة الدكؿ العربية كمنظمة اغبلف األطلسي

 ADC .(61)كصباعة إفريقيا اعبنوبية للتنمية  (إنكواس)االقتصادية لبلداف غرب إفريقيا

كما أف للجنة الدكلية للصليب األضبر أساليب أخرل لنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين،فعلى سبيل اؼبثاؿ أصدرت اللجنة الدكلية 
،كذلك بغرض إعداد مواد تعليمية أساسية كي  1998للصليب األضبر برنامج استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنساين يف أكاخر عاـ 

ىذا كنشَت إُف طريقة أخرل تعتمدىا اللجنة الدكلية يف )(62)سنة على نطاؽ العاَف كلو 18-13فئة العمرية يستفيد منها الشباب من اؿ

                                                           
 .www.defense.gov.lyموقع كزارة الدفاع الليبية   
: الدكلية للصليب األضبر جنةؿمنشور على موقع اؿ 2007التقرير السنوم ألنشطة اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف  ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين،كقائع كأرقاـ عاـ   

www.icrc.org. 

 .26،ص مرجع سابقأحسن كماؿ،  
 .نفس اؼبرجع  كالصفحة  
 .105صسابق، مرجعإنصاؼ بن عمراف، 6

http://www.defense.gov.ly/
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نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كاؼبتمثلة يف إصداراهتا من كتب كؾببلت تعٌت بنشر كإظهار اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين 
. لنزاعات اؼبسلحةكالفئات احملمية دبوجبها ككل ما يتعلق با

التنسيق مع لجان الصليب والهالل األحمرين الوطنية : المطلب الرابع

إف اللجنة الدكلية للصليب األضبر،كبالتعاكف مع اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر،تعمل على مساعدة الدكؿ على 
كوؾ القانوف الدكِف اإلنساين،كتذكَت السلطات العامة الوطنية التطبيق األمثل لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين،من خبلؿ نشر ص

 .بواجباهتا اػباصة بالنشر،كتقدًن اؼبشورة ؽبا

كمن باب التنسيق مع ىذه اللجاف حرصت اللجنة الدكلية للصليب األضبر  على توضيح الدكر اػباص للجمعيات الوطنية الذم عهد 
كىو االنضماـ إُف مساعي اللجنة الدكلية  1986كِف اػبامس كالعشرين للصليب األضبر عاـ الصادر عن اؼبؤسبر الد 05بو ؽبا القرار رقم

كيتمثل دكر ،(63)للصليب األضبر لدل السلطات اغبكومية للتشجيع على اعتماد التدابَت التشريعية كالعملية البلزمة منذ كقت السلم
 :64اعبمعيات الوطنية يف

. لف اؼبوضوعتعيُت مسؤكؿ باعبمعية الوطنية عن ـ -

. االتصاؿ باغبكومة إلنشاء اللجنة الوطنية بُت الوزارات كاعبمعية لدراسة ملف اؼبوضوع يف حالة عدـ كجود عبنة من ىذا القبيل -

. تعيُت مراسل لدل مثل ىذه اللجنة -

اللجنة كالتدابَت اؼبتخذة أك  التحقق من أف اغبكومة تبلغ اللجنة الدكلية للصليب األضبر ككذلك الدكؿ األطراؼ بإنشاء مثل ىذه -
. اعبارم حبثها أك اؼبتوخاة

تسهيل أك اؼبساعدة يف جهود اغبكومة من أجل إعداد الرد  كمن شبة االشًتاؾ يف أعماؿ ترصبة األحكاـ التشريعية ذات الصلة إُف  -
. إحدل لغات اؼبؤسبر الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر

ؾبلس )اعبمعيات الوطنية كاربادىا الدكِف مرة كل عامُت الزباذ قرارات بشأف القضايا ذات االىتماـ اؼبشًتؾتلتقي اللجنة الدكلية كصبيع 
 (65).أعواـ يف اؼبؤسبر الدكِف،كتشاركها اللقاء حكومات الدكؿ اؼبوقعة على اتفاقيات جنيف 04كتلتقي كذلك مرة كل .(اؼبندكبُت

جنة الدولية للصليب األحمر والحلول الممكنة العوائق التي تعترض عمل الل: المبحث الرابع

رغم الدكر اعببار الذم تلعبو منظمة الصليب األضبر الدكِف كغَتىا من اؼبنظمات كاؽبيئات يف سبيل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين 
لصعاب، بعضها متعلق باؼبنظمة يف كغَته من األنشطة اإلنسانية،إال أف ىذا الدكر يصطدـ يف كثَت من األحياف جبملة من العراقيل كا

. حد ذاهتا، كبعض تلك العراقيل ىبرج عن نطاقها، أم سببو ظركؼ خارجة عن نطاؽ اللجنة

 
                                                           

ؼبستول دكر اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين،القانوف الدكِف اإلنساين،دليل للتطبيق على اؿبمد ضبد العسبلي،  
 355ص، 2006الوطٍت،بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة

 . 356ك 355نفس اؼبرجع،ص  
 .www.icrc.orgىي عبلقة اللجنة الدكلية للصليب األضبر باعبمعيات الوطنية للصليب كاؽببلؿ األضبر،مقاؿ منشور على موقع  ما  
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عوائق متعلقة باللجنة الدولية للصليب األحمر : المطلب األول

اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ نشر  كنقصد هبا أمور سلبية مسجلة على مستول أداء اللجنة الدكلية يف حد ذاهتا كتشًتؾ فيها مع أغلب
 (66):القانوف الدكِف اإلنساين،كمنها على سبيل الذكر

عدـ امتبلؾ اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ػبطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذه الغاية ، علمان أف أغلب  -
اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف  كسائل اإلعبلـ ال تعط ذلك اؼبساحة اؼبناسبة ، كوهنا تغلب

 .اإلنساين ، كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها الكوادر اؼبؤىلة بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية اؼبثلى حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين 

ذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططها بشكل يهدؼ إُف أف اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين غَت قادرة حىت ق -
 .تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء كلعدـ كجود خطط عمل سنوية

العوائق التي تواجو اللجنة الدولية للصليب األحمر كمنظمة عاملة في المجال اإلنساني : المطلب الثاني

 (67): كاليت  ىي خارجة عن نطاؽ اللجنة، كنوجزىا كاآليت

أف اعبمعيات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين كاليت من اؼبفركض أف يعوؿ عليها يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين َف تلب  -
 .الغرض اؼبطلوب منها بسبب قلة اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لديها

لة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين، كوف اغبديث عن كثرة النزاعات اؼبسلحة فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات العاـ -
 .النشر كالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل اغبركب ييصبح نوع من الًتؼ الفكرم حسب كجهة نظر البعض

ية يف اؼبراحل األكُف من الدراسة أك على الصعيد الداخلي تكمن يف عدـ إدراج قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ضمن اؼبناىج الدراس -
ضمن مناىج جامعية معمقة ، إذ قبد أنو يدرس يف غالبية دكؿ العاَف الثالث كمادة اختيارية كضمن مواد القانوف الدكِف العاـ، ييضاؼ 

ات كخصوصان اليت تدرس لذلك أف تدريس ىذه اؼبادة ينحصر بالدرجة األكُف لطلبة كليات القانوف مع أف ىذه اؼبادة مهمة لكافة الكلي
 .اؼبواد اإلنسانية كاالجتماعية

غياب الثقافة القانونية أك الوعي القانوين بالقانوف الدكِف اإلنساين،كذلك بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين  -
ة ؽبا، كوف اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ال كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف أك بسبب أف الكثَت من اجملتمعات التعتربه أكلوية بالنسب

. تتعامل مع القانوف الدكِف اإلنساين كفق إطار مؤسسي 

كجود فجوة ما بُت التطبيق العملي كالنص النظرم ،فنجد أف الدكؿ مصادقة تقريبان على كافة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين ك  -
عزيزه إال أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفركضة اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر أحكامو كت

 .على عاتق الدكؿ األطراؼ 

                                                           
ساكاة للًتبية على ،مقاؿ منشور على موقع مؤسسة ـمشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،القاضي الدكتور ؿبمد الطراكنة  

 . 2010-05-26حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنية بتاريخ 
 .نفس اؼبرجع  
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أف أغلب البلداف َف تقم بالقدر الكايف من اؼبواءمات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكلية اؼبصادؽ عليها  -
. اجعة فإهنا تتم بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنيان كإذا كيجدت مثل ىذه اؼبر

االزدكاجية يف كاؼبعايَت كيف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين  الذم ال يطبق إال على الدكؿ الصغَتة كال ييطبق على الدكؿ اليت تقـو  -
مهمة اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ  بانتهاكات كاسعة ألحكامو، كلعل ما هبرم يف غزة أكرب دليل على ذلك ، األمر الذم هبعل

. صعبة بعض الشيء 

كمن أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ما فرضتو األحداث األخَتة كخصوصان أحداث  -
ركعة للشعوب من أجل تقرير مصَتىا سبتمرب، حيث تداخلت اؼبفاىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة التفريق ما بُت اؼبقاكمة اؼبش 11

دد ككاضح لئلرىاب ، ككذلك دخوؿ مفاىيم كمصطلحات جديدة َف يألفها القانوف  كاإلرىاب ، كعدـ كجود مفهـو أك تعريف ؿبي
كاجو كصعوبة اؼبوازنة بُت اغبرية كاألمن ، األمر الذم فرض تبعات كصعاب جديدة ت" اغبرب اإلستباقية"الدكِف اإلنساين من قبل مثل

. اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ 

الحلول الممكنة لضمان نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني : المطلب الثالث

إف نشر القانوف الدكِف اإلنساين على جانب كبَت من األنبية كونو يعد آلية كقائية ضد انتهاؾ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف حد 
 (68):األقبع من أجل ضماف تنفيذه كاحًتامو،كىو أمر يتطلب اإلؼباـ بعدة نقاط  كىي ذاتو،كما أنو يعترب اآللية

كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كعلى أكسع نطاؽ فبكن كدبا يعزز  -
حدات متخصصة باإلعبلـ كالنشر ضمن معايَت كضوابط الثقافة كالوعي بتلك اؼببادئ كاؼبفاىيم ، األمر الذم يتوجب معو إنشاء ك

 .تقـو على مؤشرات أداء كاضحة

من أف تعمل كفق النهج "دكلية ، حكومية ، أىلية"ال بٌد للمؤسسات اؼبختلفة العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين -
نب االزدكاجية يف العمل ، كىد ر الطاقات كاؼبوارد، على أف يشمل التنسيق هبذا التشاركي كالتنسيق فيما بينها األمر الذم هبي

 .اػبصوص اؼبؤسسات العاملة يف اؼبيداف 

يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين ضمن مناىج اؼبدارس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية، مث اؼبراحل اعبامعية -
أف يتم إعداد اػبطط الدراسية بالتعاكف ما بُت اؼبدارس كاعبامعات  كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة القانوف الدكِف العاـ ، على

 .من جهة كاؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين من جهة أخرل

يتوجب أف ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه ، كوف ذلك يندرج بالدرجة األكُف يف  -
 .ر مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع إطا

إهباد نوع من اؼبراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن إهباد االنسجاـ ما بُت النص الوارد يف  -
 .االتفاقيات الدكلية كالنص الوارد يف القوانُت الوطنية

                                                           
 مرجع سابق،القاضي الدكتور ؿبمد الطراكنة  
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نية على صعيد كل دكلة على حدة تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كط -
كاػبرباء كاالستشاريُت  كإنشاء مركز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ، على أف يكوف اؼبركز ييشارؾ فيو القطاعُت 

من خبللو استعراض اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة يف  الرظبي كاألىلي،كيعقد سنويان على األقل مؤسبر سنوم يتم
 .ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ككضع تصورات لكيفية ذباكز تلك اؼبشكبلت كاؼبعوقات يف حاؿ كجودىا 

إلغاثة الدكلية األمم اؼبتحدة، اللجنة الدكلية للصليب األضبر، منظمات ا"يتوجب على اعبهات اؼباكبة كاعبهات الدكلية مثل -
إهباد برامج تدريبية ؼبساعدة اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين على تطوير أدائها، كتنفيذ بعض .."اإلنسانية

 .األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه من خبلؿ الدعم اؼباِف كاللوجسيت ك من خبلؿ تبادؿ اػبربات كالتجارب 

ة للقانوف الدكِف اإلنساين، ال هبوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية بل ال بد من إشراؾ عند إنشاء اللجاف الوطٍت -
منظمات اجملتمع اؼبدين كاػبرباء كبصفتهم الشخصية ، ؼبا يف ذلك من أثر إهبايب ، كوف منظمات اجملتمع اؼبدين تتمتع بقدر 

. كناجعة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين كبَت من اؼبركنة يف العمل أكثر كمن أجل ربقيق سياسة فعالة

إهباد آليات تعاكف كتنسيق مع ـبتلف كسائل اإلعبلـ من أجل زبصيص فًتة زمنية يف كسائل اإلعبلـ من أجل التعريف بالقانوف 
. الدكِف اإلنساين ،على أف يتوُف بعض اػبرباء يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين إعداد اؼبادة اإلخبارية

الصعيد الوطٍت يتوجب أف زبصص الدكلة يف ميزانيتها السنوية مبالغ كموارد كافية للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف كعلى  -
. الدكِف اإلنساين، أك زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبقرات كركاتب اؼبوظفُت

 

: الخاتمة

ق من طرؼ أطراؼ النزاع فبل بد من نشره على أكسع نطاؽ من طرؼ كي نصل إُف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كنضمن احًتاـ
اعبميع من ىيئات دكلية حكومية كغَت حكومية،من خبلؿ التنسيق كالتعاكف فيما بينها كتقدًن كل التسهيبلت ؽبا حىت تؤدم كظيفتها 

كاحًتامها لقواعد ىذا القانوف،حىت يتمكنوا على أكمل كجو ،بدءا بأفراد القوات اؼبسلحة الذين ىم أكُف األىداؼ اليت هبب تعريفها 
من أخذ تلك اؼببادئ بعُت االعتبار يف فبارستهم ؼبهامهم،كالطرؼ الثاين ىم السكاف اؼبدنيُت حيث يتعُت أف تكوف ىذه القواعد 

ذ القانوف معركفة ليس فقط من جانب أكلئك الذين سيكوف عليهم تطبيقها بشكل مباشر،كلكن النشر كحده ال يكف لضماف تنفي
الدكِف اإلنساين، إذ ال بد من توافر النية الحًتامو ككفالة تطبيقو على اعبميع كعلى كل النزاعات،كىو ما من شأنو إعطائو مصداقية 

. أكرب، كتقببل كاحًتاما لدل كل الشعوب كاألمم

 

: مراجعقائمة ال

: الكتب

 .2007 ت الوطنية،اؼبركز القومي لئلصدارات القانونية الطبعة األكُف،أشرؼ اللمساكم،مبادئ القانوف الدكِف كعبلقتو بالتشريعا/د/ 1
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شريف عتلم القانوف الدكِف اإلنساين،دليل لؤلكساط األكاديبية،الكتاب الثالث،اجمللة الدكلية للصليب األضبر،إصدارات اللجنة / 2
 .1992الدكلية للصليب األضبر،جنيف 

ساين على األصعدة الوطنية،مقاؿ ضمن كتاب القانوف الدكِف اإلنساين،دليل للتطبيق على شريف عتلم ،تطبيق القانوف الدكِف اإلف/ 3
 .2006الصعيد الوطٍت،إعداد لببة من اؼبتخصصُت كاػبرباء،إصدارات بعثة الصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة،

 .2009 ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر، عمر سعد اهلل ،اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية بُت النظرية كالتطور، دار/ 4

 .1997، بَتكت، لبناف 1عمر سعد اهلل، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنساين،دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة/ 5

ف الدكِف ؿبمد ضبد العسبلي، دكر اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، القانو/ 6
 .2006اإلنساين،دليل للتطبيق على اؼبستول الوطٍت،بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة

 .2005ىنرم دكناف،تذكار سولفَتينو،القاىرة بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر،الطبعة اػبامسة، / 7

. 2004نوف الدكِف كالقانوف الداخلي،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر،وبياكم نورة بن علي،ضباية حقوؽ اإلنساف يف القا/ 8

 

: الرسائل العلمية

رقية عواشرية، ضباية اؼبدنيُت كاألعياف اؼبدنية يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية،أطركحة دكتوراه،كلية اغبقوؽ جامعة عُت مشس، / 1
 .2001القاىرة، مصر، 

إ يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر،رسالة ماجستَت يف التعاكف الدكِف، جامعة .د.نفيذ القأحسن كماؿ،آليات ت/ 2
 .2011مولود معمرم تيزم كزك،

 .2010إنصاؼ بن عمراف، دكر اللجنة الدكلية يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين،رسالة ماجستَت،جامعة اغباج ػبضر باتنة،/ 3

ىف عبد الكرًن تيم، مدل فاعلية القانوف الدكِف اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية،رسالة قصي مصط/ 4
 .2010ماجستَت،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،فلسطُت،

نوف، ،بن عك1الدكِف اإلنساين،رسالة ماجستَت،جامعة اعبزائر.منَت خوين، دكر اؼبنظمات غَت اغبكومية يف تطبيق القانوف/ 5
. 2011ص

: المقاالت والملتقيات

 16-14د ؿبمد يوسف علواف،نشر القانوف الدكِف اإلنساين،كرقة عمل مقدمة إُف اؼبؤسبر اإلقليمي العريب اؼبنعقد بالقاىرة من/ 1
 .1999 نوفمرب

،مقاؿ منشور  كتطوير أدائهامشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ،القاضي الدكتور ؿبمد الطراكنة/ 2
. 2010-05-26على موقع مؤسسة مساكاة للًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنية بتاريخ 
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: المؤتمرات

،عاـ  47األضبر العدد  ؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر،القرار األكؿ،اجمللة الدكلية للصليبا/ 1
1996  .

،اجمللة الدكلية للصليب  ( 1993 سبتمرب 01 أكت إُف 30 ف اػبتامي للمؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب مناإلعبل/ 2
 .1993 سنة 33األضبر،العدد

: المواقع اإللكترونية

دليل الربؼبانيُت إُف اغبركة الدكلية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر،من منشورات الصليب األضبر األسًتاِف ، موقع / 1
www.redcross.org.au 

ما ىي عبلقة اللجنة الدكلية للصليب األضبر باعبمعيات الوطنية للصليب كاؽببلؿ األضبر،مقاؿ منشور على موقع اللجنة الدكلية / 2
 www.icrc.org: للصليب األضبر 

 www.defense.gov.lyموقع كزارة الدفاع الليبية/ 3

: االتفاقيات الدولية والوثائق

 . 1907ام الرابعة لعاـ اله اتفاقية/ 1
 .1907اتفاقية الىام العاشرة اػباصة بتطبيق اتفاقية جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعاـ / 2
 .1954اتفاقية الىام لعاـ / 3
. اػباصة بأسرل اغبرب 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعاـ / 4
 .2005/ 08/12خ يف الربكتوكوؿ اإلضايف الثالث اؼبلحق باتفاقيات جنيف األربع اؼبؤر/ 5
. 1998يونيو /حزيراف 24النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر،الصادر يف / 6

: التقارير

منشور على  2007التقرير السنوم ألنشطة اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين،كقائع كأرقاـ عاـ / 1
. www.icrc.orgموقع اللجنة 

: مراجع األجنبيةال
1- Alejandro loriteescorihuela, le comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui generis?remarques sur la 
personnalité juridique internationale du CICR,RGDIP tome 105/2001/3. 
2- SCHINDLER Dietrich, TOMAN  Jiri, Droit des conflits armés, CICR, Genève, 1996. 
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المنظمات غير الحكومية كآليات دولية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني 

 جامعة الحاج لخضر باتنة/ بن بوعزيز أسية . أ

 

: الملخص

يبكنها من ربقيق أصبحت اؼبنظمات غَت اغبكومية حقيقة يف اجملتمع الدكِف ، ك أصبحت سبلك من اإلمكانيات ك القدرات ، ما       
مصاٌف األفراد ك الدفاع عنها ، ك بالتاِف أصبحت كاحدة من الضمانات يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر اليت ال يبكن التقليل من مدل 

فعالية دكرىا يف تكريس حقوؽ األفراد ك ضباية مصاغبهم ، اذ تلعب ىذه اؼبنظمات دكرا ال يستهاف بو يف اعبانب التطبيقي ، فهي 
إُف ضماف احًتاـ تنفيذ ك تطبيق تلك القواعد اإلنسانية اليت يتم تقنينها ، ك ؽبذا الغرض تقـو اؼبنظمات غَت اغبكومية تسعى 

بنشاطات هتدؼ إُف التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ك مبادئو األساسية ك ذلك سواء يف حاالت السلم أك أثناء النزاعات اؼبسلحة 
لك اعتمادا على عقد اؼبؤسبرات الدكلية أك اإلقليمية بغية إهباد آليات ذبعل من القانوف الدكِف اإلنساين خاصة يف كسط اؼبقاتلُت ك ذ

.  قانوف مطبق يف ارض الواقع بشكل فعاؿ

 

مقدمة  

ظم دكؿ العاَف قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كتطور النظرة إُف اتفاقيات ىذا القانوف ، قبد أف  معمع تنامي االىتماـ العاؼبي ؿ     
كقعت على اتفاقيات جنيف األربعة ك بركتوكوليها اإلضافيُت ، ك اليت تلـز األطراؼ بضركرة احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين ، كوف ىذا 

دًن القانوف يسعى إُف التخفيف من حدة اآلالـ الناصبة عن النزاعات اؼبسلحة عن طريق اؼببادرة بأسرع ما يبكن لتوفَت اغبماية ك تق
ك لكي تتحقق فعالية القواعد القانونية اليت توفر ىذه اغبماية البد من كجود آليات  اؼبساعدات البلزمة للفئات اؼبشمولة باغبماية ،

تسهر على التطبيق اعبيد ؽبا ، ألنو من غَت اؼبمكن أف يتم ذبسيد قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف ارض الواقع ما َف توجد آليات 
ىذه اآلليات  تشكل عامبل حاظبا يف عملية تنفيذ ك إنقاذ القانوف الدكِف اإلنساين عموما ، إذ تقـو  ل ضماف تنفيذىا،تسهر عل

العديد من اؽبيئات الدكلية دبهاـ ـبتلفة قبل النزاع اؼبسلح ك أثناءه ك حىت بعد انتهاءه للسهر ك اغبفاظ على القيم اإلنسانية كضماف 
 يشاركوف اك َف يعودكا يشاركوف يف ىذا النزاع دبا فيها  اؼبنظمات غَت اغبكومية ؼبا تلعبو ىذه اؼبنظمات من ضباية األشخاص الذين ال

دكران مهمان يف ىذا اجملاؿ ، من خبلؿ مراقبتها كتوثيقها لبلنتهاكات الواقعة على حقوؽ اإلنساف ، كمن خبلؿ اؼبداخبلت اليت تقـو هبا 
م العاـ احمللي كالدكِف هبدؼ كضع حد ؽبذه االنتهاكات ، فهي تقـو بدكر اؼبراقب اغبارس الغيور لدل السلطات اؼبعنية كلدل الرأ

فراده من تصرفات جائرة ، كىي تبذؿ كل جهد يف الدفاع عن كل فرد يف اجملتمع كفق حقوقو اؼبعًتؼ هبا ، ىذا أعلى حقوؽ اجملتمع ك
غبقوؽ احملمية كتعريفها بدقة ، كمن أجل كضع اآلليات القانونية لضماهنا على إضافة إُف مسانبتها يف النضاؿ من اجل توسيع دائرة ا
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أرض الواقع كرفع مستول كعي اجملتمع هبا، فما ىو الدكر الذم تلعبو ىذه اؽبيئات من اجل تعزيز ك دعم قواعد القانوف الدكِف 
: التاِف التقسيملئلجابة عن ىذه اإلشكالية اتبعنا ك  اإلنساين؟

 

فهوم المنظمات غير الحكومية  م_ أوال 

 تعريف المنظمات غير الحكومية _1      

خصائص المنظمات غير الحكومية  _ 2     

وسائل تدخل المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني  _ ثانيا 

التدخل لفهم القانون الدولي اإلنساني  _1        

انون الدولي االنساني  التدخل لتطوير الق_ 2       

 مفهوم المنظمات غير الحكومية _أوال                

ك هبمع الباحثُت صعوبة تعريفها الرتباط  يبثل تعريف اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية أكؿ مشكلة تعًتض دراسة ىذه اؼبنظمات،     
أنواعا كثَتة من اؼبنظمات اؼبختلفة ، كرغم أف مصطلح  اظبها بصيغة النفي اليت ربملها التسمية فيمكن ؽبذه التسمية أف تشمل

اؼبنظمات غَت اغبكومية أكثر شيوعا إال انو ليس باؼبصطلح الوحيد للتعبَت عنها فهناؾ بلداف تستعمل مصطلح اؼبنظمات غرب الرحبية ك 
صطلح اؼبنظمات التطوعية ك سنحاكؿ من ىناؾ بلداف تعتمد مصطلح اؼبنظمات األىلية اليت تستعملو غالبية الدكؿ العربية فضبل عن ـ

. خبلؿ ىذا احملور التطرؽ إُف تعريف ىذه اؼبنظمات ك أىم اػبصائص اليت سبيزىا عن باقي اؼبنظمات الدكلية األخرل 

 تعريف المنظمات غير الحكومية _1

يها الحكومات إنما األعضاء أفراد جمعيات دولية ال تمثل ال تمثل ف:" يعرؼ البعض اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية بأهنا     
 69"يمثلون ىيأة أدبية و اجتماعية من دول مختلفة 

جمعيات يكونها أشخاص طبيعيين آو معنويين للتعبير عن تضامن و تعاون ذات بعد دولي بدون " ك يعرفها البعض على أهنا 
 70"غاية تحقيق الربح 

من قبل أفراد ينتمون إلى ثالث دول على األقل و يكون لها صفة أنها تجمعات يتم تأليفها "  Daniel colardكما عرفها 
 71"الديمومة و المثابرة دون أن يكون لها أي غاية في الربح المادي 

ك تعرؼ بشكل عاـ بأهنا شخص معنوم من أشخاص القانوف الدكِف العاـ ينشا بارباد إرادات ؾبموعة الدكؿ لرعاية مصاٌف مشًتكة 
 72لشخص بإرادة ذاتية يف اجملتمع الدكِف ك يف مواجهة الدكؿ األخرل دائمة ، ك يتمتع ىذا ا

                                                           
  

 .131،ص  1992،مكتبة دار الثقافة ، عماف  1غازم حسُت الضباريٍت ، الوجيز يف مبادئ القانوف الدكِف العاـ ، ط_  
. 343، ص  2000،مطابع شركة اكربيس ، تونس ، 2كف العبلقات الدكلية ، طعبد اجمليد العبدِف ، قاف_  70
71 _daneil colard , les relations international, de 7945 a nos jours ,7 e ,editions ;massan , paris,1997 ,p 107 . 
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ك اعبدير بالذكر أف االعًتاؼ باؼبنظمات غَت اغبكومية قانونيا َف يتم على اؼبستول الدكِف إال يف عهد ىيئة األمم ، فقد مت        
اجمللس االقتصادم ك االجتماعي التابع لؤلمم عن  1950فرباير  07الصادر يف  288القرار إعطائها  تصورا قانونيا من خبلؿ 

كل منظمة دولية لم يتم إنشاؤىا بموجب اتفاقيات بين الحكومات بما فيها المنظمات التي يقبل إعطاء : "اؼبتحدة بأهنا 
قد ركز  ، ك" تعيينهم السلطات الحكومية بشرط ال يعرقل األعضاء المنتمين إلى ىذه الفئة حرية التعبير داخل ىذه المنظمات

ىذا التعريف على عبلقة اؼبنظمات الغَت حكومية بالدكؿ من خبلؿ تعيُت فبثلُت فهو ينصب يف مفهـو سليب هبعل من اؼبنظمات غَت 
اغبكومية مضادة للحكومات ك للتوجو السليب الذم تتبعو اغلب اؼبنظمات اغبكومية فرغم انو َف يتم نفي مشاركة فبثلُت للحكومات 

اغبكومية اػباصية األساسية ؽبذه اؼبؤسسات اليت تعمل يف إطار اؼببادرات اػباصة ك تفتح اجملاؿ أماـ اؼبشاركة اؼبباشرة تبقى الصفة غَت 
 73لؤلفراد كاعبماعات يف ميادين ـبتلفة للحياة الوطنية

: المفهوم القانوني للمنظمات غير الحكومية 

ىي مؤسسات " كاأليت  60ة فقد تناكلو القانوف اؼبدين السويسرم يف مادتو بالنسبة للتعريف القانوين للمنظمات غَت اغبكومي       
سياسية أو دينية أو علمية أو فنية أو خيرية آو أي نشاط أخر ال يستهدف الربح ، و تكتسب ىذه المؤسسات الشخصية 

 74"ل بصورة مجتمعة القانونية منذ تلك اللحظة التي يعبر فيها المؤسسون في وثيقة إنشائها عن إرادتهم في العم

المؤسسة أو الجمعية ىي عبارة عن اتفاق يتم بين شخصين أو مجموعة من " أما القانوف الفرنسي فقد عرفها على أهنا     
 75" األشخاص للعمل بصورة دائمة من اجل تحقيق األىداف المشتركة من غير تحقيق الربح

منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات و " ة بأهنا أما األمم اؼبتحدة فعرفت اؼبنظمات غَت اغبكومي       
األفراد ، و تحسين أوضاع الفئات التي تتجاوز أو تضرىا التوجهات اإلنمائية ، كما يتحدد عملها في ميادين المشاريع 

.  76" ية و االجتماعية اإلنمائية ، الطوارئ، إعادة التأىيل ، و كذلك ثقافة المجتمع و الدفاع عن الحقوق االقتصاد

خصائص المنظمات غير الحكومية  _ 2

هبمع اغلب الدارسُت للمنظمات غَت اغبكومية هبمعوا على اف ربديد خصائص اؼبنظمات غَت اغبكومية يساعد كثَتا يف ربديد 
. مفهومها ك كذا شركط تكوينها 

صفة الدولية للمنظمات غير الحكومية  _ أ

 مة من حيث انتماء أعضاء المنظ 

                                                                                                                                                                                           
 . 12، ص 1996ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، بن عكنوف ، اعبزائر ،  صدؽ مر ، دركس يف التنظيم الدكِف اؼبعاصر ، معهد اغبقوؽ ك العلـو االدارية ، _ 72
  

   ثزبس٠خ   www.bchaib.neاٌفبػً اٌدذ٠ذ فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ زغ١ٓ ثٙبص ،إٌّظّبد غ١ش اٌسىِٛجخ _  

 .     ِبسط
  

فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ،ِزوشح ِبخغز١ش فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ، خبِؼخ  ٚس إٌّظّبد غ١ش اٌسى١ِٛخ١ِٕش خٟٛٔ ،  د_ 

 .     اٌدضائش ، 
  

 _ Yves beigbder , le rôle international des organisations non gouvernementales, L .G.D.J ,paris,1992,p08 . 
  

 _ Yves beigbder ,pp cit ,p 09 . 

http://www.bchaib.ne/
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من اؼبشركع النهائي للمعاىدة اؼبتعلقة بالشركط القانونية للجمعيات الدكلية الذم كضعو معهد القانوف  2تعرؼ اؼبادة       
اعبمعيات ذات الطبيعة اػباصة .... تعترب دكلية : " ، الطبيعة الدكلية للمنظمة غَت اغبكومية كما يلي  1923الدكِف سنة 

"  ؾبموعات من عدة بلداف اؼبفتوحة النضماـ أشخاص ك 
ك من خبلؿ ىذا التعريف فاف اؼبنظمات غَت اغبكومية ك على ضوء اؼبادة أعبله أهنا نعتت ىذه اؼبنظمات باعبمعيات دببادرة 

 77خاصة 
  من حيث األىداف ذات الطبيعة الدولية 

 1986ية اليت كضعها ؾبلس أكركبا تضمنت االتفاقية األكركبية حوؿ االعًتاؼ بالشخصية القانونية للمنظمات غَت اغبكـو
 78هبب أف يكوف للمنظمة غَت اغبكومية ىدؼ غَت مربح للمصلحة الدكلية :"بالنص يف مادهتا األكُف 

غياب الصفة الحكومية  _ ب

 تتميز ىذه اؼبنظمات بكوهنا ال تتصف بالصفة اغبكومية أم أهنا ال تنشا باتفاؽ حكومات ك ال تعمل ربت سيطرهتا ، ك ال تسَت
خبططها ك براؾبها ، كما قبد حىت عملها ـبالف سباما لربامج اغبكومات اليت تنتسب لدكلتها ، فهدؼ اؼبنظمات غَت اغبكومية ىو 

 79ؿباربة مبادئ ك أفكار ك قرارات تدعمها ىذه اغبكومات كالتفريق ك التمييز العنصرم ك التعذيب 

إنشاؤىا في ظل قانون خاص  _  ج   

غَت اغبكومية شخص معنوم داخلي ىبضع ألحكاـ القانوف الداخلي إلحدل الدكؿ ، دبعٌت إف اؼبنظمات غَت  اؼبنظمات         
اغبكومية تنشا يف ظل الدكلة اليت نشأت فيو ، عكس اؼبنظمات اغبكومية اليت زبضع ألحكاـ القانوف الدكِف العاـ باعتبارىا شخص 

جنة الدكلية للصليب األضبر فهي زبضع للقانوف السويسرم باعتبار أف مقرىا من أشخاص ىذا األخَت ، ك اكرب مثاؿ على ذلك الل
 80يتواجد جبنيف السويسرية 

عدم استهداف الربح  _ د    

إف اؽبدؼ األساسي الذم تسعى إليو اؼبنظمات غَت اغبكومية ىي اػبدمة الركحية ك ذلك دبا تنشره من مبادئ ك أفكار         
عملها على تطوير ؾباالت اغبياة ك العبلقات الدكلية ، فهي منظمات ال تسعى إُف ربقيق ربح معُت ك ال  مساندة غبقوؽ اإلنساف ،ك

إُف تعزيز اعبانب اؼبادم ؽبا كمنظمة ك ىذا ما يبيزىا عن الشركات اؼبتعددة اعبنسيات  

وسائل تدخل المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني  _ ثانيا 

                                                           
  

العبلقات الدكلية ، كلية  العريب كىيبة ، اؼبنظمات غَت اغبكومية كفاعل جديد يف تطوير القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ،مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف ك_ 
.  27، ص  2004اغبقوؽ ك العلـو االدارية ،بن عكنوف ، اعبزائر ، 

اغبقوؽ  دكر اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية يف تطوير ك ضماف تنفيذ القانوف الدكِف االنساين ، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف العاـ ،كلية نايت جودم يبينة ،_ 78
 15، ص 2012كالعلـو السياسية ،جامعة ميلود معمرم تيزم كزك ،اعبزائر 

 222، ص  1984ر الثقافة العربية ، القاىرة ، اضبد ابو الوفا ،الوسيط يف قانوف اؼبنظمات الدكلية ، دا_  79
  33العريب كىيبة ، اؼبنظمات غَت اغبكومية كفاعل جديد يف تطوير القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ، اؼبرجع السابق ، ص _ 80
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تعمل اؼبنظمات غَت اغبكومية الناشطة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ك يف القانوف الدكِف اإلنساين بصفة خاصة على       
ضباية السكاف اؼبتضررين من النزاعات اؼبسلحة اغبديثة دبعٌت  التدخل لتطبيق القانوف الدكِف  اإلنساين كذلك عن طريق عقدىا 

لندكات الدكلية ، ك تكريس جوانب من القانوف الدكِف اإلنساين للعدالة اعبنائية الدكلية كل ىذا ك أكثر للمؤسبرات الدبلوماسية ك ا
 :سنحاكؿ إدراجو فيما يلي 

التدخل لفهم القانون الدولي اإلنساني  _1

ت اؼبسلحة، كذلك عن طريق إف اؽبدؼ األساسي من القانوف الدكِف اإلنساين ىو اغبد من معاناة اإلنساف ك ضبايتو يف النزاعا      
عدة فواعل من بينها اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت تعمل من اجل توسيع دائرة فهم ك تطوير القانوف الدكِف اإلنساين ، ك ذلك بنشر 

سبثل تقارير سرية عن ىذه االنتهاكات كما تعمل على التشهَت علنا هبذه االنتهاكات يف حالة عدـ كجود جدكل من اإلجراء األكؿ اَف
يف السرية ، ك يف حاالت االنتهاكات تعمل ىذه اؼبنظمات على ازباذ عدة إجراءات من اجل تعزيز ك تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية 

لؤلشخاص ؿبل اغبماية  

بو ك  كما تعمل على تطبيق  ك نشر القانوف الدكِف اإلنساين على نطاؽ كاسع من اجل التعريف بو ك جعلو معركفا لدل الفئات اؼبعنية
: اعبمهور بصفة عامة من خبلؿ 

مناقشة انتهاكات القانون الدولي االنساني  _ أ

م أكُف اجملتمع الدكِف إُف اللجنة الدكلية مهمة التطبيق األمُت للقانوف الدكِف اإلنساين ك ذلك طبقا للمادة اػبامسة من النظاـ األساس
الؼ اغبالة اليت ترتكب فيها انتهاكات القانوف الدكِف اإلنساين  للحركة الدكلية للصليب األضبر ضمن إجراءات زبتلف باخت

اإلجراءات المتخذة في حالة االنتهاكات المؤكدة  _ 1_ أ

تقـو بعثات اللجاف الدكلية ؼبراقبة تطبيق القانوف الدكِف االنساين باعداد اخطارات يف حالة التجازكات ؽبذا االخَت تتخذ اشكاال عدة 
ظات اُف تقارير مفصلة اُف رئيس اللجنة الدكلية موجهة اُف اغبكومة اؼبعنية، ك تكوف ىذه االخطارات اما سرية فهي تًتاكح من مبلح

. ك اما علنية مشهرة اذا َف ذبدم االخطارات السرية نفعا 

 81سرية التقارير  
داء مهمتها يف الرقابة الدكلية عن تنتهج اللجنة الدكلية للصليب االضبر ساسية الدبلوماسية السرية بغية ربقيق الفعالية يف ا

انتهاكات القواعد االنسانية ،باعتبار انو اذا مت الكشف عن ىذه االنتهاكات يؤدم كبالضركرة تقييد عمل اللجنة الدكلية ك 
جنة بالتاِف عدـ تعاكف اغبكومات اؼبعنية يف ؾباؿ تقدًن االغاثة ك اغبماية، كلذلك فاف اغبكومات اؼبعنية رباكؿ اقناع الل

 .الدكلية بعدـ التشهَت هبا مقابل السماح ؽبا بتقدًن االغاثة كاغبماية اليت ىي ىدؼ اللجنة االساسي 

ك عليو فاف اللجنة تبتغي مصلحة ضحايا ىذه االنتهاكات ،ك ىذه اؼبصلحة تتحقق عن طريق التعامل حبذر ك بسرية مع الدكؿ اؼبعنية 
 .يادة معاناهتا اما اغاثة ىذه الضحايا اك للحيلولة دكف ز

 اسلوب التشهير  
                                                           

  
 .    ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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اذا قدرت اللجنة الدكلية اف اسلوب السرية ال هبدم نفعا ك راءت من الضركرم اخبار اجملتمع الدكِف فاهنا تتبع اسلوب 
:  82التشهَت ك ذلك بتوفر الشركط التالية

. اذا فشلت اػبطوات السرية يف كضع حد لبلنتهاكات _ 
. متكررة اف تكوف االنتهاكات خطَتة ك _ 
. اف يكوف االعبلف يف صاٌف اؼبتضررين اك اؼبهددين _ 
. اف يكوف مندكبو اللجنة الدكلية شهودا على االنتهاكات ، اك اذا ثبتت ىذه االنتهاكات من خبلؿ مصادر موثوؽ هبا _ 

 

اإلجراءات المتخذة في حالة االنتهاكات المزعومة  _2_ أ

ىذا النوع من االنتهاكات على ازباذ ؾبموعة من اإلجراءات من اجل ضماف تطبيق القانوف  تعمل اؼبنظمات غَت اغبكومية يف       
الدكِف اإلنساين من بينها تلقي الشكاكل ك طلبات فتح التحقيق باالظافة إُف مساعدة الدكؿ على التطبيق الفعلي ألحكاـ القانوف 

الدكِف اإلنساين 

  تلقي الشكاوي 

ـ االساسي للجنة الدكلية للصليب االضبر على اف ىذه االخَتة تتسلم الشكاكل بشاف االنتهاكات نصت اؼبادة الرابعة من النظا
ا ،ككاف اؼبزعومة للقانوف الدكِف االنساين ، لتقـو بازباذ كافة التدابَت البلزمة ك الشكول ال تنقل اال اذا َف تتوفر ام كسيلة اخرل لتبليغو

شرط اال تايت ىذه الشكاكل من الغَت ، ك عليو يتبُت اف ىناؾ ؾبموعة من اؼبراحل اليت  من الضركرم االعتماد على كسيط ؿبايد ،
:  تتعامل فيها مع االنتهاكات بصرؼ النظر عن كجود الشكول ك ىي

. اؼبباحثات السرية الثنائية مع الطرؼ اؼبنتهك _ 

. يف كفالة احًتاـ احكاـ القانوف الدكِف االنساين  اللجوء اُف طرؼ ثالث لو تاثَت اهبايب ك وبًـت مبدا السرية للقياـ بدكره_

. اػبركج اُف العلن بشاف مدل فعالية اؼبباحثات السرية دكف بياف التفاصيل _

 83حيث تصدر اللجنة الدكلية للصليب االضبر ادانة علنية لبلنتهاؾ مىت توفرت ؾبموعة من الشركط : الشجب ك االدانة _

  طلبات فتح التحقيق 

يف مادة مشًتكة ك جعلتو مقتصرا  1949لتحقيق الذم تقـو بو اللجاف الدكلية نصت عليو صراحة اتفاقيات جنيف لعاـ اف اجراء ا
على اطراؼ النزاع ال غَت ، ك ما ذبدر االشارة اليو اف اللجنة الدكلية ال تقـو بفتح ام ربقيق دببادرة منها لكن يبكنها اف تساىم يف 

لب االطراؼ اؼبعنية ك دبوجب اتفاؽ خاص بُت صبيع االطراؼ اؼبعنية ك ال تكوف اللجنة الدكلية عضوا تشكيل عبنة ربقيق بناء على ط
يف عبنة التحقيق بل تقتصر مشاركتها فقط يف اختيار اشخاص مؤىلُت ك على درجة عالية من االخبلؽ ك مشهود ؽبم بالنزاىة من 

شارؾ يف تشكيل ىذه اللجاف اال اذا كاف ىذا التحقيق دبناسبة انتهاكات خارج اللجنة الدكلية للمشاركة يف عبنة التحقيق، كال ت
                                                           

  
، رٛٔظ ،   ٔشٛساد اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌسمٛق االٔغبْ ٚ اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االزّش ، ؽ ػبِش اٌضِبٌٟ ، ِذخً اٌٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ، َ_  

 .   ، ص     
  

 .   ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _ 
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التفاقيات جنيف اك بركتوكوليها االضافيُت ، اك اذا كاف االمر من شانو اف يعيق اك وبوؿ دكف تنفيذ انشطتها التقليدية لصاٌف الضحايا 
. 84النزاعات اؼبسلحة اك يهدد نزاىتها ك حيادىا 

 طبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني مساعدة الدول على ت_ب

يقصد بتطبيق القانوف الدكِف االنساين ازباذ صبيع التدابَت لضماف االحًتاـ الكامل لقواعد ىذا القانوف ك ال يتم ازباذ ىذه التدابَت 
: يعد امرا ضركريا لضماف ما يلي

، القانوف الدكِف االنساين  اؼباـ صبيع االشخاص اؼبدنيُت منهم ك العسكريُت بقواعد_ 

. اف يتوافر كل ما يلـز لتطبيق القانوف الدكِف االنساين _ 

اف يتسٌت اتقاء ـبالفات ك انتهاكات القانوف الدكِف ك ردعها اك قمعها عند االقتضاء  _ 

. الدكِف كالقانوف الداخلي  كعليو فاف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الوطٍت يكمن يف تنظيم العبلقة بُت القانوف

كما اف تطبيق القانوف الدكِف االنساين بفعالية ، يقصد بو ازباذ التدابَت البلزمة اليت تكفل تطبيق االحكاـ اليت ال تتوافر فيها 
:  85القابلية للتنفيذ ، ك بالتاِف ازباذ التدابَت التالية 

. ترصبة نصوص اؼبواثيق الدكلية اُف اللغات الوطنية _ 

نشر نصوص اؼبواثيق على اكسع نطاؽ فبكن ، حبيث تصبح معركفة سواء بُت صفوؼ القوات اؼبسلحة اك بُت السكاف بوجو _ 
. عاـ 

ازباذ التدابَت التشريعية البلزمة ؼبعاقبة مرتكيب اؼبخالفات اك االنتهاكات اعبسيمة للمواثيق االنسانية ، استنادا اُف مبدا عمومية _ 
. اك عاؼبية القضاء 

اغبرص على احًتاـ شارة الصليب االضبر ك اؽببلؿ االضبر ك العبلمات اؼبميزة غبماية االعياف الثقافية ك للوقاية اك اغبماية _ 
.  اؼبدنية 

.  ربديد ك ضماف االشخاص احملميُت _ 

.  ع اؼبسلح كفالة ضمانات اساسية للمعامبلت االنسانية ، ك ضمانات لبلجراءات القضائية الصحيحة يف كقت النزا

. اغبرص على تعيُت موضع اؼبواقع ك االثار التذكارية تعيينا دقيقا مع سبيزىا بعبلمات _ 

ك الربكتوكولُت االضافيُت ،  1949ك تنفيذا لكل ىذه التدابَت ربمل اؼبسؤكلية كاملة للدكؿ نفسها بناء على اتفاقيات جونيف 
نساين من خبلؿ ازباذ تدابَت تشريعية ك قضائية كادراية ؿبليا ك لذلك انشات فاف الدكؿ تلتـز بتطبيق مبادئ القانوف الدكِف اال

                                                           
  

اٌغبثغ ، و١ٍخ سِضٞ زٛزٛ ، دٚس إٌّظّبد ٚ ا١ٌٙئبد غ١ش اٌسى١ِٛخ فٟ زّب٠خ زمٛق االٔغبْ ٚ زش٠برٗ االعبع١خ ، ِدٍخ إٌّزذٜ اٌمبٟٔٛٔ ، اٌؼذد _  

 .   اٌسمٛق ٚ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، خبِؼخ ِسّذ خ١ؼش ثغىشح ، ص 
  

 .   ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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عبنة الصليب األضبر دائرة للخدمات االستشارية بشاف القانوف الدكِف االنساين بغية مساعدة الدكؿ على الوفاء بالتزاماهتا 
 86.الدكلية

 

 التدخل لتطوير القانون الدولي اإلنساني _ 2

ة الدكلية على ضماف تنفيذ ك تطوير القانوف الدكِف اإلنساين من خبلؿ اؼبؤسبرات الدكلية كعقد اؼبوائد اؼبستديرة تعمل اللجن       
ؼبناقشة مشكبلت راىنة متعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين ، ك اليت تعتربىا اللجنة الدكلية من اىم الوسائل اليت تعتمدىا اؼبنظمة غَت 

ؿ  عديد االتفاقيات الدكلية ك اؼبتعلقة حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك غَت الدكلية كما تعمل اغبكومية يف اعتماد ك تعدم
ىذه اؼبنظمات أيضا على تطوير القانوف الدكِف اإلنساين ك ربسُت الظركؼ اؼببلئمة لضحايا النزاعات اؼبسلحة على إنشاء اؼبناطق 

. احملايدة ك اؼبناطق منزكعة السبلح 

قد المؤتمرات  ع_ أ

من اجل تطوير ك دعم احًتاـ ك تنفيذ القانوف الدكِف االنساين ، تقـو اللجنة الدكلية للصليب االضبر ، بعقد مؤسبرات  دكلية تناقش 
فيها مواضيع متعلقة بالقانوف الدكِف االنساين ، ك النزاعات اؼبسلحة ك ما تفرضو من ربديات على الساحة الدكلية ك يشارؾ يف تلك 

. اؼبؤسبرات كفود من دكؿ العاَف ، ك من بُت ىذه اؼبؤسبرات سلسلة اؼبؤسبرات حوؿ  ربسُت احًتاـ القانوف الدكِف االنساين 

ك الغاية من ىذه اؼبؤسبرات ىي التعريف بالقانوف الدكِف االنساين ، ك العمل على تطوير قواعده باقًتاح اغبلوؿ للنقائض اك التحديات 
 87لقانوف خاصة منها النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية اليت يواجهها ىذا ا

 عقد الموائد المستديرة _ب

فضبل عن اؼبؤسبرات اليت عقدهتا اللجنة الدكلية من اجل تطوير القانوف الدكِف اإلنساين اعتمدت اللجنة الدكلية طرؽ أخرل من اجل 
. ربقيق ىذا اؽبدؼ ك من أنبها عقد اؼبوائد اؼبستديرة 

بغية التأكد من إمكانية إنتاج األسلحة الليزر اؼبضادة لؤلفراد  1989ائدة مستديرة عقدهتا اللجنة الدكلية للخرباء سنة ك كانت أكؿ ـ
ك اليت تستهدؼ اإلصابة بالعمى ، ك كذا لدراسة اآلثار اؼبًتتبة على فقد البصر ك إذا كاف ىذا االستعماؿ يعترب بالفعل خرقا للقانوف 

نتيجة لشح اؼبعلومات ك عدـ كضوح الرؤية خبصوص ىذه اؼبسالة ، أكصى اجملتمعوف بدراسة اؼبسالة دراسة  ، ك88الدكِف اإلنساين 
مستفيضة ك كاف ىذا االجتماع األكؿ من بُت أربعة اجتماعات الحقة ـبصصة ؽبذه اؼبسالة ، حيث شارؾ فيها فنيوف يف أسلحة 

 1991كف ك ـبتصوف يف القانوف الدكِف اإلنساين ،ك يف اجتماع أخر للخرباء الليزر ك خرباء عسكريوف ك أطباء عيوف ك علماء نفساين
 7ك 5ك الثاين يف  1990مايو  31االجتماع األكؿ يف )استندت اؼبناقشات إُف اؼبراجع اليت مت صبعها يف االجتماعيُت السابقُت 

ألفراد بغية اإلصابة بالعمى ـبالفا للقانوف ك إمكانية ؼبعرفة ما إذا كاف استعماؿ أسلحة الليزر اؼبضادة ؿ  (نوفمرب من نفس السنة 
                                                           

  
زّش ، اٌؼذد ثٛي ثشِبْ ، دائشح ٌٍخذِبد االعزشبس٠خ ثشبْ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ، رسذٞ اٌزٕف١ز ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌٛؽٕٟ ، اٌّدٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت اال_ 

 .     ، ص       ،   
  

دٌٟٚ ٔب٠ذ خٛدٞ ١ّ٠ٕخ ، دٚس إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ غ١ش اٌسى١ِٛخ فٟ رط٠ٛش ٚ ػّٓ رٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ،ِزوشح ِبخغز١ش فٟ اٌمبْٔٛ اي_  

     اٌؼبَ ، خبِؼخ ١ٍِٛد ِؼّشٞ ، ر١ض٠ٛص ، اٌدضائش ، 
  

 .     ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص_ 
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، كما  1980الوصوؿ إُف معاىدة تنظم ىذا السبلح ، اقًتح اغلب اؼبشاركُت يف االجتماع إعداد بركتوكوؿ إضايف إُف اتفاقية سنة 
ضبر إضافة مشركع قرار يقضي بتحرًن سعت اللجنة إُف عرض اؼبسالة على اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين للصليب األضبر ك اؽببلؿ األ

اإلصابة بالعمى كوسيلة من كسائل القتاؿ ، كنتيجة لعدـ توصل اغبكومات إُف ازباذ قرار هبذا الشأف قامت اللجنة الدكلية بنشر 
ما اتصلت ببعض النتائج الكاملة لبلجتماعات األربعة السابقة يف ؾبلد مت إرسالو إُف كل الدكؿ ، ك أحيطت الصحافة علما بذلك ، ؾ

ية اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت تعٌت باعبانب االنساين ك كذا الربؼباف االكركيب ك االرباد االكركيب ك منظمة الوحدة االفريقية سابقا بغ
. 89مساعدهتا يف الضغط على اغبكومات لتتبٌت ىذا اؼبشركع 

صيغة معدلة للربكتوكوؿ الثاين استجابة لعدد الضحايا اؼبتزايد الذين  ك بعد ك من خبلؿ مؤسبرم اؼبراجعة االكُف ك الثاين مت التوصل اُف
تقتلهم ىذه االسلحة ، كما كسعت الدكؿ االطراؼ من نطاؽ انطباؽ االتفاقية اليت كانت تطبق يف النزاع الدكِف فقط فاصبحت 

. 90تشمل النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية كذلك 

 

 

 وبالدعوة لتحسين حماية ضحايا الحر_ ج 

دبوجب القانوف الدكِف االنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية يتمتع اؼبدنيوف حبصانة من اؽبجمات ما َف يقومو بدكر مباشر      
، ك بدكرىا اؼبنظمات غَت اغبكومية تعمل على تطوير 91يف االعماؿ العدائية ك على مدل الوقت الذم يقوموف خبللو هبذا الدكر 

كغَتىا من االجراءات  االنساين ك ربسُت الظركؼ اؼببلئمة لضحايا النزاعات بانشاء مناطق اغبماية ؽبذه الفئة ، القانوف الدكِف
: سنوجزىا فيمايلي

انشاء مناطق الحماية  _1_ ج       

ية دبوجب القانوف الدكِف تنشئ اؼبنظمات غَت اغبكومية العديد من اؼبناطق اليت هتدؼ من كرائها اُف توفَت اغبماية للفئات احملم      
: االنساين ك ىناؾ ثبلثة انواع من اؼبناطق 

المنطقة المحايدة  _ 1_ 1_ ج 

ك  يقصد هبا اؼبنطقة اليت تنشا باتفاؽ بُت اطراؼ النزاع ، يف اؼبناطق اليت يدكر فيها النزاع من اجل ايواء احملاربُت كاعبرحى ك اؼبرضى
 92ؿ العدائية ، ك ىذه اؼبناطق تكوف مؤقتة الهنا تتوافق مع حاالت كقتية اؼبدنيُت الذين ال يشاركوف يف االعما

من اتفاقية جنيف الرابعة انشاء اؼبنطقة احملايدة ، ك قد قامت اللجنة الدكلية للصليب االضبر يف حي مدريد اثناء  15كما اكردت اؼبادة 
.  1948دس نتيجة النزاع الفلسطيٍت سنة ك كذا اؼبنطقة احملايدة يف الق 1936اغبرب اؼبدنية االسبانية سنة 

                                                           
  

 .    اٌّشخغ اٌغبثك ، ص  ١ِٕش خٟٛٔ ،_ 
  

خ١ٕف ، اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االزّش ، ارفبل١خ زظش اٚ رم١١ذ اعزؼّبي اعٍسخ رم١ٍذ٠خ ِؼ١ٕخ ٠ّىٓ اػزجبس٘ب ِفشؽخ اٌؼشس اٚ ػشٛائ١خ االثش ، _ 

 .   ، ص     
  

 .اٌفمشح اٌثبٌثخ ِٓ اٌجشٚرٛوٛي االػبفٟ االٚي    اٌّبدح _  
  

 _michel deyra,droit international humanitaire,gualino editeur ,paris,1998,p63 . 
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ك يتم انشاء ىذه اؼبناطق بطريقة مباشرة من طرؼ احد اطراؼ النزاع يف حاالت الطوارئ من اجل اسعاؼ االشخاص اؼبتضررين من 
نبة انشائها ك يتميز النزاع بسرعة ك طريقة غَت مباشرة من طرؼ دكلة ؿبايدة اك ىيئة انسانية كاللجنة الدكلية للصليب االضبر للقياـ مب

ة ىذا االجراء بانو اقل سرعة ك ينطبق يف اغبالة اليت تكوف فيها اؼبؤسسة اك اؽبيئة اؼبتواجدة باؼبنطقة احملايدة تستطيع اف تستوعب ؼبد
 93معينة ك اذا كانت اؼبنظمة القائمة هبذه اؼبنطقة هتدؼ اُف رفع ك زبفيف اؼبشاكل 

  المناطق المنزوعة السالح_  2_1_ج 

بدأ العاَف يتنبو، منذ أكاخر القرف اؼباضى، إُف أف إطبلؽ حرية الدكؿ ىف التسليح، ينطول على أخطار جسيمة فمنذ أف عقد       
بغرض إبراـ اتفاقية دكلية ربـر على الدكؿ زيادة قوهتا العسكرية ىف كقت السلم، أخذ اىتماـ اعبماعة  1899مؤسبر الىال األكؿ ىف 

نزع السبلح، بتصاعد على كبو مطرد، حىت باتت ىذه اؼبشكلة، دبختلف فركعها، أحد األىداؼ الرئيسية للهيئات الدكلية، دبشكلة 
د الدكلية ، منذ نشأهتا كقع التطور اؽبائل الذل يشهده العاَف اؼبعاصر ىف التكنولوجيا، كالتكنولوجيا النوكية، كما يعنيو ذلك من ازديا

ة نوكية لدل عدد متزايد من الدكؿ، كوسيلة ؼبنع انتشار األسلحة النوكية ىف مناطق ـبتلفة من العاَف توفر األساس اؼبادل لتطوير أسلح
: مفهوم المناطق منزوعة السالح _ 

تشمل اؼبناطق اؼبنزكعة السبلح، باؼبعٌت الواسع، كل تسوية دكلية تتم بناء على اتفاؽ دكُف ثنائى أك صباعى، بقصد إبعاد إقليم        
سواء ؼبدة مؤقتة أك ؼبدة غَت ؿبدكدة، عن كل عمل من أعماؿ اغبرب، أك األعماؿ التحضَتية ؽبا، دبعٌت اخر اؼبناطق اؼبنزكعة  معُت،

السبلح ىي اؼبناطق اليت يتم انشائها باتفاؽ اطراؼ النزاع مباشرة اك من خبلؿ كساطة دكلة حامية اك منظمة انسانية ؿبايدة ، ك هبب 
ل اؼبنطقة منزكعة السبلح اُف اغبد اؼبمكن هببلمات هبرم االتفاؽ عليها من الطرؼ االخر ك وبظر على كضع عبلمة كاضحة عل

اطراؼ النزاع القياـ بعمليات عسكرية ،كتعترب اؼبناطق اػبالية من األسلحة النوكية، أحد التطبيقات النوعية للمناطق اؼبنزكعة السبلح 
ف األسلحة النوكية ىف إطار اتفاؽ دكُف، ككذلك فإف الزيادة السريعة ىف استخداـ الطاقة النوكية باؼبعٌت العاـ، حيث يتم ذبريد اؼبنطقة ـ

ىف األغراض السلمية، كاػبطر الكامن فيها، باعتبارىا أساس ماديا النتشار األسلحة النوكية، أضاؼ عامبل جديدا لبلىتماـ دبفهـو 
ية العامة ىف دكرهتا التاسعة كالعشرين، دبشركع القرار الذل تقدمت بو فنلندا ربت بند اؼبنطقة اػبالية من األسلحة النوكية كاىتمت اعبمع

كيدعو إُف قياـ فريق من اػبرباء اغبكوميُت، ربت رعاية مؤسبر عبنة نزع السبلح بإجراء دراسة شاملة  (نزع السبلح العاـ كالكامل)
 3261ىا ككافقت اعبمعية العامة على إجراء ىذه الدراسة ىف قرارىا رقم ؼبسألة اؼبناطق اػبالية من األسلحة النوكية من صبيع جوانب

كأغبقت هبذه الدراسة عند إقبازىا، كرقة عمل مقدمة من اؼبكسيك، كتتضمن اقًتاحا بتعريف ؿبدكد ؼبفهـو اؼبنطقة اػبالية من األسلحة 
، كذلك ىف شكل إعبلف يتضمن تعريف مفهـو 1975 لعاـ 3472النوكية، كقامت اعبمعية العامة باعتماده رظبيا ىف قرارىا رقم 

تعترب منطقة خالية من األسلحة النوكية كقاعدة عامة، أية منطقة تعًتؼ بصفتها : اؼبنطقة اػبالية من األسلحة النوكية على النحو التاُف
لسيادهتا، كذلك دبقتضى معاىدة أك ىذه اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة، كتنشئها أية ؾبموعة من الدكؿ، على سبيل اؼبمارسة اغبرة 

 :اتفاقية هبرل دبوجبها ما يلى

. اف يتم اجبلء صبيع اؼبقاتلُت ك كذلك االسلحة اؼبتحركة ك اؼبعدات العسكرية اؼبتحركة عنها _

. اال تستخدـ اؼبنشات ك اؼبؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا _

                                                           
93

 _charles rousseuu, droit  des conflits armes,paris,pedone,1983,p94 . 
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    94 .ت اك السكاف ك كذا توقيف أم نشاط يتصل باجملهود اغبريباال ترتكب ايو عملية عدائية من قبل السلطا_

انشاء مناطق و مواقع استشفاء  _ 3_1_ج  

و الدولة الحامية و اللجنة الدولية للصليب "  من اتفاقية جنيف الرابعة 14من اتفاقية جنيف الثالثة ك اؼبادة  23تضمنت اؼبادة 
" تسهيل انشاء مناطق استشفاء و االعتراف بها االحمر مدعوة الى تقديم مساعيها الحميدة ل

ك تنشا ىذه اؼبناطق يف كقت السلم ك اثناء النزاعات اؼبسلحة دبوجب اتفاؽ بُت االطراؼ اؼبتنازعة ، ك زبضع ىذه اؼبناطق للقواعد   
اليت تنشئها قريبة من االىداؼ العامة اليت تستلزمها اغبماية ك اليت تقضي بعدـ استخدامها الغراض عسكرية ، ك اال تكوف اؼبنطقة 

اغبربية ك اال تشغل قسما كبَتا من االقليم الذم ىبضع لسيطرة الدكلة ك يبلحظ اف الغرض من انشاء ىذه اؼبناطق ىو ضباية اؼبرضى ك 
  95اعبرحى من اضرار اغبرب

كومية من اجل تطوير القانوف الدكِف ك اعبدير بالذكر انو فضبل عن مناطق اغبماية ىناؾ اليات اخرل تنتهجها اؼبنظمات غَت اٌف
:  االنساين منها 

ك ىي جهاز ينشا يف بلد ؿبايد من اجل االستعبلـ عن االشخاص احملميُت السيما اسرل :تنظيم الوكالة المركزية لالستعالم _ 
خاص احملميُت من قبيل النقل اك االفراج اغبرب ك اؼبعتقلُت ، ك تتوُف ىذه الوكالة كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتغَتات اليت تطرا على االش

عن طريق قنوات اتصاؿ الرظبية اك اػباصة ك على اطراؼ 96اك االعادة اُف الوطن اك اؽبركب اك العبلج باؼبستشفى اك الوالدة اك الوفاة 
. النزاع اف تقدـ كافة التسهيبلت ؽبذه الوكالة للقياـ بنقل معلوماهتا 

يلـز القانوف الدكِف االنساين السلطات اليت ذبرم ترتيبات الجبلء االطفاؿ اك الدكلة اليت :ل استالم بطاقات اجالء االطفا_ 
 .تستقبلهم اف تقـو باعداد بطاقة لكل طفل تتضمن اؼبعلومات اؼبتعلقة بو ك ترسل ىذه اؼبعلومات للوكالة للبحث عن اؼبفقودين 

قدة دبساعدة اعبمعيات الوطنية اعداد عاملُت مؤىلُت بغية تنفيذ يستوجب على االطراؼ اؼبتعا: اعادة العاملين المؤىلين_ 
االتفاقيات ك الربكتوكوؿ االكؿ ك خاصة فيما يتعلق بنشاط الدكلة اغبامية ، ك يتم اختيارىم حسب كفاءاهتم ك يقدـ العاملوف اؼبؤىلوف 

 97كف الدكِف االنساين اثناء النزاع اؼبسلح يف زمن السلم اُف سلطات بلداهنم اؼبساعدة ك اؼبعلومات البلزمة لتطبيق القاف

خاتمة  

حاكلنا من خبلؿ ىذه الورقة البحثية اؼبوسومة باؼبنظمات غَت اغبكومية كالية دكلية لتطبيق القانوف الدكِف االنساين تسليط الضوء على 
نساين  اذ سانبت ىذه اؼبنظمات بدكر كبَت يف انبية ىذه اؼبنظمات باعتبارىا من ضمن اىم الفواعل الدكلية يف تعزيز القانوف الدكِف اال

النهوض بقضايا حقوؽ االنساف بوجو عاـ ك الدفاع عنها على صبيع اؼبستويات ك نشر القانوف الدكِف االنساين ك تطويره لنتوصل يف 
: االخَت اُف صبلة من النتائج التالية 

                                                           
  

: ٚز١ذ ػجذ اٌّد١ذ ، اػالْ اٌششق االٚعؾ ِٕطمخ ِٕضٚػخ اٌغالذ إٌٛٚٞ ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ _ 

http://digital.ahram.org.eg/ 
  

 ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
  

 .ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌشاثؼخ     اٌّبدح _  
  

 .   ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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ر احكاـ القانوف الدكِف االنساين ، ك اؼبتثمثلة يف اتفاقيات تعمل اؼبنظمات غَت اغبكومية على ربسُت اغبماية من خبلؿ تطوم_ 
. جنيف االربع ك الربكتوكولُت االضافيُت 

. تساىم اللجنة الدكلية للصليب االضبر يف كضع القانوف الدكِف االنساين ك تطويره ليتماشى ك مستجدات الساحة الدكلية _ 

انشطة يف شىت اجملاالت ، ك كذا يف قضايا ذات طابع دكِف كحقوؽ االنساف اف الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات غَت اغبكومية من _ 
كالعمل يف ؾباؿ النهوض بالقانوف الدكِف االنساين ك الًتبية عليو جعل منها قول ضغط دبلوماسي ك سياسي اسهم يف عوؼبة الكثَت من 

. القضايا اليت كانت ال تتجاكز حدكد الدكلة الواحدة 

التوصيات  

ر ك اعبهود اليت تلعبها اؼبنظمات غَت اغبكومية يف تطبيق القانوف الدكِف االنساين ك تطويره يفرض على اجملتمع الدكِف ضركرة اف الدك_ 
. كضع نظاـ قانوين دكِف يعًتؼ حقيقة بوجود ىذه اؼبنظمات ك جعلها من ضمن اؼبنظمات الدكلية اغبكومية 

ت ال ىبلو من عراقيل ك مشاكل ربوؿ دكف ربقيق ىذه االخَت غايتها االنسانية اليت اف العمل االهبايب الذم تقـو بو ىذه اؼبنظما_ 
ك كذلك القيود يف فبارسة انشطتها ذبعل من ىذه اؼبنظمات كسيلة يف ايدم الدكؿ الكربل لًتكيج سياستها ك استدراج  تسعى اليها،

. اجملتمع اؼبدين للتحكم يف السياسة العاؼبية 

 

قائمة المراجع  

المراجع باللغة العربية  _ 1

.  1984اضبد ابو الوفا ،الوسيط يف قانوف اؼبنظمات الدكلية ، دار الثقافة العربية ، القاىرة ، _ 1

العريب كىيبة ، اؼبنظمات غَت اغبكومية كفاعل جديد يف تطوير القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ،مذكرة ماجستَت يف القانوف _ 2
.  2004لدكلية ، كلية اغبقوؽ ك العلـو االدارية ،بن عكنوف ، اعبزائر ، الدكِف ك العبلقات ا

اللجنة الدكلية للصليب االضبر ، اتفاقية حظر اك تقييد استعماؿ اسلحة تقليدية معينة يبكن اعتبارىا مفرطة الضرر اك عشوائية _ 3
.  2002االثر ، جنيف ، 

لقانوف الدكِف االنساين ، ربدم التنفيذ على الصعيد الوطٍت  اجمللة الدكلية بوؿ برماف ، دائرة للخدمات االستشارية بشاف ا_ 4
.   1996،  47للصليب االضبر ، العدد 

حسُت هباز ،اؼبنظمات غَت اغبكومبة الفاعل اعبديد يف العبلقات الدكلية ، مقاؿ منشور على اؼبوقع االلكًتكين _ 5
www.bchaib.ne   2013مارس 17بتاريخ  .

رمزم حوحو ، دكر اؼبنظمات ك اؽبيئات غَت اغبكومية يف ضباية حقوؽ االنساف ك حرياتو االساسية ، ؾبلة اؼبنتدل القانوين ، _ 6
. العدد السابع ، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة

http://www.bchaib.ne/
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، معهد اغبقوؽ ك العلـو االدارية ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، بن عكنوف ، اعبزائر  صدؽ مر ، دركس يف التنظيم الدكِف اؼبعاصر_ 7
 ،1996. 

عامر الزماِف ، مدخل اُف القانوف الدكِف االنساين ، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ االنساف ك اللجنة الدكلية للصليب االضبر ، _ 8
.  1997، تونس ،  2ط 

مات غَت اغبكومية يف تطبيق القانوف الدكِف االنساين ،مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف ك العبلقات منَت خوين ،  دكر اؼبنظ_ 9
.  2011الدكلية ، جامعة اعبزائر ، 

نايت جودم يبينة ، دكر اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية يف تطوير ك ضماف تنفيذ القانوف الدكِف االنساين مذكرة ماجستَت يف _ 10
.  2012دكِف العاـ ،كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ،جامعة ميلود معمرم تيزم كزك ،اعبزائر القانوف اؿ

: كحيد عبد اجمليد ، اعبلف الشرؽ االكسط منطقة منزكعة السبلح النوكم ، مقاؿ منشور على اؼبوقع االلكًتكين _ 11
http://digital.ahram.org.e 

  الفرنسية باللغة المراجع_ 2

_1 charles rousseuu, droit  des conflits armes,paris,pedone,1983. 

_13michel deyra,droit international humanitaire,gualino editeur ,paris,1998. 

 14_ Yves beigbder , le rôle international des organisations non gouvernementales, L .G.D.J ,paris,1992. 

 

المواثيق الدولية  _ 3

. اتفاقية جنيف الرابعة _ 15

  .الربكتوكوؿ االضايف االكؿ _ 16

http://digital.ahram.org.e/
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دور المنظمة الدولية غير الحكومية للصليب األحمر في تطوير وضمان تنفيذ 
  القانون الدولي اإلنساني 

. جامعة مولود معمري تيزي وزو/ برزيق خالد .  أ

 

: ملخص

تؤدم اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية دكرا أساسيا أثناء النزاعات اؼبسلحة ، ك نظرا لكوف الساحة الدكلية تعج باؼبنظمات غَت   
اغبكومية الفاعلة يف اجملاؿ اإلنساين ، نكتفي بدراسة اللجنة الدكلية للصليب األضبر كدكرىا اؼبهم يف تقنُت اتفاقيات جنيف لعاـ 

.   ـ  1977كلُت اؼبلحقُت هبا عاـ  ـ ك الربك توؾ 1949

من خبلؿ ىذه الدراسة سنحاكؿ إظهار مهاـ ىذه اؼبنظمة الدكلية  يف اجملاؿ اإلنساين ك دكرىا يف تقنُت القانوف الدكِف اإلنساين ،      
غبة سواء أكانت دكلية أك فكانت اللجنة الدكلية للصليب االضبر ك راء كضعو ، باإلضافة إُف جهودىا يف إغاثة ضحايا النزاعات اؼبس

.   غَت دكلية ، قديبا أك حديثا 

  :  مقدمة 

تعرض اجملتمع الدكِف منذ زمن طويل حىت يومنا ىذا إُف مآسي كثَتة ك حركب ضارية أرىقت البشرية صبعاء بسبب ما حدث إباهنا     
ا الدكلة بكامل مقوماهتا ، كبشكل خاص مايتعرض لو من إنتها كات خطَتة ، إذ تعد النزاعات اؼبسلحة من أصعب الفًتات اليت سبر بو

، ىذا مادعا اػبرباء إُف البحث عن سبل منع اللجوء للقوة كوسيلة غبل  98"1"اؼبدنيوف ك حىت العسكريوف بسببها من معاناة 
.  اػببلفات 

، ك منها اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية فقد كاف الختبلؼ اإليديولوجيات، دكرا كبَتا لظهور أنواع عديدة من اؼبنظمات الدكلية      
حيث أف ازدياد . اليت أصبح ؽبا تأثَت مهم يف ميداف العبلقات الدكلية ك القانوف الدكِف بصفة عامة كاجملاؿ اإلنساين بصفة خاصة

ز تلك اؼبنظمات اللجنة الدكلية النزاعات اؼبسلحة اؼبنتشرة أدل إُف ازدياد عدد اؼبنظمات  غَت اغبكومية الفاعلة يف ىذا اجملاؿ ك من أبر
.   للصليب األضبر ، ك اليت تعترب رمزا لنجاح العمل يف اغبقل اإلنساين

                                                           
بل العريب، القاىرة اؼبستق ؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين ك طبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، مؤلف صباعي تقدًن ، مفيد شهاب ، دار    

 .        11، ص 2000، الطبعة األكُف ، 
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تعد اللجنة الدكلية للصليب األضبر من أىم اؼبنظمات غَت اغبكومية الفاعلة يف اجملاؿ اإلنساين ، فبل يقتصر عملها على تقدًن       
ا دكر كذلك يف تقنُت قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ك كانت كراء عقد اتفاقيات جنيف األربعة اؼبساعدة اإلنسانية للضحايا ك إمبا لو

.  1977ك الربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا لعاـ  1949لعاـ 

ك َف يتوقف دكر اللجنة عند تقنُت القانوف الدكِف اإلنساين ، بل عملت جاىدة على نشر القانوف ك التعريف بو يف أكساط      
دنيُت ك العسكريُت ، سواء أثناء النزاعات اؼبسلحة أك يف أكقات السلم ، ك تعترب مهمة إغاثة ك مساعدة ضحايا النزاعات اؼبسلحة اَف

ؿبور عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية ، إذ تعمل ىذه األخَتة بالقرب من الضحايا، فبا هبعلها يف قلب النزاع ككسط الصراعات 
.   خطار عديدة منها هتديد أمن  ك سبلمة األفراد العاملُت هبا خاصة يف ظل النزاعات اغبديثة اؼبعقدة كاؽبجمات، كىو ما يعرضها أل

من ىذا اؼبنطلق يبكننا التساؤؿ عن كيفية مسانبة اؼبنظمة الدكلية غَت اغبكومية للصليب األضبر يف تقنُت كتطوير قواعد القانوف       
أرض الواقع ؟  الدكِف اإلنساين ك ضماف تطبيقها على 

كلئلجابة عن ىذه اإلشكالية ارتأينا أف نقسم مداخلتنا ىذه إُف مبحثُت رئيسيُت االكؿ سنتطرؽ فيو إُف اعبانب النظرم لعمل      
لثاين أما اؼببحث ا. اؼبنظمة الدكلية للصليب االضبر يف  تقنُت القانوف الدكِف اإلنساين ك تطويره ليتماشى مع النزاعات اؼبسلحة اغبديثة 

. فندرج فيو اعبانب التطبيقي لعمل اؼبنظمة الدكلية للصليب االضبر ميدانيا من اجل تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على أرض الواقع 
.    كتعاملها مع مشكل أمن ك سبلمة افراد اؼبنظمات اإلنسانية ك اغبلوؿ اؼبقًتحة لتجاكزىا

.  األحمر في تقنين و تطوير قواعد القانون الدولي اإلنسانيدور المنظمة الدولية للصليب : المبحث االول 

بعد ما شهده العاَف من دمار ك خراب جراء اغبرب العاؼبية الثانية ، فكر اجملتمع الدكِف يف إرساء قواعد قانونية ملزمة لؤلطراؼ       
.  بعض الفئات من االشخاص ك األعياف  اؼبتعاقدة هبدؼ التخفيف من عواقب اغبركب ، ك ذلك بتقييد ك سائل اغبرب ك ضباية

ككاف للمنظمات الدكلية غَت اغبكومية ، خاصة منها منظمة الصليب األضبر الدكلية دكرا اليستهاف بو يف التوصل إُف عقد أربعة      
رل من النزاعات ، لكن بعد ذلك عرؼ العاَف أنواعا أخ 1949اتفاقيات متعلقة بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية يف مؤسبر جنيف عاـ 

اؼبسلحة الدكلية ، ظهرت النزاعات اؼبسلحة الداخلية ك حاالت أخرل َف تكيف على أهنا نزاعات مسلحة رغم ما زبلفو من نتائج 
.   خطَتة على اإلنسانية 

ك تطويره  من أجل تقنُت القانوف الدكِف اإلنساين  CICRعلى ضوء ما سبق ذكره ، سنحاكؿ الوقوؼ على الدكر الذم أدتو      
يف  CICRلنتطرؽ بعد ذلك إُف دكر المطلب األول     ليتكيف مع االكضاع اعبديدة ك اؼبتجددة اليت تشهدىا الساحة الدكلية 

  .المطلب الثاني تدعيم القانوف الدكِف اإلنساين باؼبصادر األخرل للقانوف الدكِف اؼبتمثلة يف العرؼ كاالتفاقيات الدكلية 

ىمة المنظمة الدولية للصليب االحمر في تقنين و تطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني   مسا: المطلب األول 

يعترب أم تغَت يف الواقع اإلنساين ربدم أماـ القانوف الدكِف اإلنساين ك اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية، خاصة منها منظمة     
.   ضماف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين  الصليب األضبر الدكلية ، باعتبارىا الساىرة على تطوير ك

كمن التحديات اليت كاجهت القانوف الدكِف اإلنساين النزاعات اؼبسلحة اغبديثة فقد اىتم بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية أكثر من   
ثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات النزاعات اؼبسلحة الداخلية، اليت أصبحت أكثر خطورة حيث أف ىذه االخَتة َف تذكر إال يف نص اؼبادة الثاؿ
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، ككاف الربكتوكوؿ  1977، فبا أظهر اغباجة إُف إغباؽ اتفاقيات جنيف األربعة بربكتوكولُت إضافيُت عاـ  1949جنيف لعاـ 
ؿ ظهر ب.  1949اإلضايف الثاين متعلق بالنزاعات اؼبسلحة الداخلية ك بالتاِف مكمبل للمادة الثالثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات جنيف لعاـ 

نوع أخر من اغباالت اليت تعترب نزاعات دبفهـو النزاع فهي حاالت تدخل يف أكضاع البلسلم ك البلحرب، ك ما ىو يسمى 
من الربكتوكوؿ  الثاين  1فقرة  2كىي حاالت مستثناة من القانوف الدكِف اإلنساين يف نص اؼبادة  "باالضطرابات و القالقل الداخلية"

  .

، لنتعرض يف األخَت لدكر  1949يف تقنُت اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ  CICRإُف دكر الفرع االوليف كعليو سنشَت       
CICR   الفرع الثاني  يف توسيع القانوف الدكِف اإلنساين ليشمل حاالت االضطرابات ك القبلقل الداخلية يف  .

  .  ت جنيف األربعة دور المنظمة الدولية للصليب االحمر في تطوير إتفاقا: الفرع األول 

كتواصلت جهودىا . بادرت اللجنة الدكلية للصليب االضبر إُف القياـ دبساع هتدؼ إُف ربقيق اؼبزيد من التقدـ يف اجملاؿ اإلنساين     
تفاقية ، الذم سبخض عنو إبراـ إتفاقيتُت ك نبا إ1929إُف غاية إنعقاد مؤسبر جنيف الدبلوماسي بدعوة من اغبكومة السويسرية عاـ 

، ك إتفاقية جنيف اؼبتعلقة دبعاملة  1929.  7. 27جنيف اؼبتعلقة بتحسُت حاؿ اعبرحى ك اؼبرضى العسكريُت يف اؼبيداف اؼبؤرخة يف 
.  1929.  7.  27أسرل اغبرب اؼبؤرخة يف 

خض عنو إعتماد إتفاقية جنيف ك بتعاكف اللجنة مع اغبكومة السويسرية، مت التوصل إُف عقد مؤسبر دبلوماسي دبدينة جنيف، مت      
، كلكن بعد ذلك ظهرت النزاعات 99اؼبطبقة حاليا أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية، أم اغبرب اؼبعلنة بُت دكلتُت أك أكثر  1949لعاـ 

اليت َف يتم ذكرىا اؼبسلحة غَت الدكلية،ك ظهرت اغباجة إُف تطوير القانوف الدكِف اإلنساين  ليتكيف مع حالة النزاع اؼبسلح الداخلي 
جاىدة لتحقيقو يف ؿباكلة لسد  CICRإال يف نص  اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة، ك ىذا ماسعت  1949يف إتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 

ثغرات إتفاقيات جنيف  

.  النزاعات اؼبسلحة الداخلية ك بالتاِف تعزيز اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة اؼبتعلقة ب 1977األربعة كذلك بإغباقها بربكتوكولُت إضافيُت عاـ 

للصليب ا ألضبر ك اؽببلؿ االضبر الدكليُت بإسطنبوؿ فقرر  اؼبشاركوف يف مؤسبر  21عرضت اللجنة الدكلية الفكرة على اؼبؤسبر      
نظمت  1974ك  1971ك فيما بُت عامُت . جنيف تفويض اللجنة إلعداد اؼبشركع ، ك شرع خربائها القانونُت يف العمل التحضَتم 

 1974للصليب االضبر بطهراف اؼبشركع، يف عاـ  22تدارس اؼبؤسبر الدكِف  1973اللجنة مشاكرات عديدة مع اغبكومات ك يف عاـ 
، الدعوة لعقد مؤسبر دبلوماسي لتأكيد ك تطوير  1949كجهت اغبكومة السويسرية بصفتها الوديع إلتفاقيات جنيف االربعة لعاـ 

.   اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة القانوف الدكِف اإلنساين

دكلة  102، ك يف ختامو إعتمد مفوضو الدكؿ اؼبشًتكة ك عددىا 1977أقبز ىذا اؼبؤسبر أعمالو بعد أربعة دكرات ، ك يف      
ين إتفاقيات جنيف ك مواد الربكتوكوؿ الثاين اػباص بالنزاعات اؼبسلحة الداخلية ك اؼبكمل للمادة الثالثة اؼبشًتكة ب 100الربكتوكوؿ االكؿ 

                                                           
تطبق ىذه اإلتفاقيات يف حالة اغبرب اؼبعلنة، أك أم إشتباؾ مسلح أخر ينشب : " على مايلي  1949اؼبشًتكة بُت إتفاقيات جنيف االربعة لعاـ  2تنص اؼبادة       

 " . كلو َف يعًتؼ أحدنبا حبالة اغبرب  بُت طرفُت أك أكثر من االطراؼ السامية اؼبتعاقدة، حىت
يرية ، ك ىي النص على الربكتوكوؿ األكؿ متعلق بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية ك تظمن الباب االكؿ منو قاعدة ىامة لشعوب العاَف الثالث ك مناضلي اغبركات التحر    1

 1949اعبرحى ك اؼبنكوبُت يف البحار ك ىو مكمل ألحكاـ اإلتفاقيتُت االكُف ك الثانية لعاـ أف حركب التحرير تعد نزاعا دكليا ، أما الباب الثاين منو خاص باؼبرضى ك 
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اليت تطبق يف  حالة النزاعات اؼبسلحة غر الدكلية ، ك يشمل كذلك دكف اف ينحصر فيها النزاعات اؼبسلحة  101 1949األربعة لعاـ 
بُت اغبكومات ك اعبماعات اؼبسلحة اؼبنظمة، ك النزاعات اليت تدكر فيما بُت تلك اعبماعات ك التعرؼ اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة مصطلح 

.     اٍف...النزاع اؼبسلح،إال اف معايَت عدة ربددت من خبلؿ اؼبمارسة ز

ذبدر اإلشارة إُف اف ؾباؿ تطبيق لربكتوكوؿ الثاين يعد أكثر حصرا من اؼبادة الثالثة ، فهو يطبق فقط يف النزاعات بُت القوات      
ك سبارس ربت قيادة مسؤكؿ على جزء من إقليمو من  اؼبسلحة لدكلة ما ك قوات مسلحة منشقة أك صباعات نظامية مسلحة أخرىُت

. 102السيطرة ما يبكنها القياـ بعمليات عسكرية متواصلة ك منسقة ك تستطيع تنفيذ ىذا الربكتوكوؿ

ك التوترات الداخلية ، كعليو  كبالتاِف فإف ىذا الربتوكوؿ قد أنبل اؼبظاىر األخرل للعنف الداخلي كأعماؿ الشغب ك اإلضطربات   
، يف توسيع القانوف الدكِف اإلنساين ليشمل حاالت اإلضرابات ك القبلقل الداخلية غَت اؼبشمولة  CICRب الوقوؼ عند دكر كج

.  باغبماية يف القانوف الدكِف 
:  الفرع الثاني 

. دور المنظمة الدولة للصليب االحمر في توسيع القانون الدولي اإلنساني ليشمل االضطرابات الداخلية
إال أف القانوف الدكِف اإلنساين ك اؼبنظمات  1949باتفاقية جنيف االربعة لعاـ  1977غم إغباؽ الربتوكولُت اإلضافيُت لعاـ ر     

الدكلية غَت اغبكومية، عرفو ا ربد أخر ك ىو حاالت االضطرابات اليت التعترب نزاعا مسلحا، ك أقل مايقاؿ عن ىذه اغباالت أهنا 
.  اؼبسلحة الدكلية ك الداخليةأكثر خطورة من النزاعات 

كمن ىنا ك إُف جانب اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة، اليت تنص على قواعد ىامة قادرة على ضباية األشخاص الذين يقعوف يف شرؾ توتر     
قانوف داخلي، ذىبت اللجنة الدكلية للصليب االضبر إُف التأكيد على أف خصوصيات كل من القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ك اؿ

، فهناؾ كثَت من اؼبواد يف القاكف الدكِف غبقوؽ اإلنساف اليت زبدـ القانوف الدكِف اإلنساين يف  103الدكِف اإلنساين ذبعلها متكاملُت
من  15مثل ىذه االكضاع ، إذ هبب إستغبلؿ ىذا التكامل بُت ىذم القانونُت على أفضل كجو لصاٌف الضحايا، فنجد مثبل اؼبادة 

، اليت تقضي أهنى يف زمن اغبرب أك يف حاالت الطوارئ الشاملة اليت هتدد حياة  1950كركبية غبقوؽ اإلنساف عاـ االتفاقية اال
اغبق يف اغبياة، حظر : ك ىي  "جوىر ثابت"األمة، يبكن إبطاؿ بعض اغبقوؽ اؼبذكورة يف اإلتفاقية فيما عدا، اغبقوؽ اليت تشكل

.   104انية، حظر العبودية ك اإلسًتقاؽ مبدأ الشرعية، عدـ رجعية القانوفالتعذيب ، العقوبة ك اؼبعاملة البلإنس

                                                                                                                                                                                           

" جنيف"ك قانوف " الىام"ك فيما ىبص الباب الثالث فقد تناكؿ أساليب القتاؿ ك الوضع القانوين للمقاتل ك أسَت اغبرب، ك ىذا الباب ىو الذم دمج بُت قانوف 
 . لسكاف اؼبدنيُت هبدؼ توفَت أكرب ضباية ؽبم من أخطار النزاعاتكأخَتا الباب الرابع إىتم با

   
 .118،ص 1997عمر سعد اهلل، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنساين، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، / د     

 .  1977من الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين لعاـ  1اؼبادة االكُف فقرة     1
 . 41، ص  1997القانوف الدكِف اإلنساين، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ، ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، تونس ، عامر الزماِف، مدخل إُف / د    3 1

104   Marion Harroff Tavel ,laction du CICR face aux situations de violence interne, Revue international de la 

Croix ;Rouge, N°801,30.06.1993.WWW.ICRC.ORG. 
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كلقد عز ىذا التقارب بُت قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ك بعض قواعد حقوؽ اإلنساف عند اعتماد الربكتوكولُت اإلضافيُت     
.  105لفتها يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف إذ جاءت فيها بعض القواعد لتقنُت حقوؽ ال هبوز ـبا 1977إلتفاقية جنيف  عاـ 

إُف جانب احبث عن تطبيق اغبد األدىن من قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، سعت منظمة الصليب االضبر إُف البحث عن      
 فعملت على تطوير ك أقلمت نظامها. األساس القانوين من أجل التدخل يف مثل ىذه األكضاع ك التخفيف من اؼبعاناة اليت زبلفها

: " مايلي 1998جواف  24األساسي مع اؼبعطيات اعبديدة للواقع الدكِف فجاء يف نظامها االساسي يف نص اؼبادة الرابعة اؼبؤرخ يف 
تعمل اللجنة جاىدة في كل األوضاع،و بصفتها مؤسة محايدة في النشاط اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة أو في حالة 

لى ضمان الحماية و المساعة للضحايا العسكريين و المدنيين الناتجين عن ىذه القالئل و اإلضطرابات الداخلية ع
، ك اؼببلحظ من ىذه اؼبادة إتساع دكر اللجنة إُف ؾباالت َف تناط هبا دبوجب اتفاقيات جنيف ك ال الربكتوكولُت " الحاالت 

.  اؼبلحقُت هبا ليشمل بالتاِف حاالت اإلضطرابات ك القبلقل الداخلية
اليت جاء فيها  1949أيضا اعبنة يف تدخلها يف مثل ىذه األكضاع على نص اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة من اتفاقيات جنيف  كتستند
فتعرض  "يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كالجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع:" 

أف ىذا اغبق اليعفي اللجنة من كاجب اغبصوؿ على إذف قبوؿ الدكلة  مع اإلشارة إُف "حق المبادرة" خدماهتا يف إطار 
.   106اؼبعنية

فتحت اؼبادة السابعة من ميثاؽ االمم اؼبتحدة الطريق أماـ منظمات حقوؽ اإلنساف غَت اغبكومية للمسانبة يف أعماؿ عبنة 
دكرا مهما يف التنديد باإلنتهاكات  CICR ك تؤدم. االمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف التابعة جمللس االقتصادم ك االجتماعي

.   107اٍف...اليت تقع على اإلنساف يف الدكؿ اليت تقمع فيها ىذه اغبقوؽ فتعمل على كشف فبارسات التعذيب 
 
 

:  المطلب الثاني 
.  تفاقيات الدوليةدور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي الغنساني بالعرف الدولي و اال

ك .  108إف القانوف الدكِف اإلنساين اؼبقنن الذم نعرفو اليـو ق يف حقيقة األمر تقنُت جملموعة كبَتة من القواعد العرفية اؼبوجودة قديبا 
تعتمد منظمة الصليب األضبر الدكلية على العرؼ ، من أجل تعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ؼبا لو من قوة إلزامية أما الدكؿ غَت 

                                                           
من الربكتوكوؿ اليت تنص على ؿباكمة عادلة ك منصفة ك اليت تقابلها اؼبادة  6كعلى سبيل اؼبثاؿ يف ؾباؿ الضمانات القضائية اؼبرتبطة بالنزاعات الداخلية يف اؼبادة     5 1
اؼبيثاؽ السابق الذكر اللذاف يتناظراف حيث وبظراف تعريض أم شخص للتعذيب أك من  7من الربكتوكوؿ الثاين ك اؼبادة  6من ميثاؽ اغبقوؽ اؼبدنية  السياسية ك اؼبادة  14

 .   اؼبعاملة أك العقوة القاسية، اخذ الرىائن
. 06ة اغبقوؽ، ، كليخلفاف كرًن ، دكر ؾبلس األمن يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانوف، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك/ د     6 1 

 . 120، ص  2007.  11
107 BRETT Rachel ; *Les organisation non gouvernementales de défense des droit de lhomme et le droit 

international humanitaire*, Revue Internationale de la Croix Rouge , N°831,30.09.1998 .  
108 BUGNION Francois, Droit international humanitaire coutumier ,Revue Suisse de droit internationale et européen 

, 17éme Année,2007,p7 .  
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باإلضافة إُف إعتمادىا كذلك على االتفاقيات الدكلية اليت ترـب بُت الدكؿ ، خاصة .  الفرع االولؼ يف االتفاقيات الدكلية االطرا
  .الفرع الثاني منها اؼبتعلقة بتنظيم ك سائل اغبرب 

:  الفرع االول 

 .على العرف الدوليدور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي اإلنساني بالتأكيد 

العرف الدولي ىو العادات الدولية، " : من النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية كاأليت 38جاء تعريف العرؼ يف اؼبادة      
.   9 1" المرعية، المعتبرة بمثابة قانون دل عليو تواتر اإلستعمال

.  اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة جزءا من القانوف الدكِف العريف تعترب االغلبية العظمى من أحكاـ اتفاقيات جنيف، دبا يف ذلك     

بدراسة، ك ذلك بناءا على طلب قدـ ؽبا من اؼبؤسبر السادس ك العشركف  CICRكنظرا ألنبية القانوف الدكِف العريف، قامت       
القانوف الدكِف العريف، كىي على درجة ، ىذه الدراسة متعلقة ب1955للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر الدكليُت اؼبنعقد يف ديسمرب 

نوف كبَتة من األنبية نظرا َف سبثلو من تأكيد ك تعزيز للقانوف العريف يف إطار القانوف الدكِف اإلنساين، ك سد الثغرات اؼبوجودة يف القا
:  لية التعاىدم خاصة ماتعلق منها بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ك دارت ىذه الدراسة حوؿ احملاكر التا

.  مبدأ التمييز .1
.  األشخاص اليت ربضى حبماية خاصة .2
.  كسائل اغبرب .3
.  األسلحة ، ك معاملة اؼبدنيُت ك األشخاص الذم ال يشاركوف يف القتاؿ. 4

 .    110تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين .1
 161صفحة، يتضمن من تعليمات منهجيو، ك  650ل تتكوف اجملموعة اؼبنشورة ؽبذه الدراسة من ؾبلدين اجمللد األكؿ وبتوم عل      

صفحة، ك ىو يبُت العوامل اليت  1404أما اجمللد الثاين وبتوم . مادة بتعليقات اليت ربدد ؿبتواىا ك تبُت ؼباذا مت اعتبارىا قواعد عرفية
. العرفية للقواعد اؼبذكورة يف اجمللد األكؿفبارسة كل الدكؿ يف ازباذ العاـ لتلك القواعد، ىذه اؼبمارسة اليت ظبحت باستنتاج الطبيعة 

أما فيما ىبص النزاعات اؼبسلحة الغَت الدكلية ، كاف ىناؾ قدر كبَت من اؼبمارسة اليت تصر على اغبماية اليت يوفرىا القانوف       
انوف العريف اؼبنطبق يف النزاعات ك كاف ؽبذه اجملموعة من اؼبمارسات تأثَتىا على الق. الدكِف اإلنساين يف ىذا النوع من النزاعات 

ك نتيجة لذلك تعترب . اؼبسلحة الغَت الدكلية ، ك كاف للربتوكوؿ االضايف الثاين ، شانو شأف الربتوكوؿ األكؿ تأثَتا كاسعا ؽبذه اؼبمارسة
اـ مطابقة يف الربتوكوؿ اآلف معظم أحكامو جزءا من القانوف الدكِف العريف ، ك من أمثلة قواعد اليت كجد اهنا عرفية ك ؽبا أحك

، كاجب إحًتاـ الضمانات األساسية للمدنيُت ك األشخاص العاجزين عن القتاؿ 111حضر اؽبجمات على اؼبدنيُت . االضايف الثاين 
. اٍف...114، حضر النقل القصرم للمدنيُت113، كاجب البحث عن اؼبوتى ، كاجب ضباية االشخاص احملركمُت من اغبرية  112

                                                           
109  BUGNION Francois , Droit international humanitaire coutumier, Op.cit.pp7.8.       
110  BUGNION François, Droit international humanitaire coutumier Op . cit , P . 18 . 

 .30. 27. 25القواعد    111
 .53القاعدة     11
 .65. 57القاعدتتُت    113
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ز إسهاـ للقانوف الدكِف اإلنساين العريف يف تنظيم اؼبنازعات اؼبسلحة الداخلية أنو يذىب إُف أبعد من احكاـ غَت أف أبر       
الربتوكوؿ االضايف الثاين ، ك يف الواقع خلقت اؼبمارسة عددا كبَتا من القواعد العرفية اؼبفصلة  بشكل اكسع من احكاـ الربتوكوؿ 

ك على خبلؼ الربتوكوؿ االضايف األكؿ ال يتضمن . رات  ىامة يف تنظيم النازعات الداخليةك بالتاِف مؤلت ثغ. االضايف الثاين
الربتوكوؿ االضايف الثاين قواعد ك تعاريف ؿبددة ؼببدأل التميز كالتناسب ، ك قد سدت إُف حد كبَت الثغرات يف تنظيم إدارة األعماؿ 

ت الدكؿ إُف ادت خلق قواعد موازية للقواعد الربتوكوؿ اإلضايف إدارة األعماؿ العدائية يف الربتوكوؿ االضايف الثاين من خبلؿ فبارسا
.  6العدائية ، ك تتضمن قواعد بشأف األشخاص ك االعياف اؼبشمولُت باغبماية ك عن أساليب حرب ؿبددة 

 
 
 
 

ساىمة في وضع االتفاقات دور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي االنساني بالم :الفرع الثاني 
. الدولية

كاف للجنة الدكلية للصليب األضبر دكرا مهما يف ىذا اجملاؿ فهي تقـو ؽبذا الغرض بعقد مؤسبرات دكلية كإعداد مشاريع لقوانُت      
االتفاقيات تعرضها على الدكؿ ك اؼبنظمات الدكلية من أجل اؼبصادقة عليها ، ك نبُت دكر اللجنة من خبلؿ عرض مباذج عن بض 

 .الدكلية اؼبتعلقة بتقييد كسائل اغبرب

.  198إتفاقية حضر و تقيد إستعمال األسلحة التقليدية لسنة : أوال

فقد قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر الدكِف بدكر معترب للتقنُت مشكلة األسلحة اؼبفرطة الضرر أك العشوائية الضرر بداية من    
 1972حبيث يف عاـ  "وع قواعد من اجل حماية سكان المدنيين ضد اخطار الحرب العشوائيةمشر" أين كصغت  1955سنة 

قدمت عدت مبادرات أخرل ناجحة حوؿ تدكين استعماؿ األسلحة اؼبفرطة للضر ك العشوائية األثر ، ك سبثلت اؼببادرة االكُف للجنة 
. سألة تلك األسلحة إٍفلبحث ـ 1972يف استضافة مؤسبر للخرباء اغبكوميُت عقد جبنيف عاـ 

ك الدكرتتُت اليت جرت يف إطار مؤسبر األمم اؼبتحدة حوؿ خطر أك تقيد إستعماؿ أسلحة  1978كبعد اؼبؤسبر اؼبنعقد يف جنيف      
إتفاقية بشأف حظر اك تقيد : مث إعتماد نص توثيقي للصكوؾ اآلتية  1980ك الثانية يف أكتوبر  1979معينة األكُف يف سبتمرب 

بشأف حظر أك  البروتكول الثاني،  "البروتوكول األول" تعماؿ أسحلة تقليدة معينة ، بركتوكوؿ الشظايا اليت ال يبكن الكشف عنهاإس
. 115بشأف حظر أك تقيد إستعماؿ احملرقة البرتوكول الثالثتقيد إستعماؿ األلغاـ ك األشراؾ ك اػبدع اآلخرل، 

بشأف  1980مث توسيع نطاؽ إتفاقية األمم اؼبتحدة لعاـ  2001غبة ذات العيار الصغَت يف باإلضافة إُف قرار بشأف تنظيم األس      
حظر ك تقيد استخداـ أسلحة تقليدية معينة  ك كانت ىذه االتفاقية تغطي يف السابق حاالت النزاعات اؼبسلحة الدكلية فقط ، لكن 

                                                                                                                                                                                           
   

 الدكلية للصليب األضبر ،جوف مارم ىنكرتس ، دراسة عن القانوف الدكِف اإلنساين العريف ، إسهاـ يف فهم ك إحًتاـ حكم القانوف يف النزاع اؼبسلح ، مقاؿ اجمللة     
 .  WWW.ICRC.ORG. 19.  17، ص ص   2005. 3. 31
 .319. 310عمر سعد اهلل ، تطوير تدكين القانوف الدكِف اإلنساين ، اؼبرجع السابق ، ص ص  115
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ك قد اكدت  ؿبكمة العدؿ الدكلية يف ال . الت النزاع اؼبسلح غَت الدكِف اؼبؤسبر االستعراضي الثاين قرر تعديل اؼبادة األكُف لتشمل حا
.  116إنطباؽ ىذه اؼببادئ على األسلحة النوكية 1996ىام 

. إتفاقية حظر إستخدام و تخزين و نقل األلغام المضادة لألفراد و تدميرىا:  ثانيا

اؼبضادة لؤلفراد ، كما تتضمن نصوصا بشأف إزالة األلغاـ ك ، ربظر حظرا كامبل على األلغاـ  1997كقعت يف اكتاكا عاـ       
. مساعدة ضحاياىا

. 1993إتفاقية حظر األسلحة الكيماوية لعام : ثالثا

حيث كانت اللجنة الدكلية للصليب األضبر أكؿ من دعا إُف فرض حظر رظبي على استخداـ االسلحة الكيماكية ، ك يف إستجابة      
الذم أكد اغبظر الشامل إلستخدامها ك إتساعو ليشمل  1925دكلية ، تبنت الدكؿ برتوكوؿ جنيف لعاـ جزئية لنداء اللجنة اؿ

اػباصة باألسلحة البيولوجية على كبو كبَت ىذا اغبظر بتحرًن تطوير االسلحة  1972األسلحة اعبرثومية ، كما عززت إتفاقية عاـ 
ف ىذا اؼبنطلق قامت اللجنة بوضع مشركع إتفاقية دكلية أقرهتا اعبمعية العمة لؤلمم ـ. البيولوجية ك إنتاجها ك زبزينها ك االحتفاظ هبا 
  117. 1997، لتدخل حيز النفاذ عاـ  1993، ك مت التوقيع عليها يف عاـ  1992اؼبتحدة خبلؿ دكرهتا السابعة ك األربعوف عاـ 

 .عمل المنظمة الدولية للصليب األحمر في الميدان: المبحث الثاني 

تؤدم اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية دكرا مهما يف اعبانب التطبيقي ، فهي تسعى إُف ضماف إحًتاـ تنفيذ  كتطبيق تلك القواعد      
اإلنسانية اليت يتم تقنينها، ك ؽبذا الغرض تقـو اؼبنظمات غَت اغبكومية على رأسها اللجنة الدكلية للصليب االضبر بنشطات هتدؼ إُف 

كف الدكِف اإلنساين ك مبادئو االساسية ك ذلك سواءا يف حاالت السلم أك أثناء النزاعات اؼبسلحة خاصة يف كسط التعريف بالقاف
اؼبقاتلُت ك ذلك بئلعتماد على صبيع كسائل النشر ك سائل اإلعبلـ، كما تقـو كذلك بعقد اؼبؤسبرات الدكلية أك اإلقليمية بقصد 

.  المطلب االولقانوف الدكِف اإلنساين القانوف اؼبطبق يف أرض الواقع بشكل فعاؿ البحث عن ميكانيزمات ك حلوؿ ذبعل من اؿ

تقـو منظمة الصليب االضبر بعمل اساسي ك مهم جدا ، يتمثل يف إغاثة ضحايا النزاعات اؼبسلحة ك تزكيدىم دبساعدات       
ة كاغبق يف اغبياة ك غَتىا من اغبقوؽ اؼبعًتؼ ؽبم هبا كاؼبساعدات الغذائية أك الطبية ، ك العمل على توفَت ضماف حقوقهم األساسي

.   المطلب الثاني دكليا كنماذج عن عملها اإلغاثي 

. نشر القانون الدولي اإلنساني: المطلب األول

ك  1949بإعتبار اللجنة  الدكلية طرفا أساسيا يف تقنُت القانوف الدكِف االنساين ، دبا فيها اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ       
لك بالًتكيز على البحث يف كذ، فهي تضع على عاتقها مهمة السهر على ضماف تنفيذه  1977الربكتوكولُت احمللقُت عاـ 

اؼبيكانيزمات أك آليات التطبيق الوردة يف ذات القانوف ك العمل على تطويرىا لتتماشى مع النزاعات اغبديثة ك ؽبذا الغرض فهي تقـو 
كما تسهر كذلك على نشر الفرع األول خرباء، مؤسبرات ربضرىا الدكؿ ك اؼبنظمات اغبكومية كغَت اغبكومية  بعقد مؤسبرات دكلية لل

. الفرع الثانيالقانوف الدكِف اإلنساين ك التعريف بو  ك دببادئو خاصة بُت أطراؼ النزاع 

                                                           
 .WWW.ICRCI.ORG  19اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، القانوف الدكِف اإلنساين إجابات ألسئلتك ، ص   116
  .319. 310عمر سعد اهلل ، تطوير تدكين القانوف الدكِف اإلنساين ، اؼبرجع السابق ، ص ص     11
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عقد المؤتمرات الدولية : الفرع األول 

القانوف الدكِف االنساين ، تقـو اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، بعقد مؤسبرات دكلية  من أجل تطوير ك دعم احًتاـ ك تنفيذ      
تناقش فيها مواضيع متعلقة بالقانوف الدكِف االنساين ، ك النزاعات اؼبسلحة ك ما تفرضو من ربديات على الساحة الدكلية ، ك يشارؾ 

لية حكومية  كغَت حكومية  كما وبظرىا خرباء من شىت دكؿ العاَف من يف تلك اؼبؤسبرات كفود من  دكؿ العاَف ك كذلك منظمات دك
تحسين احترام القانون الدولي " ، حوؿ موضوع  118تلك اؼبؤسبرات نذكر سلسلة اؼبؤسبرات للخبارء اليت نظمتها اللجنة الدكلية 

النقاط اليت سبت مناقشتها خبلؿ تلك ك قد صدر عن  اللجنة الدكلية للصليب األضبر تقريرا يلخص اؼبواضيع ك اىم  "االنساني
ا اؼبؤسبرات ، حيث مت التطرؽ إُف اؼبيكانيزمات الواردة يف القانوف الدكِف االنساين ك اليت تسمح بتفعيلو ، كتضمن لو احًتاما   كتطبيق

. أفضل

ايدة ك اليت قلما مت اللجوء إليها ، فإف كما تطرؽ اؼبؤسبركف  إُف مسألة عدـ تعُت اك عدـ قبوؿ الدكلة اغبماية ك ىي دكلة ثالثة مح      
اللجنة الدكلية للصليب األضبر عليها اف تعرض مساعيها من اجل التوصل إُف تعُت الدكلة اغبامية ، ك قد ال يتحقق ذلك ، فقد 

ك أكد اؼبؤسبركف ضركرة ىذا ".  2"تفرض االطراؼ اؼبتنازعة عرض اللجنة الدكلية ، أك منظمة أخرل ؿبايدة أف ربل ؿبل الدكلة اغبامية 
توسيع ثقافة احًتاـ القانوف الدكِف االنساين يف صبيع ؾباالت اجملتمع، سواء على اؼبستول الوطٍت اك الدكِف ، صبيع األشخاص سواء 

أطراؼ النزاع ، الدكؿ األخرل  

ـ جدا من اجل تقليص كزبفيف االالـ ك أك اجملتمع اؼبدين ، هبب اف يكونوا كاعُت بأف إحًتاـ األكرب للقانوف الدكِف االنساين مو
. الدمار الذم زبلفو النزاعات اؼبسلحة

كقد عرب اػبرباء اؼبشاركوف يف اؼبؤسبرات السابقة الذكر عن تقديرىم للمبادرة اللجنة الدكلية للصليب األضبر اليت ظبحت دبناقشة       
. ده من عدـ احًتاـ القانوف الدكِف االنساين، اليت يفرضها الواقع دبا يشو119تلك اؼبسائل االساسية ك اؼبهمة 
: التعريف بقواعد القانون الدولي االنساني بين المدنيين و العسكريين: الفرع الثاني

باؼبوازة مع كاجب النشر الذم يقع على عاتق الدكؿ ، فتعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر من جهتها ، على نشر القانوف        
ك ؽبذا الغرض ، تشجع .  120من نظامها االساسي 2الفقرة  5ىذه اؼبهمة  مت نص عليو صراحة يف نص اؼبادة  الدكِف االنساين ك

فمثبل  . اللجنة الدكلية  على إدخاؿ القانوف الدكِف االنساين ك مبادئو يف التكوين العسكرم ، ك تساعد الدكؿ يف ىذا اجملاؿ 
اؽببلؿ االضبر العراقية يف السلم ك يف اغبرب فبضل التعاكف مع اللجنة ك من خبلؿ  تعاكنت اللجنة الدكلية للصليب االضبر مع صبعية

                                                           
118  CICR : Améliorer le respect du droit international humanitaire, séminaire d’expert du CICR rapport préparé Par 

le comité international de la Croix- Rouge , Genève , octobre , 2003 , P2 . 
11 

إرا نى ٚتى تؼٍٛ أٔ لثٕل يٍ تذاٚح انٕضغ انًشار إنّٛ فٙ انًادج األٔنٗ : " ِٓ  اٌجشرٛوٛي  االػبفٟ اٌزٞ ٔض   ٚسد فٟ اٌّبدح    

طاء ٕٚالف ػهٛٓا اطراف تؼرض انهجُح انذٔنٛح نهصهٛة االحًر يضاػٛٓا انحًٛذج ػهٗ اطراف انُزاع يٍ أجم تؼٍٛٛ دٔنح حًاٚح دٌٔ إب

 "انُزاع ، ٔ رنك دٌٔ انًاس تحك أٚح يُظًح يحاٚذج أخرٖ فٙ انمٛاو تانًًٓح راتٓا
امعة ملولود قاظبي يوسف ، مهاـ اللجنة الدكلية للصليب االضبر أثناء النواع اؼبسلح ، مذكرة لنيل شهاد  اؼباجيستَت يف القانوف ، كلية اغبقوؽ ، ج.    1

 .45ص . 2005. 06. 29معمرم ، تيزم كزك 
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دعمها اؼباِف سبكنت صبعية اؽببلؿ األضبر العراقي من عقد جلسات نقاش حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين  ك اؼببادئ االساسية للحركة 
    .121لتعاكف مت إصدار ؾبلة اؽببلؿ اليت تعٌت بنشر نشاطات اعبمعيةالدكلية للصليب االضبر ك االىبلؿ االضبر ، كمن شبار الدعم ك ا

كما تشكل النزاعات الداخلية ربديا أماـ اللجنة الدكلية للصليب االضبر لنشر القانوف الدكِف اإلنساين، حيث تسعى اللجنة إُف        
ف أجل إيصاؿ الرسالة اإلنسانية إُف كل حاملي تكوين القوات العسكرية اؼبتمردة، ك ذلك بالبحث عن قادهتا قدر اؼبستطاع ـ

.  األسلحة دبا فيهم القوات غَت النظامية  
إُف ضركرة نشر قواعد ك مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين بُت الشعوب، حيث أف القبوؿ العاؼبي  "إيف ساندوز" كما يشَت        

يف حالة ـ إذا كاف ىناؾ شقاؽ بُت الشعب كحكومتو فإف إنضماـ بالقانوف الدكِف اإلنساين هبب أف يكوف كذلك قبوؿ الشعوب، ؼ
ىذه األخَتة اليعٍت الغنضماـ الفعلي للشعب، ك ؽبذا تكثف اعبهود من أجل إثبات أف مبادئ ىذا القانوف السبيل أك تنحاز إُف أية 

.     122ديانة ؿبددة أك مذىب معُت
ذج عن الدور الفعال الذي تلعبو في إغاثة الضحايا في النزاعات المنظمة الدولية للصليب األحمر كنمو: المطلب الثاني

المسلحة    
هبدر بنا االشارة فيما ىبص ىذا اؼبوضوع إُف أف ؾبلس األمن يعمل على توفَت اؼبساعدات بشىت الطرؽ اؼبمكنة كمنها إستخداـ       

األضبر اليت ترفض فكرة إقًتاف العمل اإلنساين بالقوة اؼبسلحة القوة الذم الرببذه اؼبنظمات اإلنسانية ك منها اعبنة الدكلية للصليب 
  .الفرع االول 

كنظرا للعدد اؽبائل من النزاعات اليت عرفها العاَف خاصة مع بداية التسعينات إُف ك قتنا اغباِف، نكتفي بذكر بعض األمثلة عن عمل 
تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية لؤلشخاص احملتاجُت إليها يف بعض  اؼبنظمة الدكلية للصليب األضبر يف بذؿ اعبهود من أجل االغاثة ك

.   الفرع الثانيالنزاعات اؼبسلحة 
 

  التدخل لتقديم المساعدات اإلنسانية : الفرع األول 
منظمة يربىن الواقع ك التاريخ الدكِف، على الدكر االساسي ك اؼبهم الذم تؤديو اؼبنظمات اإلنسانية يف إغاثة السكاف، مثل       

إال اف التدخل لتقدًن اؼبساعدات اإلنسانية ، إصطداـ دببدأين ك نبا السيادة كمبدأ عدـ التدخل اؼبنصوص . الصليب االضبر الدكلية
.  123عليهما يف ميثاؽ األمم اؼبتحدة

ا مشركعا على أساس أف  يرل أنصار التدخل لصاٌف اإلنسانية أف كل إستخداـ للقوة يتفق كمقاصد االمم اؼبتحدة يعترب تصرؼ        
. منو 55ك  56من اؼبيثاؽ ك اؼبادتُت  3فقرة  1ضباية حقوؽ اإلنساف تعد يف حد ذاهتا مقصدا من مقاصد اؼبنظمة اؼبذكورة يف اؼبادة 

. فيجوز التدخل عسكريا إلعتبارات إنسانية يف حالة ما إذا شكلت عمليات إنتهاؾ حقوؽ اإلنساف هتديدا للسلم ك االمن الدكليُت
كيف مفهـو مبادئ الصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر  ال يعترب عمبل إنسانيا إال اؼبساعدات اليت تقدـ بشكل غَت متحيز ك حبيث 

كيعترب تقدًن اؼبعونة من ادكية ك أغذية عبماعة مسلحة دبثابة إزباذ موقف مناصر ؽبذه . اليؤدم إُف التدخل يف سَت العمليات العدائية

                                                           
121

  HARROFF TAVEL Marion, L’action du CICR face aux situations de violence interne, OP, cit, pp 13–14. 

WWW. CICR.ORG. 
   

   SANDOZ Yve : Concentrer ses efforts sur la défense des principes fondamentaux du DIH, L’Humanitaire 

Maghreb,2éme coférence internationale de la Croix Rouge, Genéve,1.6Décembre 2003,pp.11.12. 

 
   

 .للمزيد من اؼبعلوماة انظر ، بوراس عبد القادر، التدخل الدكِف اإلنساين ك تراجع السيادة الوطنية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية  
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لذلك فإف عدـ ربيز ك حياد ك إستقبلؿ اعبهة اؼباكبة، ىي شركط . اربظره مبادئ الصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبراعبماعة ك ىو ـ
. 124حتمية لكي تكوف اؼبساعدة اؼبوزعة إنسانية دبعٌت الكلمة

زـك التفريق بُت اعبهود ك الذم يصر على ؿ "سوماراغو"ك الرأم الذم ذىبت إليو اللجنة الدكلية للصليب االضبر كرئيسها االسبق      
السياسية اؼببذكلة من أجل حل النزاعات ك منها اإلعتماد على القوات العسكرية الذم هبب أف سبيز بشكل كاضح ك أف تبتعد عن 

ك يف حالة التدخل ألسباب إنسانية يتوجب على اللجنة الدكلية طبقا لواليتها أف تعمل عل ضماف إلتزاـ القوات . 125العمل اإلنساين
.    ؼبشاركة يف ذلك التدخل بقواعد القانوف اإلنساين، ك اف تسعى إُف مساعدة ضحايا النزاعا

. عمل اللجنة الدولية للصليب االحمر أثناء النزاعات في إغاثة الضحايا و مساعدتهم : الفرع الثاني 

ساعدة للضحايا دبفردىا يف اغباالت االكثر ذبد يف بعض االحياف اللجنة الدكلية للصليب االضبر نفسها عاجزة عن تقدًن اَف      
،  1993. 1992، اك اماـ حالة اجملاعة اليت مست مئات االالؼ يف الصوماؿ عاـ 1994شدة مثلما كاف عليو اغباؿ يف ركاندا عاـ 

ات األمم اؼبتحدة، إلبا ك اماـ ىذ ا اإلغباح يف اغباجة ك اغباؿ اؼبتدىور الذم يتجاكز طاقة اللجنة، كاف البد من اإلعتماد على عملي
ك كذلك يف بداية التسعينات  1991أف ىذا اليبنع من القوؿ بأف عمليات اإلغاثة اليت قامت هبا اللجنة الدكلية يف الصوماؿ إُف هناية 

.    126يف البسنة ك اؽبرسك َف تكن ىينة ، حيث نظمت عمليات إغاثة مهمة 

أماكن اغبجز لًتاقب اغبالة الصحية للمحتجزين، كما تستظهر إحتماؿ اؼبعاملة السيئة ؽبم كتنتقل الفرؽ الطبية للجنة الدكلية إُف       
إستطاعت اللجنة الدكلية تنظيم فبر أمن للعاملُت يف كزارة الصحة االفغانية  2007كيف عاـ    .سواء من اعبانب اعبسماين أك النفساين

جنوب البلد ، كلقد جرل التفاكض مع حركة طالباف، كربًتمو القوات ك منظمة الصحة العاؼبية، الذين يقوموف بعمليات تلقيح 
االمريكية ك قوات االمن األفغانية، كما تعمل اللجنة على تسهيل نقل اعبرحة ك عمليات تسليم الرىائن اؼبفرج عليهم  يف أفغانستاف، 

ك يدؿ إجراء مثل ىذا  

ككمثاؿ أخر عن . 127د إعًتفت باف اللجنة تتصرؼ على اسس إنسانية حبتةالنوع من العمليات على أف صبيع أطراؼ النزاع ؽ        
عمل اللجنة يف اؼبيداف نذكر مناقشة ىذه االخَتة مع األمم اؼبتحدة ك مع اؼبنظمات اإلنسانية األساسية، قبل صياغة اإلتفاؽ العاـ 

 5فجاءت اؼبادة . ث  عن االشخاص اؼبفقودين، مسالة إطبلؽ سراح احملتجزين ك البح2 1995للسبلـ يف البوسنة ك اؽبرسك عاـ 
لبلتفاؽ تنص على كجوب تقدًن األطراؼ معلومات عن صبيع االشخاص ؾبهوِف اؼبصَت من خبلؿ أليات البحث عن اؼبفقودين 

ة إُف ربديد ك تتعاكف االطراؼ أيضا مع اللجنة الدكلية للصليب االضبر يف جهودىا الرامي.   اػباصة باللجنة الدكلية للصليب االضبر
.  ىوية األشخاص 

                                                           
ديسمرب . ،نوفمرب 10، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، عدد"ئ األساسية للصليب األضبر ك اؽببلؿ االضبرمدلوؿ كلمة إنساين يف سياؽ اؼبباد:" جاؾ لوؾ بلوندؿ4 1

 .  178. 177خلفاف كرًن ، دكر ؾبلس االمن يف اجملاؿ القانوف الدكِف اإلنساين، اؼبرجع السابق ، ص ص .د: أنظر أيضا . 204، ص  1998

125
    SOMMARUGA Cornelie : Action humanitaire et opération de maintien de la paix , Revue international de la 

Croix Rouge,N°824,30.04.1997.p2.www.cicr.org. 

 .www.circi.org،2،ص  2009. 10.05السوداف، تلبية اغباجات يف ظركؼ معقدة، ؾبلة اللجنة الدكلية للصليب األضبر، :" جوردم رايك كوركو 6 1 
   .www.cicr.org. 1،ص 2011.  02. 22،اللجنة الدكلية للصليب االضبر ،" إضفاء الطابع العسكرم على اإلغاثة ك ـباطره :" ىل بيَتكراينبو  1

http://www.cicr.org/
http://www.cicr.org/
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أككل اإلتفاؽ كذلك إُف اللجنة مهمة تنظيم ك مراقبة عملية إطبلؽ سراح ك نقل كل السجناء اؼبدنيُت  كالعسكريُت احملتجزين ك       
.  128سجُت إُف منازؽبم خبلؿ تلك العملية اليت دامت شهرين 1000ذلك بالتشاكر مع االطراؼ اؼبعنيُت، ك قد مت إعادة 

 :خاتمة 

:  اؼبنظمة الدكلية غَت حكومية للصليب االضبر، دكرا كبَتا يف اجملاؿ اإلنساين يتجلى من ناحيتُت  تؤدم      

مسانبتها يف كضع القانوف الدكِف اإلنساين ك تطويره ليتماشى ك مستجدات الساحة الدكلية ، بعد النقائص اليت  الناحية االولىمن 
تعمل اللجنة كذلك على دعم القانوف الدكِف اإلنساين ك تعزيزه ك ذلك عن طريق التأكيد على العرؼ  كانت تعًتيو يف السابق، كما

الدكِف، ك عقد اإلتفاقيات الدكلية ك ىذا االمر يساعد على مواجهة حاالت غَت مشمولة باغبماية البلزمة يف إتفاقيات جنيف ك 
.  اليت ال تقل خطورة عن النزاعات اؼبسلحة الدكلية أك الداخلية  الربتوكولُت مثل حاالت اإلضطربات ك القبلقل الداخلية

أم عملها يف اؼبيداف ك اؼبتمثل يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ك إغاثة ضحايا النزاعات اؼبسلحة، حيث ال يتوقف  الناحية الثانيةأما 
ُف ذبسيده على أرض الواقع كما تعمل كذلك على دكر اللجنة على كضع قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، ك إمبا تسعى كذلك ع

ضماف تطبيقو ك تطويره بالتعريف بو كنشره ، سواء أثناء النزاعات اؼبسلحة أك يف أكقات السلم عن طريق إصدار اؼبنشورات ك اجملبلت 
دبختلف أنواعها، فبا يفسح كما تدعوا إُف عقد مؤسبرات دبشاركة الدكؿ ك اؼبنظمات الدكلية . ك عقد دكرات تدريبية إُف غَت ذلك

اجملاؿ إُف مناقشة اؼبسائل اؼبتعلقة هبذا القانوف كالبحث عن مضامينو ك مدل توافقو مع اؼبستجدات، االمر الذم يؤدم إُف تطويره  ك 
.   تفعيلو

سة مهامها كأنشطتها ، كمن كرغم كل ىذا الدكر الفعاؿ للجنة الدكلية للصليب األضبر إُف أهنا مازالت تعاين من النقائص يف فبار     
مبا تكتفي بتقدًن اإلسعافات ك اأنبها عدـ إمتبلكها للقوة اإللزامية إلجبار أطراؼ النزاع على إحًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين كتطبيقو، ك

مم اؼبتحدة على اؼبساعدات البلزمة للضحايا ك التنديد باإلنتهاكات دكف إمتبلؾ القدرة على كضع حد ؽبا مثلما تفعل منظمة األ
.  رأسها ؾبلس االمن

االمر الذم يستدعي اغباجة إُف خلق جهاز أفبي خاص، يهتم حبل اؼبسائل اإلنسانية بعيدا عن ضغوطات كمصاٌف الدكؿ      
كجوب  االعضاء يف ؾبلس االمن خاصة ك أنو اليبكن إعتبار اجمللس اعبهاز االكثر ديبقراطية يف ىيئة االمم اؼبتحدة، باإلضافة إُف

 تعديل القانوف الدكِف اإلنساين أك تفعيل آليات التطبيق الواردة يف ذات القانوف ؼبنح اؼبنظمات غَت اغبكومية ك منها اؼبنظمة الدكلية
. للصليب االضبر ك سائل ردعية ك أكثر فعالية يف مواجهة الدكؿ اليت تنتهك قواعد القانوف الدكِف اإلنساين 

  :قائمة المراجع بالعربية 

:  الكتب : أوال 

ؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين ك طبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، مؤلف صباعي تقدًن ، مفيد / 1
.   2000شهاب ، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة ، الطبعة األكُف ، 

                                                           

 . 42قاظبي يوسف ، مهاـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر أثناء النزاع اؼبسلح، اؼبرجع السابق، ص   1 
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.   1997ر الغرب اإلسبلمي، بَتكت، عمر سعد اهلل، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنساين، دا/ د/ 2

عامر الزماِف، مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ، ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، / د/ 3
.   1997تونس ، 

.   2010ديدة، اإلسكندرية ، بوراس عبد القادر، التدخل الدكِف اإلنساين ك تراجع السيادة الوطنية، دار اعبامعة اًف/ 4

:   االطروحات و الرسائل: ثانيا 

خلفاف كرًن ، دكر ؾبلس األمن يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانوف، جامعة مولود معمرم، / د/ 1
.   2007.  11. 06تيزم كزك، كلية اغبقوؽ، 

ة للصليب االضبر أثناء النواع اؼبسلح ، مذكرة لنيل شهاد  اؼباجيستَت يف القانوف ، كلية اغبقوؽ قاظبي يوسف ، مهاـ اللجنة الدكِف/ 2
.  2005. 06. 29، جامعة ملولود معمرم ، تيزم كزك 

:   ثالثا اؼبقاالت 

 ، اؼبسلح النزاع يف القانوف حكم إحًتاـ ك فهم يف إسهاـ ، العريف اإلنساين الدكِف القانوف عن دراسة ، ىنكرتسجوف مارم / 1 . 
 .       WWW.ICRC.ORG.  5   . 3. 31 ، األضبر للصليب الدكلية اجمللة مقاؿ

      WWW.ICRCI.ORG.   ألسئلتك إجابات اإلنساين الدكِف القانوف ، األضبر للصليب الدكلية اللجنة/    

 األضبر، للصليب الدكلية اجمللة ،"االضبر اؽببلؿ ك األضبر للصليب األساسية اؼببادئ سياؽ يف إنساين كلمة مدلوؿ:" بلوندؿ لوؾ جاؾ/   3

.      1 ديسمرب.  ،نوفمرب 1عدد

      .5 . 1 األضبر، للصليب الدكلية اللجنة ؾبلة معقدة، ظركؼ يف اغباجات تلبية السوداف،:" كوركو رايك جوردم/ 4 . 
www.circi.org.    

 .   11  .    .   ، االضبر للصليب الدكلية ،اللجنة"  ـباطره ك اإلغاثة على العسكرم الطابع إضفاء:"  بيَتكراينبوىل/ 5 . 

 :  قيات الدكليةاإلتفا رابعا .3
 1949أكت  12حة يف اؼبيداف، إتفاقية جنيف اؼبؤرخة يف إتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى ك اؼبرضى بالقوات اؼبسل/ 1

.  2002أ، مام .د.، ؿ
. ص.د.، ؿ1949أكت  12إتفاقية جنيف بشأف ضباية األشخاص اؼبدنيُت يف كقت اغبرب، إتفاقية جنيف اؼبؤرخة يف / 2

.  2002أ ، مام 
حايا اؼبنازعات الدكلية اؼبسلحة، اؼبعتمداف يف اؼبلحق الركتوكوؿ األكؿ اإلضايف إُف إتفاقية جنيف اؼبتعلقة حبماية ض/ 3
.  1977أ، جنيف .ص.د.، ؿ 4، ط1977/ 8/06
اؼبلحق الربكتوكوؿ الثاين اإلضايف إُف إتفاقية جنيف اؼبتعلقة حبماية ضحايا اؼبنازعات الدكلية اؼبسلحةف اؼبلحقاف / 4

أ، .ص.د.،ؿ4، ط1977/ 8/06، اؼبعتمداف يف 1949أكت  12الربكتوكوالف الغضافياف إُف إتفاقية جنيف اؼبعقودة يف 
.  1977جنييف 

.  1992ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، / 5

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrci.org/
http://www.circi.org/
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:  ثانيا بالغة الفرنسية

1/ SOMMARUGA Cornelie : Action humanitaire et opération de maintien de la paix , Revue international de la Croix 
Rouge,N°824,30.04.1997..www.cicr.org.    

2/ SANDOZ Yve : Concentrer ses efforts sur la défense des principes fondamentaux du DIH, L’Humanitaire Maghreb,2éme 
coférence internationale de la Croix Rouge, Genéve,1.6Décembre 2003.  

3/ HARROFF TAVEL Marion, L’action du CICR face aux situations de violence interne, OP, cit,–14. WWW. CICR.ORG.  

- 4/ TAVERNIER Paul  Réflexions sur mécanismes assurant le respect du droit international humanitaire, Conformément aux 
conventions de Genève et aux protocoles additionnels, revue d’Andalouse juridique de l’Actualité international. http  : WWW. 
RIDI.ORG. 

5/ CICR : Améliorer le respect du droit international humanitaire, séminaire d’expert du CICR rapport préparé Par le comité 
international de la Croix- Rouge , Genève , octobre , 2003.  

6/ BUGNION Francois, Droit international humanitaire coutumier ,Revue Suisse de droit internationale et européen , 17éme 
Année,2007.  

7/ BRETT Rachel ; *Les organisation non gouvernementales de défense des droit de lhomme et le droit international 
humanitaire*, Revue Internationale de la Croix Rouge , N°831,30.09.1998 .  

8/ Marion Harroff Tavel ,laction du CICR face aux situations de violence interne, Revue international de la Croix ;Rouge, 
N°801,30.06.1993.WWW.ICRC.ORG.   
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جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني  

مركز جيل البحث العلمي / د عبد العزيز خنفوسي 

:الملخص   

يبكن القوؿ بأف دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف نشر أحكاـ كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ىو دكر جد فعاؿ كبارز،         
تتبوأ اؼبكانة األكُف حىت قبل الدكؿ اليت ىي معنية كيقع عليها عبء االلتزاـ بالنشر كىي مسئولة عن تنفيذه، كمع ذلك  حيث قبدىا

قبد أف اللجنة الدكلية للصليب األضبر تسعى جاىدة عن طريق اختيار أنسب الطرؽ كالوسائل إُف نشر األحكاـ كاؼببادئ األساسية 
.  للقانوف الدكِف اإلنساين

:  لمات المفتاحيةالك

اللجنة الدكلية للصليب األضبر، نشر القانوف الدكِف اإلنساين، اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر، برامج التعليم      
.  كالتدريب اؼبدنية كالعسكرية، أسلوب موائمة التشريعات الوطنية

: المقدمة  

انتهاكات خطَتة سواء من طرؼ اؼبدنيُت أك العسكريُت على حد سواء، حيث أنو يف مثل إنو كثَتا ما تقع إباف النزاعات اؼبسلحة    
ىذه اغباالت اػبطَتة كثَتا ما تتولد يف نفسية كل إنساف مشاعر اػبوؼ كحب االنتقاـ كاالشًتاؾ يف النزاع، كؿباكلة االقًتاب من 

للقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف اليت كثَتا ما تفقد الًتكيز كالتعقل  مناطق القتاؿ من أجل مشاىدة ما وبصل كوبدث، األمر كذلك بالنسبة
يف معاملة العدك من القوات اؼبسلحة أك من اؼبدنيُت، ككذا عدـ التمييز بُت ما ىو مشركع مهاصبتو كبُت ما ىو غَت مشركع، أم عدـ 

. التمييز بُت اؽبدؼ اؼبدين كاؽبدؼ العسكرم

مثل ىذه اغبوادث يف زمن النزاعات اؼبسلحة يبكن إرجاعو إُف اعبهل بقواعد القانوف الدكِف إف السبب األكؿ كاألخَت يف كقوع   
اإلنساين، األمر الذم يًتتب عنو عدـ احًتاـ ىذه القواعد، كألجل ىذه األسباب مت االتفاؽ يف العديد من االتفاقيات الدكلية كغَتىا 

يبية على ضركرة نشر أحكاـ ىذا القانوف بُت أكساط اؼبدنيُت كخاصة القوات من القرارات الصادرة عن بعض اؽبيئات الدكلية كاإلقل
العسكرية من أجل التخفيف من اؼبعاناة، كربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كالسلم كاألمن، إقرار العدؿ من خبلؿ مساءلة كل من 

. ؾبرمي اغبربىبالف ىذه القواعد أماـ ما يسمى باحملاكم اعبنائية الدكلية اؼبختصة دبعاقبة 

كيف سبيل اغبديث عن نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، فقد حظيت اللجنة الدكلية للصليب األضبر بقبوؿ كبَت من طرؼ اجملتمع   
الدكِف، كذلك من خبلؿ موافقة العديد من الدكؿ عن طريق اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية اليت عقدت لتطوير كتأكيد القانوف الدكِف 

نساين، األمر الذم أكسبها الثقة كاالحًتاـ كالتمتع بالعديد من االمتيازات اػباصة للقياـ بأنشطتها الوقائية، كاليت من بينها نشر اإل
. قواعد القانوف الدكِف اإلنساين
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:  اإلشكالية الرئيسية للموضوع -

يف ؾباؿ نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، فإننا قبد أنفسنا نظرا للدكر الكبَت الذم تلعبو اللجنة الدكلية للصليب األضبر الدكِف     
. ملزمُت أكثر من أم كقت مضى على اإلحاطة التامة جبوانب ىذا اؼبوضوع كتشعباتو اؼبختلفة

: كيف ىذا السياؽ كاف البد من أف كبدد بدقة اإلشكالية الرئيسية البحثية للموضوع، كاليت صغناىا على النحو اآليت    

إُف أم حد استطاعت اللجنة الدكلية للصليب األضبر السعي جاىدة يف استعماؿ شىت الوسائل كاألساليب من أجل نشر قواعد     
القانوف الدكِف اإلنساين على أكسع نطاؽ؟ 

: ىذا كيتفرع عن ىذه اإلشكالية الرئيسية ؾبموعة من التساؤالت اعبزئية نوجزىا فيما يلي   

لقانوين كالتنظيمي للجنة الدكلية للصليب األضبر يف سياؽ نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين؟ كيف يتحدد اؼبركز ا/ 01

فيما تتمثل األجهزة اليت تلجأ إليها اللجنة الدكلية للصليب األضبر للقياـ بعملية النشر على الصعيدين الدكِف كالوطٍت؟ / 02

عليها اللجنة الدكلية للصليب األضبر من أجل نشر قواعد القانوف الدكِف ما ىي األساليب كاػبطط اإلسًتاتيجية اليت تعتمد / 03
اإلنساين؟ 

ما ىي أبرز االقبازات احملققة من طرؼ اللجنة الدكلية للصليب األضبر، كىذا يف ظل ربط عبلقات تعاكف مشًتكة تسهل اؼبهمة / 04
كتذلل العقبات أماـ مسألة نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين؟ 

يف خضم اغبديث عن ىذا اؼبوضوع اؼبتعلق بالدكر الذم لعبتو اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف نشر قواعد  :فرضيات الموضوع -
: القانوف الدكِف اإلنساين استطعنا أف نرصد ؾبموعة من الفرضيات البحثية سبثلت فيما يلي

. للصليب األضبر دبسألة نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساينال توجد ىناؾ أم عبلقة ذبمع اللجنة الدكلية  :الفرضية األولى -

إف الوضع القانوين الذم تتمتع بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر، ال يؤىلها إُف اؼبستول الذم تتمكن من خبللو  :الفرضية الثانية -
. القياـ بعملية النشر على الصعيدين الدكِف كالوطٍت

ساليب كاػبطط اؼبمنهجة اليت اتبعتها اللجنة الدكلية للصليب األضبر أثبتت فشلها خبصوص عملية نشر إف جل األ :الفرضية الثالثة -
. قواعد القانوف الدكِف اإلنساين

َف تستطع اللجنة الدكلية للصليب األضبر أف ربقق أم مكاسب أك اقبازات تشهد ؽبا على اؼبستويُت الدكِف  :الفرضية الرابعة -
. ا دكر ىاـ يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساينكالوطٍت، بأف كاف لو

:  المنهج المتبع في الدراسة -
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لدراسة ىذا اؼبوضوع كالوقوؼ أكثر على كل يثَته من تساؤالت كجوانب حبثية ـبتلفة توجب األمر علينا إتباع اؼبنهج الوصفي     
قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، كىذا من خبلؿ البحث كالتحليل  التحليلي لدراسة مسألة دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف نشر

خصوصا النصوص القانونية الدكلية اؼبختلفة اليت تنظم مركزىا  -اللجنة الدكلية للصليب األضبر -يف كل ما يتعلق هبذه اآللية الدكلية
عن طريق إتباع أساليب كاسًتاتيجيات ـبتلفة تكوف  القانوين كالتنظيمي، كجعلها تعلب دكرا بارزا للحد من تفاقم النزاعات اؼبسلحة

كفيلة بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين بُت أكساط الدكؿ اؼبتنازعة، كالفئات األخرل سواء اؼبدنية منها أك العسكرية، ككذا بعض 
. اؽبيئات الدكلية كالوطنية

كمي عبل األنشطة اليت قامت هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر كمن جهة أخرل يدفعنا إتباع ىذا اؼبنهج إُف إعطاء كصف كيفي ك   
. يف سبيل ربقيق أكرب قدر فبكن من اؼبعرفة بأحكاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين

صليب كما ال ننسى أننا ملزمُت بتطبيق اؼبنهج القانوين للوقوؼ على ما جاء يف االتفاقيات الدكلية اؼبنظمة لعمل اللجنة الدكلية لل   
ِف األضبر اليت تلـز كتدعو صبيع الدكؿ كاغبكومات إُف العمل على نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف إطار اؼبوائمة بُت التشريع الدك

. (الداخلي)كالتشريع الوطٍت 

: تصميم وبناء خطة الموضوع -

.  ؾباؿ نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسايناؼبركز القانوين كالتنظيمي للجنة الدكلية للصليب األضبر يف: احملور األكؿ

. اؼبركز القانوين للجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين: أكال

. اؼبركز التنظيمي للجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين: ثانيا

. ؤسبرات الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبرالقرارات كالتوصيات الصادرة عن اَف: ثالثا

. األجهزة اليت تعتمدىا اللجنة الدكلية للصليب األضبر لنشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين: احملور الثاين

. قسم اػبدمات االستشارية: أكال

. البعثات اإلقليمية: ثانيا

.   لصليب األضبر لنشر القانوف الدكِف اإلنسايناألساليب اليت تعتمدىا اللجنة الدكلية ؿ: احملور الثالث

. اؼبسانبة يف موائمة التشريعات الوطنية كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين: أكال

. أسلوب موائمة قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كالثقافات احمللية: ثانيا

. اين ضمن برامج التعليم كالتدريب اؼبدنية كالعسكريةضركرة تقدًن اؼبساعدة من أجل إدراج قواعد القانوف الدكِف اإلنس: ثالثا

. االستمرارية يف عقد الدكرات التكوينية كالتدريبية: رابعا

. تنظيم اؼبلتقيات كاغبلقات الدراسية: خامسا

إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر                                          : سادسا



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

75 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

. اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليميةاؼبسانبة يف عقد : سابعا

 

 

 

:  المحور األول

. المركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني

من أجل أف تقـو أم ىيئة إنسانية بأم نشاط إنساين أك أم عمل آخر سواء زمن السلم أك النزاع اؼبسلح البد أف يكوف 
كين أك نظاـ أساسي يبيح ؽبا القياـ ببعض األعماؿ، كعليو سنحاكؿ من خبلؿ ىذا الفرع التطرؽ إُف اؼبركز القانوين للجنة ىناؾ نص قاف

 1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ  1949يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين من خبلؿ نصوص اتفاقيات جنيف األربعة عاـ 
 نظامها األساسي من مواد تلـز فيها اللجنة القياـ هبذا النشاط ثانيا، لنخلص يف األخَت إُف أىم ما أكال، على أف نتطرؽ إُف ما جاء يف

. خرجت بو بعض اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية من قرارات كتوصيات تدعو فيها اللجنة للقياـ بعملية النشر ثالث

. شر القانون الدولي اإلنسانيالمركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال ن: أوال

 1949اؼبقصود باؼبركز القانوين للجنة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين ىو ما نصت عليو اتفاقيات جنيف األربعة 
كف من نصوص قانونية ذبيز فيها للجنة القياـ ببعض األنشطة اإلنسانية كاليت من بينها نشر القاف 1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ 

. الدكِف اإلنساين

: 1949المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -1

ال قبد أم نص صريح ينص على أنو من بُت اؼبهاـ اؼبوكولة  1949إذا حبثنا يف صبيع نصوص اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 
االتفاقيات، كمع ذلك كمن خبلؿ اللجوء إُف أسلوب التحليل القانوين قبد أف للجنة الدكلية للصليب األضبر ىي نشر أحكاـ ىذه 

هبوز ؽبيئة إنسانية غَت متحيزة كاللجنة الدكلية للصليب األضبر، أف تعرض خدماهتا على أطراؼ :" بعض النصوص اليت تقر بػ
. (1)"النزاع

سبيل األنشطة اإلنسانية اليت يبكن أف تقـو هبا  ال تكوف أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة يف:" كما قبد يف نصوص أخرل أنو
اللجنة الدكلية للصليب األضبر أك أية ىيئة إنسانية غَت متحيزة أخرل بقصد ضباية كإغاثة اعبرحى كاؼبرضى كالغرقى كأفراد اػبدمات 

. (2)" الطبية كالدينية شريطة موافقة أطراؼ النزاع اؼبعنية

يتضح لنا جليا أنو بإمكاف اللجنة أف تعمل على " األنشطة اإلنسانية"ك" أف تعرض خدماهتا"لية كبناء عليو كمن خبلؿ العبارات التا
نشر القانوف الدكِف اإلنساين باالستناد إُف ىاتُت العبارتُت الواردتُت يف اللصُت السالفُت الذكر، ما داـ النشر ىو من بُت األنشطة 

اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة، كما أهنا من بُت اػبدمات اليت تؤديها اللجنة لتأمُت  كاؽبادفة إُف ضمنا (3)اإلنسانية اليت تقـو هبا
. تطبيق كاحًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين
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ككنتيجة حتمية، فإنو كطبقا ؼبا سلف ذكره، فإف مركز اللجنة بُت اتفاقيات جنيف األربعة ىو مركز قانوين، كوبق ؽبا القياـ           
ر نصوص ىذه االتفاقيات كغَتىا كونو نشاطا إنسانيا كأىدافو إنسانية، لكن العقبة الوحيدة أمامها يف كل ىذه اغباالت ىو شرط بنش

موافقة أطراؼ النزاع، كمع ذلك فهي تسعى دائما زمن السلم كزمن النزاع اؼبسلح لكسب قبوؿ الدكؿ كأطراؼ النزاع خاصة من اجل 
. اؼبوكولة ؽبا كخاصة منها النشر الذم وبتل القسم الكبَت من اىتماماهتا، كىذا ما سنربىن عليو الحقا القياـ باألنشطة اإلنسانية

 

 

: 1977المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في البروتوكولين اإلضافيين لعام  -2

سبنح أطراؼ النزاع كافة :" علىمنو  01الفقرة  81من خبلؿ اؼبادة  1977لقد نص الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 
 التسهيبلت اؼبمكنة من جانبها للجنة الدكلية للصليب األضبر لتمكينها من أداء اؼبهاـ اإلنسانية اؼبسندة إليها دبوجب االتفاقيات كىذا

القياـ بأم نشاط إنساين  ، يقصد تأمُت اغبماية كالعوف لضحايا اؼبنازعات، كما هبوز للجنة الدكلية للصليب األضبر(الربكتوكوؿ)اؼبلحق 
". آخر لصاٌف ىؤالء الضحايا شريطة موافقة أطراؼ النزاع اؼبعنية

كعليو فإنو يتضح لنا جليا من خبلؿ العبارات الواردة يف ىذا النص أنو هبوز للجنة القياـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين إُف 
ككوؿ، كوف ىذا النشاط يدخل ضمن مهامها اإلنسانية اؽبادفة إُف تأمُت جانب األنشطة اؼبسندة إليها دبوجب االتفاقيات كىذا الربكت

. اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة، كما على أطراؼ النزاع إال تقدًن كل التسهيبلت البلزمة لتمكينها من أداء كظائفها

من أم نص يبيح للجنة الدكلية فنجده جاء خاليا سباما  1977أما إذا نظرنا يف نصوص الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين لعاـ 
للصليب األضبر القياـ بأنشطتها اإلنسانية زمن النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، كمع ذلك فإف اللجنة تستطيع تأدية مهمة النشر كذلك 

كاعد القانوف الدكِف بالتعاكف مع اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كوهنا من عناصر اغبركة الدكلية، كباعتبار أف نشر ؽ
. (4)اإلنساين ىي من بُت اؼبهاـ اؼبتعارؼ عليها فيما بينها

كعلى الرغم من عدـ كجود أم نص صريح هبيز للجنة القياـ بعملية النشر خاصة يف حالة نزاع مسلح غَت دكِف غبل أهنا 
نسانية كخاصة منها نشر القانوف الدكِف تسعى دائما كعن طريق اتفاقيات خاصة تربمها مع أطراؼ النزاع لتأدية أنشطتها اإل

: ، كلكن مثل ىذه االتفاقيات قلما ربدث كذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها(5)اإلنساين

رفض السلطات اغبكومية النظامية ألهنا ال تعًتؼ بشرعية ىذا النزاع، ككذا عدـ شرعية الطرؼ اؼبتمرد معتربة إياه ؾبرد توتر أك  -
. اضطراب داخلي فقط

. (6)عمل ىذه اللجنة زبوفا من كشف خططها كوهنا عميلة للسلطات النظامية (اؼبتمرد)قد يرفض الطرؼ اؼبنشق  كما -

كمع كل ىذه األسباب اليت تعيق عمل اللجنة لتحقيق أىدافها إال أهنا استطاعت يف العديد من اغباالت اغبصوؿ على 
، كما أهنا تدعو دائما أطراؼ النزاع اؼبسلح غَت الدكِف (7)ط الفصائل اؼبتمردةاؼبوافقة لتقدًن مساعدهتا كللقياـ بأنشطة النشر يف أكسا

. (8)إُف ضماف نشر أحكاـ ىذا القانوف يف أكساط قواهتا كالسماح ؽبا بتأدية مهامها حبرية
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ين ، كال يف الربكتوكوِف1949كخبلصة القوؿ يتضح لنا أنو ال يوجد أم نص صريح يف اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 
للقياـ بدكر أساسي يف التعريف بأحكاـ ىذا القانوف، كمع  (9)يقر للجنة الدكلية للصليب األضبر حق اؼببادرة 1977اإلضافيُت لعاـ 

لدكِف ذلك فمن خبلؿ ربليل العبارات الواردة يف النصوص القانونية السالفة الذكر فإنو هبوز ؽبا إذا اخذ اؼببادرة يف القياـ بنشر القانوف ا
. نساين، ما داـ النشر من بُت أنشطتها اإلنسانية اؽبادفة إُف ربقيق أكرب قدر من اغبماية كاغبد من كقوع االنتهاكات اػبطَتةاإل

. المركز التنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني: ثانيا

ليب األضبر القياـ هبا طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة الرابعة من نظامها إف من بُت الوظائف اليت يتعُت على اللجنة الدكلية لص
األساسي كذلك من أجل ربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كاغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة كتأمُت تطبيق كاحًتاـ قواعد القانوف 

: الدكِف اإلنساين ىو العمل على

". اإلنسانية، عدـ التحيز، اغبياد، كاالستقبلؿ كالطواعية كالوحدة كالعاؼبية"صوف اؼببادئ األساسية للحركة كنشرىا كتتمثل يف  -

. تدريب كإعداد ما يلـز من العاملُت اؼبؤىلُت ربسبا للمنازعات اؼبسلحة -

 .( 1)العمل على تفهم كنشر القانوف الدكِف اإلنساين اؼبنطبق يف اؼبنازعات اؼبسلحة كإعداد ما قد يلـز من ربسينات لتطويره -

ما ذبدر اإلشارة أنو من أجل قياـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر بتنفيذ صبيع الوظائف اؼبوكولة إليها دبوجب اؼبادة الرابعة ؾ
اؼبذكورة سابقا على أكمل كجو كهبدؼ التطبيق الدقيق للقانوف الدكِف اإلنساين كنشر قواعده على أكسع نطاؽ فبكن فإنو من 

ف كاتفاؽ مع عناصر اغبركة الدكلية ككذلك السلطات اغبكومية كصبيع اؼبؤسسات الوطنية كالدكلية اليت الضركرم أف تقيم عبلقات تعاك
. (11)ترل فيها فائدة يف التعاكف معها

هبوز للجنة الدكلية للصليب األضبر أف تأخذ أية :" باإلضافة إُف ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من اؼبادة الرابعة على أنو
نطاؽ عملها كمؤسسة ككسيط ؿبايدين على كجو التحديد، كأف تدرس أية مسألة يقتضي األمر أف تدرسها مؤسسة  مبادرة تدخل يف

، كدبا أف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين من بُت اؼبهاـ اليت تدخل ضمن نطاؽ عملها، ككذلك من الوسائل اليت "من ىذا النوع
نية، كعليو فمن حقها اؼببادرة ؼبمارسة ىذا النشاط، كىو ما يبكن اعتباره دبثابة تأكيد تسعى اللجنة إُف القياـ هبا لتحقيق اإلنسا

كبركتوكوؽبا  1949كتدعيم ؼبا سبق كأف ذكرناه يف اؼبركز القانوين للجنة الدكلية للصليب األضبر الوارد يف اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 
. كِف اإلنساينيف ؾباؿ نشر القانوف الد 1977اإلضايف األكؿ لعاـ 

من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر فإنو  (ح) 1زيادة على كل ىذا كطبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة الرابعة الفقرة 
 مليقع على عاتق ىذه األخَتة دكر القياـ باؼبهاـ اؼبخولة ؽبا من قبل اؼبؤسبر الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كاليت من بينها الع
على نشر القانوف الدكِف اإلنساين كتقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ اؼبتعاقدة كأطراؼ النزاع لتنفيذ ىذا االلتزاـ القانوين، كىذا ما 

. سنحاكؿ الوقوؼ عنده ثالثا

. القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: ثالثا
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الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كثَتا دبوضوع نشر القانوف الدكِف اإلنساين كصدرت عنها  لقد اىتمت اؼبؤسبرات
العديد من القرارات كالتوصيات تدعو فيها اللجنة الدكلية للصليب األضبر إُف العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف كإُف بذؿ جهودىا 

. من أجل التعريف بو على أكسع نطاؽ فبكنيف تقدًن اؼبساعدة كالعوف للدكؿ كألطراؼ النزاع 

: كعلى ىذا األساس سنعرض أىم اؼبؤسبرات الدكلية اليت أكدت دكر اللجنة يف ؾباؿ النشر

الذم جاء يف قراره العاشر تشجيع اللجنة على  1965اؼبؤسبر الدكِف العشرين للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف فيينا عاـ  .1
كتسوية النزاعات اؼبسلحة كذلك من خبلؿ نشر أحكاـ ىذا القانوف كالدبلوماسية الوقائية كاؼبساعي اغبميدة بذؿ جهودىا يف منع 

 .(12)كذلك

كالذم  (1977-1974)اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنساين اؼبطبق يف اؼبنازعات اؼبسلحة اؼبنعقد جبنيف  .2
منو أنو بإمكاف الدكؿ إذا دعت اغباجة من أجل  (أ)شر قواعد ىذا القانوف يف فقرتو الثانية اؼبتعلق بن 21جاء يف القرار رقم 

 .تدريس القانوف الدكِف اإلنساين للقوات اؼبسلحة كللمدنيُت أف تطلب اؼبساعدة كاؼبشورة من اللجنة الدكلية للصليب األضبر

اللجنة إُف تقدًن اؼبساعدة لنشر ىذا القانوف كذلك من  (ب أ،)باإلضافة إُف ذلك فقد دعا ىذا القرار يف الفقرة الرابعة 
: خبلؿ

نشر اؼبواد اليت من شأهنا تيسَت تعليم أحكامو كالعمل على تداكؿ صبيع اؼبعلومات اجملدية لنشر اتفاقيات جنيف كبركتوكوليها  -
. 1977اإلضافيُت لعاـ 

اء نفسها أك بناء على طلب اغبكومات أك اعبمعيات الوطنية، كأف تعمل على تنظيم اغبلقات الدراسية كاحملاضرات سواء من تلق -
كالتعاكف يف سبيل ربقيق ىذا الغرض مع الدكؿ كاؼبؤسسات اؼبناسبة، كاؼبقصود هبذه األخَتة ىي اعبامعات كاؼبعاىد كاؼبدارس 

. الًتبوية كالعسكرية كغَتىا من اؼبؤسسات الفاعلة

نو بإمكاف اللجنة العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف بناء على طلب من كعليو فإنو يتضح لنا من خبلؿ ىذا القرار أ -
". حق اؼببادرة"اغبكومات، كما يبكنها القياـ بذلك من تلقاء نفسها كىو ما يسمى بػ

حيث اعتمد يف قراره الرابع برنامج العمل الثالث  1986اؼبؤسبر الدكِف اػبامس كالعشركف للصليب األضبر اؼبنعقد جبنيف سنة  .3
الذم قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر كرابطة اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر بوضعو من أجل نشر قواعد 

 .(13)القانوف الدكِف اإلنساين كمبادئ اغبركة

فريق اػبرباء يف كالذم أكصى فيو  1995اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد جبنيف سنة  .4
التوصية الرابعة منو بأف تبذؿ اللجنة جهودىا يف ؾباؿ تقدًن اؼبساعدة للدكؿ كخاصة فيما يتعلق بًتصبة االتفاقيات من اجل 
تسهيل نشر قواعد ىذا القانوف بُت صبيع األكساط، ككذلك ضركرة إقامة عبلقات تعاكف بينها كبُت عناصر اغبركة يف ؾباؿ 

 .(14)النشر

" معا من أجل اإلنسانية"بعنواف  2007نوفمرب  30ك 26ر الدكِف الثبلثوف للصليب األضبر اؼبنعقد جبنيف يف الفًتة ما بُت اؼبؤمت .5
 .(15)كالذم تضمن يف قراره األكؿ التأكيد على دكر اللجنة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين
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الف القاىرة، ككذلك بعض التوصيات اليت أصدرىا اػبرباء العرب أما على الصعيد العريب فقد جاء يف التوصية التاسعة من إع
يف اجتماعاهتم اؼبتعددة حث الدكؿ على إقامة عبلقات تعاكف مع اللجنة الدكلية للصليب األضبر كتقدًن اؼبساعدة ؽبا لتنفيذ أنشطتها 

نبية الدكر الذم تلعبو اللجنة يف ؾباؿ تقدًن اؼبساعدة اليت من بينها نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، كاليت أكدكا فيها كذلك على أ
. (16)كاؼبشورة للدكؿ للقياـ بعملية النشر

، فهي إذا دبثابة اؼبصنع (17)باإلضافة إُف ذلك تعترب اللجنة كراع ؽبذا القانوف كحارسو إذ تعمل على الًتكيج لنشره كتطويره
ق من أعماؿ لتطوير كتطبيق قواعد ىذا القانوف زمن النزاعات اؼبسلحة، ربصلت على اغبقيقي للقانوف الدكِف اإلنساين، كنتيجة ؼبا قدمت

بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية يف اجمللس االقتصادم كاالجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة، كما منحت ؽبا صفة العضو اؼبراقب " ب"اؼبركز 
. (18)1990امسة كاألربعُت سنة يف منظمة األمم اؼبتحدة بقرار من اعبمعية العامة يف دكرهتا اٍف

كطبقا ؼبا جاء يف االتفاقيات كاؼبؤسبرات الدكلية قبد أنو من الضركرم أف تعمل الدكؿ على إقامة عبلقات كطيدة مع ىذا 
. اعبهاز اإلنساين احملايد من أجل ربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كبأف تقدـ ؽبا كل التسهيبلت البلزمة لتأدية أنشطتها

يقودنا إُف ضركرة البحث عن أىم كظائف اللجنة خاصة ما تعلق منها بوظيفة النشر، ككذلك األجهزة اليت تعتمدىا  كىذا ما
. للقياـ هبذه العملية يف الفرع الثاين

. األجهزة التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنساني: المحور الثاني

عن غَتىا من اؼبنظمات األخرل سواء اغبكومية أك غَت اغبكومية ىو أف ؽبا كظائف متعددة تتمثل  إف ما يبيز عمل اللجنة
، كما يهمنا منها يف ىذا الصدد كظيفة التعزيز، (19)يف كظيفة الرصد كالتحفيز كالعمل اؼبباشر ككظيفة التعزيز كغَتىا من الوظائف

كتنفيذ قواعد ىذا القانوف من خبلؿ تقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ كحقها على كاؼبقصود هبا ىو أف اللجنة تعمل على تعزيز احًتاـ 
. ( 2)ازباذ التدابَت الوطنية البلزمة لنشره كتعليمو عبميع األكساط اؼبدنية كالعسكرية

ص يف كألجل ربقيق ذلك فإف اللجنة تعتمد على بعض األجهزة التابعة ؽبا كاؼبتخصصة يف العديد من اجملاالت كبشكل خا
نشر القانوف الدكِف اإلنساين، كىذه األجهزة ىي قسم اػبدمات االستشارية كىو ما سنحاكؿ التعرؼ عليو أكال، ككذلك البعثات 

. اإلقليمية اليت قامت بإنشائها داخل الدكؿ األطراؼ يف االتفاقيات كىو ما ما سنتطرؽ إليو ثانيا

. قسم الخدمات االستشارية: أوال

: مات االستشاريةنشأة قسم الخد -1

بناء على ما جاء يف البياف اػبتامي للمؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب اؼبنعقد سنة  1996مت إنشاء ىذا اعبهاز سنة 
جبنيف كالذم نتج عنو صدكر العديد من  1995، ىذا البياف الذم تبناه كأكده فريق اػبرباء اغبكوميُت يف اجتماعاهتم سنة 1993

يتوُف ىاـ  (21)ف بينها ضركرة أف تعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر على إنشاء قسم للخدمات االستشاريةالتوصيات كاليت ـ
، ليعاد تأكيد ىذه التوصية مرة أخرل يف اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين (22)تقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ من اجل تنفيذ التزاماهتا

، كبناء عليو قامت اللجنة بإنشاء ىذا اعبهاز يف اؼبقر الرئيسي ؽبا 1995نعقد جبنيف يف ديسمرب للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اَف
. بسويسرا
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: تكوين قسم الخدمات االستشارية -2

: يتكوف قسم اػبدمات االستشارية من -أ 

. (مشرؼ)رئيس اػبدمات االستشارية  -ب 

. ؿبامياف بصفة مستشارين قانونيُت -ج 

. مسؤكؿ التوثيق -د 

. أمينُت -ه 

، بشرط (بصفة ؿبامي)على ذلك يوجد على مستول كل بعثة إقليمية متواجدة عرب صبيع أكباء العاَف مستشار قانوين  زيادة
، كبصفة مندكب عن قسم اػبدمات االستشارية يف اؼبنطقة اؼبتواجدة فيها (23)أف يكوف ـبتصا يف القانوف الدكِف اإلنساين

.  (24)البعثة

: ةوظائف قسم الخدمات االستشاري -3

: تتمثل كظائف قسم اػبدمات االستشارية فيما يلي

تقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة كالدعم للدكؿ من أجل تنفيذ التزاماهتا خاصة ما تعلق بنشر القانوف الدكِف اإلنساين، كذلك يف اجملاالت  -
: التالية

 مساعدة السلطات على ترصبة نصوص االتفاقيات إُف اللغات الوطنية حىت يسهل نشرىا .

 اعدة السلطات على مواءمة تشريعاهتا الوطنية كأحكاـ ىذا القانوفمس. 

 مساعدة السلطات على تقدًن القوانُت الوطنية اؼبتعلقة باستخداـ الشارة. 

  مساعدة السلطات على إنشاء اللجاف الوطنية اؼبشًتكة اؼبختصة بتنفيذ ىذا القانوف كنشره كتقدًن العوف ؽبا لتأدية مهامها
 .(25)على أكمل كجو

 (26)تقدًن اؼبساعدة لتدريب مستشارين قانونيُت يف القوات اؼبسلحة. 

: إُف جانب تقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ، يعمل ىذا اعبهاز كذلك على      

 إقامة عبلقات تعاكف مع اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر طبقا ؼبا جاء يف التوصية الثالثة من اؼبؤسبر الدكِف -
، كالذم دعا إُف ضركرة إقامة مثل ىذه العبلقات من اجل مساعدة الدكؿ على نشر أحكاـ 1995السادس كالعشرين لعاـ 
. (27)القانوف الدكِف اإلنساين

. إقامة عبلقات تعاكف مع اؽبيئات األكاديبية من اجل التعريف بأحكاـ ىذا القانوف يف األكساط اعبامعية -

. (الوطٍت)قليمية كالوطنية للتعريف هبذا القانوف كطرؽ تنفيذه على الصعيد الداخل تنظيم اغبلقات الدراسية اإل -
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تنظيم اجتماعات اػبرباء ؼبناقشة اؼبسائل اؼبتعلقة خاصة باعتماد آليات كطنية لتنفيذ ىذا القانوف على الصعيد الوطٍت كخاصة  -
. منها آلية النشر كدراسة أىم األساليب الكفيلة لذلك

ىاز على توفَت اؼبطبوعات اؼبتضمنة طرؽ كأساليب نشر ما قامت بو من اقبازات يف ؾباؿ تنفيذ التزاماهتا، ليقـو يعمل ىذا اًف -
. (28)اعبهاز فيما بعد بنشر ىذه التقارير بُت الدكؿ كعلى صبعياهتا الوطنية لبلستفادة منها يف ؾباؿ التنفيذ

، حيث يعمل ىذا اؼبركز "مركز التوثيق"رية جهاز يسمى بػزيادة على كل ىذا يوجد على مستول قسم اػبدمات االستشا
على تسهيل عمليات تبادؿ اؼبعلومات فيما بُت الدكؿ بشأف التدابَت اليت ازبذهتا لتنفيذ قواعد ىذا القانوف على الصعيد الوطٍت، كىو 

انوف كحىت لعامة الناس، إذ وبتوم ىذا اؼبركز مركز مفتوح أماـ صبيع الدكؿ كأماـ صبيع اعبمعيات الوطنية كلكل من لو اىتماـ هبذا الق
: على ؾبموعة اؼبواثيق ذات فائدة كصلة كثيقة هبذا القانوف، أضف إُف ذلك أف ىذا اؼبركز يعمل على

. تأليف كإصدار كتب كمراجع يف القانوف الدكِف اإلنساين -

. صبع الدالئل العسكرية -

. ترصبة االتفاقيات إُف اللغات الوطنية -

 .نشر ىذا القانوف كالتعريف بو بُت صبيع األكساطكضع برامج ؿ -

 .(29)إهباد نصوص قانونية كتنظيم تطبيقها -

كبناء على ما سبق فإننا لبلص إُف نتيجة مفادىا أف لقسم اػبدمات االستشارية دكر كبَت يف تدعيم كمساعدة الدكؿ على 
. تنفيذ التزاماهتا كخاصة منها نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين

كما يبكن اعتباره كجهاز رقايب يعمل على مراقبة مدل تنفيذ الدكؿ اللتزاماهتا كذلك من خبلؿ صبع تقاريرىا السنوية اليت 
تعدىا كترسلها إُف ىذا القسم الذم يعمل على توزيعها فيما بعد على بقية الدكؿ األخرل، األمر الذم قد وبرج البعض منها ردبا لعدـ 

اللتزاماهتا، كبالتاِف فإف كل دكلة ستعمل على ربسُت صورهتا أماـ غَتىا لكي تربىن أف لديها اإلرادة  اقبازىا ألم عمل تنفيذا
. السياسية كالعزيبة لتنفيذ التزاماهتا

كمع ذلك فإف اللجنة الدكلية للصليب األضبر َف تكتف هبذا اعبهاز فقط كإمبا قامت بإبراـ اتفاقيات خاصة مع صبيع 
تعاقدة يف اتفاقيات جنيف من اجل إنشاء بعثات إقليمية على الصعيد الوطٍت يف كل دكلة لكي تكوف ؽبا عيوف األطراؼ السامية اَف

. مباشرة، كمعل مباشر على تعزيز اؼبساعدة كالدعم ؽبذه الدكؿ لتنفيذ التزاماهتا كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو ثانيا

. البعثات اإلقليمية: ثانيا

ليب األضبر بعقد العديد من االتفاقيات اػباصة مع الدكؿ األطراؼ السامية اؼبتعاقدة يف اتفاقيات قامت اللجنة الدكلية للص
، األمر الذم سيسهل عليها القياـ بالوظائف (الوطٍت)جنيف كذلك من أجل السماح ؽبا بإنشاء بعثات إقليمية على الصعيد الداخلي 

ككظيفة التعزيز كألجل ذلك قامت اللجنة  ( 3)كظيفة الرصد ككظيفة اؼبراقبة اؼبوكولة ؽبا كخاصة منها كظيفة العمل اؼبباشر ككذا
. بتأسيس العديد من البعثات اإلقليمية عرب أكباء العاَف
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كعليو فإف اؽبدؼ األساسي من إنشاء البعثات اإلقليمية ىو تقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة للسلطات اغبكومية من أجل تنفيذ 
اإلنساين، كما يبكن أف يبتد نشاطها ىذا حىت إُف الدكؿ اجملاكرة اليت َف يتم بعد إنشاء بعثة إقليمية  كنشر قواعد القانوف الدكِف

، كما تعمل ىذه البعثات على إقامة عبلقات تعاكف مع اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ من أجل تنفيذ (31)داخلها
: لوظائف تتمثل يفأنشطتها اإلنسانية، زد على ذلك أف ؽبا العديد من ا

العمل على نشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين بُت األكساط العسكرية الوطنية ككذا الوحدات العسكرية اليت تعدىا كتكوهنا  -
. الدكؿ لتعمل كقوات أفبية للحفاظ على السبلـ كاليت سوؼ تعمل ربت إمرة األمم اؼبتحدة

الدبلوماسية كقوات الشرطة ككبار موظفي الدكلة كاعبامعات كحىت اعبمعيات العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف بُت األكساط  -
 .الوطنية

تنسيق العمل بينها كبُت قسم اػبدمات االستشارية للجنة الدكلية للصليب األضبر عن طريق مندكبيها لتقدًن اؼبساعدة للدكؿ  -
أم دكلة، تقـو اللجنة يف ىذه اغبالة بإرساؿ مندكبُت ، كيف حالة عدـ كجود بعثة على مستول (32)كالتعاكف معها يف ؾباؿ النشر

 .مدربُت تدريبا خاصا للقياـ بعملية النشر إذا توفرت اإلرادة لدل الدكؿ للقياـ بالتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

كالتآزر كتقدًن تعمل كذلك البعثات اإلقليمية بالتعاكف مع اعبمعيات الوطنية على نشر اؼببادئ اإلنسانية اؼبتمثلة يف التضامن  -
 .(33)اؼبساعدة للضحايا كنشر ثقافة السلم كاإلنسانية بُت عامة الناس كخاصة منهم الشباب كاألطفاؿ

، كىذا ما يعٍت أف اللجنة تقـو عن (34)تعمل ىذه البعثات كجهاز إنذار مبكر يف حالة نشوب نزاع مسلح أك كقوع كوارث -
 .اؼبراقبة طريق ىذه البعثات بوظيفة العمل اؼبباشر ككذا

تعمل على إقامة عبلقات تعاكف مع اعبامعات كاؼبشاركة يف اؼبلتقيات كاألياـ الدراسية ككذا تزكيد اؼبكتبات اعبامعية كخاصة منها  -
 .كليات اغبقوؽ باؼبراجع ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنساين هبدؼ التعريف بو يف األكساط اعبامعية

، كالذم يدخل ضمن مهامو العمل "القسم اؼبكلف باإلعبلـ"إقليمية فرع يسمى بػ كما يوجد على مستول كل دكلة بعثة
على إهباد التدابَت كاألساليب اؼببلئمة كالبلزمة لنشر ىذا القانوف كذلك من خبلؿ توزيع الكتب كالكتيبات اؼبتخصصة يف ؾباؿ القانوف 

ية، زد على ذلك أنو يعمل على تنظيم الدكرات التدريبية كالتنشيطية الدكِف اإلنساين يف اعبامعات كاؼبعاىد الوطنية كالوحدات العسكر
، ككمثاؿ على ذلك ما قاـ بو اؼبركز اإلعبلمي اإلقليمي لبعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر (35)للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

: تغطية النزاعات:" ىا للصحفيُت بعنوافإذ تعمل على عقد كرشات العمل سنويا كيف ىذه السنة خصصت 2007بالقاىرة يف ديسمرب 
ىذه الورشة اليت كاف اؽبدؼ منها ىو تعريف الصحفيُت " القانوف الدكِف اإلنساين، العبلقة بُت تغطية أخبار اغبرب كاإلعبلميُت

سورية بعقد دكرة بأحكاـ ىذا القانوف كمبادئ اللجنة، كما قامت كذلك البعثة اؼبتواجدة يف دمشق بالتعاكف مع كزارة اػبارجية اؿ
تدريبية للدبلوماسيُت بغرض تعريفهم بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين كمن اجل كضع خطة عمل إقليمية لتنفيذه على الصعيد الوطٍت 

. (36)كالعريب بصفة عامة

الؿ األضبر يف ؾباؿ نشر قامت البعثة اؼبتواجدة بالقاىرة بالتعاكف مع اؽببلؿ األضبر اؼبصرم بتنظيم ثبلث دكرات تدريبية لشباب الو -
 .(37)القانوف الدكِف اإلنساين، كغَتىا من الدكرات التدريبية اؽبادفة للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف على أكسع نطاؽ فبكن
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كما ذبدر اإلشارة أنو توجد على مستول كل بعدة إقليمية مكتبة خاصة بالكتب اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين، ـبصصة  -
اس كلطبلب اعبامعات ككل من يهمو األمر من أجل التعرؼ على القانوف الدكِف اإلنساين كاقباز البحوث العلمية يف لعامة الن

 .ىذا االختصاص

كبناء على ما تقدـ فإنو البد من التطرؽ إُف أىم األساليب اليت تنتهجها اللجنة للقياـ بعملية النشر خاصة كأهنا الرائدة يف ىذا  -
 .اجملاؿ

. األساليب التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنساني: ثالثالمحور ال

إُف غاية يومنا ىذا خربة عالية يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين كيعود  1863لقد اكتسبت اللجنة منذ تأسيسها عاـ 
عليو سنحاكؿ من خبلؿ ىذا الفرع عرض أىم األساليب اليت ك. الفضل يف ذلك إُف توفرىا على ؾبموعة من اػبرباء كاؼبختصُت

. انتهجتها منذ تأسيسها للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف بُت صبيع األكساط

. المساىمة في مواءمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي اإلنساني: أوال

ـ اػبدمات االستشارية ككذلك البعثات اإلقليمية تعمل اللجنة من خبلؿ التعاكف مع الربؼبانات داخل الدكؿ عن طريق قس
 كحىت من خبلؿ تنظيم الدكرات التكوينية كالتدريبية للتعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين يف أكساط رجاؿ القانوف كالربؼبانيُت كغَتىم من

ُف مواءمة القوانُت الوطنية كخاصة السلطات الفاعلة داخل اغبكومات كخاصة منها العاملة يف ؾباؿ التشريع، كذلك من أجل العمل ع
منها قانوف العقوبات، ككذلك القوانُت العسكرية مع قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كذلك هبدؼ تسهيل نشره كتنفيذه على الصعيد 

. (38)الدكِف

يب النشر اليت كعليو فإف أسلوب اؼبواءمة كما سبق كأف ذكرناه يف اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل يعترب كأسلوب من أساؿ
. يبكن االعتماد عليها لتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

.  أسلوب مواءمة قواعد القانون الدولي اإلنساني والثقافات المحلية: ثانيا

اعتمدت اللجنة الدكلية للصليب األضبر مؤخرا ىذا األسلوب أم مواءمة قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كالثقافات احمللية 
ؿ الدكؿ كذلك بالتعاكف مع بعض اؼبنظمات غَت اغبكومية، ككذا االعتماد على ؾبموعة من اؼبختصُت يف علم التاريخ للمجتمعات داخ

كاالجتماع كاألنثركبولوجيا للقياـ باؼبواءمة، حيث قاـ كل ىؤالء اؼبختصُت بالبحث عن مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين يف أعماؽ 
عقوؿ الشعوب ؿباكلة أقناعهم كتعريفهم بقواعد ىذا القانوف عن طريق ما يتبلءـ كثقافتهم من  الثقافات اؼبختلفة هبدؼ الوصوؿ إُف

. أجل تقبل أحكاـ ىذا القانوف كاستيعاهبا، كاؼبقصود بالثقافات احمللية ىي صبلة العادات، كالدين، كالتقاليد، كغَتىا

اغبد األدىن من اإلنسانية : ف عن قواعد السلوؾ اإلنساينإعبل:" كيبكن التمثيل دبا قامت بو اللجنة من إعداد إعبلف بعنواف
ىذا اإلعبلف الذم يتضمن الكثَت من األقواؿ اؼبأثورة من الثقافة البوركندية كاليت هتدؼ إُف التخفيف من " يف أكضاع العنف الداخلي

طريق استعماؿ الفيديو يف شكل فيلم  حدة العنف كرفض مشركعية األخذ بالثأر يف حاؿ تعطل العدالة كقد قامت اللجنة بنشره عن
ككذا عن طريق أغنية كىو ما أدل إُف تعريفو بُت صبيع األكساط البوركندية، كما قامت اللجنة بتعميم ىذا األسلوب يف كل من غوايت 

. (39)ماال كركاندا كدارفور
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التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين  كنرل كبن من جهتنا أف ىذا األسلوب ىو يف غاية األنبية كذك فاعلية كبَتة يف ؾباؿ
. خاصة كأف ىناؾ بعض الشعوب ما تزاؿ حىت يومنا ىذا تعيش يف مرحلة زبلف كتعصب

 .تقديم المساعدة إلدراج قواعد القانون الدولي اإلنساني ضمن برامج التعليم والتدريب المدنية والعسكرية: ثالثا

للسلطات اغبكومية داخل كل دكلة من أجل إدراج قواعد ىذا القانوف ضمن تعمل اللجنة على تقدًن اؼبساعدة كالعوف 
. كحىت يف برامج التعليم كالتدريب العسكرية (من االبتدائي إُف اعبامعي)برامج التعليم اؼبدين 

 (Exploring Humantarian Law EHL)" اإلنساين الدكِف القانوف برنامج"بػ يسمى ما برنامج بإعداد اللجنة قامتكعليو فقد 

معيات الوطنية للصليب األضبر الدكِف اًف ككذا كالتعليم الًتبية كزارات مع بالتعاكف نشره على اللجنة تعمل تربوم تعليمي برنامج كىو
كاؽببلؿ األضبر، حيث يهدؼ ىذا الربنامج إُف تعريف الشباب بأىم قواعد ىذا القانوف كخاصة منها ما تعلق باغبماية ككذا االلتزامات 

. لواجب إتباعها يف حالة نشوب أم نزاع مسلح لضماف اغبمايةا

كما يهدؼ ىذا الربنامج إُف تعريف التبلميذ باؼببادئ اإلنسانية كتشجيعهم على القياـ هبا كبناء قدرهتم على تقييم كربليل 
. ( 4)النزاعات اؼبسلحة من منظور إنساين كإشراكهم يف األنشطة اإلنسانية

امج مت تصميمو ككضعو بشكل خاص ليشمل اؼبدارس التعليمية حبيث يعتمد يف ىذا الربنامج لتعريف كعليو فإف ىذا الربف
تبلميذ اؼبدارس بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين على الصور كالركايات كأفبلـ الفيديو كغَتىا، كما يشمل ىذا الربنامج على دليل 

لورش العمل التدريبية، كما يتضمن دليبل للتنفيذ، قاموسا للمصطلحات  منهجي دبثابة مرجع يتضمن أساليب التعليم ككذا ـبططا
كبالتاِف مبو برنامج يهدؼ إُف إدراج قواعد ىذا القانوف ضمن برامج التعليم الرظبية يف صبيع اؼبدارس الًتبوية عرب صبيع أكباء 

. (41)العاَف

 .عقد الدورات التكوينية والتدريبية: رابعا

ئمة كمستمرة على عقد الدكرات التكوينية كالتدريبية سواء للمدنيُت أك العسكريُت عرب العديد من تعمل اللجنة بصفة دا
الدكؿ كذلك بإقامتها يف اؼبعاىد الدكلية مثل معهد ىنرم دكناف بسويسرا، أك معهد ساف ريبو بإيطاليا خاصة كأف ىذا األخَت نظم 

. (42)ريُت ذكم اؼبراتب العلياالعديد من الدكرات التكوينية اؼبوجهة للقادة العسك

كإقامة كذلك ىذه الدكرات يف اؼبؤسسات اعبامعية كاؼبراكز العسكرية ككمثاؿ على ذلك قامت اللجنة بتنظيم أكثر من 
 20000كقد حضر ىذه الدكرات ما يقارب  2007دكرة تدريبية ككرشة عمل كمائدة مستديرة يف السنوات األخَتة إُف غاية  300

بلدا  12ضابطا عسكريا من  21بلد كما تلقى ما يزيد عن  120لقوات العسكرية كقوات األمن كالشرطة يف أكثر من ألف فرد من ا
ضابطا رفيع  55دكرات عسكرية يف القانوف الدكِف اإلنساين دبعهد ساف ريبو، كما تلقى  5منحة دراسية من اللجنة للمشاركة يف 

. (43)يف جنيف، كغَتىا من الدكرات التكوينية كالتدريبية يف ؾباؿ ىذا القانوفدكلة دعوة غبضور ندكة عقدت  53اؼبستول من 

كما ضاعفت اللجنة جهودىا يف توظيف كتشكيل ؾبموعة من الضباط من عدة بلداف ـبتلفة كدبوافقة سلطاهتم احمللية من 
قوا تدريبا خاصا يف ؾباؿ القانوف الدكِف أجل زبصيصهم للعمل يف فًتات معينة من العاـ للقياـ بأنشطة التدريب كذلك بعد أف تل
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اإلنساين، كما تعمل اللجنة بناء على طلب السلطات العسكرية على إعداد برامج للتدريب يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ـبصصة 
. (44)للقوات العسكرية اليت تتعامل مع االضطرابات الداخلية

عندما يطلب منها ذلك كعندما يكوف اؽبدؼ منها ىو التدريب على إدارة كما تشارؾ اللجنة يف سبارين التدريب العسكرم 
العمليات العسكرية زمن النزاعات اؼبسلحة، حيث تعمل من خبلؿ عمليات التدريب على التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين 

عسكرية خارج بلداهنم كألجل ذلك فهي كبأنشطتها كمبادئها، كما زبصص اللجنة دكرات تدريبية للعسكريُت اؼبشاركُت يف البعثات اؿ
. (45)على عبلقة دائمة كتعاكف مستمر مع اؼبراكز العسكرية ككذلك اؽبيئات العاملة يف ؾباؿ التدريب العسكرم

زيادة على ذلك قامت اللجنة بعقد العديد من مذكرات تفاىم مع بعض اغبكومات لتدريب رجاؿ القانوف من قضاة 
. (46)حملامُتكأعضاء النيابة العامة كا

أما يف ؾباؿ التعامل مع اؼبؤسسات اعبامعية تعمل اللجنة عن طريق بعثاهتا اإلقليمية على تقدًن الدعم للمؤسسات اعبامعية 
، كما قامت اللجنة (كتب كؾببلت كغَتىا)من أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كذلك من خبلؿ تزكيدىا باؼبواد التعليمية 

رات تدريبية لؤلساتذة اؼبختصُت يف القانوف الدكِف ككذا تنظيم اؼبسابقات للطبلب هبدؼ تعريفهم بقواعد ىذا بتنظيم عدة دك
. (47)القانوف

. عقد الملتقيات والحلقات الدراسية: خامسا

 اإلنساين ككل تعترب اؼبلتقيات كاغبلقات الدراسية من بُت أىم األساليب أك اآلليات الوطنية الكفيلة للتعريف بالقانوف الدكِف
ما يتعلق بو من أحداث، كألجل ذلك عملت اللجنة الدكلية للصليب األضبر على تنظيم العديد منها حبيث مشلت على سبيل اؼبثاؿ 

، كاليت مت عقدىا بالتعاكف مع كل من اعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب 1997دكلة سنة  15، ك1996دكلة يف سنة  13
. (48)ليونسكو، كمنظمة األمن كالتعاكف يف أكركبا كاجمللس األكركيباألضبر كمنظمة ا

زيببابوم، زامبيا، أككرانيا، سلوفينيا، ركسيا، اليمن، موزنبيق، )كما نظمت ملتقيات كحلقات دراسة أخرل يف كل من 
غبكومية من أجل تنظيم ملتقيات ، باإلضافة إُف ذلك فهي تعمل بالتعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كبالتنسيق مع السلطات ا(كغَتىم

. (49)كطنية كحلقات دراسية هبدؼ تسهيل تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كإعداد برامج كأساليب كطنية لنشر أحكامو

إف ىذه اؼبلتقيات كاغبلقات الدراسية اإلقليمية اليت تنظمها اللجنة يف أغلبها ىي موجهة إُف القادة السياسيُت كالعسكريُت 
دنيُت من جامعيُت كأطباء كصحفيُت أضف إُف ذلك فإف اللجنة هتدؼ من خبلؿ إُف عقدىا إُف استقطاب أكرب قدر من كحىت اَف

. ( 5)العاملُت اؼبؤىلُت

كما قامت اللجنة بتنظيم حلقات دراسية خصصتها لؤلكساط الدبلوماسية حبيث نظمت العديد منها يف مقر األمم اؼبتحدة 
. (51)يُت األفارقة يف االرباد اإلفريقيبنيويورؾ كأخرل للدبلوماس

. إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر : سادسا

تعمل اللجنة على إصدار العديد من الكتب كاؼبطبوعات كاجملبلت كأشرطة الفيديو كالصور ككذا ترصبة االتفاقيات إُف 
طبيق كاحًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين بصفة عامة عرب موقع اللغات الوطنية للعديد من الدكؿ كنشر اؼبعلومات كالقضايا اؼبتعلقة بت
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اإلنًتنت اػباص هبا كالذم يتضمن ىو اآلخر قضايا كمقاالت كصور كؾببلت كتعليقات كأحداث كؾبموع األنشطة اليت قامت هبا، كل 
عريف باألنشطة اإلنسانية اليت تقـو هبا ىذا هبدؼ نشر الوعي بقواعد ىذا القانوف كمبادئ اللجنة كاغبركة الدكلية، كما هتدؼ إُف الت

 www.icrc.fr: كاقبازاهتا كظركؼ عملها زمن السلم كالنزاع اؼبسلح كيف حالة الكوارث الطبيعية كالبيئية عرب موقعها اإللكًتكين
. باللغة العربية كغَتىا من اؼبواقع اإللكًتكنية للجنة بلغات متعددة www.icrc.org/araباللغة الفرنسية، ك 

زيادة على ذلك تعمل اللجنة على إصدار تقرير سنوم دبا قامت بو خبلؿ سنة كاملة كقد تضمن كمثاؿ على ذلك تقريرىا 
: النتائج التالية 2007السنوم لعاـ 

. ألف إصدار 235آالؼ فيلم ك 6أصدرت ما يزيد عن  -

مليوف  12,3مليوف زائر اطلعوا على ما يقارب  2,5ما يزيد عن  (شبكة اإلنًتنت)استقبلت اللجنة عرب موقعها اإللكًتكين  -
. صفحة يف الشبكة

من اؼبنظمات  %7من األكساط الدبلوماسية، ك %8من طبلب اعبامعات، ك %47زائر،  5200استقبلت يف مقرىا ما يقارب  -
، كما قامت كبالتعاكف مع اللجنة اإلفريقية غبقوؽ اإلنساف (52)من العسكريُت %4كومية، كالدكلية كاؼبنظمات غَت اٌف

هتدؼ إُف نشر اؼبعرفة بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف األكساط اغبكومية  2003كالشعوب بإصدار مطبوعة مشًتكة سنة 
. (53)كغَت اغبكومية

. المساىمة في عقد المؤتمرات: سابعا

للجنة بصفة دائمة يف عقد اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية ذات العبلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين هبدؼ تطويره لقد شاركت ا
كذلك من خبلؿ اعتماد كاقًتاح نصوص جديدة كإقرار العديد من  (54)كتأكيده ككذلك سد الثغرات الواردة يف اتفاقيات جنيف

كف، كما هتدؼ ىذه اؼبؤسبرات إُف مناقشة اؼبسائل كالقضايا اؼبتعلقة خاصة بكيفية التوصيات من اجل تدعيم كتطوير أحكاـ ىذا القاف
. اختيار كازباذ اآلليات الكفيلة لضماف تطبيقو كما تسعى من خبلؽبا إُف كسب ثقة الدكؿ فيما تقـو بو من أنشطة إنسانية

ُف االتفاقيات كذلك من خبلؿ تعريفها بأىم كما رباكؿ استقطاب كإقناع العديد من الدكؿ اليت َف تنظم كَف تصادؽ بعد ع
القواعد اليت تضمنها ىذا القانوف بصفة عامة، كما هتدؼ من خبلؿ ىذه اؼبؤسبرات إُف تذكَت الدكؿ كحثها على التقييد 

ة يف اؼبؤسبر ، كالعمل على توعية شعوهبا دبا تضمنو ىذا القانوف من ضباية كالتزامات، ككمثاؿ على ذلك قامت اللجن(55)بالتزاماهتا
حبث الدكؿ على إنشاء اللجاف الوطنية اؼبشًتكة  (56)2005اإلقليمي األكؿ للربؼبانيُت العرب الذم عقد يف دمشق بسوريا يف نوفمرب 

على بُت ـبتلف الوزارات لتنفيذ كنشر القانوف الدكِف اإلنساين ككذا حثها على مواءمة قوانينها الداخلية كقواعد ىذا القانوف كخَت دليل 
. (1977-1974)ذلك اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنساين لعاـ 

كعليو، فإف ىذه اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية اليت تشارؾ فيها اللجنة تعد كذلك من األساليب اليت تتبعها اللجنة للتعريف 
التزاماهتا كإقناع الدكؿ اغباضرة كاليت َف تصادؽ بعد على االتفاقيات أكثر هبذا القانوف كذلك من خبلؿ تذكَت الدكؿ اؼبشاركة فيها ب

. الدكلية بأنبية ىذا القانوف

http://www.icrc.fr/
http://www.icrc.org/ararg
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لبلص من خبلؿ ما سبق ذكره حوؿ دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين بأف ؽبا دكر 
اؼبرتبة األكُف حىت قبل الدكؿ بالرغم من أف ىذه األخَتة ىي من يقع عليها  فعاؿ جدا حبيث تعترب الرائد األكؿ يف ىذا اجملاؿ كربتل

االلتزاـ بالنشر كىي اؼبسئولة عن تنفيذه، كمع ذلك فإف اعبنة تسعى عن طريق كظيفة التعزيز إُف تعزيز اؼبعرفة بأحكاـ ىذا القانوف عن 
كامو كمبادئها األساسية، كما نبلحظ أف اللجنة تركز يف عملية طريق اختيار أفضل السبل كأقبعها إليصاؿ اؼبعرفة كنشر الوعي بأح

الربؼبانيوف، كالقضاة، القادة العسكريوف، فبثلو الوزاراتػ الدبلوماسيوف، ليأيت يف اؼبقاـ الثاين : النشر يف اؼبقاـ األكؿ على صناع القرار، كىم
هنم جيل اؼبستقبل كصناع قراره كذلك من خبلؿ إدراج دراسة األساتذة كطلبة اعبامعات كتبلميذ اؼبدارس، كالشباب بصفة عامة كو

قواعد ىذا القانوف ضمن برامج التعليم اػباصة بكل فئة، ليأيت دكر الصحافيُت كاألطباء كوف ىذه الفئة من أىم الفئات اليت من 
ا ما تتعرض النتهاكات خطَتة، كأخَتا تأيت اؼبمكن اللجوء إليها يف حالة قياـ نزاع مسلح لتقدًن اؼبساعدة كالرعاية للضحايا كاليت كثَت

. عامة الناس

كما أهنا كسعيا منها لتحقيق أكرب قدر من اؼبعرفة بُت صبيع األكساط فهي تسعى إلقامة عبلقات تعاكف مع الدكؿ أكال، 
 ؾباؿ القانوف الدكِف كعبلقات تعاكف مع عناصر اغبركة الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتىا من اؼبنظمات العاملة يف

. اإلنساين

: الخاتمة

لقد حاكلنا من خبلؿ ىذا اؼبوضوع أف نسقط الضوء على الدكر الذم تلعبو اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف كيفية نشر قواعد    
دكلية للصليب األضبر من كأحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين، كىذا عن طريق إتباع ؾبموعة من األساليب اؼبختلفة اليت مكنت اللجنة اؿ

.  بسط سيطرهتا على التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين كشرح جل آليات تطبيقو يف صبيع اؼبناسبات كاألماكن اؼبسموح هبا

: سبثلت فيما يلي النتائجكبناءنا على ما سبق فقد استطعنا أف نرصد ؾبموعة من        

جد فعاؿ يف اغبد من االنتهاكات اعبسيمة يف زمن النزاعات اؼبسلحة أك على األقل إف نشر القانوف الدكِف اإلنساين لو دكر  /1 
التقليل منها أك التخفيف من اؼبعاناة، لكن لتحقيق ذلك البد أكال من توفر اإلرادة السياسة لدل الدكؿ األطراؼ السامية اؼبتعاقدة 

، كأف ذبسد ذلك على أرض الواقع من خبلؿ ازباذىا لكافة اإلجراءات "عهدالوفاء باؿ" كأطراؼ النزاع يف االلتزاـ بتعهداهتا عمبل  دببدأ
. الكفيلة للتعريف بأحكاـ القانوف

عدـ كجود تعريف دقيق ككاضح ؼبعٌت نشر القانوف الدكِف اإلنساين، حيث َف تتضمن كل من اتفاقيات الىام كجنيف تعريف  /2 
باستثناء التعريفات الفقهية كالتعريف الوارد يف اؼبؤسبر الدبلوماسي لتطوير كتأكيد  دقيقا ككاضحا ؼبعٌت نشر القانوف الدكِف اإلنساين،

 .1974/1977القانوف الدكِف اإلنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة لعاـ 

ة كأف معظم تبقى اؼبشكلة الرئيسية من أجل تنفيذ كنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ىي توفر اإلرادة السياسية للدكؿ، خاص /3 
نصوص ىذا القانوف تنص على شرط موافقة أطراؼ النزاع، كىذا ما يتيح الفرصة أماـ الدكؿ للتحرر من التزاماهتا بسبب ىذه اغبرية 

. اؼبطلقة

. يعد أسلوب الًتصبة كاؼبوائمة من بُت أىم األساليب اليت يتعُت على الدكؿ البدء فيها من أجل تسهيل عملية النشر /4 
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ظاـ إعداد كتكوين عاملُت مؤىلُت، ككذلك مستشارين قانونيُت كقادة عسكريُت كأشخاص مكلفُت بنشر القانوف الدكِف إف ف /5 
. اإلنساين يعترب يف غاية األنبية ؼبا ؽبم من دكر فعاؿ يف ىذا اجملاؿ خاصة يف زمن النزاعات اؼبسلحة

نساين، كاليت من بينها اللجنة الدكلية للصليب األضبر مازالت زبطو إف دكر اعبهات اؼبسانبة يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإل /6 
ا .    خطوات متباطئة جدن

يعترب أسلوب موائمة قواعد القانوف الدكِف اإلنساين مع الثقافات احمللية الذم تعتمده اللجنة الدكلية للصليب األضبر من بُت أىم  /7 
ير على سلوؾ اجملتمعات اليت تعددت فيا الديانات كالعادات كالتقاليد كسبيزىا بطابع أساليب النشر ؼبا لو من دكر يف التوعية كالتأث

. العصبية

نراىا ضركرية يف ؾباؿ دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر من أجل  التوصياتأك  االقتراحاتىذا كقد حاكلنا أف نقدـ ؾبموعة من    
: يبا يلينشر أحكاـ كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين تتمثل ؼ

. البد أكال من العمل كالًتكيز على نشر ثقافة السلم كاإلنسانية كالرضبة بُت صبيع األكساط /1 

ضركرة إدخاؿ صبلة من التعديبلت اعبديدة على نصوص القانوف الدكِف اإلنساين اؼبتعلقة بنشره أك اعتماد نصوص قانونية  /2 
: جديدة تتضمن ما يلي

 اعتماد دالئل كقوانُت عسكرية، كسائل : فيلة بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، كاليت منهاإدراج أساليب جديدة تكوف ؾ
 .اإلعبلـ، رجاؿ الدين كدكر العبادة، عقد الدكرات التدريبية كالتكوينية، كىذا دبشاركة اللجنة الدكلية للصليب األضبر

 شر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف كل كقت، كمهما اعتماد نص قانوين كاضح هبيز للجنة الدكلية للصليب األضبر بن
كانت طبيعة النزاع سواء أكاف دكليا أك غَت دكِف، كىذا دكف أم قيد أك شرط خاصة منها موافقة أطراؼ النزاع، كىذا ألف 

 .طبيعة عملها إنساين ؿبض ال وبتاج إُف شركط من أجل تأديتو

كل خاص على القوات العسكرية دبختلف زبصصاهتا، كذلك من خبلؿ تنظيم العديد البد من الًتكيز يف عمليات النشر، كبش /3 
. من اغبلقات الدراسية كالتدريبية على كيفية تطبيق أحكاـ ىذا القانوف يف اؼبيداف

ف تعمل تسهيل عمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر كإقامة عبلقات تعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كقسم اػبدمات استشارية، كأ /4 
. صبيع الدكؿ على إشراكها يف ـبتلف األنشطة اليت تقـو هبا من أجل تنفيذ التزاماهتا

على اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف إطار إعداد كتكوين متطوعُت لتقدًن اإلسعافات األكلية أف تعمل على تعريفهم بذا  /5 
السنة، كلتحقيق ذلك البد من استقطاب العديد من اؼبشاركُت خاصة القانوف، كالقياـ بتنظيم دكرات تكوينية بصفة مستمرة طواؿ 

. منهم الشباب

 les)ىناؾ أسلوب جديد مبتكر يبكن أف تقـو بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر يبثل يف إصدار التقوًن الشهرم  /6 
calendrier) ،أك أف تكوف ىذه التقويبات الشهرية يف  ربمل شارة الصليب األضبر، كيف أسفلها تعريف للقانوف الدكِف اإلنساين

   .شكل أكاؽ بعدد أياـ السنة، حبيث تتضمن كل كرقة قاعدة من قواعد ىذا القانوف مع الشرح
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السماح للجنة الدكلية للصليب األضبر بتقدًن اؼبساعدة يف ؾباؿ تدريب كتعليم القوات اؼبسلحة على ضركرة احًتاـ كتطبيق ىذا  /7 
ُف كيفية تقدًن اإلسعافات األكلية للضحايا حىت كإف كانوا من العدك، كتعريفهم جبميع الشارات اؼبميزة كطبيعة القانوف، ككذلك ع

. عملها، كذلك من خبلؿ إعداد مطبوعات تتضمن ىذه الشارات كمعانيها كاغبماية اليت تقررىا

لية للصليب األضبر يف كافة اؼبؤسسات الًتبوية  كعرب تعميم مشركع استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنساين الذم بادرت اللجنة الدك /8 
كامل الًتاب الوطٍت، كبرؾبة مسابقات للتبلميذ حوؿ أحسن عرض للتعريف بأىم ما تضمنو ىذا القانوف من ضباية كالتزامات هبب 

. ضيعالتقيد با يف زمن النزاعات اؼبسلحة لضماف سبلمتهم أك سبلمة اؼبمتلكات الثقافية، كغَتىا من اؼبوا

ضركرة التعاكف مع اللجنة الدكلية للصليب األضبر كبعثاهتا اإلقليمية لبلستفادة من خدماهتا يف ىذا ؾباؿ نشر أحكاـ كمبادئ  /9 
. القانوف الدكِف اإلنساين

   :الهوامش والمراجع
 .1949اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة، الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ : أنظر -(1)
 .1949اؼبادة التاسعة اؼبشًتكة من اتفاقيات جنيف األكُف كالثانية كالثالثة، كاؼبادة العاشرة من اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ : أنظر -(2)
فريتس كالسهوقن كإلزابيت تزغفلد، ضوابط ربكم خوض اغبرب، إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر، جنيف، : أنظر -(3)

 .178: ، ص2001
 .179:فريتس كالسهوقن كإلزابيت تزغفلد، اؼبرجع السابق، ص: أنظر -(4)
تعزيز احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، ؾبلة اإلنساين، إصدار بعثة اللجنة الدكلية للصليب : أنظر -(5)

 .16:، ص2008األضبر بالقاىرة، مصر، مام 
 .11:كف الدكِف اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، اؼبرجع نفسو، صتعزيز احًتاـ القاف: أنظر -(6)
قامت اللجنة بعقد اتفاقيات خاصة يف حاالت النزاع اؼبسلح غَت دكِف للقياـ بأنشطتها اإلنسانية، كنشر أحكاـ القانوف الدكِف  -(7)

، كيف 1962، كآخر يف اليمن سنة 1992اؽبرسك سنة اإلنساين، ككمثاؿ على ذلك االتفاؽ اػباص الذم أبرمتو بُت البوسنة ك
تعزيز احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، اؼبرجع نفسو، : ؼبزيد من التفصيل أنظر. 1967نيجَتيا عاـ 

 .18،17:ص، ص
( ) -Voir : - JEAN (Marie-Henckaerts), LOUISE (Doswald-Beck), Droit international humanitaire coutumier, Volume 1, CICR, 

Bruylant, Bruxelles, 2006, P : 665. 
ؿبمد ضبد العسبلي، اعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر كخدماهتا احملمية يف القانوف الدكِف اإلنساين، الطبعة : أنظر -(9)

 .105،104: األكُف، دار الكتب الوطنية ببنغازم، ليبيا، ص، ص
: ككذلك. من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر (أ،ك،ز)ؼ  4اؼبادة : أنظر -(10)
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-François (B), le comité international de la croix rouge et la protection des victimes de guerre, 2ème édition, CICR, Genève, 
2000, P.413-415 

. من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر 06ك 05 اؼبادتُت: أنظر -(11)
احتماالت العمل كالقيود اؼبفركضة : جوف لوؾ بلوندؿ، دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف منع النزاعات اؼبسلحة: أنظر -(12)

 .946-923: ص -، ص2001عليو، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، ـبتارات من أعداد 
اؼبشكبلت كاألكلويات، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، السنة الرابعة، العدد : ديًت فليك، تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين: رأنظ -(13)

. 143:، ص1991أفريل،  -، مارس18
اجمللة الدكلية اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف للصليب األضبر، تقرير عن متابعة اؼبؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب، : أنظر -(14)

 .224:، ص1996أفريل  -، مارس48للصليب األضبر، العدد 
، ص، (2008-2007)، شتاء 41اؼبغرب العريب، ؾبلة اإلنساين، إصدارات اللجنة الوطنية للصليب األضبر، العدد : أنظر -(15)

 .32،31:ص
القانوف الدكِف اإلنساين دليل للتطبيق على : ة، يفشريف عتلم، تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على األصعدة الوطٍت: أنظر -(16)

 -، ص2003أضبد فتحي سركر، الطبعة األكُف، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، مصر، : الصعيد الوطٍت، مؤلف صباعي، ربت إشراؼ
 .336-333: ص

 .234: فريتس كالسهوقن كإليزابيت تزغفلد، اؼبرجع السابق، ص: أنظر -(17)
 .100،99:د ضبد العسبلي، اؼبرجع السابق، ص، صؿبم: أنظر -(18)
: لئلطبلع على صبيع كظائف اللجنة الوطنية للصليب األضبر أنظر -(19)

- SANDOZ (Yves), Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international humanitaire, CICR, Genève, 
1998, PP5-6. 

(  ) –Voir : Sandoz (Yves), Ibid. P18. 
ؿبمد رضواف بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوم الثالث عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب، : أنظر -(21)

 .12:، ص2004إصدار األمانة العامة عبامعة الدكؿ العربية كاللجنة الدكلية للصليب األضبر، 
ربدم التنفيذ على الصعيد الدكِف، اجمللة الدكلية : ات االستشارية بشأف القانوف الدكِف اإلنساينبوؿ برماف، دائرة اػبدـ: أنظر -(22)

 .365:، ص1996، مام جواف 49للصليب األضبر، السنة الرابعة، العدد 
غبرب، اؼبرجع السابق، اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين للصليب األضبر، تقرير عن متابعة اؼبؤسبر الدكِف غبماية ضحايا ا: أنظر -(23)

 .218،217: ص، ص
 .13:ؿبمد رضواف بن خضراء، شريف عتلم، اؼبرجع نفسو، ص: أنظر -(24)
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دراسات يف القانوف الدكِف : ماريا تَتيزا دكتلي، التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، يف: أنظر -(25)
.548: ، ص2000مفيد شهاب، الطبعة األكُف، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، مصر، : اؼ، ربت إشر(مؤلف صباعي)اإلنساين،   

اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين للصليب األضبر، تقرير عن متابعة اؼبؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب، اؼبرجع نفسو، : أنظر -(26)
 .216:ص

ب األضبر، تقرير عن متابعة اؼبؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب، اؼبرجع السابق اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين للصلي: أنظر -(27)
 .219:ص

 .550،549: ماريا تَتيزا دكتلي، اؼبرجع السابق، ص، ص: أنظر -(28)
(  ) -Voir : MICHEL (Cyr – Dgiena Wembou),DAOUDA (A Fall), Droit international humanitaire théorie générale et réalités 

africaines, L’harmattan, Paris , France , 2000, P125. 
: اؼبقصود بػ  –(30)

أف تعمل اللجنة بطريقة مباشرة يف زمن السلم أك النزاع اؼبسلح على تقدًن خدماهتا اإلنسانية، كأنشطتها : كظيفة العمل اؼبباشر -
. اؼبتمثلة يف تقدًن اؼبساعدة كاؼبشورة يف ؾباؿ التنفيذ كالنشر

كيعٍت هبا أف تقـو اللجنة دائما كبصفة مستمرة على إعادة تقييم القواعد اإلنسانية لضماف أهنا توجو لتتناسب مع : كظيفة الرصد -
. كاقع أكضاع النزاعات اؼبسلحة، كإعداد ما يلـز ؼبوائمتها كتطويرىا عند الضركرة

راؼ األخرل اؼبعنية مباشرة يف النزاع اؼبسلح، كبعد ذلك يف اجملتمع كتتمثل يف اإلنذار باػبطر أكال بُت الدكؿ كاألط: كظيفة اؼبراقب -
 :ؼبزيد من التفصيل راجع .الدكِف ككل أينما حدثت أم انتهاكات خطَتة للقانوف الدكِف اإلنساين

-Sondoz (Yves), op-cit, P1-33. 
.357:جوف لوؾ بلوندؿ، اؼبرجع السابق، ص: أنظر -(31)  
 .361،360: ندؿ، اؼبرجع السابق، ص، صجوف لوؾ بلو: أنظر -(32)
 .363،362: جوف لوؾ بلوندؿ، اؼبرجع السابق، ص، ص: أنظر -(33)
تعرؼ على اللجنة الدكلية للصليب األضبر، منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبر، الطبعة اػبامسة، القاىرة، مصر، : أنظر -(34)

 .11:، ص2007فيفرم 
للصليب األضبر بالكويت بإبراـ مذكرة تفاىم بينها كبُت اغبكومة الكويتية خبصوص إنشاء مركز إقليمي قامت اللجنة الدكلية  -(35)

: لتدريب القضاة، كأعضاء النيابة العامة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، كؼبزيد من التفصيل حوؿ اؼبوضوع أنظر

  .40،39: ؿبمد رضواف بن خضراء، شريف عتلم، اؼبرجع السابق، ص، ص -
، (2008-2007)، جنيف، شتاء 41اؼبغرب العريب، ؾبلة اإلنساين، إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر، العدد : أنظر -(36)

.56:ص  
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أياـ، كغَتىا من  3تعمل بعثة القاىرة سنويا على عقد دكرات تدريبية للشباب عرب كامل تراب اعبمهورية كمدة كل دكرة ىي  -(37)
يبية اليت تنظم  يف كل من الكويت كلبناف كغَتىا، كىذا من أجل تعريف الربؼبانيُت كمعلمي اؼبدارس كالشباب بأحكاـ الدكرات التدر

. القانوف الدكِف اإلنساين

العراؽ طبس سنوات من العنف، ؾبلة اإلنساين، إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر، العدد : ؼبزيد من اؼبعلومات أنظر         
 .55:، ص2008جنيف، ربيع ، 42

قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالتعاكف مع الربؼباف اؼبصرم بوضع مشركع القانوف اؼبصرم بشأف مكافحة جرائم اغبرب  -(38)
: كجرائم ضد اإلنسانية كجريبة اإلبادة اعبماعية، كؼبزيد من التفصيل حوؿ اؼبوضوع أنظر

.24:اؼبرجع السابق، صؿبمد رضواف بن خضراء، شريف عتلم،  -  
مارم جوزم دكمستيسي، القانوف الدكِف اإلنساين يف زمن اغبرب األىلية، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، ـبتارات من : أنظر -(39)

77،76: ، ص، ص1999أعداد   
صدارات بعثة اللجنة الدكلية استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنساين، إ:" اللجنة الدكلية للصليب األضبر، مطبوعة بعنواف: أنظر -(40)

 .2008للصليب األضبر بالقاىرة، مصر، 
ؿبمد رضواف بن خضراء، شريف عتلم، اؼبرجع : ؼبزيد من اؼبعلومات حوؿ برنامج استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنساين أنظر -(41)

 .100-94: ص -السابق، ص
(4 ) –Voir : Sandoz (Yves), op-cit, P23-24 

.      لعاـ كأرقاـ كقائع اإلنساين، الدكِف القانوف نشر ؾباؿ يف اللجنة ألنشطة السنوم ريرالتق: أنظر -(43)

http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm. 
(44) –Voir : Sandoz (Yves), op-cit, P24 

عداد اجمللة أـ توافق؟، ـبتارات من تكامل أك عد: راج رانا، التحديات اؼبعاصرة يف العبلقة بُت اؼبدنيُت كالعسكريُت: أنظر -(45)
 .162:، ص2004الدكلية للصليب األضبر، 

كقعت اللجنة الدكلية للصليب األضبر مذكرة تفاىم مع دكلة الكويت، كىذا من أجل إنشاء مركز إقليمي لتدريب رجاؿ القانوف  -(46)
ؿبمد رضواف بن خضراء، : ؼبزيد من اؼبعلومات أنظر. ستلزماتيف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، كتقدًن الدعم للمركز كتزكيده بكل اَف

. 39،38:شريف عتلم، اؼبرجع السابق، ص، ص
دكرة تدريبية إقليمية كدكلية يف القانوف الدكِف اإلنساين خصصت لؤلساتذة  15قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر بتنظيم  -(47)

 10)" الشمالية كاعبنوبية " ، أكركبا كاألمريكيتُت(ثبلث دكرات)، كآسيا (دكرتُت)كالطبلب، كقد مشلت ىذه الدكرات كل من إفريقيا 
مسابقات إقليمية يف  10أستاذ ؿباضر كطبلب الدراسات العليا، كما نظمت  200، كشارؾ يف كل ىذه الدكرات أكثر من  (دكرات
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التقرير السنوم ألنشطة اللجنة يف : لتفصيل راجعؼبزيد من ا. طالب 400ؾباؿ ىذا القانوف للطبلب، حبيث شارؾ فيها ما يقارب 
. 2007ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين كقائع كأرقاـ لعاـ 

http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm 
(4 ) -Voir : Michel (C,D,W), Daouda (A,F), op-cit, P127. 
(4 ) –Voir : Sandoz (Y), op-cit, P19, Note 43. 
(5 ) –Voir : Sandoz (Y), op-cit  , P23. 

 األضبر للصليب الدكلية اللجنة بُت التعاكف خبلؿ من اإلنساين الدكِف القانوف نشر"  فلو، فوف كارؿ أكيببومونونو، تشرشل: أنظر -(51)

 .  4-  3: ص -ص ، 3  3 أعداد من ـبتارات األضبر، للصليب الدكلية اجمللة ،"اإلفريقي كاالرباد

.      لعاـ كأرقاـ كقائع اإلنساين الدكِف القانوف نشر ؾباؿ يف األضبر للصليب الدكلية اللجنة ألنشطة السنوم التقرير: أنظر -( 5)

http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm. 
 .  4:ص نفسو، اؼبرجع فلو، فوف كارؿ أكيببومونونو، تشرشل: أنظر -(53)

 ين جامعة الدكتوراه، شهادة لنيل مقدمة رسالة الدكلية، عرب اؼبسلحة النزاعات يف اؼبدنية كاألعياف دنيُتاَف ضباية رقية، عواشرية: أنظر -(54)

 .  3ص ،،1    مصر، القاىرة، اغبقوؽ، كلية مشس،

(55) -Voir : Mise en œuvre national du droit international, rapport annuel 1998, R.I.C.R, P39. 
.26،25: ضواف بن خضراء، شريف عتلم، اؼبرجع السابق، ص، صؿبمد ر: أنظر -(56)  
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 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تعزيز العمل اإلنساني

- بجاية-كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة / المية أوبوزيد . أ

       

:                        الملخص

الدكلية للصليب األضبر باعتبارىا منظمة إنسانية مستقلة على ضماف مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، فتقـو من  اللجنةربرص         
أجل ربقيق ىدفها بإعداد برامج التوعية كالتدريب على القيم اإلنسانية اؼبتعارؼ عليها عاؼبيا، كبصفة تضمن اؼببادرة لتقدًن إمدادات 

. من تأـز األكضاع اإلنسانية اليت تًتتب عن أم نزاع مسلح أك أية حالة طوارئ فباثلةاإلغاثة بأسلوب يساىم يف اغبد 

جهود اللجنة على عملية التوعية كاغبد من كقف انتهاكات حقوؽ اإلنساف فقط، كإمبٌا سبتد إُف غاية اؼبسانبة يف تنطوم كال          
ترث أثناء ذلك عبملة العراقيل اليت تعًتم مسارىا كتعيقها عن أداء اؼبهاـ من النزاعات اؼبسلحة كدكف أف تك اػبارجةعملية بناء الدكؿ 

 .على أحسن كجواؼبوكلة إليها 

 
: مقّدمة

يف اآلكنة األخَتة ؿبل اىتماـ اجملتمع الدكِف، إذ أصبحت إحدل اؼببادئ اعبوىرية اليت ربكم  اإلنسانية اؼبهاـ أضحت
. دكلية للصليب األضبر على عاتقها منذ نشأهتاالعبلقات الدكلية، كاليت ازبذهتا اللجنة اؿ

اليت دارت بُت  1859لسنة  SOLFERIN » «سولفَتينو» إذ يعود الفضل يف إنشائها كإرساء معاؼبها إُف أحداث معركة
اؼبساعدة اىتماـ اللجنة منذ ذلك اغبُت، باعتبارىا منظمة إنسانية على إنقاذ الضحايا كتقدًن فانصب ،(129)النمسا، فرنسا كإيطاليا

فهي تسهر على التوعية بأنبية العمل . للفئات اؼبتضررة من جراء نزاع مسلح أك أم ظرؼ فباثل بأسلوب يتميز باالستقبللية كاغبياد
اليت هتدؼ إُف كفالة القدر األدىن اؼبطلوب من  قواعد القانوف الدكِف اإلنساينجزء ال يتجزأ من باعتباره اإلنساين كذبسيده يف اؼبيداف 

                .قوؽ اإلنساف البلزمة  لضماف بقاء الٌسكاف  اؼبدنيُت على قيد اغبياة يف حالة الظركؼ االستثنائية ح

                                                           
، يقارب  أربعُت ألف جريح مات من القتاؿ سقط ستة أالؼ قتيل ككة سولفَتينو من أعنف اؼبعارؾ من حيث عدد القتلى كاعبرحى إذ خبلؿ عشر ساعاكانت معر -(129)

الرعاية الطبية، كدببادرة منو صادؼ اعبنود من اعبيشُت قد تركوا دكف عناية بسبب نقص أين يف رحلة عمل، كىو عركة اَفكصل ىونرم دكناف إُف ميداف  كيف مساء يـو اؼبعركة
  .كيف اليـو اؼبواِف كصل عملو اإلنساين بكل نشاط كحيوية رغم التعب الذم نالو ،عاعبة اعبرحىيف ـاؼبدنيُت يساىم مع أف  استطاعطريقة بدائية بكبإمكانيات متواضعة ك 

: للتفصيل أكثر يف كقائع اؼبعركة أنظر 
 .43. ، ص2005سامي جرس، اؼبركز اإلقليمي، اللجنة الدكلية للصليب األضبر، الطبعة اػبامسة، القاىرة، سنة : ىنرم دكناف، تذكار سلفرينو، ترصبة  -
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اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف  -السيما–كعليو، تزداد اغباجة إُف األنشطة اإلنسانية اليت تبادر هبا اؼبنظمات اإلنسانية    
، فغالبيتها اليـو مع الدكِف للنزاعات التقليدية الدائرة بُت الدكؿ كتبنيو نوعا آخر من النزاعات اؼبسلحةىجر اجملتالوقت الراىن،بسبب 

. ذات طابع غَت دكِف متميز، غٌَتت النظر يف طبيعة كطريقة عمل  اللجنة

العمل اإلنساين منذ ميبلدىا كاليت كبالتاِف، يدفع االعًتاؼ باعبهود اليت تبذؽبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف سبيل تعزيز    
إلى أي مدى يمكن أن توفق اللجنة في : تزاؿ يف تطور مستمر خاصة يف ظل النزاعات اؼبسلحة اغبديثة إُف طرح اإلشكالية اآلتية

    أداء المهام اإلنسانية الموكلة إليها ؟ 
ؼبداخلة لتبياف اإلسًتاتيجية اٌليت تتبعها اللجنة ، خصص احملور األكؿ من ىذه ا-أعبله-لئلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة  

 .لتعزيز العمل اإلنساين، ليخصص احملور الثاين لعرض صبلة العراقيل اليت تعيق مهامها
. إستراتيجية اللجنة الدولية للصليب األحمر في أداء المهام اإلنسانية: أوالّ 

ة إنسانية مستقلة على ضماف مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، ينصب اىتماـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر باعتبارىا منظم
فتقـو من أجل ربقيق ىدفها بإعداد برامج التوعية كالتدريب على القيم اإلنسانية اؼبتعارؼ عليها عاؼبيا، كبصفة تضمن اؼببادرة لتقدًن 

يبكن أف تتضرر من أم نزاع مسلح أك حالة الطوارئ إمدادات اإلغاثة بطريقة منتظمة تسمح باستيعاب األكضاع اؼبتدىورة للفئات اليت 
 . (130)اؼبماثلة 

 

: اعتماد برامج التوعية والتربية على المبادئ اإلنسانية – 1
تشرؼ اللجنة الدكلية للصليب األضبر، باالستناد إُف نظامها األساسي على التطبيق الدقيق كاألمثاؿ لقواعد القانوف الدكِف 

منها التعاكف مع كافة األطراؼ اؼبتعاقدة كالتعاكف مع اعبمعيات الوطنية كالدكائر العلمية اليت ترمي إُف نشر اإلنساين، كىو ما يقتضي 
بتنظيم حلقات دراسية كإصدار مطبوعات شىت،  القانوف الدكِف اإلنساين يف كقت السلم، فهي تقـو على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر

مبادئ العمل اإلنساين كتعليمهم األساليب اليت هبب إتباعها إذا استدعى األمر  كافتتاح دكرات لتكوين كتدريب اؼبتطوعُت على
هتدؼ يف  (131)التدخل إلغاثة الضحايا، كما تشارؾ يف ـبتلف اللقاءات كاؼبوائد اؼبستديرة اليت تعقد حيث ذبرل مشاكرات مع خرباء

ليت تستخدـ يف النزاعات اؼبسلحة خاصة يف ظل النزاعات ؾبملها إُف التحسس بالعواقب الوخيمة اليت زبلفها األسلحة اؼبتطورة ا

                                                           
(   )

حالة الطوارئ اؼبماثلة كاليت مت  ال ينحصر دكر اللجنة يف إغاثة ضحايا النزاعات اؼبسلحة سواء كانت نزاعات مسلحة دكلية أك غَت دكلية  كإمٌبا يشمل كذلك  - 
التوترات كالقبلقل الداخلية، اغبرب ضد اإلرىاب، اغبرب الوقائية، حالة الكوارث الطبيعية : ثنائها من نطاؽ تطبيق قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كىي است

ألضبر، الذم اعتمد يف اؼبؤسبر الدكِف اػبامس ، من النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب  األضبر كاؽببلؿ ا(د5/2)ىذا ما نستشفو باستقراء  أحكاـ اؼبادة .كالتكنولوجية
للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف  ، كالذم عدؿ دبوجب اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف 1986كالعشركف للصليب  األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف جنيف 

 . 2006الؿ األضبر اؼبنعقد يف جنيف ،ككذا اؼبؤسبر الدكِف التاسع كالعشركف للصليب  األضبر كالو1990جنيف 
http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf. consulté le : 26-06-2014.      

(   )
 .11.بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف القاىرة،  ص "نوف الدكِف اإلنساين،تطبيق القا"عامر الزماِف،  - 

 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf.(consulté
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 اؼبسلحة اغبديثة، فتغتنم اللجنة فرصة اؼبشاركة يف اؼبًؤسبرات الدكلية أك اإلقليمية يف السعي إُف لفت انتباه الدكؿ إُف ضركرة تكثيف
 .بر عدد فبكن من اؼباكبُتكاستقطاب أؾ(132)اعبهود الدكلية للحد من االستعماؿ غَت اؼبشركع ألسلحة الدمار الشامل

تستهدؼ اللجنة يف إطار برامج التوعية على كجو اػبصوص اعبهات اليت ربدد مصَت الضحايا أك بوسعها عرقلة العمل 
اإلنساين كىم أصحاب القرار، أفراد القوات اؼبسلحة كعناصر الشرطة كقوات األمن، كما زباطب من خبلؿ براؾبها األكساط اؼبدنية 

                     (133).روبة الطبلب كالشباب باعتبارىم الفئة اليت يبكن أف تساىم يف تفعيل كتنشيط عمليات اإلغاثةكبصفة أخص ش

:  عرض المساعدة على ضحايا الظروف االستثنائية -2
الداخلية، إال أف إف كانت أكلوية تقدًن اؼبساعدة للضحايا تقع بالدرجة األكُف على عاتق الدكلة اؼبعنية كتندرج ضمن شؤكهنا 

دعم دكرىا يف ذلك يفرض على اؼبنظمات اإلنسانية عامة كاللجنة الدكلية للصليب األضبر بصفة أخص اؼببادرة بإنقاذ الفئات اؼبتضررة 
   (134)سواء كاف ذلك باالستناد إُف اعتبارات أخبلقية أك قانونية من أم ظرؼ استثنائي

ترخيص مسبق كموافقة الدكلة اؼبعنية ؼبباشرة نشاطاهتا يف اؼبيداف إذ تنص  حيث يقع على عاتق اللجنة كاجب اغبصوؿ على
ال تكون أحكام ىذه  االتفاقية عقبة في سبيل :"من اتفاقيات جنيف األربع على التواِف على أنو (9/9/9/10)أحكاـ اؼبواد 

 منظمة إنسانية غير متحيزة، بقصد حماية أو األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أية
، مفاده اتفاؽ كبل من (135)."إغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

ات كمناطق على طبيعة النشاط، أىدافو كنطاقو ككذلك شركط الدخوؿ كربديد فبر-الطرؼ العارض للمساعدة كاؼبعٍت هبا–الطرفُت 
، إذ يعترب إجراء اغبصوؿ على رضا الدكلة الذم تلتـز بو اللجنة قبل عرض خدماهتا دليبل (136)توزيع مواد اإلغاثة كي تتصف بالشرعية

مبدأ جوىريا استقر عليو القانوف الدكِف، غَت  على احًتامها لسيادة الدكلة اؼبتضررة كعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ الذم يعد
ف استكماؿ ىذا اإلجراء ليس باألمر السهل لعدـ امتثاؿ الدكؿ لتنفيذ التزاماهتا الدكلية كتعسفها يف الكثَت من األحياف عن إبداء أ

موافقتها أك إبدائها بشركط تعسفية ما يعطل اللجنة عن أداء مهامها  كارتفاع عدد الضحايا كىو الوضع الذم يدفع هبذه األخَتة إُف 

                                                           
)   ( 

-CRIFFITHS Maritin, « la prolifération des armes  légères : un grave problème humanitaire »,le désarmement en 

tant qu’action humanitaire une discussion à l’occasion  du 2
  éme  

anniversaire de Institut des Nation Unies Union 

pour la recherche sur la désarmement, UNIDIR, 2003 , pp.5-6. 

 
(   )

 .197.،ص2008ف، .ـ.، ب التصميم كالطباعة،  "اللجنة الدكلية للصليب األضبر"جزائرية حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،  إسهامات  - 
سيادة تطورا ملحوظا يف الساحة الدكلية فبعدما كانت السيادة تعترب سلطة زبضع للمجاؿ احملجوز للدكؿ أصبحت تفسر على أهنا مسؤكلية لقد عرؼ مبدأ اؿ - (134)

. مشًتكة بُت أشخاص اجملتمع الدكِف
 :ؼبزيد من التفصيل يف ىذا اؼبقاـ أنظر

- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel, et autres, sécurité humaine et responsabilité de protéger : l’ordre 

humanitaire international en question, Éd .Archives contemporaines, Paris, 2009, pp.114-115.   
لجنة الدولية أن تقوم بأية مبادرة يجوز ل: "األضبر كاؽببلؿ األضبر، السالف الذكر، على أنٌو للصليب من النظاـ األساسي للحركة  الدكلية (5/3)اؼبادة  تنص  -(    )

 "وأن تنظر في أية مسألة تتطلب أن تبحثها مثل ىكذا مؤسسة .إنسانية تدخل في نطاق دورىا المحدد كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين 
ع، جنيف، .د.، بجمللة الدكلية للصليب األضبرا، "اإلقبازات كالفجوات : التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات اؼبسلحة"ركث أبريل ستوفلز،-(136)

 .209.، ص2004
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قة اؼبسبقة كمباشرة عمليات اإلغاثة دبختلف أشكاؽبا كال يبكن حينها للسلطات اؼبسئولة عن ضباية اؼبدنيُت اؼبتواجدين خرؽ شرط اؼبواؼ
. (137)يف إقليم الدكلة اؼبتضررة أف ترفض أعماؿ الغوث دكف أية أسس معقولة  مادامت تلك األعماؿ خاضعة ؼببدأ حسن النية

: تنظيم عمليات اإلغاثة -3
الدكلية للصليب األضبر مهاـ إنسانية حبتة هتدؼ من خبلؽبا  إُف تدارؾ معاناة البشر كضباية أركاحهم ككرامتهم  تؤدم اللجنة

. يف صبيع األحواؿ السيما يف اغباالت الطارئة اليت تستدعي تدخلها  بصفة استعجالية لتقدًن اؼبساعدة للضحايا 

عبنة باختبلؼ األكضاع، إذ ىنالك بعض اغباالت اليت تستدعي زبتلف أشكاؿ اؼبساعدات اإلنسانية اليت تبادر هبا اؿ
تزكيدىا دبواد اإلغاثة اليت تتكوف أساسا من مواد غذائية فضبل عن اؼببلبس، األفريشة كإمدادات  طبية من أدكية كإسعافات استعجالية 

ربرص على توفَت اؼبياه الصاغبة للشرب كتطهَت تضمن من كرائها كفالة حق اؼبصابُت يف اغبياة كاغبق يف الصحة كالبيئة السليمة حيت 
 .(138)اؼبخازف كتطعيم األطفاؿ كاؼبسنُت ؼبنع تفشي األكبئة كاألمراض اؼبعدية  

باإلضافة إُف اعبهود اليت تبذؽبا الوكالة اؼبركزية للبحث عن اؼبفقودين التابعة للجنة الدكلية للصليب األضبر يف البحث عن  
اؿ الذين ال عائل ؽبم ك تقـو الوكالة مىت انقطعت كسائل االتصاؿ اؼبعتادة بتلقي اؼبعلومات، كذبميعػها على كاألطف اعبرحى، اؼبوتى، 

اؼبستول اؼبركزم كنقلها إذا ما كاف ذلك فبكنا دبا يكفل التعرؼ على األشخاص الذين تتدخل اؼبؤسسة لصاغبهم، كما تتوُف البحث 

                                                           
الدكلية يف قضية األنشطة العسكرية بُت نيكاراغوا ك الواليات اؼبٌتحدة  قضت ؿبكمة العدؿحيث تعد اؼبساعدات اإلنسانيػة عمل مشركع على الصعيد الدكِف،  -( 13)

ة بحتة ألفراد أو قوات تتواجد في دولة أخرى مهما كانت انتماءاتها السّياسية، و أيّا كانت أىدافها، ما من شّك في أّن تقديم مساعدة إنساني:"األمريكية على أنو
 : ؼبزيد من التفصيل يف ىذا اؼبقاـ  راجع  ." ال يمكن أن تعتبر تدخال غير مشروع و ال تشكل أيّ خرق للقانون الدولي

- C.I.J. , affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d'Amérique),  arrêt  27 juin 1986, (fond), Rec. C.I.J. 1986. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714 . -

 
فأية مساعدة من ىذا النوع ال  حةيب الذم يبكن استخدامو أثناء النزاعات اؼبسليستثٌت من العمل اإلنساين كل ما يٌتضمن توريد األسلحة أك غَتىا من العتاد اغبر   -(138)

بُت  قضية األنشطة العسكرية ك شبو العسكريةالتاِف تعترب فعل غَت مشركع دكليا، حسب ما قضت بو ؿبكمة العدؿ الدكلية يف تعد من قبيل اؼبساعدة اإلنسانية كب
 .، اؼبرجع نفسوحػدة األمػريكيةنيكاراغوا ك الواليػات اؼبت

شخص نزحوا بسبب القتاؿ مستلزمات  80،000منحت ما ؾ. ة يف سورياؿبافظ 11شخص يف  455،000كثر من كزعت اللجنة الدكلية اؼبواد الغذائية إُف أ   -
 .ت اؼبنزليةالنظافة كالبطانيات كالفرش كاؼبناشف كالدالء، كالبطاريات القابلة إلعادة الشحن، كالشموع، كأدكات اؼبطبخ كغَتىا من البنود الضركريا

: ؼبزيد من الٌتفصيل أنظر -
-Syrie : plus de 90 000 personnes reçoivent une aide d’urgence dans tout le gouvernorat d’Alep 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2014/06-16-syria-aleppo-aid.htm  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714
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بارىم عن ذكيهم، حيث تتم ىذه األنشطة يف غالب األحياف بالتعاكف الوثيق مع عن األشخاص اؼبختفُت أك الذين انقطعت أخ
. (139)اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر فبا يؤدم إُف سهولة توفَت اؼبساعدة اؼبعنوية  كالنفسية للضحايا

عجالية فقط للضحايا كإمبا امتد إُف غاية ال ينطوم دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر مؤخرا على تقدًن اؼبساعدات االست
 تقدًن مساعدات غَت استعجالية ،كىي اؼبرحلػة األخَتة من اإلعانات اليت تبادر هبا اللجنة كتأيت يف اؼبرحلة اؼبوالية لعمليات اإلغاثة

اكتفائهم الذايت، كمنو كضع  اؼبستعجلة حيث يظهر فيها التحسن لدل الضحايا فيكوف السكاف اؼبدنيوف يف حاجة إُف إعانة السًتجاع
. (140)حد لعمليات اإلغاثة كاإلنقاذ

.  الصعوبات التي تعتري مهام اللجنة الدولية للصليب األحمر:ثانيا
اللجنة الدكلية للصليب األضبر كتعرقلها يف أداء مهامها اليت تعًتم مسار  صبلة من العقبات أسفرت اؼبمارسة الراىنة على

: فعاؿ ىبفف من معاناة اؼبتضررين حيث تتمحور ىذه الصعوبات أساسا فيما يلي اإلنسانية بأسلوب ناجح ك

 :استعراض مبدأ السيادة في مواجهة اللجنة الدولية للصليب األحمر-1
يقع على عاتق اللجنة الدكلية للصليب األضبر كاجب اغبصوؿ على ترخيص مسبق ؼبباشرة نشاطاهتا يف اؼبيداف، مفاده اتفاؽ        
ف الطرفُت على طبيعة النشاط، أىدافو كنطاقو كي تتصف بالشرعية كما سبق اإلشارة إليو، ىذا كإف كاف الًتخيص اؼبسبق يف كبل ـ

، إال أف اإلشكاؿ يثار (141)حالة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كحالة االحتبلؿ ال تثَتاف أم إشكاؿ ألف اعبهة اؼبخولة ؽبا ذلك معلومة
ة ما داـ أطراؼ النزاع نبا اغبكومة من جهة، كالثوار من جهة أخرل، فما ىي اعبهة  اؼبؤىلة للتعبَت عن يف حالة النزاعات الداخلي

اؼبوافقة؟ خاصة كإف كاف تدخلها يف أراضي تقع ربت سيطرهتم، مع العلم أنو ال يعًتؼ هبم إال بعد كصوؽبم إُف السلطة كقباحهم يف 
. الثورة

كتوكوؿ اإلضايف الثاين يف ىذا الشأف بالنص على ضركرة استكماؿ اؼبنظمات اإلنسانية لشرط من الرب (18)اكتفت اؼبادة         
، دكف التفطن للحقيقة اؼبنوه هبا أعبله، األمر الذم حفز العديد من الدكؿ إُف استغبلؿ ىذه (142)اؼبوافقة اؼبسبقة كمن بينها اللجنة

يف ازباذ أم إجراء ضد دكلة أخرل، كرفض السماح بتقدًن اؼبساعدات  الثغرة شرط إلزامية اغبصوؿ على ترخيص مسبق حينما ترغب

                                                           
(   )

، دار اؼبستقبل العريبمفيد ، كِف اإلنساين، تقدًن شهاب ، دراسات يف القانوف الد"كِف اإلنساينالدالقانوف اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك"ديبلبرا ديفيد،  - 
. 402ك  401.، ص2000القاىرة، 

اٍف من األمواؿ اؼبتبقية من التربعات اليت ربصلت ... بتوفَت البذكر ك الوسائل الفبلحية ك الصيد البحرماستعجالية تقـو اللجنة يف إطار تقدًن مساعدات غَت  -(140)
قانوف الدكِف غبقوؽ ة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اؿرحة، مذؾزاعات اؼبسلللصليب األضبر أثناء النكلية ة الدقاسيمي يوسف، مهاـ اللجن- :للتفصيل أكثر أنظر.عليها

. 38.ص، 2005ة اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، اإلنساف، كلي

أما يف حالة االحتبلؿ فيمنح . 1949عة لسنة قيات جنيف الرابمن اتفا (23)يبنح الًتخيص اؼبسبق من الدكلة اؼبعنية كىي كاملة السيادة طبقا ألحكاـ اؼبادة - -( 141)
لسنة  اؼبشًتكة من اتفاقيات جنيف األربع (59)الًتخيص من طرؼ سلطة االحتبلؿ كليس السلطة الشرعية باعتبارىا اؼبسيطرة الفعلية على السكاف إعماال بأحكاـ اؼبادة 

1949 .
جواف  10، اؼبتعلق حبمػاية ضحايا اؼبنازعػات غَت الدكليػة، اؼبنعقد بتػاريخ 1949لسنة  . الثاين التفاقيػات جنيػف األربعةالربكتوكوؿ اإلضػايفمن  (18) اؼبادة:راجع- (142)

  1989 مايو 17، الصادرة بتاريخ 20عدد.ر.، ج1989 مايو 16، اؼبؤرخ يف 89/68دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  .، الذم انضمػت إليو اعبزائر1977
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اإلنسانية بدكف أم مربر قانوين، أك إبداء اؼبوافقة بشركط تعسفية تساىم يف إفراغ اللجنة من مبادئها كالسماح مثبل دبركر إمدادات 
أعمال حفظ األمن " أك "محاربة اإلرىابغطاء "اإلغاثة شريطة أف تقدـ لضحاياىا دكف ضحايا الطرؼ اآلخر كيتم ذلك ربت 

فكلما . فكلها مواقف ربد من دكر اللجنة يف تعزيز العمل اإلنساين كضماف تطبيق مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين )143("المحلية
كلية ضباية بادرت بالسعي لتحقيق ىذا اؽبدؼ اؼبنشود إال كمت استعراض مبدأ السيادة كعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية كأف مسؤ

حقوؽ اإلنساف زبضع للمجاؿ احملجوز للدكلة اؼبعنية فهي تعترب تدخل اللجنة بدافع إنساين تعديا عن حقها يف إدارة األزمات اليت 
.           تدكر يف إقليمها

: صعوبة تمويل العمل اإلنساني -2
ادر سبويلو يف اؼبقاـ األكؿ قبل اػبوض يف يستدعي اغبديث عن الصعوبات اؼبالية اليت تعًتم العمل اإلنساين توضيح مص

. تعدادىا

تعتمد اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف سبويلها على اؼبسانبات اليت تقدمها الدكؿ األعضاء يف اتفاقيات جنيف، باإلضافة 
ة من اؼبنظمات فوؽ الوطنية إُف اعبمعيات الوطنية للهبلؿ كالصليب األضبر اؼبنتشرة يف شىت بقاع العاَف، ككذلك اؼبسانبات اؼبقدـ

«supranationale   »تتحصل اللجنة على ىذه  كاإلرباد األكركيب، باإلضافة كذلك إُف بعض اؼبصادر العامة كاػباصة، إذ
األمواؿ بعد توجيو نداءات إُف الدكؿ عادة ما تكوف مرة يف كل سنة، كما يبكنها أف توجهها يف حاالت استثنائية توضح فيها 

 .)144(كاالحتياجات اليت تود تلبيتهاالوضعيات 

كعليو، جبدر اإلقرار بأنو من الصعب على اللجنة أف تتحصل على ما يكفي لتمويل نشاطاهتا كذلك بسبب تزايد مهامها 
 بل أصبحت تعرض خدماهتا يف حالة كتطورىا، إذ َف تكتف باؼبهاـ التقليدية اؼبتعلقة بإنقاذ ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية فقط

ظهور  القارة اإلفريقية خاصة دكؿ الوطن العريب حيث شهدتاجملتمع الدكِف بعد هناية اغبرب الباردة  ىاانتهجالنزاعات اغبديثة اليت 
آثارا مأساكية كنسب جد مرتفعة من إزىاؽ اليت زبلف أزمات كنزاعات داخل اجملتمع من نوع خاص، كالصراعات العرقية أك االثنية 

عياف اليت ال غٌت عنها لبقاء السكاف على قيد اغبياة، المتياز األطراؼ اؼبتنازعة دبراكز غامضة على الصعيد الدكِف لؤلركاح كإتبلؼ لؤل
تستدعي االستجابة اؼبلحة لبلنتهاكات اعبسيمػػػػػة  يسهل عليهم اللجوء إُف استعماؿ كسائل مدمرة ترتب عواقب كخيمة على البشرية

 .)145(سبثل تعديا على الكرامة اإلنسانية كاؼبنتظمة غبقوؽ اإلنساف اليت

                                                           
، 884، عدد 93، ؾبلد ـبتارات من اجمللة الدكلية للصليب األضبر، "مستقبل العمل اإلنساين من منظور اللجنة الدكلية للصليب األضبر"غولدريك كلوديا، ماؾ  -(    )

 .11.، ص2011ديسمرب 
 .193.، ص2012إلسكندرية، مصر، السيػػد سامح عبد القوم، التدخل الدكِف بُت اؼبنظور اإلنساين ك البيئي، دار اعبامعة اعبديدة، ا - -( 144)

، 855، عددألضبرللصليب اجمللة الدكلية اـبتارات من ، "هنج اللجنة الدكلية إزاء التحديات األمنية اؼبعاصرة مستقبل العمل اإلنساين كاحملايد"كراينبوىل بيَت،  -(145)
 .2ك1.، ص2004ديسمرب 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc-approch-pkrahenbuhl.pdf  

 .14:20: على الساعة 2/6/2012:مت اإلطبلع عليو يـو

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc-approch-pkrahenbuhl.pdf
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باإلضافة إُف ذلك امتداد اؼبهاـ اإلنسانية من اؼبساعدات االستعجالية ليشمل اؼبهاـ اػباصة بتحقيق االكتفاء الذايت 
أمواؿ طائلة عن طريق إعادة اؽبياكل االقتصادية اؼبتضررة إُف ما كانت عليو، األمر الذم يتطلب  (مساعدات غَت استعجالية)للضحايا 

. تعجز اللجنة عن تغطيتها

 :صعوبة االلتزام بمبادئ العمل اإلنساني-3 
هبب أف يستهدؼ كل تفكَت يف مسألة األمن اغبفاظ على حياد كاستقبلؿ كعدـ ربيز العمل اإلنساين، كىو شرط ال بد منو 

، كال يكف إعبلف ىذه اؼببادئ فقط، إمبا هبب (146) لكي تتمكن اللجنة الدكلية للصليب األضبر من ضباية ضحايا الظركؼ االستثنائية
: إثباهتا عمليا كىو األمر األكثر صعوبة نظرا لعدة اعتبارات يبكن أف نلخصها فيما يلي

جرل مؤخرا استخداـ القوة كوسيلة غبماية اؼبساعدة اإلنسانية أك لتوزيعها يف العديد من مسارح العمليات، غَت أف ىذا االذباه  -
ين أساسيُت للمساعدة نبا مبدأ عدـ التحيز كمبدأ اغبياد، ألف العسكريُت اؼبكلفُت بالعمليات اإلنسانية كثَتا ما يبيزكف يناقض مبدأ

بُت الضحايا تبعا لعقيدهتم الدينية أك انتمائهم إُف صباعة سياسية أك تبعا لعرقهم حيث هبعلوف من اؼبساعدة كسيلة لتنفيذ السياسات 
.  من اعتمادىا ألغراض إنسانية اػبارجية لدكؽبم بدال

يؤدم كذلك اشًتاؾ اللجنة مع إحدل القوات اؼبسلحة يف تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية إُف افتقادىا كل اؼبصداقية كوسيط ؿبايد   -
شطتها ككل الفرص اؼبتاحة ؽبا ألداء مهمتها هبذه الصفة رغم إصرارىا على االلتزاـ بعدـ التحيز كاالستقبلؿ أثناء فبارسة أف

. (147)اإلنسانية

يشكل كذلك رفض أحد أطراؼ النزاع اؼبسلح استفادة الطرؼ اؼبعارض من اؼبساعدة إحدل الصعوبات اليت تساىم يف اغبد من  -
إعماؿ مبادئ العمل اإلنساين بالقدر اؼبطلوب ألنو إذا رفضت اؼبنظمات اإلنسانية االنصياع ؼبثل ىذه الشركط تعد بذلك مهدرة ؼببدأ 

انية الذم يعترب الركيزة األساسية الذم تقـو عليو اؼبساعدات اإلنسانية، كإذا قبلت بالشركط اليت سبليها عليها تضع نفسها عرضة اإلنس
 .لبلنتقاد كاهتامها بعدـ حيادىا كعدـ ربيزىا

ىا كوسيط ؿبايد بُت اؼباكبُت على كضعيت (اؼبتربعُت)يؤثر خضوع اؼبنظمات القائمة بتقدًن اؼبساعدات اإلنسانية إلرادة اؼباكبُت  -
كاؼبستفيدين، فتضطر بذلك إُف توزيع إمدادات اإلغاثة كفقا لرغباهتا كـبططاهتا فبا يكشف عن صعوبة ربقيق استقبللية عمل اللجنة 

(148). 

                                                           
. التحيزمبدئي اغبياد كعدـ  ككذالك،  االستقبلليةة، مبدأ مبدأ اإلنساين: أية مبادرة إنسانية يفعند اليت هبب على اللجنة الدكلية  أف تلتـز هبا  اؼببادئتتمثل  - (146)

: للتفصيل أكثر أنظر
 .97-84.، ص2008اإلسكندريػة، مصر،  إلنسانيػة، دار الفكػر اعبامعػي،بوجبلؿ صبلح الدين، اغبػق يف اؼبساعػدة ا -
 

)147)
  -BETTATI Mario, " la protection armée de l’aide humanitaire : problème éthique et juridique" , journée d’étude 

sur la protection armée de l’aide humanitaire, organisé par Centre de Recherche Internationale de Montpellier, 

Université de Montpellier, 1994.pp.79-78.  

 
 سريبلنكا بعدما أغبت عليها اغبكومة السَتيبلنكية على تقدًن اؼبساعدات بصفة حصرية بدال من اللجنة الدكلية  للصليب األضبر إُف غلق مكاتبها يف اضطرت -  ( 14)

 .تعاملها كوسيط ؿبايد سانبت يف إنقاذ األركاح كتسهيل اػبدمات الطبية
 :ؼبزيد من التفصيل أنظر
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 :عرقلة سير عمليات اإلغاثة-4
عثر فيها بسبب اتساع اؼبهاـ اؼبوكلة إليها، كتزكيد تسعى اللجنة الدكلية للصليب األضبر جاىدة إُف ذباكز أزمة التمويل اليت تت      

يف انعداـ األمن فموظفيها كثَتا ما يكونوف عرضة ؽبجمات متكررة من قبل تكمن الضحايا باؼبؤف البلزمة،غَت أف ربدياهتا الراىنة 
ررين كاالضطبلع بأنشطة اغبماية األطراؼ اؼبتنازعة اليت ال تقبل التحاكر معهم، ما يؤدم إُف شل عملها كتعذر الوصوؿ إُف اؼبتض

. )149(كاإلغاثة اؼبنوطة هبم

باإلضافة إُف ذلك ،فإرساليات اإلغاثة اؼبوجهة إليهم قد تستغرؽ كقتا طويل حىت تصل إليهم بسبب عرقلة األطراؼ اؼبتنازعة   
األشهر اؼبنصرمة بسبب فرض حصار سَتىا كغلق اؼبمرات اإلنسانية اؼبخصصة لتقدًن اؼبساعدة كما كاف اغباؿ عليو يف سوريا خبلؿ 

شامل على اؼبنطقة أك بسبب احتجاجها دببدأ عدـ التدخل يف شؤكهنا الداخلية حيث أسفر الوضع على تدىور خطَت للحالة 
 .)150(اإلنسانية كأف كارثة حقيقية هتدد حياة اآلالؼ من السكاف اؼبدنيُت الذين يعانوف من اعبوع كانعداـ اؼبواد الطبية كاإلغاثة 

اضطراد من األطراؼ اؼبتنازعة اليت تعتدم على  تتعرض يف غالب األحياف اؼبساعدات اإلنسانية اليت توفرىا اللجنة إُف
األشخاص اؼبستفيدين من اؼبساعدة  هبدؼ اإلستبلء على اؼبواد من شبة ربويلها ػبدمة أغراض حربية باستعماؿ أساليب ـبتلفة 

غذائية اؼبوزعة عليهم أك مهاصبة اؼبستودعات كالقوافل اإلنسانية لئلستبلء على  اؼبئونة كإعادة بيعها كمضايقة الضحايا النتزاع اؼبواد اؿ
بعد ذلك لشراء األسلحة، أك حىت استغبلؿ، أك استعماؿ الرىائن كطعم عبلب انتباه اللجنة إلسراعها إُف إمدادىم باؼبوارد الضركرية 

 .)151(اعبماعة اؼبسلحة بعد ذلك لتلبية مصاغبها كجعل منها مئونة عسكرية اليت تضمن بقائهم على قيد اغبياة لتحوؽبا

تساىم األنظمة اغبكومية بصفة مباشرة يف ربويل إرساليات اإلغاثة ألغراض حربية ألهنا من جهة تقبل بدخوؿ اؼبساعدات 
ل ظبعتها على اؼبستول الدكِف، كمن جهة اإلنسانية اليت تعرضها  عليها اللجنة الدكلية للصليب األضبر كتسعى بذلك يف اغبفاظ عل

 .أخرل ال تأخذ أم إجراء ضد اؽبجمات اليت تتعرض ؽبا إرساليات اإلغاثة

 :خــاتـمـة
تظل اؼبساعدة اإلنسانية اليت تتكفل هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر أساسية لبقاء ضحايا النزاعات اؼبسلحة كحاالت 

. فهي تسعى إُف إغاثة الضحايا بكل السبل اؼبمكنة الطوارئ اؼبماثلة على قيد اغبياة،

سواء كاف ذلك بالتدخل الفورم كاؼبستعجل لتوفَت األغذية كاأللبسة كاإلسعافات الطبية اليت ربتاج إليها فئة اؼبتضررين سواء 
سلحة أك أية حالة فباثلة كانت مساعدات مادية أك معنوية  هتدؼ من خبلؽبا إُف استئصاؿ كل اآلثار اليت تًتتب عن النزاعات اَف

. حىت ال تبقى حياهتم رىينة اؼبساعدات اليت تقدمها ؽبم أية منظمة إنسانية أخرل

                                                                                                                                                                                           
- Communiqué de presse11/68 Sri Lanka : le CICR ferme ses bureaux dans le nord du pays25-03-201  

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm 
 .4ك3.كراينبوىل بيَت، مرجع سابق، ص - (   )

(150)
- Entretien avec un représentant de Life4Syria  « Le régime syrien a criminalisé toute  action humanitaire », 

Humanitaire 34 | 2013, avril 2013. 

 http://humanitaire.revues.org/1809. Consulté le 22 juin 2014
 

 .314.ص، جنيف،1998، 65عدد   أ،.ص.د.، ـ»ػة على تطور النزاعات تػػأثيػر اؼبساعػدات اإلنساين «بيَت بَتاف،  - (151)

 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm
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بالرغم من أف تدخل اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف اغبقل اإلنساين مبادرة أساسية إلنقاذ حياة السكاف كالتخفيف من 
:.  من األكضاع ربقيق ىذه الغاية بصفة فعلية لعدة أسباب  يبكن أف قبملها فيما يليمعاناهتم كتعزيز كرامتهم، إال أنو يتعذر يف الكثَت

  تقييد دكر اللجنة  بضركرة حصوؽبا على اؼبوافقة اؼبسبقة من الدكلة اؼبعنية، فقل ما تتحصل عليها خاصة أثناء النزاعات
أك تقييد نشاطاهتا يف اؼبيداف،أك انعداـ األكضاع اؼبسلحة غَت الدكلية أين يلجأ أطراؼ النزاع إُف رفض خدماهتا بأكملها 

األمنية البلزمة ألداء مهامها، األمر الذم هبعل القائموف باػبدمات اإلنسانية عرضة النتهاكات كتعديات جد خطَتة، ألنو 
. كثَتا ما يعترب أطراؼ النزاع اؼبساعدات اليت تقدـ إُف الضحايا دبثابة كسيلة لتقوية الطرؼ اآلخر

 ر اللجنة يف أزمة مالية بسبب نقص موارد التمويل من جهة، كازدياد نسبة اغباجة للمساعدة من جهة أخرل نتيجة تتعث
لتفاقم األسباب اليت هتدد اإلنسانية، كيبكن إسناد السبب الرئيسي كذلك يف نقص اؼبوارد اؼبادية للجنة إُف زبلف اؼباكبُت 

ف اجتماعات دكلية كظهور األزمة االقتصادية، باإلضافة إُف اعتمادىا على عن كعودىم يف حاالت اؼبساعدات اليت تنبثق ـ
النشاط اإلعبلمي للحصوؿ على سبويلها يف الكثَت من اغباالت ما جعلها تتحوؿ إُف كسيلة يف يد الدكؿ اؼباكبة تستخدمها 

 . سانيةلتطوير سياستها اػبارجية كربقيق مصاغبها الراسخة يف استمرار برامج اؼبساعدات اإلف

يبكن أف نتوصل انطبلقا من ىذه الدراسة إُف تقدًن صبلة من التوصيات لتفعيل دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف تعزيز العمل 
: اإلنساين كذلك على  النحو التاِف

  تدخلها يف دعوة الدكؿ العربية إُف كضع صندكؽ دكِف خاص لتمويل اؼبساعدات اإلنسانية اليت تقدمها اللجنة يف حالة
الدكؿ العربية لتفادم سبويلها مباشرة من الدكؿ اؼبتقدمة للتقليل من التبعية ؽبا كسبكينها من ربقيق األىداؼ كاؼببادئ 

. اإلنسانية
  رفع قيد اؼبوافقة اؼبسبقة يف حالة تعسف الدكلة يف السماح للجنة الدكلية للصليب األضبر دبباشرة عمليات اإلغاثة، ألف

مهامها بًتخيص الدكلة اؼبعنية يدؿ على تراجع عاؼبية حقوؽ اإلنساف ما دامت ىذه األخَتة تتجاكز إطار  اقًتاف شرعية
. الدكؿ ك ال هبب أف تقف اؼبوافقة حاجزا أماـ صوهنا

:  قائمة المراجع
: أوالّ بالغة العربية

I. الكتب :

 .2012اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، سامح عبد القوم، التدخل الدكِف بُت اؼبنظور اإلنساين كالبيئي، دار  -1

 .2008بوجبلؿ صبلح الدين، اغبػق يف اؼبساعػدة اإلنسانيػة، دار الفكػر اعبامعػي، اإلسكندريػة، مصر،  -2

، سامي جرس، اؼبركز اإلقليمي، اللجنة الدكلية للصليب األضبر، الطبعة اػبامسة، القاىرة: ىنرم دكناف، تذكار سلفرينو، ترصبة  -3
 .43. ، ص2005سنة 

II. المذاكرات الجامعية  : 
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قاسيمي يوسف، مهاـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر أثناء النزاعات اؼبسلحة، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف الدكِف   -1
. 2005غبقوؽ اإلنساف، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 

III. المقاالت العلمية:  
ف، .ـ.، بالتصميم كالطباعة، "اللجنة الدكلية للصليب األضبر"ئرية حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين، إسهامات جزا-1

 .202-193.،ص2008

. ، جنيف،ص1998، 65، عدد اجمللة الدكلية للصليب األضبر، "تػػأثيػر اؼبساعػدات اإلنسانيػة على تطور النزاعات"بيَت بَتاف، -2
307-321. 

، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، تقدًن شهاب مفيد "ة الدكلية للصليب األضبر كالقانوف الدكِف اإلنسايناعبن"ديبلبرا ديفيد، -3
 .391-309.، ص ص2000، القاىرة، دار اؼبستقبل العريب، 

لة الدكلية للصليب اؼبج، "اإلقبازات كالفجوات : التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات اؼبسلحة"ركث أبريل ستوفلز، -4
 .219-193.ص، ص 2004ع، جنيف، .، باألضبر

ـبتارات من اجمللة الدكلية ، "هنج اللجنة الدكلية إزاء التحديات األمنية اؼبعاصرة مستقبل العمل اإلنساين كاحملايد"كراينبوىل بيَت،  -5
 .11-1.، ص ص2004، ديسمرب 855، عددللصليب األضبر

ـبتارات من اجمللة الدكلية للصليب ، "مستقبل العمل اإلنساين من منظور اللجنة الدكلية للصليب األضبر"ماكغولدريك كلوديا،   -6
. 391-309.، ص ص2011، ديسمرب 884، عدد 93، ؾبلد األضبر

IV. المواثيق الدولية :
 .1949أكت  12اتفاقية جنيف األكُف لتحسُت حاؿ اعبرحى كاؼبرضى للقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف، اؼبؤرخػػة فػي  -1

http ://www.icrc.org/Fre/war-and-law/Treaties-customary-law/geneva- convention/index.jsp.  

 . 4 1 أكت  1 يف اؼبؤرخة البحار، يف اؼبسلحة القوات كغرقى كمرضى جرحى حاؿ لتحسُت الثانية جنيف اتفاقية - 

http ://www.icrc.org/Fre/war-and-law/Treaties-customary-law/geneva- convention/index.jsp.  

 . 4 1 أكت  1 يف اؼبؤرخة اغبرب، أسرل معاملة بشأف الثالثة جنيف اتفاقية -3

http ://www.icrc.org/Fre/war-and-law/Treaties-customary-law/geneva- convention/index.jsp.  

 .1949أكت  12اتفاقيػة جنيػف الرابعة بشأف ضبػاية األشخاص اؼبدنيُت يف كقت اغبػرب، اؼبؤرخػة فػػي  -4
http ://www.icrc.org/Fre/war-and-law/Treaties-customary-law/geneva- convention/index.jsp.  

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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، اؼبتعلق حبمػاية ضحايا اؼبنازعػات غَت الدكليػة، اؼبنعقد بتػاريخ 1949لسنة . الربكتوكوؿ اإلضػايف الثاين التفاقيػات جنيػف األربعة -5
، 20عدد.ر.، ج1989مايو  16، اؼبؤرخ يف 89/68دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  .، الذم انضمػت إليو اعبزائر1977جواف  10
 1989مايو  17صادرة بتاريخ اؿ

النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر، الذم اعتمد يف اؼبؤسبر الدكِف اػبامس كالعشركف للصليب  األضبر -6
ألضبر اؼبنعقد ، كالذم عدؿ دبوجب اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف  للصليب األضبر كاؽببلؿ ا1986كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف جنيف 

. 6    جنيف يف اؼبنعقد األضبر كاؽببلؿ األضبر  للصليب كالعشركف التاسع الدكِف اؼبؤسبر ككذا، 1990يف جنيف 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf. consulté le : 26-06-2014.      

: الفرنسية بالغة ثانيا 

Ouvrages :- 1     

- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel, et autres, sécurité humaine et responsabilité de protéger : l’ordre humanitaire 
international en question, Éd .Archives contemporaines, Paris, 2009.  

-2 Articles : 

1-BETTATI Mario, «  la protection armée de l’aide humanitaire : problème éthique et juridique », journée d’étude sur la 
protection armée de l’aide humanitaire, organisé par Centre de Recherche Internationale de Montpellier, Université de 
Montpellier, 1994, pp.79-104. 
2-CRIFFITHS Maritin, « la prolifération des armes légères : un grave problème humanitaire »,le désarmement en tant 
qu’action humanitaire une discussion à l’occasion  du 2   éme  anniversaire de Institut des Nation Unies Union pour la recherche 
sur la désarmement, UNIDIR, 2003 , pp.5-8. 
3-Communiqué de presse11/68 Sri Lanka : le CICR ferme ses bureaux dans le nord du pays25-03-2011. 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm 
-4Entretien avec un représentant de Life4Syria « Le régime syrien a criminalisé toute action humanitaire », Humanitaire 34 | 

2013, avril 2013. 
 http://humanitaire.revues.org/1809.  Consulté le 22 juin 2014. 
5-Syrie: plus de 90 000 personnes reçoivent une aide d’urgence dans tout le gouvernorat d’Alep. 
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2014/06-16-syria-aleppo-aid.htm  
Jurisprudence  
- C.I.J., affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique),  
arrêt  27 juin 1986, (fond), Rec. C.I.J. 1986. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714    

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf.(consulté
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714
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عراقيل نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الدولي 

 والداخلي للدول
لمي مركز جيل البحث الع/  بن صغير عبد المومن . أ

 

 

 :ملخص

شهد اجملتمع الدكِف صورا ـبتلفة  من النزاعات على اؼبستوىُت الدكِف كالداخلي، عرؼ أثناءىا خرقا فادحا ككاسعا غبقوؽ        
. اإلنساف كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين على حد سواء،حيث تعترب الفئات اؼبدنية  الفئة األكثر تضررا من كيبلت ىذه النزاعات

عبارة عن مواثيق ،كاألعراؼ الدكلية ،اليت تطبق حاؿ النزاعات اؼبسلحة ،على اختبلؼ : لقانوف الدكِف اإلنساين على أنوكيعرؼ ا
أقسامها،كهتدؼ إُف تقييد أطراؼ النزاع يف حق استخداـ أساليب القتاؿ ككسائلو،كضباية اؼبتضررين من ىذا النزاع،كزبفيف أثاره 

. نساف كحقوقو األساسية عنهم،كذلك حفاظا على كرامة اإل

كفبا ال شك فيو أف القانوف الدكِف اإلنساين فرعا من فركع القانوف الدكِف العاـ ،كبالتاِف يأخذ حكمو من حيث التنفيذ،أم اعبهة     
لذم هبعل اؼبطبقة،كلكنو فرع متميز لو ظباتو كخصائصو  اليت سبيزه يف أشخاصو،كمصادره،كطبيعة قواعده،كنطاؽ تطبيقو على النحو ا

من ىذا القانوف يتسم بطابع استثنائي  خاص، إذ أف قواعده ال تتعلق إال بالنزاعات اؼبسلحة ،كال تدخل حيز التنفيذ إال يف اللحظة 
 .اليت تندلع فيها اغبرب

 

: مقدمة

إال يف حاالت ضيقة جدا يواجو القانوف الدكؿ اإلنساين على الرغم من حظر استخدـ القوة يف العبلقات الدكلية كمنح اغبركب     
ربديات مستمرة جراء تطور النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة،كيعتمد ربقيق ضباية أكرب للمدنُت يف النزاعات اؼبسلحة على احًتاـ القانوف 

 اإلنساين الدكِف اإلنساين كتنفيذه كإنفاذه،كستظل األكلوية الدائمة للجنة الدكلية كاؼبنظمات الدكلية ىي ضماف قدرة القانوف الدكِف
. كاقع اغبرب اغبديثة بصورة مبلئمة كتوفَت اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة 152على معاعبة

                                                           
   
،ا١ٌٙئخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٌسمٛق اٌّٛاؽٓ،عٍغٍخ دساعبد لب١ٔٛٔخ،ساَ اإلَضاَٙ ٔانمإٌَ انذٔنٙ نحمٕق اإلَضاٌٌٟ انمإٌَ انذٔأٔظش ٔضاس أ٠ٛة،- 

 .  ،ص    هللا،
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،عرؼ أثناءىا خرقا فادحا ككاسعا غبقوؽ 153كقد شهد اجملتمع الدكِف صورا ـبتلفة  من النزاعات على اؼبستوىُت الدكِف كالداخلي
. سواء،حيث تعترب الفئات اؼبدنية  الفئة األكثر تضررا من كيبلت ىذه النزاعاتاإلنساف كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين على حد 

عبارة عن مواثيق ،كاألعراؼ الدكلية ،اليت تطبق حاؿ النزاعات اؼبسلحة ،على اختبلؼ : كيعرؼ القانوف الدكِف اإلنساين على أنو
كسائلو،كضباية اؼبتضررين من ىذا النزاع،كزبفيف أثاره أقسامها،كهتدؼ إُف تقييد أطراؼ النزاع يف حق استخداـ أساليب القتاؿ ك

. عنهم،كذلك حفاظا على كرامة اإلنساف كحقوقو األساسية 

كفبا ال شك فيو أف القانوف الدكِف اإلنساين فرعا من فركع القانوف الدكِف العاـ ،كبالتاِف يأخذ حكمو من حيث التنفيذ،أم       
قواعده،كنطاؽ تطبيقو على النحو  154ظباتو كخصائصو  اليت سبيزه يف أشخاصو،كمصادره،كطبيعةاعبهة اؼبطبقة،كلكنو فرع متميز لو 

الذم هبعل من ىذا القانوف يتسم بطابع استثنائي  خاص، إذ أف قواعده ال تتعلق إال بالنزاعات اؼبسلحة ،كال تدخل حيز التنفيذ إال 
. يف اللحظة اليت تندلع فيها اغبرب

ىذا القانوف توفَت الدكؿ سواء يف زمن السلم أك يف زمن  155ـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين،كيقصد باحًتاـلذلك ال بد من احًتا 
النزاعات اؼبسلحة كل اآلليات كالتدابَت اؼبنصوص عليها يف القانوف الدكِف اإلنساين على كبو يكفل تطبيقو كاحًتامو يف صبيع الظركؼ 

. ا القانوف ،أال كىي ضباية األشخاص كاألعياف أثناء النزاعات اؼبسلحةكوبقق األىداؼ اليت نشأ من أجلها ىذ

نزاعات مسلحة دكلية،كنزاعات مسلحة غَت دكلية،إال أف غالبية القواعد اليت تتضمن اآلليات اليت :ىذه النزاعات تنقسم إُف نوعُت
لنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية،فيسرم يف شأهنا اؼببادئ اليت تكفل احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين تتصل بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية،أما ا

كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف اؼبشار إليها لعاـ  1949تضمنتها اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 
. كاؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية 1977

عقابية   -رقابية–كقائية :احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين اليت تنطبق زمن النزاعات اؼبسلحة الدكلية إُف ثبلثة أنواع كتقسم آليات     

،كاليت ينظر على أف اآلليات الوقائيةكالذم يهمنا يف ىذه الدراسة ىو النوع األكؿ من آليات احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين أال كىي 
:   دكف كقوع انتهاكات جسيمة ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين ،كيبكن تلخيص ىذه اآلليات يف ثبلثة ؽبا دكر كقائي وبوؿ 

. إعداد عاملُت مؤىلُت هبدؼ تسهيل تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين-

. تعيُت مستشارين قانونُت يف القوات اؼبسلحة-

. االلتزاـ بنشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كالتعريف بو-

إف انتماء القانوف الدكِف اإلنساين إُف القانوف الدكِف كفرع من فركعو،ؽبو رأس كأساس اؼبشكلة،ذلك أنو هبعل من ىذا القانوف      
:  ؿبل انتهاؾ صارخ ؼببدأ الشرعية الدكلية كذلك راجع  العتبارين أساسيُت 

                                                           
   
دساعبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٘ اإلَضاَٙ ٔانمإٌَ انذٔنٙ نحمٕق اإلَضاٌ،جٕاَة انٕحذج ٔانتًٛز،تارٚخ انمإٌَ انذٔلأٔظش ِسّذ ٔٛس فشزبد،- 

 .  -  ،ص،ص     اإلٔغبٟٔ ثذْٚ داس إٌشش،اٌمب٘شح،
   
لجً داس اٌّغذدراصاخ فٙ انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ،ٚ د،ِف١ذ شٙبة ،تارٚخ انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ٔطثٛؼتّ، أٔظش،د ِسّذ ػض٠ض شىشٞ،-

  .  ،ص    اٌؼشثٟ،اٌمب٘شح ،اٌطجؼخ األٌٚٝ ،
   
 .آنٛاخ احتراو أحكاو انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ، جرٚذج ػًاٌ أظشد، ٠سٟ ثٓ ٔبطش اٌخظ١جٟ،- 
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على الصعيد الدولي  :االعتبار األول   

: إلنساين من الناحية الدكلية من عدة إشكاليات عدة أنبهايعاين القانوف الدكِف ا    

. االزدكاجية يف اؼبعايَت كاالنتقائية يف التطبيق-

. تقاطع السياسة مع القانوف  -

. بركز القوة كمعيار لتحديد العبلقات الدكلية يف ظل غياب دكر القانوف الدكِف بُت صعوبات يف التطبيق كالتحديات الراىنة-

.  دة بيانات تتضمن أظباء ػبرباء كـبتصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساينانتفاء قاع-

.  ضعف كقصور دكر كأداء الريادم للمنظمات غَت اغبكومية الناشطة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين-

.  غياب التنسيق كالتشاكر كالدكر التكاملي بُت اؼبنظمات الدكلية اغبكومية كغَت اغبكومية-

. ؿ فيما بُت االتفاقيات الدكلية للقانوف الدكِف اإلنساين كالسياسات التشريعية الوطنية اجمللية للدكؿالتداخ-

على الصعيد الداخلي :االعتبار الثاني   

عدة زبتلف من دكلة ألخرل خصوصا اؼبعوقات اليت تواجو ىذا القانوف يف  156حيث يواجو القانوف الدكِف اإلنساين ربديات      
. عريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدة ؾباؿ الت

: كعلى ضوء ما سبق ذكره،يبكن طرح إشكالية البحث الرئيسية كالتساؤالت الفرعية على النحو األيت

ستويُت الدكِف كالداخلي ؟  ما ىي الصعوبات كالعراقيل اليت تعًتض كتواجو نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين على اَف

كما ىي انعكاساهتا  على نشر كتعزيز تلك اؼببادئ ؟ ككيف يبكن تذليل تلك الصعوبات كالعراقيل؟ 

كما ىي أفاؽ اؼبواجهة اؼبستقبلية لنشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل اؼبستجدات كالتطورات السريعة اغباصلة ؽبذا 
القانوف ؟   

: جابة على كل ىذه التساؤالت،قمت بانتهاج خطة الدراسة بالتفصيل على النحو األيتكلئل     

:  المحور األول

المبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني ومدى إلزامية الدول بااللتزام بنشرىا والتعريف بها 

: يالمبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنسان -1 

،كاليت تتفرع بدكرىا إُف إحكاـ تفصيلية هتدؼ يف ؾبموعها 157يقـو القانوف الدكِف اإلنساين على ؾبموعة من اؼببادئ األساسية        
إُف ربديد الضمانات البلزمة للحد من أثار النزاعات اؼبسلحة كالعمليات اغبربية على األشخاص الذين ال يشاركوف يف القتاؿ أك 

                                                           
   
لٛق شجىخ ِغبٚاح ٌٍزشث١خ ػٍٝ ذيشكالخ انًؤصضاخ انؼايهح فٙ َشر ٔتؼزٚز انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ٔتطٕٚر أدائٓا،أٔظش ِسّذ اٌطشاٚٔخ،- 

 .    اإلٔغبْ ٚاٌثمبفخ اٌّذ١ٔخ ،
   
 .  ،ص     ،  سلُانًثادئ األصاصٛح نهمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ،- 
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رين على اؼبشاركة فيو،كسبتد تلك الضمانات لتشمل اؼبمتلكات اليت ال تشكل أىدافا عسكرية كاؼبمتلكات اػباصة أصبحوا غَت قاد
 كاألعياف اؼبدنية كالثقافية،كتفرض أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين على األطراؼ اؼبتحاربة احًتاـ الضمانات الواردة يف مواثيقو،كتقيد

. عينة يف القتاؿكربظر استخداـ كسائل كأساليب ـ

كإف كاف القانوف الدكِف اإلنساين ال يبنع اغبرب،فإنو يسعى إُف اغبد من أثارىا حرصا على مقتضيات اإلنسانية،كاليت ال يبكن أف      
. تتجاىلها الضركرات اغبربية 

الذم يبثل ركح القانوف الدكِف "إلنسانيةمبدأ ا"سنتعرض يف ىذا احملور األكؿ إُف أىم مبدأ من مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،أال كىو 
بُت األشخاص اؼبقاتلُت كالغَت " الضرورات العسكرية والتمييز"اإلنساين،كللمبادئ اليت ربكم سَت العمليات العسكرية كاؼبتمثلة يف 

اربة لؤلعماؿ خبلؿ تنفيذ األطراؼ اؼبتح،"ومبدأ التناسبكبُت األىداؼ العسكرية كاألعياف اؼبدنية،" اؼبدنيُت:مقاتلُت 
أف  العدائية،كيوجب القانوف الدكِف اإلنساين على صبيع األطراؼ اؼبتنازعة أف ربًـت ىذه اؼببادئ األساسية انطبلقا من الفكرة اؼببنية على
كيف  الناس ال ىبتلفوف عن بعضهم البعض فطبيعتهم البشرية متشاهبة يف كل مكاف،كمعاناهتم كبشر يتساكل صبيع الناس يف التعرض ؽبا

: اغبساسية إزاءىا،كتتمثل ىذه اؼببادئ فيما يلي

  : مبدأ اإلنسانية -أ

دكف " إنساين" يقصد هبذا اؼببدأ ضباية كرامة اإلنساف يف صبيع األحواؿ دبا يف ذلك كقت اغبرب،كال يبكن اغبديث عن قانوف       
البشر،كإذا َف نستطع أف مبنعها فإنو باإلمكاف اغبد من  ،فاغبرب حالة كاقعية من صنع"اإلنسانية"الرجوع إُف أصل ىذا اؼببدأ،أم 

أثارىا،كالعمل على عدـ انتهاؾ اإلنسانية اؼبتأصلة لدل كل الناس،كىذا ما تؤكده بوضوح األحكاـ الدكلية،عرفية كانت أـ مكتوبة،إذ 
ت البشرية ككرامتها حىت يف أشد من خبلؿ احًتاـ شرفهم كدمهم كماؽبم كصيانة الذا" معاملة الضحايا بإنسانية"تقضي بوجوب 

.  158الظركؼ قسوة كأكثرىا ضراكة

،كيلعب دكرا رئيسيا يف احًتاـ كضباية حقوؽ اإلنساف كحرياتو 159كيعد ىذا اؼببدأ من اؼببادئ األساسية يف القانوف الدكِف اإلنساين   
يف إلزامية األخذ بو كتطبيقو يف اغباالت اليت ال تعاعبها أثناء اغبرب كالنزاعات اؼبسلحة،كتكمن أنبية ىذا اؼببدأ من الناحية القانونية 

اتفاقيات دكلية،أك عند نشوب حرب كاف احد أك كبل طرفيها من الدكؿ غَت اؼبوقعة على ىذه االتفاقيات،كيف سبيل اغبفاظ على 
كال يستطيعوف ضبل مقتضيات اإلنسانية،وبظر على األطراؼ اؼبتحاربة استهداؼ األشخاص الذين ال يشاركوف يف القتاؿ 

. السبلح،انطبلقا من مبدأ اؼبعاملة اإلنسانية 

كبناءا على ذلك،ال يبكن أف يربر استهداؼ من َف يشارؾ يف القتاؿ،كال أكلئك الذين أصبحوا خارج حلبة القتاؿ كال يستطيعوف ضبل 
.  160السبلح

                                                           
   
داو يذخم فٙ انمإٌَ اإلَضاَٙ انذٔنٙ ػهٗ اصتخ"ٚسلخ ػًّ ِذسخخ فٟ وزبةانمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ،تطٕرِ ٔيثادئّ،أظش ،خبْ ط ثى١ز١ٗ،- 

 .    ِسّٛد شش٠ف اٌجغ١ٟٛٔ،ؽجؼخ.رسش٠ش ،ااألصهحح،
   
 :ِٕشٛساد اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّشاإلصالو ٔانمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ،،أٔظش ػبِش اٌضِبٌٟ،- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q. 
   
 .اٌّشخغ اٌغبثك ٔفظ- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara
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لألشخاص المحميين في جميع "دأ عندما نصت على أنوعلى ىذا اؼبب 27يف اؼبادة  1949كأكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ      
". األحوال حق االحترام ألشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدىم،ويجب معاملتهم في جميع األوقات معاملة إنسانية

كمعاملتهم بإنسانية،كحظر كيفرض ىذا اؼببدأ على األطراؼ اؼبتنازعة القياـ بثبلثة كاجبات حياؿ ضحايا اغبرب تتمثل يف احًتامهم،   
إخضاعهم ألعماؿ العنف كالقسوة،كتنص اتفاقية جنيف األكُف لتحسُت حاؿ اعبرحى كاؼبرضى بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف لعاـ 

يجب "بالنص على أنو 12،على ضركرة معاملة ضحايا اغبرب معاملة إنسانية يف صبيع األكقات،كىذا ما أكدت عليو اؼبادة 1949
ألحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرىم من األشخاص المشار إليهم في في جميع ا

...".  161المادة التالية،وعلى طرف النزاع الذي يكون تحت سلطتو أن يعاملهم معاملة إنسانية

،يف تعبَت عن السعي غبماية 162ليات اغبربيةكما وبظر ىذا اؼببدأ عدـ كضع حدكد كقيود على استعماؿ العنف كالقسوة أثناء العم   
الوسائل كاألساليب األكثر إنسانية –مصاٌف اإلنساف ككرامتو،كىو يلقي على األطراؼ اؼبتنازعة التزامات بضركرة ازباذ إُف أقصى درجة 

اإلنسانية ىي اغبد األدىن عند خوض العمليات العسكرية،كىكذا يعرب مبدأ اإلنسانية عن جوىر كمضموف القانوف اإلنساين،فاؼبعاملة 
 من اؼبتطلبات اليت وبميها القانوف الدكِف اإلنساين،كاليت تتيح لؤلشخاص غَت اؼبشًتكُت يف القتاؿ كللسكاف اؼبدنيُت أف يعيشوا كيبقوا

. كمنعها على قيد اغبياة على األقل،كذلك فإف العمل اإلنساين ال يقتصر على زبفيف اؼبعاناة بل إنو يسعى إُف الوقاية منها

 ":الضرورة العسكرية"مبدأ الضرورة الحربية -ب

إف اغبرب ىي حالة تناقض مع اغبالة الطبيعية للمجتمع،أأال كىو السلم،كال يسوغ نشوء اغبرب إال بوجود ضركرة ،إذ ال يبكن       
اليت تستخدمها دكلة إلجبار دكلة القوؿ بأف تكوف اغبرب ىدفا يف حد ذاهتا،فاغبرب ىي كسيلة،بل هبب أف تكوف الوسيلة األخَتة 

بشأف حظر  1868أخرل على اإلذعاف كاالستسبلـ،كيشَت إُف ذلك الفهم اؼبشًتؾ بُت دكؿ العاَف كما جاء يف إعبلف بطرسربغ لعاـ 
إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليو الدول "استعماؿ بعض القذائف يف كقت اغبرب،كالذم أسى قاعدة مفادىا

". ناء الحرب ىو إضعاف قوات العدو العسكرية،لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق ىذا الغرض أث

فاغبرب إذا تنطوم على استخداـ ما يلـز من سبل اإلكراه للوصوؿ إُف تلك النتيجة،كبالتاِف فإف كل العنف الذم ال ضركرة لو     
.  163منو،كيصبح ؾبرد عمل كحشي لتحقيق ىذا اؽبدؼ إمبا ىو عنف ال غرض

الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها ال تترك وقتا كافيا لألطراف "أصبع فقهاء القانوف الدكِف على تعريف الضركرة اغبربية بأهنا
ال المتحاربة الختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها،أو ىي األحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفع

". 164معينة على وجو السرعة بسبب موقف،أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظة

: كاتفق الفقو كالقضاء الدكليُت على أف الضركرة العسكرية ؿبكومة كمقيدة بعدة شركط قانونية كىي 

                                                           
   
  .   ،ص    ؽجؼخ ،انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ،يثذأ اإلَضاَٛحأٔظش ِسّذ فٙبد اٌشالٌذح،-
   
 .  اٌّشخغ اٌغبٌك،صانًثادئ األصاصٛح نهمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، - 
   
 ِٕشٛساد اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش رب،يذخم نهمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ،ضٕاتط تحكى خٕض انحأٔظش فش٠زظ وبٌغٙٛفٓ ٚئ١ٌضاث١ث رغغفٍٕذ،- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q. 
   
 .  ص ،    ِإعغخ اٌسك،ؽجؼخ دنٛم تذرٚثٙ حٕل انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ،أٔظش ٔبطش اٌش٠ظ،- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara
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شتباؾ اؼبسلح بُت قوات االحتبلؿ ارتباط قياـ ىذه اغبالة بسَت العمليات اغبربية خبلؿ مراحل القتاؿ بُت اؼبتحاربُت،أك غبظة اال-أ
. كاؼبقاكمة،كلذلك ال يبكن اإلدعاء بتوافر الضركرة اغبربية يف حالة اؽبدكء كتوقف القتاؿ

الطبيعة اؼبؤقتة كغَت الدائمة للضركرة اغبربية،كإمبا ىي بالنظر لطابعها االستثنائي،ليست أكثر من حالة كاقعية تبدأ ببداية الفعل -ب
،كلكن كتنتهي بنهايتو  ،زالت ىذه الضركرة بنتهاء التدمَت أثناء اؽبجـو كزكالو،فإذا ما كاف مربر ىذه الضركرة مثبل تدمَت منزؿ لصد ىجـو

. ال هبوز تدمَت اؼبنزؿ بعد انتهاءه

سلحة أال تكوف اإلجراءات اؼبستخدمة لتنفيذ حالة الضركرة ؿبظورة دبوجب أحكاـ كقواعد القانوف الدكِف كالتذرع باستخداـ األ-ت
. احملرمة دكليا أك قصف كإبادة السكاف اؼبدنيُت أك عمليات الثأر كاالقتصاص من اؼبدنيُت كفبتلكاهتم حبجة الضركرة العسكرية 

أف ال يكوف أماـ القوات اؼبتحاربة يف حالة الضركرة أم خيار بتحديد طبيعة كنوع الوسائل سول اليت استخدمت بالفعل،حاؿ  -ث
اغبربية،كاليت تسمح باستخداـ كسائل متفاكتة الضرر،مثل استخداـ كسيلة االستيبلء كاؼبصادرة للممتلكات كإجراء  قياـ كتوافر الضركرة

بدؿ عن التدمَت أك األسر بدال من القتل ،كهبب يف ىذه اغبالة على القوات اؼبتحاربة العزكؼ عن التدمَت أك القتل،كاللجوء إُف 
. استخداـ البدائل األخرل األقل ضررا

،كَف يأت ذلك 165كقد قررت أحكاـ القانوف الدكِف كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين اػبركج عن حالة الضركرة اغبربية كاستثناء     
االستثناء على إطبلقو،بل قيدتو دببدأم التناسب كتقييد كضبط كسائل إغباؽ الضرر باػبصم،كبالتاِف يتعُت على األطراؼ اؼبتحاربة أف 

تبار ضركرة أف تتماشى الوسائل اليت قد تستخدمها مع ما ىو جائز كمسموح ؽبا كفقا ألحكاـ القانوف الدكِف تأخذ بعُت االع
. اإلنساين،كيف صبيع األحواؿ هبب أف يكوف اؽبدؼ من كراء الضركرة اغبربية ربقيق مزايا عسكرية

كأحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين حبجة الضركرة  كعلى سبيل الذكر،ىناؾ أمثلة عديدة على انتهاؾ االحتبلؿ اإلسرائيلي ؼببادئ
اغبربية،كقصف كتدمَت منازؿ اؼبدنيُت يف قطاع غزة،كتدمَت األراضي الزراعية فبا يؤدم إُف حرماف اؼبواطنُت من مصدر قوهتم،األمر 

أن تدمر أي ممتلكات يحظر على دولة االحتالل "من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على انو 53الذم ربظره بوضوح اؼبادة 
خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات،أو بالدولة أو السلطات العامة،أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية،إال إذا 

". كان الضرورات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير

كفقا -،متذرعة باف ىناؾ ضركرة عسكرية إلقامتوكيبثل قياـ إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصرم انتهاكا صارخا ؽبذا اؼببدأ     
كونو يبنع الفلسطينيُت من شن ىجمات يف داخل إسرائيل من زاكية اغبقائق األمنية اإلسرائيلية،كأف البناء مؤقت يهدؼ -إلدعاءاهتا

يوليو  09اريخ ؼبنع كقوع ىجمات يف داخل إسرائيل نتيجة للحدكد القابلة لبلخًتاؽ،كقد أصدرت ؿبكمة العدؿ الدكلية بت
،كىي أحد أىم األجهزة الرئيسية القضائية لؤلمم اؼبتحدة رأيا استشاريا حوؿ التبعات القانونية لبناء اعبدار يف األراضي 2004

،اك االعتبارات األمنية اليت تتذرع هبا إسرائيل ،كذلك من خبلؿ تفنيدىا "الضرورات العسكرية"الفلسطينية احملتلة،تناكلت فيو تقييم 
اجبات كالتزامات إسرائيل كقوة احتبلؿ كفقا ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين،كاعتربت احملكمة ؿباكلة إسرائيل ضم األراضي لو

. من اؼبخلفات اعبسيمة للقانوف الدكِف اإلنساين " جدار الضم أو الفصل العنصري"الفلسطينية من خبلؿ بناء اؼبستوطنات كبناء 

                                                           
   
 .  اٌّشخغ اٌغبٌك،ص انًثادئ األصاصٛح نهمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، - 
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، كالذم أكدت عليو ؿبكمة العدؿ الدكلية بأنو تسبب يف "نظام اإلغالق المرافق لبناء الجدار"على  كينطبق ىذا التوصيف أيضا   
إغباؽ الضرر دبئات أالؼ الفلسطينيُت كحرماهنم من حقوقهم األساسية،باإلضافة إُف انتهاكو الصارخ ألحكاـ كقواعد القانوف الدكِف 

يد بالرأم االستشارم حملكمة العدؿ الدكلية،كالذم يؤكد أف إسرائيل ملزمة لوضع اإلنساين ،كعلى الرغم من ذلك رفضت إسرائيل التق
 حد النتهاكها لبللتزامات الدكلية الناشئة عن بناء اعبدار،كىو ما يؤكد على انطباؽ اتفاقية جنيف الرابعة كاؼببادئ كاؼبواثيق الدكلية

ق على األراضي الفلسطينية احملتلة،ضاربة بذلك برأم احملكمة كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كاليت سبثل إسرائيل طرفا فيها،كملزمة بتطبيق
. 166عرض اغبائط

": النسبية"مبدأ التناسب -ج 

يقصد هبذا اؼببدأ مراعاة التناسب ما بُت الضرر الذم قد يلحق باػبصم كاؼبزايا العسكرية اؼبمكن ربقيقها نتيجة  الستخداـ القوة      
العسكرية،كيسعى مبدأ التناسب إُف إقامة التوازف بُت مصلحتُت متعارضتُت نبا اإلنسانية كالضركرة اغبربية،فتتمثل  أثناء سَت عملياهتا

األكُف فيما سبليو مقتضيات اإلنسانية حينما ال تكوف ىناؾ حقوؽ أك ؿبظورات مطلقة،بينما تتمثل الثانية فيما سبليو اعتبارات الضركرة 
. العسكرية

بدأ للتوازف بُت مفهومُت متعارضُت نشأ عنهما مبدأ القانوف الدكِف اإلنساين، القاضي باحًتاـ الفرد كاحًتاـ سبلمتو كبتجسيد ىذا اَف
إُف أقصى حد فبكن،ليوازف النظاـ العاـ يف كقت اغبرب مع اؼبتطلبات العسكرية،فاإلنسانية تفرض احًتاـ الضحايا كعدـ الثأر 

نسانية كاليت ال هبوز معها االستخداـ الغَت متناسب للقوة من خبلؿ االحتجاج باؼبقتضيات منهم،كالضركرة تقيدىا الضوابط اإل
. العسكرية اجملردة

ىذا اؼببدأ كاليت نصت على  22دبوجب اؼبادة  1907167كأقرت الئحة الىام اؼبتعلقة بقوانُت كأعراؼ اغبرب الربية لعاـ      
" إلحاق الضرر بالعدوليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل :أنو

اؼبلحقاف باتفاقيات جنيف األربعة،لتعزيز كفالة كاحًتاـ مبدأ التناسب يف صبيع  1977كجاءت أحكاـ الربكتوكوالف اإلضافياف لعاـ 
ؼبسلحة كاػباص باؼبنازعات ا 1977العمليات العسكرية منعا ؼبعاناة اؼبدنيُت اليت ال ضركرة ؽبا،فأكد الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 

: تعتبر األنواع التالية،من بين ىجمات أخرى،بمثابة ىجمات عشوائية"على أنو 51الدكلية،يف الفقرة اػبامسة من اؼبادة 

اؽبجـو قصفا بالقنابل،أيا كانت الطرؽ كالوسائل،الذم يعاًف عددا من األىداؼ العسكرية الواضحة التباعد كالتميز بعضها عن -أ
مدينة أك بلدة أك قرية أك منطقة أخرل تضم تركزا من اؼبدنيُت أك األعياف اؼبدنية على اهنا ىدؼ عسكرم البعض األخر كالواقعة يف 

. كاضح

كاؽبجـو الذم يبكن ػأف يتوقع منو،أف يسبب خسارة يف أركاح اؼبدنُت أك إصابة هبم أك أضرارا باألعياف اؼبدنية،أك أف وبث خلطا -ب
اكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلك اؽبجـو من ميزة عسكرية ملموسة كمباشرة،حيث تؤكد ىذه من ىذه اػبسائر كاألضرار،يفرط يف تج

                                                           
   
ٚسلخ ثسث١خ ِذسخخ ػّٓ انٕضغ انمإََٙ نهحصار انًفرٔض ػهٗ غزج فٙ إطار أحكاو انمإٌَ انذٔنٙ انًؼاصر،أٔظش ثٓ طغ١ش ػجذ اٌِّٛٓ،- 

،ثى١ٍخ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ     ٔٛفّجش    -  :،٠ِٟٛ  انحصار ػهٗ غزج ٔانمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ: اٌٛؽٕٟ اٌثبٌث زٛي اٌّشبسوخ فٟ فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ

 .اٌغ١بع١خ ثدبِؼخ زغ١جخ ثٓ ثٛػٍٟ شٍف
   
 ،أٔظشد،     ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً زٛي ِؼب٘ذح ال٘بٞ ٌغٕخ - 
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ع اؼبادة على حظر توجيو اؽبجمات العشوائية اليت ال سبيز بُت اؼبقاتلُت كاؼبدنُت ،لتؤكد على تعزيز ككفالة احًتاـ مبدأ التناسب يف صبي
. 168رة ؽباالعمليات العسكرية منعا ؼبعاناة اؼبدنُت اليت ال ضرك

كتكريسا ؼببدأ التناسب،يفرض القانوف الدكِف اإلنساين على األطراؼ اؼبتحاربة ازباذ االحتياطات البلزمة لتفادم إغباؽ الضرر       
بالسكاف اؼبدنُت كاألعياف كذلك باالمتناع عن القياـ بأم ىجـو يتوقع منو أف يسبب خسائر بشرية يف صفوؼ اؼبدنُت أك أضرارا 

اؼبدنية،أك أف ينتج عن ىذا اؽبجـو خسائر كأضرار ال تتناسب مع اؼبيزة العسكرية اؼبراد ربقيقها،كبالتاِف هبب إلغاء أك إيقاؼ باألعياف 
أم ىجـو يتضح أف ىدفو غَت عسكرم،أك أف اؽبدؼ يتمتع حبماية خاصة دبوجب أحكاـ اغبماية اليت توفرىا قواعد القانوف الدكِف 

كاؼبمتلكات الثقافية،كيعترب اؽبجـو العشوائي من النوع اؼبشار إليو أعبله جريبة حرب،ككذلك الشأف بالنسبة إُف  اإلنساين لؤلعياف اؼبدنية
اؽبجـو على اؼبنشآت اليت ربتوم على قول خطرة،باؼبعٌت الوارد يف الربكتوكوؿ األكؿ،كىي جرائم تقتضي مبلحقة كؿباكمة مرتكبيها يف 

.  .1977من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ 169 52كدت عليو نص اؼبادة داخل دكؽبم أك خارجها،كىذا ما أ

يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منو أن يسبب بصورة " كتأكيدا على نفس اؼببدأ،تقر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين العريف على أنو   
ة من ىذه الخسائر أو األضرار عارضة خسائر في أرواح المدنين أو إصابات بينهم،أو أضرارا باألعيان المدنية،أو مجموع

". ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنو من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

اػباص حبظر استعماؿ بعض القذائف  1968كبالرجوع إُف االتفاقيات الدكلية هبذا الشأف ، قبد ما أقره إعبلف ساف بيًتسبورغ لعاـ 
روع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليو الدول أثناء الحرب ىو إضعاف قوات العدو الهدف المش"يف كقت اغبرب قاعدة مفادىا

، كقد تتجاكز الدكلة اؼبعتدية ىذا اؼببدأ إذا استخدمت أسلحة تزيد بدكف مربر من أالـ األشخاص الذين أصبحوا عاجزين ".العسكرية
من "ذكور،كلنصوص اتفاقية الىام اليت أكدت على انوعن القتاؿ أك ذبعل موهتم ؿبتوما،كيف ىذا االستخداـ ـبالفة لئلعبلف اَف

". المحظورات استخدام األسلحة والقذائف والمواد التي من شانها إحداث أالم مفرطة

حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار "بالنص على أف 35يف اؼبادة  1977كأكد على ذلك الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لسنة     
 تقيده قيود،يحظر استخدام األسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث وسائل القتال ليس حقا ال

إصابات أو أالم ال مبرر منها،يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال،يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية 
". أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد

                                                           
      
٠بؽبد اٌّّىٕخ ػٕذ اخز١بس ٚعبئً ٚأعب١ٌت اٌسشة ٌّٕغ ئٌسبق خغبئش ثبٌّذ١ٔٓ أٚ ئٌسبق ٌزٌه ٠زطٍت ٘زا اٌّجذأ ِٓ وً اٌّؼ١١ٕٓ ارخبر وبفخ االزذ- 

أٚ اٌؼبِخ  األرٜ ثُٙ أٚ األػشاس ثبٌّّزٍىبد اٌّذ١ٔخ ثشىً ػشػٟ ،٠ٚمزؼٟ ٘زا اٌّجذأ أْ رزالءَ أػّبي اٌمظف ٚاٌزذ١ِش ٚاٌزخش٠ت ٌٍّّزٍىبد اٌخبطخ

ٚاد االززالي اإلعشائ١ٍٟ ٌغب٠خ اٌؼشٚسح اٌسشث١خ ِغ ِزطٍجبد ٚازز١بخبد اٌّذ١ٔٓ،ٚثبٌزبٌٟ فال ٠دٛص ٌألساػٟ اٌضساػ١خ اٌدبسٞ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً ق

ء ٌالززالي ززٝ فٟ ظً ل١بَ ٚرٛافش ِجشساد اٌؼشٚسح أْ ٠زؼغف فٟ اعزخذاَ ٘زا اٌسك ٠ّٚظ ثبزز١بخبد اٌغىبْ ٠ٚسظش زشوزُٙ أٚ ٠إثش ػٍٝ ثمب

٠ٙب،وجٕبء خذاس اٌفظً،أٚ فظف إٌّبؽك اٌّسبر٠خ ٌٍّغزٛؽٕبد أٚ ع١بعخ ٘ذَ ٚرذ١ِش إٌّبصي اٌفٍغط١ٕ١خ ثسدخ اعزمشاسُ٘ فٟ األساػٟ اٌزٟ ٠م١ّْٛ ػٍت

اٌفٍغط١ٕ١ٓ فٟ ظشٚف ئٔغب١ٔخ طؼجخ خالفب ٌٍسّب٠خ اٌّمشسح ٌُٙ ثّٛخت أزىبَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ِّب ٠إدٞ ئٌٝ ٚػغ اٌّذ١ٔٓ "اٌذٚاػٟ األ١ِٕخ"

 . اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ،اٌّجبدب األعبع١خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ،اٌّشخغ اٌغبٌك،ص ساخغ فٟ رٌه   عٍغٍخ :اإلٔغبٟٔ
   
ال رىْٛ األػ١بْ اٌّذ١ٔخ ِسال ٌٍٙدَٛ أٚ ٌٙدّبد - "ػٍٝ أٔٗ     ِٓ اٌجشٚرٛوٛي اإلػبفٟ األٚي اٌٍّسك ثبرفبل١بد خٕجف ٌؼبَ    رٕض اٌّبدح - 

 .اٌزٟ ١ٌغذ أ٘ذافب ػغىش٠خ ٚفمب ٌّب زذدرٗ اٌفمشح اٌثب١ٔخ اٌشدع ٚاألػ١بْ اٌّذ١ٔخ  ٟ٘ وبفخ األػ١بْ

ٚاء رمزظش اٌٙدّبد ػٍٝ األ٘ذاف اٌؼغىش٠خ فسغت،ٚرٕسظش األ٘ذاف ف١ّب ٠زؼٍك ثبألػ١بْ ػٍٝ رجٍه اٌزٟ رغُٙ ِغبّ٘خ فؼبٌخ فٟ اٌؼًّ اٌؼغىشٞ ط- 

ان <٘ب اٌزبَ أٚ اٌدضئٟ أٚ االعز١الء ػ١ٍٙب أٚ رؼط١ٍٙب فٟ اٌظشٚف اٌغبئذح ز١ٓوبْ رٌه ثطج١ؼزٙب أٚ ثّٛلؼٙب أَ ثغب٠زٙب أَ ثبعزخذاِٙب،ٚاٌزٟ ٠سمك رذ١ِش

 .١ِضح ػغىش٠خ أو١ذح

د٠ُ ئرا ثبس اٌشه زٛي ِب ئرا وبٔذ ػٕذ ِب رىشط  ػبدح ألغشاع ِذ١ٔخ ِثً ِىبْ اٌؼجبدح أٚ ِٕضي أٚ أٞ عىٓ أخش أٚ ِذسعخ،ئّٔب رغزخذَ فٟ رك- 

 ".٠فزشع أٔٙب ال رغزخذَ وزٌهِغبّ٘خ فؼبٌخ ٌٍؼًّ اٌؼغىشٞ،فأٗ 
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يلتزم أي طرف سامي متعاقد،عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة للحرب أو " فنصت على أف  36أما اؼبادة 
إتباع أسلوب للحرب،بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع األحوال أو في بعضها ىذا الملحق البروتوكول أو أية 

". ا الطرف السامي المتعاقدقاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها ىذ

كمن األمثلة الصارخة على ذباكز إسرائيل للعديد من مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين اليت ربكم سَت العمليات اغبربية،كخصوصا مبدأم 
ت هبا قوات التناسب كالضركرة العسكرية عملية تدمَت ؿبطة توليد الطاقة الكهربائية كعدد من الطرقات كاعبسور كاؼبباين،اليت قاـ

،حيث جاءت تلك األفعاؿ 2006االحتبلؿ على إثر فقداف احد جنودىا قرب حدكد قطاع غزة يف أكاخر شهر يونيوا من العاـ 
متزامنة مع سلسلة من العقوبات اعبماعية اليت فرضت على السكاف اؼبدنُت يف قطاع غزة،كىي إجراءات ال تتناسب بتاتا مع مبدأ 

تطلبها ؿباكلة اإلفراج عن اعبندم اؼبفقود،كذلك فإف تلك اإلجراءات تتعارض مع قاعدة أمرة يف القانوف الضركرة العسكرية اليت ت
. الدكِف اإلنساين،أال كىي قاعدة التميز بُت األىداؼ اؼبدنية كالعسكرية

: مبدأ التمييز-د

من  48،حيث نصت اؼبادة 1977جنيف لعاـ  يعترب مبدأ التمييز حجر األساس ألحكاـ الربكتوكوالف اإلضافياف التفاقيات        
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألىداف " الربكتوكوؿ األكؿ على أف

ين العسكرية،ومن ثم توجو عملياتها ضد األىداف العسكرية دون غيرىا وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدن
ىذا اؼببدأ اؼبنبثق عن العرؼ الدكِف الذم ىو أساس قوانُت اغبرب كأعرافها،كيف صياغتو كإدراجو دبعاىدة دكلية ، " 17واألعيان المدنية

تأكيدا على أنبيتو أيا كانت ظركؼ النزاعات اؼبسلحة دكلية أـ غَت دكلية،كيتطلب ىذا اؼببدأ من أطراؼ النزاع اؼبسلح التمييز بُت 
دنُت كاؼبقاتلُت كبُت األعياف اؼبدنية كاألىداؼ ا يشكل ىدفا عسكرياالعسكرية كمراعاة ىذا اؼببدأ ال غٌت عنو لكفالة ضباية السكاف اَف

 .اؼبدنُت

كيقتضي مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت كغَت اؼبقاتلُت من جهة،كاألىداؼ العسكرية كاألعياف اؼبدنية من جهة أخرل،كأف ال تستهدؼ 
أك -اغبرب.أم اعبرحى كاؼبرضى كالغرقى كأسرل -بية اؼبدنُت كأكلئك األشخاص الذين أصبحوا غَت قادرين على القتاؿالعمليات اغبر

ليُت أفراد اػبدمات الطبية كالدينية سواء كانوا مدنُت أـ عسكريُت،كأفراد الدفاع الوطٍت كافراد منظمات اإلغاثة اإلنسانية الدكليُت كاؼبح
. اثةاؼبرخص ؽبم بأعماؿ اإلغ

كيف ما يتعلق باألعياف يوجب القانوف الدكِف اإلنساين على األطراؼ اؼبتحاربة االمتناع عن استهداؼ كل مبٌت ال يشكل ىدفا     
 عسكريا ،كلبص بالذكر السدكد كاحملطات النوكية لتوليد الطاقة الكهربائية،كاؼبمتلكات اليت ال غٌت عنها لبقاء السكاف اؼبدنُت على قيد

. كتوفَت اغبماية للمناطق اآلمنة كاحملايدة كمنزكعة السبلح،كاحملبلت غَت احملمية عسكريا كاألعياف الثقافيةاغبياة،

مدنبة "كيعطي القانوف الدكِف اإلنساين األكلوية ؼبنح الصفة اؼبدنية لؤلشخاص كاألعياف اؼبدنية،يف حاؿ ثار الشك حوؿ حقيقة صفتها 
هبب التصرؼ على اعتبار أف اؽبدؼ اؼبشكوؾ يف ىويتو ىو ىدؼ مدين ال هبوز ،كيف حاؿ كجود ىذا الشك أم عسكرية

                                                           
   
 :اٌٍّسك ثبالرفبل١بد خ١ٕف األسثؼخ ،ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٟ     أٔظش أزىبَ اٌجشٚرٛوٛي اإلػبفٟ األٚي ٌؼبَ - 

http//www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmI/5NTCCF 
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 استهدافو،كما كيبنع القانوف الدكِف اإلنساين القياـ هبجمات عشوائية،كيلـز أطراؼ النزاع بازباذ االحتياطات البلزمة للتثبت من طبيعة
. اؽبدؼ اؼبقصود مهاصبتو

: 171كىبلص مبدأ التمييز إُف ما يلي

. ظاىر اؼبقاتلوف دبظهر اؼبدنُتحظر ت*-

. حظر توجيو العمليات العسكرية ضد األىداؼ اؼبدنية أك السكاف اؼبدنُت*-

. حظر ارتكاب أعماؿ اػبطف الرامية أساسا إُف بث الذعر بُت السكاف اؼبدنُت كهتديدىم*-

األىداؼ العسكرية أك يف اختيار مكاف ىذه ربظر اؽبجمات العشوائية،حبيث هبب أف تتخذ صبيع االحتياطات البلزمة عند مهاصبة *-
األىداؼ من أجل تقليل اػبسائر كاألضرار اؼبدنية العارضة إُف اغبد األدىن،كهبب أال تزيد اػبسائر كاألضرار عن اؼبزايا العسكرية 

.  1977من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ  57اؼبلموسة كاؼبنتظرة من اؽبجـو ،كىذا ما أكدتو اؼبادة 

. وبظر استخداـ سبلح ذبويع السكاف اؼبدنُت التابعُت للخصم أك تدمَت اؼبواد األساسية كاألغذية اليت ال غٌت عنها لبقاء اؼبدنُت*-

. ال هبوز إحداث أضرار بالغة كاسعة االنتشار كطويلة األمد للبيئة الطبيعية*-

شآت احملتوية على مواد خطرة كاؼبنشآت النوكية السلمية،كوبظر اؽبجـو توفَت اغبماية اػباصة لؤلعياف الثقافية كاألشغاؿ اؽبندسية كاؼبن*-
. ت أثناء اؽبجـو للحفاظ على حياة اؼبدنُت.على دكر العبادة كتدمَت اآلثار

. حظر مهاصبة اؼبناطق اجملردة من كسائل الدفاع كاؼبناطق اؼبنزكعة السبلح كاؼبناطق اؼبأمونة كاحملايدة*-

. اد ؽبجـو ازباذ التدابَت كاالحتياطات أثناء اؽبجـو للحفاظ على حياة اؼبدنُتعلى القادة عند اإلعد*-

: مدى إلزامية الدول بااللتزام بنشر أحكام القانون الدولي اإلنساني والتعريف بو-2 

ئر يف األركاح البشرية إف اعبهل بأحكاـ  القانوف الدكِف اإلنساين يؤدم إُف انتهاكات جسيمة تًتتب عليها معاناة إنسانية كخسا       
كاؼبمتلكات يبكن تفاديها أك اغبد منها،إذا ما كاف ىناؾ علم مسبق بأحكاـ ىذا القانوف،فمثبل لن يتسٌت للضحايا أف يتمسكوا 
حبقوقهم اليت نص عليها القانوف الدكِف اإلنساين كأف يطالبوا هبا ما َف يكن لديهم العلم كالدراية بأحكاـ ىذا القانوف،كلضماف 

حصوؽبم على ىذه اغبقوؽ،البد أف يلم أيضا اؼبسئولوف عن العمليات العسكرية بأحكامو،كتأكيدا لذلك نصت اتفاقيات جنيف 
على أف تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف تنشر نص ىذه  144-127-48-47يف اؼبواد اؼبشًتكة  1949األربع لعاـ 

،كتتعهد 172 كقت السلم ، كما يف كقت اغبرب، كالتزاـ كافة أجهزة الدكلة بأحكامهااالتفاقيات على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا،يف
بصفة خاصة بإدراج دراستها ضمن برامج التعليم العسكرم،كاؼبدين إذا أمكن،حبيث تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها معركفة عبميع 

. السكاف،كعلى األخص للقوات اؼبسلحة،كأفراد اػبدمات الطبية كالدينية

                                                           
   
 .  اٌّشخغ اٌغبٌك، ص َضاَٙ،انًثادئ األصاصٛح نهمإٌَ انذٔنٙ اإلأٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، - 
   
انمإٌَ انذٔنٙ ٚأ٠ؼب اٌس١ّذٞ  أزّذ،.   ،ص     داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح،انًحكًح انجُائٛحانذٔنٛح،أٔظش زغٓ  عؼ١ذ ػجذ اٌٍط١ف،- 

ٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ،افبق ٚرسذ٠بد ،ِٕشٛسا اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ اٌسمٛق،خبِؼخ اٌج١شٚد اٌؼشث١خ،اٌمبْٔٛ اٌذاإلَضاَٙ ٔانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح،

 ،ص     اٌسٍجٟ،ث١شٚد،
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على ذات االلتزاـ،حيث نصت الفقرة األكُف من اؼبادة  1977نص الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ التفاقيات جنيف اؼبشار إليها لعاـ كما 
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقيات ونص :منو على 83

أوسع نطاق ممكن في بالدىا،وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن التعليم العسكري،وتشجيع على  "البروتوكول"ىذا الملحق
". السكان المدنين على دراستها حتى تصبح ىذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنين

ماهتا بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كقد أكدت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف أكثر من مناسبة على ضركرة هنوض الدكؿ بالتزا      
بت يف زمن النزاعات اؼبسلحة،كما أبرزت اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر مرارا أنبية نشر القانوف الدكِف اإلنساين،كطاؿ

. الدكؿ بتنفيذ التزاماهتا يف ىذا اجملاؿ

،فهو من أىم اآلليات اليت نصت 173د من أىم الوسائل لتعزيز ىذا القانوفكبذلك يتضح لنا جببلء أف نشر ىذا القانوف كالتعريف بو يع
عليها االتفاقيات الدكلية كأكدهتا ؾبموعة من القرارات الدكلية هبدؼ الوقاية من كقوع االنتهاكات اعبسيمة كللوصوؿ إُف ربقيق 

.  التطبيق األمثل ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين على األصعدة الوطنية

: مية نشر القانون الدولي اإلنسانيأه-3 

تطلب القانوف الدكِف اإلنساين من الدكؿ ضركرة نشر مبادئو كأحكامو كقواعده على أكسع نطاؽ فبكن،بل أكثر من ذلك فإف        
كلية األساسية نشر القانوف الدكِف اإلنساين ىو أحد أبرز االلتزامات الدكلية اليت تقع على عاتق الدكؿ اليت قبلت باؼبعاىدات الد

،كالنظاـ األساسي للمحكمة 1977اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين،كىي اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوالهتا اإلضافياف لعاـ 
.   174 1998اعبنائية الدكلية لعاـ 

ذا النشر من شأنو ربقيق علم كترجع أنبية ىذا االلتزاـ الذم حرصت على النص عليو اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين،إُف أف ق   
الكافة بو كخاصة العسكريُت من رجاؿ القوات اؼبسلحة سواء من اعبيش أك الشرطة،حيث تعد تلك الفئات ـباطبة بصورة مباشرة 

كب بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين،حيث يلتزموف باحًتاـ كتطبيق قوانُت كأعراؼ اغبرب كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين أثناء نش
. النزاعات اؼبسلحة اليت يشًتكوف يف القتاؿ فيها

كما أف االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين ضركرم أيضا للقادة كاغبكاـ كاؼبسئولُت حىت ال يقعوا ربت طائلة احملاكمة عن ارتكاب 
ك ما قد يتمتعوف بو من حصانات،كلذلك اعبرائم الدكلية حيث ال تعفيهم من اػبضوع للمحاكمة صفتهم الرظبية أك رتبهم العسكرية ،أ

. 175فالعلم بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين من شأنو كقايتهم كضبايتهم من االنزالؽ يف ـبالفات القانوف الدكِف اإلنساين

ات احملمية بقواعد العلم بالقانوف الدكِف اإلنساين أمر جوىرم لؤلفراد كاؼبدنيُت العادين شأهنم شأف اؼبقاتلُت،حيث أهنم يعتربكف الفئ-
  القانوف الدكِف اإلنساين،كأهنم الفئات اليت يستهدفهم باؼبخاطبة للنأم هبم عما يفعلو اؼبقاتلوف فيما بينهم،كلذا فالعلم بو من قبلهم

.  176من شأنو ربقيق الدراية بكافة حقوقهم كالتزاماهتم فيعرفوف ماؽبم من حقوؽ كما عليهم من التزامات ككاجبات

                                                           
   
سعبٌخ اٌّبخغز١ش فٟ اٌسمٛق،لغُ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ،و١ٍخ اٌسمٛق،خبِؼخ اٌششق آنٛاخ تطثٛك انمإٌَ اإلَضاَٙ انذٔنٙ ،أٔظش غ١ُٕ اٌمٕبص اٌّط١شٞ،- 

 .  ،ص    -   األٚعؾ،
   
اخ انًضهحح ٔتذرٚثٓا ػهٗ تطثٛمّ ٔتُظًّٛ ػهٗ أصاصّ ،انمإٌَ انذٔنٙ انُزاعتذرٚش لإٌَ ساخغ األعزبر ع١شج ثٛسخٛا،- 

 .   ،ص     ،اٌمب٘شح،اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت ،اإلَضاَٙ
   
 .   اٌّشخغ اٌغبثك،ص انًحكًح انجُائٛحانذٔنٛح،أٔظش زغٓ  عؼ١ذ ػجذ اٌٍط١ف، - 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

118 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

: تحقيق االلتزام بالنشركيفية -4 

: يتحقق االلتزاـ بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين عن طريق عدة أساليب منها ما يلي         

 

:  النشر اإلجباري في الجريدة الرسمية للدولة المخصصة لنشر القوانين-    

التفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين أك غَتىا كىذا النشر إجراء ضركرم كالـز يتم بعد االنتهاء من مراحل إبراـ ا         
ىا من االتفاقيات الدكلية،حيث يتم النشر يف اعبريدة الرظبية اليت تنشر فيها القوانُت بعد التوقيع كالتصديق عليها من الربؼباف  كإصدار

. 177لقانوف الداخلي للدكلةمن رئيس الدكلة،مث تنشر حىت يتحقق علم الكافة هبا كحىت تصبح نافذة يف ا

:  النشر في وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة-

وبقق ذلك علم كافة األفراد هبا،حيث أف تلك الوسائل أكسع انتشارا كأكثرىا رغبة يف تقبل األفراد ؽبا،أما االطبلع على اعبريدة       
لنشر،كالذم يتحقق أكثر عرب كسائل اإلعبلـ، كيف كلتا اغبالتُت وبقق النشر الرظبية فهو إجراء قانوين كاجب أكثر منو كسيلة للعلم كا

كىو ما وبقق مبدأ أساسيا من اؼببادئ العامة للقانوف  ،"علم الكافة باتفاقيات القانون الدولي اإلنساني "الغاية من كرائو كىو
 .178كف ال يغتفراؼبتعارؼ عليها بُت األمم اؼبتمدنة،كىو مبدأ ال يعذر أحدا عبهلو بالقاف

الصعوبات والعراقيل التي تعترض وتواجو نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني على المستوى الداخلي : المحور الثاني
والدولي 

سواء على  بل تتطلب تكثيف اعبهود تضافرىا، ليست مهمة سهلة، إف مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،       
تقف حاجزا أماـ ربقق ىذه اؼبهمة النبيلة  عراقيل الدكؿ من الناحيتُت لذلك تعًتض الداخلي للدكؿ،أك على الصعيد الدكِف،اؼبستول 

: ،كتتجلى يف

: العراقيل الداخلية-1 

ؽ بالتعريف يواجو القانوف الدكِف اإلنساين يف ؾباؿ نشر كتعزيز مبادئو ربديات عدة زبتلف من دكلة ألخرل، ال سيما ما يتعل       
باؼببادئ كالتوعية كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدل ،باإلضافة إُف مدل تأثَت الثقافة كالدين كاألخبلؽ 

 . على نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين 

دة القانون الدولي اإلنساني كمادة أساسية خلو المنظومة التربوية للتدريس لدى غالبية دول العالم الثالث من اعتماد ما-1 
لعل من أبرز اؼبعوقات كالصعوبات اليت تواجو نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين : وإجبارية في كافة أطوار مراحل التدريس 

من الدراسة، أك ضمن ىذه اؼبادة ضمن اؼبناىج الدراسية يف اؼبراحل األكُف  179على الصعيد الداخلي للدكؿ تكمن يف عدـ إدراج

                                                                                                                                                                                           
   
،اٌّشخغ ْا ػهٗ تطثٛمّ ٔتُظًّٛ ػهٗ أصاصّ ،انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙانُزاػاخ انًضهحح ٔتذرٚةتذرٚش لإٌَ ساخغ األعزبر ع١شج ثٛسخٛا، - 

 .   اٌغبثك،ص
   
 .  ،ص     داس إٌٙؼخ اٌؼشثٟ،اٌمب٘شح، انذٔنٙ انؼاو،انٕصٛط فٙ انمإٌَ أٔظش أثٛ اٌٛفب أزّذ،- 
   
 .   ،ص     ؽجؼخ اٌثب١ٔخ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح ،ايَظر٘ انخطأ فٙ انمإٌَ انجُائٙ ،أٔظش اٌؼطبس أزّذ طجسٟ ،- 
   
 ..،اٌّشخغ اٌغبثك اٌزوشيشكالخ انًؤصضاخ انؼايهح فٙ َشر ٔتؼزٚز انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ٔتطٕٚر أدائٓاأٔظش ِسّذ اٌطشاٚٔخ، - 
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مناىج جامعية معمقة،كما يعاب على منظومة التدريس لغالبية دكؿ العاَف الثالث،أهنا تدرس مادة القانوف الدكِف اإلنساين كمادة 
 اختيارية ككفرع  كضمن مواد القانوف الدكِف العاـ ،باإلضافة إُف خلو اؼبناىج اؼبدرسية من ذلك ،كإف جرت بعض اعبهود يف السنوات

األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي لتحقيق الغرض اؼبنشود،ىذا من جهة ، كمن جهة أخرل حصر تدريس ىذه اؼبادة بالدرجة األكُف 
لطلبة كليات القانوف فقط،دكف غَتىم من الطلبة،مع أف ىذه اؼبادة تكاد تكوف مهمة لكافة شرائح الطلبة على اختبلؼ 

ة كاالجتماعية،لذلك قبد خلو ىذه اؼبادة ضمن اؼبنظومة الًتبوية ،يقف عائقا أماـ نشر كتعزيز زبصصاهتم،السيما طلبة اؼبواد اإلنساين
. مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين 

: غياب الثقافة والوعي القانوني بالقانون الدولي اإلنساني -2 

اب الثقافة كالوعي القانوين،كذلك بسبب اػبلط ما من اؼبعوقات اليت تعًتم سبيل نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،غي       
بُت مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين،كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف،أك بسبب أف الكثَت من اجملتمعات ال تعتربه أكلوية بالنسبة ؽبا 

. ،كىذا راجع الختبلؼ الثقافة من ؾبتمع ألخر

،كما أهنا ال تعٍت 180ِف اإلنساين كأحكامو،ليس ؾبرد معرفة التشريعات كالنصوص القانونيةإف ثقافة الوعي القانوين دببادئ القانوف الدك
تلك اؼبناقشات النظرية كالندكات القانونية اليت تدكر بُت أكساط اػبرباء اؼبتخصصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين،كغَتىم من 

مات اؼبباشرة للمواطن،بل إف الوعي بأحكاـ كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين الفقهاء كرجاؿ القانوف،كاليت كثَتا ما تبدك خارج االىتما
كركن من -ىو صورة متمازجة كشاملة لكل أنواع الثقافة العامة يف اجملتمع ،كيف مقدمتها الوعي االجتماعي،كىذا يعٍت استيعاب اؼبواطن

ىداؼ من خبلؿ تصورات قانونية سليمة،بأف يتبٌت ىو بذاتو لكل ما يدكر حولو من عبلقات كمفاىيم  كأ–األركاف اؼبكونة للمجتمع 
،كأف يعتربه قيمة من القيم اليت وبًتمها ،كأف يتعامل مع كاجباتو بوصفها شيئا كجد ؼبصلحتو،كىو أمر لن يتأتى إال من خبلؿ كعيو 

.. بضركرة كجود القانوف يف حياتو،كبفائدتو،كبأنو جزء ال يتجزأ من مسؤكليتو الشخصية 

كال يكفي أف يسَت ؿبور التوعية بالقانوف الدكِف اإلنساين إُف حد تبسيط مفاىيمو بنشر الثقافة القانونية بُت ـبتلف فئات اجملتمع     
اؼبختلفة فحسب،بل ينبغي أف يتوازف ذلك الوعي مع ؿبور رفع اؼبستول الثقايف العاـ للمواطن بغية استيعاب القانوف دبختلف 

الدكِف اإلنساين،حبيث يتناغم كيتكامل احملوراف دبا وبقق تبسيط القانوف أمامو من ناحية،كرفع اؼبستول الثقايف  فركعو،السيما القانوف
العاـ لديو من ناحية أخرل،كبذلك يصبح قادرا على تقبل مبادئ كأحكاـ القانوف ،كبصفة عامة يصبح قادرا على تقبل أكامره كنواىيو 

. بشكل سليم

دئ القانوف الدكِف اإلنساين يشكل دكرا مهما يف نشر كتعزيز ىذه اؼببادئ ، غيابو وبوؿ دكف ربقيق الغاية إذف إف الوعي دببا    
اؼبنشودة من ذلك،إال أف ذلك ليس باألمر اؽبُت ،كلن يتأتى الوصوؿ إليو إال بوضع خطة قومية تنفيذية كاضحة تتساند كتتضافر فيها 

يئات كمؤسسات حكومية كغَت حكومية كفئات اجملتمع اؼبدين جنبا إُف جنب مع جهود صبيع شرائح كطبقات اجملتمع،من كزارات كه
مراكز البحوث كالدراسات كاإلعبلـ كاعبهاز التعليمي كالًتبوم اػباص،مع التأكيد على الدكر اؼبهم للمساجد كدكر العبادة كاؼبؤسسات 

ىي مؤسسات ذات تأثَت ىاـ ،كؽبا دكر حيوم يف تعبئة اؼبواطنُت  الدينية،كالتسليم بأف دكرىا ال يقتصر على أداء العبادات فقط،بل
. كهتيئتهم النفسية لتقبل الواجبات اليت يفرضها القانوف على اعبميع

                                                           
   
ٌشجبة ٚاٌّشوض ثشٔبِح ئػشف زمه ٌشجبة ِظش ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّدٍظ اٌمِٟٛ يثمافح انٕػٙ تانمإٌَ،:دػٕج نهحٕار حٕلأٔظش،خبٌذ اٌمبػٟ،-

 .  ،ص     اٌّظشٞ ٌز١ّٕخ اٌٛػٟ ثبٌمبْٔٛ،
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:  أثر الثقافة واألخالق على نشر مبادئ القانون الدولي-3 

. 181ؽ كملكة احملاكمة عند اإلنسافتعٍت الثقافة صبلة اؼبعارؼ اؼبكتسبة اليت تسمح بتطوير اغبس النقدم كالذك         

كلكن كوف الثقافة  . كىذه اؼبعارؼ اؼبكتسبة يتلقاىا اؼبرء منذ غبظة كالدتو حىت غبظة كفاتو، كىكذا فالثقافة ىي صبلة معارؼ مكتسبة
توجد يف كل ؾبتمع  فإنو، ألنو إذا كاف الفرد يبدأ ثقافتو من مستول الصفر عند كالدتو، مكتسب ال يعٍت أهنا فردية أك شخصية حبتة

. االجتماعية،العقلية)درجة معينة من الًتاكم الثقايف على شكل عادات كتقاليد كقيم يبكن أف نطلق عليها أسم 

التنشئة االجتماعية)كيتلقاىا كل فرد أثناء طفولتو عرب عملية  مث يتابع تلقيها كالتأثر هبا بعدئذ يف ، يف نطاؽ األسرة كاؼبدرسة كاغبي 
ككل ذلك يدخل يف مكونات  . (اٍف... الدائرة الوظيفية، اعبمعية، اغبزب، اؼبعمل، النادم)سات االجتماعية األخرل نطاؽ اؼبؤس

االختبلط باآلخرين، التجربة، القراءة، السفر)ثقافتو الفردية باإلضافة إُف مكونات شخصية أخرل مثل   

:ب الفردم كاعبانب اجملتمعي من الثقافةكمن الطبيعي أف تتأثر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين باعباف . 

  :ففي مجال الثقافة الفردية -1 

 قبد اعبنود اؼبثقفُت كاؼبتعلمُت قادرين على تفهم العدك كمعاملة جنده كمواطنيو بركح أكثر إنسانية من اعبنود األميُت  

ف الدكِف اإلنساين ىي أمر متيسر للجنود اؼبثقفُت كمن جهة ثانية فإف إمكانية االطبلع على القواعد األساسية للقانو، ىذا من جهة
كقد أدركت اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف جنيف أنبية إدخاؿ أحكاـ القانوف الدكِف  . كلكنها غَت متيسرة لغَتىم، كاؼبتعلمُت

فضمنت اتفاقيات جنيف األربع مادة ، اإلنساين يف الثقافة العامة الوطنية على مستول اعبامعات كاؼبدارس الثانوية العسكرية كالعامة
كذلك بغية  (النشر)كما أهنا أخذت تصدر ؾبلة دكرية بعدة لغات ربمل عنوانان معربان يدؿ سبامان على اؽبدؼ منها كىو ، تقضي بذلك

ـ يف سباس كخاصة لدل من تضعهم كظائفهم أك ظركفو، قبل اغبرب كأثناءىا، 182نشر الثقافة الدكلية اإلنسانية على أكسع مدل فبكن
. مباشر مع العدك

  .:وفي مجال الثقافة المجتمعية -2

االجتماعية  كذلك حسب العقلية ، كبعضها اآلخر أكثر عدكانية باؼبقابل، قبد أف بعض اجملتمعات أكثر مساؼبة من غَتىا        
لكنو اقتصر يف استخدامو ، لقرف السابع للميبلدكيبكن يف ىذا اجملاؿ أف نذكر مثبل أف اجملتمع الصيٍت قد اخًتع الباركد منذ ا . لؤلمة

ألف الثقافة الصينية اؼبتأثرة دببادئ الكونفوشيوسية كانت سبنع اللجوء ، كَف يستخدمو كسبلح متفجر أبدان ، على األسهم كاأللعاب النارية
حيث مت استخداـ ،  اؼبعركؼ ماركو بولوعن طريق الرحالة اإليطاِف، كظل األمر كذلك إُف أف انتقل سر الباركد إُف أكركبا، إُف القتل

 .الباركد كسبلح متفجر يف اؼبدافع كالبنادؽ منذ أكائل القرف الرابع عشر

سها كإذا انتقلنا إُف ؾباؿ اغبضارة كالثقافة اإلسبلمية فإننا قبد منظومات ثقافية رائعة تكرس قواعد القانوف الدكِف اإلنساين قبل أف يكر
 كالوفاء بالعهد كالرفق باألسرل، كمنع الغدر ، كمن ذلك احًتاـ إنسانية اإلنساف ، لسنُتالقانوف الوضعي دبئات ا

                                                           
Dictionnaire " le Robert " 1, p. 436/

   
 30- 

   
 .    -  -  اٌّدٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش،،أثر انثمافح ٔاألخالق ٔانذٍٚ فٙ انمإٌَ انذٔنٙ ،اإلَضاَٙ،أٔظش د،ازغبْ ٕ٘ذٞ- 
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كقد فطنت اللجنة الدكلية للصليب األضبر أخَتان إُف ىذا اؼبصدر الثرم من مصادر القانوف الدكِف اإلنساين فأصدرت منشوران مصوران 
، كاالن كأحداثان عربية مشهورة يف ؾباؿ تطبيق التعاليم اإلنسانية يف السلم كاغبربضمنتو أؽ "من ذاكرة التاريخ العريب اإلسبلمي " بعنواف 

. مع ما يقابل ذلك من قواعد القانوف الدكِف اإلنساين اؼبعاصر

 

 .:العراقيل الدولية-2 

:  كجو كتتجلى أنبها تواجو على اؼبستول الدكِف عراقيا تقف أماـ مهمة نشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين على أحسن         

: انتفاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء لخبراء ومختصين في مجال القانون الدولي اإلنساني -3 

إف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أظباء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين،يشكل عائق عند الرجوع إليهم       
لدكِف اإلنساين،كوف اػبربات اؼبتوفرة حاليا يف الغالب العاـ لديها،إؼباـ دببادئ القانوف الدكِف العاـ بسهولة كيسر لغايات نشر القانوف ا

،بينما ىناؾ قصور يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين،كال زالت ىناؾ مبادرات أكلية ؿبتشمة يف ىذا اجملاؿ مثل دليل اػبرباء يف ؾباؿ 
.   القانوف الدكِف اإلنساين الذم أصدرتو

 :ضعف الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال القانون الدولي اإلنساني -4 

 183باعتبار أف اؼبنظمات غَت اغبكومية ىدفها ليس رحبي ،فمن الطبيعي أف تواجو ىذه اؼبنظمات مشكل ندرة األمواؿ         
كن التغلب على مشكلة شح اؼبوارد اؼبالية كتوفَتىا من اؼبصادر ،فالتمويل ىو عصب اغبياة للمنظمات غَت اغبكومية،فكلما اـ

اؼبختلفة،كلما استطاعت ىذه اؼبنظمات أف ربقق الدكر اؼبنوط هبا،لذلك ال زالت مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين 
راسات اليت طبقت على اؼبنظمات غَت اغبكومية أحد أىم اؼبشكبلت اليت ىي يف أمس اغباجة للموارد اؼبالية،كلقد أثبتت كثَت من  الد

 .أف مشكلة التمويل ىي أىم اؼبشاكل اليت تعاين منها ىذه اؼبنظمات 

: غياب التنسيق والتشاور والدور التكاملي بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية -5    

حكومية ،كغَت حكومية ،سواء اغبكومات ،اعبمعيات نظرا لوجود أكثر من جهة تعمل يف ىذا اجملاؿ،كىي منظمات         
الوطنية،اللجاف الوطنية ،الصليب األضبر،بعض منظمات اجملتمع الدكِف،االرباد الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر،فنجد أف 

،حيث قبد على سبيل ىي غياب التنسيق كالتشاكر كالتشارؾ يف ؾباؿ نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين 184اؼبشكبلت كالتحديات
اؼبثاؿ أف بعض اعبمعيات الوطنية تتمتع بإمكانيات مادية كبَتة،يف حُت أف البعض يعاين من نقص يف ىذا اػبصوص،لنجد أف النقص 

. يف اإلمكانيات كاؼبوارد يقف حائبل أماـ تطوير األداء كأماـ نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين على الوجو األكمل

غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبؤسسات اغبكومية كاعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر يف كما أف     
العديد من البلداف،حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا ،األمر الذم يًتتب عنو نوع من االزدكاجية يف العمل كما يتبع ذلك من 

    .  ىدر للجهد كاؼباؿ كالطاقات
                                                           

   
 اٌّىزت اٌذٌٟٚ ٌٍدّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاالٔغب١ٔخج ٔدٔرْا  فٙ ػٕنًح انُشاط انخٛر٘ ٔانتطٕػٙ، ،انًُظًاخ غٛر انحكٕيٙ أٔظش وّبي ِٕظٛسٞ- 

 www.humanitarianibh.net/ ibh.paris@wanadou.fr: انًشار إنّٛ فٙ انًٕلغ 
   
 .،اٌّشخغ اٌغبثك اٌزوشيشكالخ انًؤصضاخ انؼايهح فٙ َشر ٔتؼزٚز انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ٔتطٕٚر أدائٓااٌطشاٚٔخ، أٔظش ِسّذ - 

http://www.humanitarianibh.net/
http://www.humanitarianibh.net/
mailto:ibh.paris@wanadou.fr
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إف بعض اؼبؤسسات سواء اغبكومية أك غَت اغبكومية ك العاملة يف ؾباؿ نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ليس لديها خطة 
لتحقيق ىذه الغاية،كىي تعتمد بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرية كاؼبسموعة كاؼبقركءة،علما أف بعض كسائل  185إعبلمية متكاملة

لك اؼبساحة اؼبناسبة كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف اإلعبلـ منها  ال تعطي ذ
. اإلنساين 

باإلضافة إُف أف ىذه اؼبؤسسات ال يوجد لديها يف ىذا اجملاؿ برامج تدريبية كافية للعاملُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،كإذا 
. ك من ربديد كاضح للفئات اؼبستهدفة من التدريب أك إعداد اغبقيبة التدريبيةكجدت ىذه الربامج فإهنا زبل

كما أف ىذه اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططها بشكل 
. ط عمل سنويةيهدؼ إُف تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء عالية ،كلعدـ كجود خط

: التداخل فيما بين االتفاقيات الدولية للقانون الدولي اإلنساني والسياسات التشريعية الوطنية المجلية للدول-6 

ما يعاب على بعض التشريعات الداخلية للدكؿ ،أهنا ال تتوافق  كاالتفاقيات الدكلية،إذ تتداخل معها،فتوجد فجوة ما بُت        
ص التشريعي النظرم،دبعٌت قبد أف الدكؿ اؼبصادقة تقريبا على كافة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين خصوصا التطبيق العملي كالن

اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه ،إال أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض 
 .فركضة على عاتق الدكؿ األطراؼالواقع بشكل يتفق مع االلتزامات اَف

كما أف اؼبؤسسات العاملة داخل الدكؿ ال تطبق االلتزامات اؼبفركضة على عاتقها خبصوص النشر كالتوعية بالقانوف الدكِف       
على أكسع اإلنساين على الوجو األكمل،فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كانت اتفاقيات جنيف تنص على الوجوب نشر القانوف الدكِف اإلنساين 

ضف .نطاؽ فبكن،إال أننا قبد أف ذلك يتم لقطاعات قليلة كؿبدكدة،كبدكف كجود برامج معمقة لبعض الفئات من العسكريُت كاؼبدنُت
 إُف ذلك أف أغلب البلداف َف تقم بالقدر الكايف من اؼبواء مات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكلية اؼبصادؽ

. ،كإذا كجدت ىذه اؼبراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنياعليها

أفاق المواجهة المستقبلية لنشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني في ظل المستجدات والتطورات : المحور الثالث
السريعة الحاصلة لهذا القانون 

الفركع اؼبهمة للقانوف الدكِف،كىو قانوف يتسم بالتطورات السريعة كاغباصلة  فبا ال شك فيو أف القانوف الدكِف اإلنساين ىو أحد     
خصوصا يف ظل ىذا العصر الذم يوصف بعصر القوة كالنزاعات اؼبسلحة،كىو ما يشكل يف األخَت عقبات عدة سواء على اؼبستول 

ؿ اليت تقف أماـ نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف الداخلي للدكؿ أك على الصعيد الدكِف، كحىت يتسٌت تذليل تلك الصعوبات كالعراقي
: كمن بينها.اإلنساين ال بد من كضع إسًتاتيجية ذات بعد يتسٌت من خبلؽبا تسهيل تلك اؼبهمة على أحسن كجو

: إدراج مادة القانون الدولي اإلنساني ضمن المنظومة التربوية لكل دولة كمادة إلزامية وإجبارية -1     

                                                           
   
 .ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك- 
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نبغي على كل دكلة من دكؿ العاَف،كخاصة الدكؿ النامية أف تدرج مادة القانوف الدكِف اإلنساين يف اؼبنظومة الًتبوية كمادة م           
امعي إجبارية كإلزامية يف كافة مراحل التطور الدراسي،بدءا من مرحلة التعليم االبتدائي ،كاؼبتوسط ،كالثانوم ،إُف غاية مرحلة التعليم اًف

. اؼببادئ لتعميق تلك 

كباعتبار أف  القانوف الدكِف اإلنساين يعٍت كافة شرائح اجملتمع سواء اؼبثقفة أك غَت اؼبثقفة،لذلك فتدريس ىذه اؼبادة ليس حكرا          
ئ فقط على طلبة القانوف يف مرحلة التعليم اعبامعي كما ىو معموؿ بو يف غالبية دكؿ العاَف الثالث،فالوعي بأحكاـ كقواعد كمباد

القانوف الدكِف اإلنساين كالتعريف بو ىو مطلب كافة الطلبة كالطالبات على مستول صبيع الشعب اليت ؽبا عبلقة كطيدة بالتطبيق 
العملي للقانوف الدكِف اإلنساين،كأخص بالذكر ؼبدل أنبية تدريس مادة القانوف الدكِف اإلنساين بالنسبة لطلبة كليات اإلعبلـ 

من ذلك ىو خلق الوعي كاؼبعرفة عند طلبة اإلعبلـ كالصحافة دباىية القانوف الدكِف اإلنساين كمدل ارتباطو كالصحافة،كلعل اؽبدؼ 
بالعمل الصحفي كاإلعبلمي كأنبية حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنساين يف الصراعات الدكلية كالنزاعات اؼبختلفة،كوف الصحفيُت 

. ؿ تواجدىم كتغطيتهم لؤلحداث يف ـبتلف اؼبناطق من خبل 186ىم الفئة األكثر تعرضا للمخاطر

إف اختيار كليات اإلعبلـ كالصحافة لتدريس القانوف الدكِف اإلنساين نابع أساسا من اؼبسؤكلية اليت تقع على عاتق ىذه           
ضغوط قاسية يف اؼبناطق الكليات يف تأىيل كتدريب اإلعبلميُت الذين ينهضوف بأعباء الرسالة اإلعبلمية،كسط ظركؼ معقدة ك

الساخنة اليت تشهد اغبركب كاؼبواجهات اؼبسلحة،األمر الذم يؤدم إُف سقوط العديد منهم سنوىم يؤدكف كاجبهم اإلعبلمي اؼبقدس 
. يف نقل األحداث بالكلمة كالصورة

ُف غرار كليات القانوف من أحل إذف من ىنا تكمن أنبية دمج القانوف الدكِف اإلنساين يف كليات الصحافة كاإلعبلـ ع         
اإلسهاـ يف نشر كتعزيز احًتاـ اؼببادئ العاؼبية اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف،كعلى كجو اػبصوص طلبة الصحافة كاإلعبلـ ليكونوا 

. على علم بالقوانُت كاألنظمة اليت توفر ؽبم اغبماية عند تغطية األحداث يف ظل اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة

من مراحل نشر القانوف الدكِف اإلنساين،يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين  187كوف التدريس مرحلة مهمةكؿ     
ضمن مناىج مدراس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية،مث تعميق تلك اؼببادئ يف اؼبراحل اعبامعية كيف الدراسات العليا اؼبتقدمة كمنهاج 

رعية تابعة ؼبقياس القانوف الدكِف العاـ،على أف يتم إعداد اػبطط الدراسية بالتعاكف مع اؼبدارس كاعبامعات مستقل كليس ضمن مادة ؼ
من جهة، كبُت ـبتلف اؼبؤسسات مهما كاف نوعها سواء حكومية أك غَت حكومية العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين 

رىا كتعزيزىا كقبل ذلك وبدد خطة الفئات اؼبستهدفة من التدريس كاؼبواضيع اليت هبب ،كذلك بغية ترسيخ تلك اؼببادئ حىت يسهل نش
. أف تشملها اػبطط الدراسية

:. إنشاء لجنة أو خلية تتضمن قاعدة بيانات وطنية متعلقة بالقانون الدولي اإلنساني على صعيد كل دولة-2     

. وشعبة الحماية /ءمة والنشر شعبة الموا:كينبغي أف تنقسم إُف شعبتُت نبا         

                                                           
   
 :ٔذٚح زٛي رذس٠ظ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ فٟ و١ٍبد اٌظسبفخ ثبٌدبِؼبد األسد١ٔخ،شجبة اٌذعزٛس - 

Ad-Dustour Newspaper 2014. 
   
 .،اٌّشخغ اٌغبثك اٌزوشيشكالخ انًؤصضاخ انؼايهح فٙ َشر ٔتؼزٚز انمإٌَ انذٔنٙ اإلَضاَٙ ٔتطٕٚر أدائٓاس ِسّذ اٌطشاٚٔخ،أٔع - 
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هتتم ىذه الشعبة بنشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين لكافة شرائح اجملتمع اؼبختلفة كفقا ؼبا : فبالنسبة لشعبة المواءمة والنشر     -
ُف مهاـ ككاجبات جاء يف اتفاقيات جنيف األربعة كتظم ىذه القاعدة مستشارين كمتخصصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، كتتج

: ىؤالء اؼبستشارين كاؼبتخصصُت فيما يلي

. التنسيق مع اعبهات ذات الصلة لنشر ثقافة القانوف الدكِف اإلنساين -أ    

. ربديد برامج دكرية تلفزيونية كإذاعية كطنية ككالئية متخصصة لنشر ثقافة كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين -ب   

. انوف الدكِف اإلنساين كنشرىا يف الصحف اليومية استكتاب متخصصوف يف الق-ج 

. السعي إلصدار دكرية فصلية تثقيفية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين بالتعاكف مع اعبهات ذات الصلة-د  

. السعي ؼبواءمة القانوف اعبنائي اعبزائرم مع القانوف الدكِف اإلنساين -ه

. ا يف االتفاقيات الدكلية التنبيو إُف آليات التنفيذ اؼبنصوص عليو-ل

التشريع الوطٍت مع االتفاقيات اليت تنظم إليها اعبزائر بتقدًن مقًتحات الستصدار قوانُت جديدة أك تفعيل بعض القوانُت  مواءمة-م
. القائم 

: فتتجلى اختصاصاهتا فيما يل:أما بالنسبة لشعبة الحماية

تياطات البلزمة اليت تنص عليها االتفاقيات الدكلية يف حايت اغبركب كالنزاعات عمل الدراسات البلزمة لتحديد اإلجراءات كاالح-أ  
اؼبدنُت النساء كاألطفاؿ كاألسرل كاعبرحى كاجملموعات الطبية –الدكلية اؼبسلحة كالنزاعات الداخلية خاصة اؼبتصلة بالفئات احملمية 

. األخرل اؼبنصوص على ضبايتهاكاجملموعات 

. نية الدكلية غبماية األعياف اؼبدنية كاؼبمتلكات الثقافية كالتعامل مع اآلليات القانونية ربديد األطر القانو-ب

. مل دراسات فيما يتصل بتحديد كتقييد استخداـ األسلحة يف النزاعات كمواقف القانوف الدكِف منهاع-ج

. ككرش العمل االتصاؿ باعبهات اؼبعنية باغبماية كإقامة الندكات كاللقاءات    -د

. لتنظيم لورش عمل لنشر ثقافة اغبماية كالتعريف بالفئات احملميةا-ه

. عمل دراسات لتحديد اؼبعايَت القانونية الدكلية غبماية البلجئُت كالنازحُت كفقان لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين-و

 .د النزاعات اؼبسلحة راسة النصوص القانونية كالتشريعات الوطنية اػباصة حبماية حقوؽ اؼبعاقُت أثناء كبعد-ل

  .دراسة االتفاقيات الدكلية ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنساين كالوصوؿ إُف توصيات بانضماـ اعبزائر أك عدمو-م

 

: الخاتمة
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يبكن القوؿ أف القانوف الدكِف اإلنساين على خبلؼ بعض فركع القانوف الدكِف ىو  كيف األخَت كعلى ضوء ما سبق ذكره،         
، بشاف ربسُت حالة اعبرحى من أفراد 1864نوف سريع التطور فقد مر برحلة طويلة من الزمن بدأت مع اتفاقية جنيف األكُف عاـ قا

القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف، مركرا بالعديد من االتفاقيات اليت صاغت قواعد غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة ،كاغبد من أساليب 
غبد من أثار اغبرب على األشخاص كاألعياف،ككصوال إُف تأسيس احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة كفقا التفاقية ككسائل القتاؿ،كبالتاِف ا

كىو ال يزاؿ إُف غاية يومنا ىذا يتأثر بالتطورات السريعة كاغباصلة لو دبوجب اؼبستجدات كالرىانات اليت باتت . 1998ركما لعاـ 
كباعتبار مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين .    معاير ربديد العبلقات الدكلية تبلحقو خاصة يف ظل بركز القوة كأحد 

:   ىي أحد اآلليات الوقائية ،فبل بد من تفعيل ىذه اآلليات،كبذلك سوؼ نقًتح توصيات التالية

 

: التوصيات والمقترحات

. كنشره كتعليمو على نطاؽ الواسع  ات اجملتمع اؼبختلفة،اؼبسانبة يف تنمية الوعي بالقانوف الدكِف اإلنساين بُت فئ-1 

دراسة القوانُت الوطنية ذات العبلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين كتقدًن االقًتاحات كاغبلوؿ اليت من شأهنا تطوير  ىذه التشريعات -2 
. ِف اإلنساين يف ظل التطورات الراىنةدبا يضمن مواكبتها للتطورات كاؼبستجدات السريعة كاغباصلة اليت يشهدىا القانوف الدك

كدبا يعزز  كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كعلى أكسع نطاؽ فبكن،-3 
ضوابط تقـو األمر الذم يتوجب معو إنشاء كحدات متخصصة باإلعبلـ كالنشر ضمن معايَت ك الثقافة كالوعي بتلك اؼببادئ كاؼبفاىيم،

حىت يبكن من خبلؿ اؼبؤشرات تطوير األداء اؼبؤسسي لعمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف  على مؤشرات أداء كاضحة،
. اإلنساين 

إقرار اػبطط كالربامج الكفيلة بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعميمو كالعمل على تنمية الوعي القانوين بأحكامو بُت ـبتلف -4 
. شرائح اجملتمع كأجهزة الدكلة 

البد للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كاليت تسعى لنشر مبادئو سواء كانت دكلية ،حكومية من أف -5 
ار العمل تعمل كفق النهج التشاركي كالتنسيق فيما بينها األمر الذم هبنب االزدكاجية يف العمل،كىدر الطاقات كاؼبوارد جراء تكر

. الواحد من قبل أكثر من مؤسسة،على أف يشمل التنسيق هبذا اػبصوص اؼبؤسسات العاملة يف اؼبيداف 

لكوف التدريس مرحلة مهمة من مراحل نشر القانوف الدكِف اإلنساين،يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين -6 
كية،مث تعميق تلك اؼببادئ يف اؼبراحل اعبامعية كيف الدراسات العليا اؼبتقدمة كمنهاج ضمن مناىج مدراس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثاف

مستقل كليس ضمن مادة فرعية تابعة ؼبقياس القانوف الدكِف العاـ،على أف يتم إعداد اػبطط الدراسية بالتعاكف مع اؼبدارس كاعبامعات 
ة أك غَت حكومية العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين من جهة، كبُت ـبتلف اؼبؤسسات مهما كاف نوعها سواء حكومي

،كذلك بغية ترسيخ تلك اؼببادئ حىت يسهل نشرىا كتعزيزىا كقبل ذلك وبدد خطة الفئات اؼبستهدفة من التدريس كاؼبواضيع اليت هبب 
. أف تشملها اػبطط الدراسية
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لنشر القانوف الدكِف اإلنساين لنشره،كوف ذلك يندرج بالدرجة األكُف يف إطار يتوجب أف ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة -7 
. مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع

مراجعة التشريعات النافذة ذات العبلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين كربديد مدل توافقها مع القانوف الدكِف اإلنساين،كتقدًن -8 
. إُف تطوير ىذه التشريعاتاؼبقًتحات اؽبادفة 

العمل على إهباد نوع من التوازف ما بُت التشريع الدكِف كالتشريع الوطٍت ، كذلك من خبلؿ اهباد نوع من اؼبراجعة التشريعية -9 
ص الوارد يف القوانُت للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن اهباد االنسجاـ ما بُت النص الوارد يف االتفاقيات الدكلية كالن

.  الوطنية،دبا يضمن عدـ كجود فجوة تشريعية ما بُت التطبيق العملي كالنص النظرم

. ربديد اآلليات كاإلجراءات الكفيلة بنشر كتعزيز كتنفيذ مضامُت القانوف الدكِف اإلنساين ككضع أحكامو موضع التطبيق العملي - 1

صص الدكلة يف ميزانيتها السنوية مبالغ كموارد كافية للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق ينبغي على الصعيد احمللي الوطٍت،أف تخ-11
كنشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،كوف اعبمعيات الوطنية للهبلؿ كالصليب األضبر ال تتقاضى من ميزانية بعض الدكؿ أم 

ررات كركاتب اؼبوظفُت،األمر الذم يشكل عائق أماـ ىذه اؼبؤسسات شيء يذكر،اك زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبق
. للقياـ بدكرىا على أحسن كجو 

دراسة كعقد الندكات كسائر األنشطة اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين داخل الدكلة كاؼبشاركة يف الندكات كاؼبؤسبرات كاألنشطة -12
. الدكلية باػبارج

كطنية على صعيد كل دكلة على حدل تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين  يتوجب إنشاء قاعدة بيانات-13
كاػبرباء كاالستشاريُت كإنشاء مراكز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،على أف يكوف اؼبركز مركز كطٍت ،يشارؾ فيو ـبتلف 

ية أك غَت الرظبية ،كيعقد سنويا على األقل مؤسبر سنوم يتم من خبللو استعراض شرائح النابغة يف ؾباؿ اؼبؤسسات اغبكومية الرسم
اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ككضع تصورات لكيفية ذباكز تلك اؼبشكبلت كاؼبعوقات 

. يف حاؿ كجودىا

ات الدكلية كالربكتوكوالت اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين كتقدًن اؼبقًتحات اؼبشاركة يف دراسة كمراجعة مشركعات االتفاقي-14
. كالتوصيات اؼبناسبة بشأهنا للجهات اؼبختلفة

لرفع من دكر كأداء كتطوير اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق كنشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين يتوجب على اعبهات اؼباكبة -15
منظمات اإلغاثة الدكلية اإلنسانية،اهباد برامج تدريبية ؼبساعدة -اللجنة الدكلية للصليب األضبر–ثل األمم اؼبتحدة كاعبهات الدكلية ـ

اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كنشره كتعزيزه كعلى تطوير أدائها يف ىذا اػبصوص،كتنفيذ بعض األنشطة 
. من خبلؿ الدعم اؼباِف أكمن خبلؿ تبادؿ اػبربات كالتجارب اليت تصب يف ىذا االذباه سواء

العمل على تنمية التعاكف كتبادؿ اػبربات مع اؼبنظمات الوطنية كاإلقليمية كالدكلية العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين -16
. كمساعدة اعبهات اغبكومية ذات العبلقة
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 اإلنساين،ال هبوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية،بل ال بد من إشراؾ عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف-17
منظمات اجملتمع اؼبدين كاػبرباء كبصفتهم الشخصية،ؼبا يف ذؼبك من أثر إهبايب،كوف منظمات اجملتمع اؼبدين تتمتع بشكل كبَت من 

. اؼبركنة يف العمل أكثر من اعبهات اغبكومية

. كومي كاعبهد الدكِف يف ؾباؿ نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين التنسيق بُت اعبهد اٌف-18

يوصى بإهباد آليات تعاكف كتنسيق مع ـبتلف كسائل اإلعبلـ من أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر مبادئ القانوف الدكِف -19
ف أجل التعريف القانوف الدكِف اإلنساين،كنشر الثقافة اإلنساين من أجل زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثبل يف كسائل اإلعبلـ اؼبرئية ـ

 كالوعي القانوين هبذا اجملاؿ اغبساس ،ككذا مساحة معينة يف كسائل اإلعبلـ اؼبقركءة كاؼبسموعة لنفس الغاية،على أف يتوُف بعض اػبرباء
الذم أصبحت كسائل اإلعبلـ تلعبو خصوصا يف ظل  يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين إعداد اؼبادة اإلخبارية،نظرا للدكر اغبيوم كاؽباـ

. ثورة االتصاالت كاؼبعلوماتية 

 :قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية/:

االتفاقيات الدولية  : أوال

. 1864اتفاقية جنيف االكُف لعاـ  -1   
 .بشأف حظر استعماؿ بعض القذائف يف كقت اغبرب 1868إعبلف بطرسربغ لعاـ   - 2 
 1907الئحة الاىام اؼبتعلقة بقوانُت كأعراؼ اغبرب الربية لعاـ  - -3 
 . 1949اتفاقية جنيف األربع لعاـ  -4 
 .1977اتفاقية جنيف لعاـ  -5 
 .كاؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية 1977كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف لعاـ  -6 
. 1998دكلية لعاـ النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية اؿ -7 

الكتب  : ثانيا
دراسات يف تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،جوانب الوحدة والتميز،ؿبمد نور فرحات، -01

 .2000القانوف الدكِف اإلنساين بدكف دار النشر،القاىرة،
دراسات في القانون الدولي ب ،ك د،مفيد شهاتاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعتو، ؿبمد عزيز شكرم، -02

. 2000دار اؼبستقبل العريب،القاىرة ،الطبعة األكُف ،اإلنساني،
،اؽبيئة الفلسطينية اؼبستقلة غبقوؽ اؼبواطن،سلسلة اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانِف القانون الدونزار أيوب، -03

 .2003دراسات قانونية،راـ اهلل،
 .2003دار النهضة العربية،القاىرة ،الطبعة الثانية،في القانون الجنائي ، نظري الخطأالعطار أضبد صبحي ، -04
 .2004دار النهضة العربية،القاىرة،المحكمة الجنائية الدولية،حسن  سعيد عبد اللطيف، -05
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 .2004دار النهضة العريب،القاىرة، الوسيط في القانون الدولي العام،أبو الوفا أضبد، -06
 ،2005،طبعة لدولي اإلنساني،مبدأ اإلنسانيةالقانون اؿبمد فهاد الشبللدة، -07
 .2005مؤسسة اغبق،طبعة دليل تدريبي حول القانون الدولي اإلنساني،ناصر الريس، -08
تدريس قانون النزاعات المسلحة وتدريبها على تطبيقو وتنظيمو على أساسو ،القانون الدولي سَتج بورجوا، -09

 .2006،القاىرة،اللجنة الدكلية للصليب ،اإلنساني
 .02،2008رقمالمبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني،لسلة القانوف الدكِف اإلنساين،س -10
: الرسائل الجامعية: ثالثا

رسالة اؼباجستَت يف اغبقوؽ،قسم القانوف العاـ،كلية اغبقوؽ،جامعة آليات تطبيق القانون اإلنساني الدولي ،غنيم القناص اؼبطَتم، -
 .2010-009الشرؽ األكسط،

 
: المقاالت والدراسات والملتقيات: ارابع

 .آليات احترام أحكام القانون الدولي اإلنساني، جريدة عمانوبي بن ناصر اػبصييب، -01
-14اجمللة الدكلية للصليب األضبر،،أثر الثقافة واألخالق والدين في القانون الدولي ،اإلنساني،د،احساف ىندم -02

09-1994. 
مدخل في القانون اإلنساني "كرقة عمل مدرجة يف كتاب،تطوره ومبادئو، القانون الدولي اإلنسانيجاف س بكيتيو، -03

 .1999ؿبمود شريف البسيوين،طبعة.ربرير ،االدولي على استخدام األسلحة،
كرقة الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة في إطار أحكام القانون الدولي المعاصر،بن صغَت عبد اؼبومن، -04

 الحصار على غزة والقانون الدولي اإلنساني: فعاليات اؼبلتقى الوطٍت الثالث حوؿ حبثية مدرجة ضمن اؼبشاركة يف
 .،بكلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي شلف2011نوفمرب  28-27:،يومي 

،جامعة اؼبؤسبر العلمي السنوم لكلية اغبقوؽالقانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية،اغبميدم  أضبد، -05
 .2005البَتكت العربية،القانوف الدكِف اإلنساين ،افاؽ كربديات ،منشورا اغبليب،بَتكت،

برنامج إعرؼ حقك لشباب مصر بالتعاكف بُت اجمللس ثقافة الوعي بالقانون،:دعوة للحوار حولخالد القاضي، -06
 .2008القومي للشباب كاؼبركز اؼبصرم لتنمية الوعي بالقانوف،

شبكة مساكاة كالت المؤسسات العاملة في نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني وتطوير أدائها،مشؿبمد الطراكنة، -07
 .2014للًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنية ،

 .منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبراإلسالم والقانون الدولي اإلنساني ،،عامر الزماِف، -08
منشورات ابط تحكم خوض الحرب،مدخل للقانون الدولي اإلنساني ،ضوفريتس كالسهوفن كإليزابيث تسغفلند، -09

 .اللجنة الدكلية للصليب األضبر
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اؼبكتب الدكِف ،المنظمات غير الحكومية ودورىا  في عولمة النشاط الخيري والتطوعي،  كماؿ منصورم -10
 .للجمعيات اػبَتية كاإلنسانية

:  الدستور األردنية،شباب باعبامعات الصحافةيات ندكة حوؿ تدريس القانوف الدكِف اإلنساين يف كل   -11

  - Ad-Dustour Newspaper 2014. 
 اإللكترونية والمواقع الفرنسية باللغة المراجع 

Dictionnaire " le Robert " 1, p. 436/ 
Ad-Dustour Newspaper 2014 
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q 
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q 
http//www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmI/5NTCCF 
www.humanitarianibh.net/ ibh.paris@wanadou.fr 

  

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara%200.nsf/html/5ZYG8
http://www.humanitarianibh.net/
mailto:ibh.paris@wanadou.fr
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 الحقائق لتقصي الدولية للجنة اإلنسانی  الدور

 الجزائر . وزو تيزي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري /  قارة وليد. أ

 

 

 :ملخص

 السلم هتديد يف تساىم اغباالت اليت أىم بُت من كاسع نطاؽ يف ربدث اليت اإلنساين الدكِف القانوف أحكاـ انتهاكات تعد
 االنفاذ بدرجة األكؿ اؼبقاـ يف فعاليتو تقاس الذم, بأسره القانوف الدكِف بكياف تتعلق ألهنا معقدة مشكلة فتلك ، ليُتالدك كاألمن

 فعالية التحقيق يف على تعمل دكلية رقابة أجهزة بوضع ، األكضاع ىذه ؼبعاعبة تتدخل اؼبعنية كل األطراؼ جعل الذم األمر ، الطوعي
 قانوين نص يعاعبو ، ربقيق جهاز بعث  1977/74الدبلوماسي   اؼبؤسبر ؿباكلة ذلك صورة ك ، اإلنساين كِفالد القانوف أحكاـ تنفيذ

الدكلية  اللجنة عن ربدثت حيث ، 1949 لعاـ جنيف اتفاقيات إُف اإلضايف 1977 الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ من 90 اؼبادة يف متمثل
 اإلضايف الربكتوكوؿ يف األطراؼ من الدكؿ دكلة عشرين موافقة كىو اؼبطلوب الشرط ربقيق بعد فعليا تشكلت اليت ك ، اغبقائق لتقصي
 يف أعضائها /06/ اللجنة ؽبذه القانونية الطبيعة حبث سنتناكؿ كعليو ، 1991انتخاب  اجتماع كعقد اختصاصها، على األكؿ

 خبصوص إعداد التقارير ك التوصيات إصدار ك يقالتحق يف ينحصر الذم اختصاصها طبيعة تبياف ك ، كتكوينها 25 بتاريخ  سويسرا
 اإلضايف كللربكتوكوؿ جنيف التفاقيات االحًتاـ على إعادة العمل كذلك ك ، اللجنة ىذه باختصاص معًتفة أطراؼ بُت يقع نزاع

 . اؼبتحدة األمم ةمنظم مع باألخص ك أخرل، دكلية ىيئات مع االقتضاء عند تعاكهنا إُف جانب ، اغبميدة مساعيها خبلؿ من األكؿ

 

:   مقدمة

لعل أىم ما ألتف حولو اجملتمع الدكِف للحد من آثار النزاعات اؼبسلحة ىو أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين اليت هتدؼ إُف ضباية 
.  األشخاص اؼبتضررين ك اؼبمتلكات اؼبدنية اليت ليس ؽبا عبلقة مباشرة بالعمليات العسكرية ك ال تشكل ضركرة عسكرية 

حيث تقع اؼبسؤكلية األكِف لتطبيق ىذه االتفاقيات على عاتق الدكؿ األطراؼ يف مواثيق القانوف الدكِف اإلنساين عمومنا كعلى 
األطراؼ اؼبتنازعة خصوصنا، كما أف ىناؾ أطراؼ دكلية أخرل من كاجبها اؼبسانبة يف احًتاـ ىذا القانوف كاؼبتمثلة يف نظاـ الدكلة 

دكيلة للصليب األضبر، كاآللية اعبنائية اؼبعهود هبا للمحكمة اعبنائية الدكلية اليت أنشأت من قبل مؤسبر األمم اؼبتحدة اغبامية، كاللجنة اؿ
. ركما الدبلوماسي للمفوضُت اؼبنعقد بالعاصمة اإليطالية

ما حملاكالت تنفيذ جيد ألحكاـ القانوف الدكِف االنساين  ، مت استحداث آليات أخرل ك اؼبتمثلة يف إُف جانب ذلك ك دع
 .إجراءات التحقيق كاللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق كالعاملوف اؼبؤىلوف كاؼبستشاركف القانونيوف يف القوات اؼبسلحة

http://www.maghress.com/city?name=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
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ص لعب دكر احملقق يف انتهاكات القانوف الدكِف اإلنساين كىذا ؼبا ك بالتاِف نتيجة ربفظ اللجنة الدكلية للصليب األضبر خبصو   
قد ترتبو سلبا نتائج التحقيق على عبلقات اللجنة بالدكؿ ، فحرصان على تغطية النقص اؼبوجود يف تنفيذ جيد للقانوف الدكِف االنساين، 

بعث جهاز ربقيق دبوجب نص قانوين، مت  74/1977 خاصة بعد ذبارب كاقع العبلقات بُت أطراؼ النزاع، حاكؿ اؼبؤسبر الدبلوماسي
من الربكتوكوؿ اليت ربدثت عن اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق، فحددت طبيعتها ككظائفها كسَت عملها على النحو  90لو إقرار اؼبادة 

: التاِف الذم سيكوف شرحو يف النقاط التالية 

م اغبقائق بالربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ عنو بإجراءات التحقيق يف اتفاقيات ما ىو اعبديد يف النص على عمل اللجنة الدكلية لتقص
جنيف األربع؟ أما السؤاؿ الثاين فهو مىت ينعقد االختصاص ألعضاء ىذه اللجنة بالنظر فيما يطرح عليهم؟ ك السؤاؿ الثالث كيف 

تعمل اللجنة على اعادة احًتاـ أحكاـ القانوف الدكِف االنساين ؟ 

 :بيعة القانونية للجنة تقصي الحقائق وتكوينهاالط -أوال 

: للوقوؼ على مضموف ىذا الفرع البد أف تتوقف عند نقطتُت غاية يف األنبية كنبا    

: الطبيعة القانونية للجنة الدولية لتقصي الحقائق -1

: مفهـو تقصي اغبقائق من الناحية القانونية  -أ

بأنو عبارة عن ازباذ قرار يقـو على الوقائع اليت تقدمها األطراؼ اؼبتواجهة، كيف ىذه  عمر سعد اهلل،: يرل يف ىذا الشأف الدكتور
اغبالة ال تنتقل اللجنة إُف األماكن إلجراء التحقيقات، كىي عمومان ال تطلب من ىيئات أخرل إجراء التحقيقات ؽبا، كلتقصي 

ىيئة استقصاءات تذىب إُف األماكن اؼبعنية إلجراء ربقيق على  اغبقائق صورة قانونية أخرل تتمثل يف اإلجراءات اليت تقضي بتدخل
. أساس ادعاءات أجهزة خارجية

: نشأة اللجنة  -ب

آلية جديدة لئلشراؼ على تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية  188تعترب اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق   
كؿ، فلم تكن اتفاقيات جنيف تنص سول على مفهـو التحقيق الذم َف يطبق قط ميدانيان، فقط، اعتمدىا الربكتوكوؿ اإلضايف األ

 .كرغم ىذا فإف إجراء تقصي اغبقائق َف وبل ؿبل إجراء التحقيق يف اتفاقيات جنيف كلكنو يأيت مكمبلن لو

                                                           
188
ِٓ اٌجشٚرٛوٛي اإلػبفٟ األٚي الرفبل١بد  (أ )( )   ٚفمب ٌٍّبدح )إٌّٛرخٟ ٌإلػالْ ثبالػزشاف ثبخزظبص اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌزمظٟ اٌسمبئك إٌض  

 (خ١ٕف

إيريك كوسباخ، رئيس اللجنة اؼبذكورة، كضعت كزارة الشؤكف اػبارجية الفيدرالية لبلرباد السويسرم، بصفتو دكلة إيداع اتفاقيات /علي طلب السيد بناء
 .إيريك كوسباخ/جنيف كبركتوكوليها اإلضافيُت، ىذا النص الذم يليب الرغبة اليت أعربت عنها حكومات عديدة للسيد

إف اغبكومة تعلن، حبكم الواقع كدكف اتفاؽ خاص إزاء أم طرؼ ساـ متعاقد يقبل االلتزاـ ذاتو، أهنا تعًتؼ :م الوجو اآليتكقد حرر ىذا النص عل
من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ التفاقيات  90باختصاص اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق بالتحقيق يف ادعاءات ىذا الطرؼ اآلخر، كما تصرح ؽبا بذلك اؼبادة 

، ص 1993ديسمبر /كانون األول-نوفمبر/، تشرين الثاني34المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة السادسة، العدد  ."1949لسنة  جنيف
479 
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ارب العبلقات بُت أطراؼ النزاع ، ك ذلك جاءت نتيجة كجود نقائص تتعلق بالوسائل اؼبذكورة يف االتفاقيات األربع ، أفرزهتا تج   
 189.ـ 1949ـ الذم أقر الربكتوكولُت االضافيُت التفاقيات جنيف األربع لعاـ  1977-1974بعد اؼبؤسبر الدبلوماسي 

هبرم بناء  )بالًتتيب على إجراءات التحقيق فقالت بأنو  149ك132ك53ك52حيث نصت اتفاقيات جنيف الربع يف اؼبواد    
أم طرؼ يف النزاع، بطريقة تتقرر فيما بُت األطراؼ اؼبعنية ربقيق بصدد أم إدعاء بانتهاؾ ىذه االتفاقية، كيف حالة عدـ  على طلب

. (...االتفاؽ على إجراءات التحقيق، يتفق األطراؼ على اختيار حكم يقرر اإلجراءات اليت تتبع

تُت أكؽبما التحقيق بطلب من الدكؿ مع قبوؿ االختصاص بالتحقيق دبهم 1977من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ  90تقـو كفق اؼبادة    
يف انتهاكات القانوف الدكِف االنساين ، ك اؼبهمة الثانية تتعلق بالعمل على احًتاـ أحكاـ القانوف الدكِف االنساين من خبلؿ اؼبساعي 

 190.اغبميدة بُت أطراؼ النزاع

ؿبايد كغَت سياسي كليس قضائي، كىي مفتوحة أماـ الدكلة فحسب، تتوُف فاللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق ىي جهاز دائم   
التحقيق يف الوقائع اؼبتعلقة بأم إدعاء يتصل بانتهاؾ جسيم على اؼبعٍت الوارد يف االتفاقيات األربعة كالربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ، 

. كالعمل على إعادة احًتاـ ىذه اؼبواثيق من خبلؿ مساعيها اغبميدة

كىذا ما أدم إِف انو نادرا ما ، شارة فاف اتفاقيات جنيف األربعة قد تركت اغبرية ألطراؼ النزاع يف اختيار نوعية التحقيق كلئل   
 191.سعت الدكؿ لطلب التحقيق يف االنتهاكات اغباصلة لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين زمن النزاعات اؼبسلحة

اؼبتعلق بالنزاعات  1977غَت ـبتصة بانتهاكات الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين لعاـ  كللعلم فاف اللجنة الدكلية لتقصى اغبقائق   
 192. اؼبسلحة غَت الدكلية ، فبا يقلل من فعاليتها ، نظران ألف النزاعات الداخلية أصبحت اليـو أمرا شائعان 

لتقصي الحقائق  الدوليةتكوين اللجنة  -2

. بنية اللجنة البشرية -أ 

نة الدكلية لتقصي اغبقائق بالدكر اؼبناط هبا على أحسن كجو، تتوفر ؽبذا الغرض على بنية متطورة تًتكز على لضماف قياـ اللج   
عضوان موزعُت توزيعان جغرافيا عادالن، كمتمتعُت بدرجة عالية من اػبلق اغبميد، كمشهود ؽبم باغبيدة كالنزاىة،  (15)كجود طبسة عشر 

                                                           
 . 330ص، 2005القانوف الدكِف االنساين ، منشأة اؼبعارؼ ، االسكندرية ، ؿبمد فهاد الشبللدة ،  189

اين ،   منشورات اؼبعهد العريب   غبقوؽ االنساف ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر ،القانوف   الدكِف عامر الزماِف ، مدخل إُف القانوف الدكِف االنس 190
.   91،93، ص 2007، القاىرة ،  6االنساين ، إجابات عن أسئلتك ، اجمللة الدكلية للصليب األضبر ، ط

اؼبسئولية الدكلية يف : قواعد ضباية األعياف اؼبدنية الفلسطينية، مقتبس من دراسة عبداغبكيم سليماف كادم ، دكر اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق يف تنفيذ  191
 4347: العدد-مبوذجا ، منشور على موقع اغبوار اؼبتمدف -2009-2008العدكاف اإلسرائيلي على غزة "ضباية األعياف اؼبدنية زمن النزاعات اؼبسلحة 

 27/  1/  2014: بتاريخ 
 اؼبرجع السابق 192
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تشكل انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف كالربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لتلك االتفاقيات ،  كقادريُت على البت يف األفعاؿ اليت
، 193كينتخب ىؤالء األعضاء لفًتة طبس سنوات عن طريق االقًتاع السرم 

 93حسب اؼبادة " ؾبلس االرباد السويسرم " كلقد كقع تشكيل اللجنة على عاتق أمانة إيداع الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ كىو  
من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ، حيث توُف بنفسو الدعوة لعقد اجتماع فبثلي األطراؼ السامية اؼبتعاقدة اليت قبلت اختصاص تلك 

اللجنة، كىناؾ مت انتخاب كامل أعضاء اللجنة اليت تعقد كافة االجتماعات الضركرية ألداء تفويضها كذلك يف مقرىا الكائن بالعاصمة 
. 194(برف)السويسرية 

كما هبب أف ذبتمع بناء . كذبتمع مرة يف السنة علي األقل. تعقد اللجنة كافة االجتماعات اليت تراىا ضركرية ألداء تفويضها    
 195.علي طلب ثلث عدد أعضائها علي األقل أك بناء علي قرار اؼبكتب

اؼبسانبات التطوعية، كيتكفل طرؼ سبوؿ مصاريف ىذه اللجنة من اشًتاكات الدكؿ اليت اعًتفت باختصاصها كمن : سبويلها -ب
 .النزاع الذم طلب التحقيق بالنفقات اليت يتطلبها عمل غرفة التحقيق، كإذا قدمت أدلة مضادة يتحمل كل طرؼ نصف اؼبصاريف

دكلة من الدكؿ اؼبنضمة إُف  20بعد أف كصل عدد الدكؿ اليت قبلت اختصاصها إُف  1992كقد مت تشكيل ىذه اللجنة سنة 
دكلة من الدكؿ اؼبنضمة للربكتوكوؿ  58كوؿ اإلضايف األكؿ كىو العدد اؼبطلوب لبدء النفاذ، كقد صادقة على اختصاصها الربكتو

  .196، منها عدد من الدكؿ العربية مثل اعبزائر ك اإلمارات اؼبتحدة2006اإلضايف األكؿ إُف غاية 

 :اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -ثانيا 

استحداث جهاز لو ؾبموعة من  1949من الربكتوكوؿ األكؿ االضايف التفاقيات جنيف االربع لعاـ 90تضمنت اؼبادة 
. االختصاصات ، لعل أنبها اجراء التحقيق ك بذؿ مساعي ضبيدة من أحل العمل على اعادة تنفيذ أحكاـ القانوف الدكِف االنساين 

: إجراء التحقيق  -1

: شركط إجراء التحقيق  -أ

 أم زعم بوقوع ـبالفة جسيمة ألحكاـ اتفاقيات جنيف أك الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ أك انتهاؾ جسيم آخر لتلك التحقيق يف 
، دبوافقة أك بدكف موافقة الطرؼ اؼبوجو إليو االهتاـ، كمع ذلك فإف األطراؼ اؼبتعاقدة بالربكتوكوؿ ليست ملزمة بإتباع ىذا 197الصكوؾ 

. نا رظبيان تعًتؼ فيو باختصاص اللجنة يف التحقيق يف اؼبزاعم اليت أعلنها طرؼ أصدر بيانان فباثبلن اإلجراء ما َف تصدر بيانا أك إعبل

                                                           

 193.  109-108ًن أضبد خليفة ، ص ابراه 
 .عبداغبكيم سليماف كادم ، مرجع سابق 194
، 30النظاـ الداخلي للجنة الدكلية اإلنسانية لتقصي اغبقائق ،اجمللة الدكلية للصليب األضبر، السنة السادسة، العدد  1992يوليو /سبوز 8اعتمد يف  195

 137-127، ص 1993أبريل /نيساف-مارس/آذار
 2014  -02  -26نشور يف موقع صحراء بريس ، بتاريخ ،ـ م، آليات كضمانات تطبيق القانوف الدكِف اإلنساينأنس اؼبرزكؽ 196
    :اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق، كثيقة رظبية منشورة على الرابط التاِف197

  http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl_fact-finding_commission.pdf 
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ك اعبدير بالذكر أف اختصاص اللجنة ىذا نابع لكوهنا عبنة ربقيق ال دبحكمة أك ىيئة قضائية ، حيث ال تصدر أية أحكاـ أك 
 198.ك اؼبتعلقة باالنتهاكات اعبسيمة ك ليس البسيطة توجيو أسئلة قانونية تتصل بالوقائع اليت أثبتتها ، 

: ك ال تباشر اللجنة التحقيق إال دبوافقة األطراؼ اؼبعنية ، ك يكوف من خبلؿ الشكلُت التاليُت   

االعبلف اؼبنفرد   –1أ

أك يف أم كقت آخر حيث يبكن أف تصدر الدكلة اليت توقع أك تصادؽ على الربكتوكوؿ األكؿ أك تنضم إليو ، االعبلف اؼبنفرد 
. الحق 

حيث زبوؿ الدكلة اليت اصدرت االعبلف اؼبنفرد الدكلة إجراء ربقيق بناء على أم طلب ىبص أم نزاع بينها ك بُت دكلة أخرل 
. أصدرت اإلعبلف ذاتو ، ك بالتاِف ال ىبضع عمل اللجنة ألم موافقة إضافية 

يف أف يتضمن بوضوح أف الدكلة تعًتؼ باختصاص اللجنة الدكلية يف حُت ال توجد أم صيغة معتمدة لئلعبلف اؼبنفرد ، يك
، ك تقـو الدكلة صاحب  1949من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ التفاقيات جنيف األربع لعاـ  90لتقصي اغبقائق كما تعرفها اؼبادة 

حيث عمل االرباد السويسرم على طرح مبوذج  اإلعبلف بتسليمو إُف دكلة ايداع الربكتوكوؿ األكؿ ، ك اؼبتمثلة يف اغبكومة السويسرية ،
 199.معُت لئلعبلف ، يبكن أف تقرر الدكؿ استخدامو 

اؼبوافقة اؼبؤقتة   –2أ

تكوف اؼبوافقة يف حالة ما إذا َف يصدر أحد األطراؼ اؼبتنازعة االعبلف اؼبنفرد  كقت مصادقتو على الربكتوكوؿ األكؿ ، حيث يكوف 
. حبيث ال يعد دبثابة اعًتاؼ دائم باختصاص اللجنة  االعًتاؼ يف ىذا الشكل مؤقت ،

حيث يطلب أم طرؼ يف نزاع بعد موافقتو اؼبؤقتة من اللجنة إجراء التحقيق ، ك يف حالة ما إذا قدمت شكول ضد طرؼ َف 
اؼبوافقة تبدأ إجراءات يف حالة اؼبوافقة على إجراء التحقيق ، ك يعًتؼ باختصاص اللجنة ، توجو األخَتة لو ىذه الشكول مطالبة إياه

 200.التحقيق ، أما يف حالة الرفض ال وبق ؽبا إجراء ذلك 

إجراءات عملية التحقيق  -2

تعترب ربقيقات اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق مثل أم ربقيق جزائي يف القانوف الوطٍت تتطلب يف بداية األمر رفع طلب للتحقيق 
، ىذا الطلب الذم  (ؾبلس االرباد السويسرم)إُف أمانة اللجنة 

، ك بالتاِف تستثٌت من ىذا االجراء اؼبنظمات ك اؽبيئات التمثيلية األخرل  201يقدـ  من طرؼ الدكؿ اطراؼ النزاع أك دكؿ أخرل 
 202.، ك نرجع أنبية ىذا االجراء لعدـ سبتع اللجنة بصبلحية التصرؼ من تلقاء نفسها 

                                                           
 لسابقاؼبرجع ا 198
 نفس اؼبرجع 199
 اؼبرجع السابق 200
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تتكوف من سبعة أعضاء من غَت رعايا أطراؼ النزاع، طبسة منهم من أعضاء بعدىا يسند أمر التحقيق إُف غرفة التحقيق اليت 
اللجنة كعضواف يتم تعيُت كل منها من قبل كل من طريف النزاع، كإذا َف يتم تعيُت أحدنبا أك كليهما يتوُف رئيس اللجنة تعيُت عضوا 

هبوز للجنة البحث عن أدلة أخرل كالقياـ بالتحقيق  أك عضوين حىت يكتمل العدد اؼبطلوب، كلكل طرؼ تقدًن األدلة البلزمة، لكن
من النظاـ األساسي للجنة كتعرض األدلة على األطراؼ اليت من حقها التعليق أك االعًتاض  27يف عُت اؼبكاف حسب القاعدة 

. عليها

، حيث تعرض صبيع عناصر  خبلؿ سَت التحقيق تدعى االطراؼ اؼبتنازعة إُف تقدًن األدلة إُف غرفة التحقيق ك التباحث بشأهنا
. ىذه األدلة على الدكؿ أطراؼ النزاع ، كما تعرض على الدكؿ اليت قد تكوف معنية ، ك وبق لكل طرؼ أف يقدـ مبلحظاتو 

حيث تقرر غرفة  203.إضافة إُف ذلك فللغرفة صبلحية القياـ بأعماؿ حبث للتوصل إُف معلومات حوؿ أعماؿ طريف النزاع    
 204.انت اإلثباتات اليت تقدمها أطراؼ النزاع مقبولة كجديرة بالثقة، كما تقرر شركط ظباع الشهودالتحقيق ما إذا ؾ

كهبوز ؽبا على األخص أف توفد عضوين أك . كما هبوز لغرفة التحقيق أف تنقسم إلجراء ربريات يف أماكن ـبتلفة يف آف كاحد    
 205.، كضماف تطبيق التدابَت التحفظية عند االقتضاءأكثر من أعضائها إُف مكاف اغبادث إلجراء معاينات عاجلة

أما يف حالة ما إذا أبلغ الطرؼ اؼبلتمس اللجنة، أثناء إجراء التحقيق، أنو يسحب طلبو، كجب علي غرفة التحقيق أال تتوقف    
ىو منصوص عليها يف كال يعفى سحب الطلب من تسديد مصركفات التحقيق، كما . عن ربقيقها إال دبوافقة أطراؼ النزاع األخرل

 206.من الربكتوكوؿ (7) 90اؼبادة 

تقرير اللجنة  

كاستناد إُف ربقيق الغرفة، ك بعد عملية البحث ك فحص األدلة ، تعرض اللجنة على األطراؼ تقريرا يستند إُف النتائج اليت     
.  يتضمن توصيات اللجنة اليت تراىا مناسبة توصلت إليها غرفة التحقيق ، يتضمن التقرير استنتاجات اللجنة بشاف الوقائع ، كما 

 208.فبل يطلع عليها سول أطراؼ النزاع، لكن يبكنها نشر النتائج بناءا على طلب صبيع األطراؼ 207كتتسم تقاريرىا بالسرية 

العمل على احًتاـ القانوف الدكِف االنساين من خبلؿ اؼبساعي اغبميدة   -2
                                                                                                                                                                                           

، كَف يقدـ الطرؼ اؼبعٍت اآلخر موافقتو أك َف تقدـ األطراؼ اؼبعنية األخرل (د )(2) 90إذا عرض علي اللجنة طلب ربقيق كفقا ألحكاـ اؼبادة   201
سل الطلب إِف ىذه األطراؼ األخرل كتدعوىا إِف بياف موافقتها، كجب علي اللجنة أف ترسل الطلب إِف ىذا الطرؼ اآلخر كتدعوه إِف بياف موافقتو أك تر

 من النظاـ الداخلي للجنة  20من القاعدة  6الفقرة . موافقتها
 اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق ، مرجع سابق 202
 نفس اؼبرجع 203
 .137-127، ص 1993أبريل /نيساف-مارس/، آذار30عن اجمللة الدكلية للصليب األضبر، السنة السادسة، العدد 204

 اؼبرجع السابق.205
من النظاـ الداخلي للجنة   21من القاعدة  6الفقرة  206

ىبضع أعضاء اللجنة كأعضاء غرؼ التحقيق كاػبرباء كغَتىم من األشخاص الذين يساعدكف اللجنة أك غرفة ربقيق، طواؿ مدة تفويضهم كبعد  207
 من النظام الداخلي للجنة  29القاعدة . اطلعوا عليها أثناء أداء عملهمانقضائها، لبللتزاـ باالحتفاظ بسرية الوقائع أك اؼبعلومات اليت 

 208اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق، مرجع سابق   
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ليست ىيئة قضائية كامبا ىي جهاز دائم ؿبايد كغَت سياسي ، فتقـو بإحدل نظرا لكوف اللجنة مفتوحة للدكؿ فحسب ك
اختصاصاهتا ك اؼبتمثلة يف اؼبساعي اغبميدة ، حيث تأيت ىذه اؼبرحلة الحقة لعملية إجراء التحقيق ، حيث بعد أف تنتهي اللجنة من 

، حيث  209ربرص اللجنة على بذؿ مساعيها اغبميدة  اثبات كقوع ـبالفات أك انتهاكات جسيمة لقواعد القانوف الدكِف االنساين ،
فالطرؼ الثالث قد يكوف شخصا أك دكلة أك عدة دكؿ ، أك ىيئة . نعلم بانو يبكن أين قـو باؼبساعي اغبميدة أكثر من طرؼ كاحد 

. إقليمية ، أك جهازا يف ىذه اؽبيئات 

اـ بأحكاـ االتفاقيات كالربكتوكوؿ ، ك ذلك من خبلؿ دعوة هتدؼ اللجنة من خبلؿ اؼبساعي اغبميدة لتسهيل العودة إُف االلتز
ك  1949أطراؼ النزاع إُف االمتثاؿ للقواعد الوارد يف اؼبواثيق اؼبتعلقة بالنزاعات اؼبسلحة ك أنبها اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 

اغبرؼ  5الفقرة  90ليو اؼبادة الربكتوكوؿ األكؿ ، حيث يتعُت على اللجنة أف تبدم توصيات مناسبة ػبصوص ذلك كما تنص ع
 210.'أ'

 

  خاتمة
 بناءا على ما تقدـ، نرل أف كاضعي الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ قد كفقوا إُف حد بعيد يف إقرار آليات ؼبتابعة تنفيذه حُت استحدثوا نظاـ

القانوف الدكِف اإلنساين، إهنا تشكل ىيئة اللجنة الدكلية لتقصي اغبقائق ، ىذه اللجنة اليت سبثل كسيلة تكميلية لتعزيز تنفيذ كاحًتاـ 
 211.مكملة للجنة الدكلية للصليب األضبر لكن متميزة عنها

كما أف اختصاص اللجنة ينحصر فقط يف التحقيق كإصدار التوصيات كإعداد التقارير خبصوص نزاع يقع بُت أطراؼ معًتفة 
كىذا ما يدعو لؤلسف على أف صبلحيات اللجنة ؿبدكدة  باختصاص اللجنة، كأنو ليس شبة شيء آخر يدخل يف نطاؽ اختصاصها

. نسبيان يف ظل الوضع الراىن للنظاـ العاؼبي 

 كاعبدير بالذكر أف ىذه اآللية ال زالت يف احملك ك ال زالت َف تعمل بعد نظران لتوقف عملها أكالن كأخَتان على إرادة الدكؿ فبا جعلها
. تقييم كفاءاهتاتعاين من الركود الذم ترتب عنو استحالة 

حيث أف ىذا السبب شكل أحد أىم األسباب اليت يرجع إليها عدـ ربقيق ىذا اإلجراء أم قباح يذكر إضافة إُف أف كاقع النزاع 
اؼبسلح ال يبلئم إمكانية إجراء ربقيق بطلب من اػبصم، كؽبذا َف يكن ؽبذه الطريق من طرؽ فض النزاعات من أثر ملموس رغم كثرة 

. ؼبسلحة كما أفرزتو من انتهاكاتالنزاعات ا

 

 

                                                           
من النظاـ الداخلي للجنة   28القاعدة  209
 (ؽ على التوصيات اليت تراىا مناسبة تعرض اللجنة على األطراؼ تقريرا بالنتائج اليت توصلت إليها غرفة التحقي ): ' أ'اغبرؼ  5الفقرة  90تنص اؼبادة  210
 339  –338ص  1991أغسطس /آب-يوليو/سبوز 20العدد  -اجمللة الدكلية للصليب األضبر، السنة الرابعة 211
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دور جامعة الدول العربية في تحقيق الشراكة بين منظمات المجتمع المدني 
 والمؤسسات الحكومية لتعزيز القانون الدولي اإلنساني

يحي فارس بالمدية . جامعة د/ جهاد الغرام .  د

 

 

 :الملخص

اإلنساف، تأيت ىذه الورقة ؼبناقشة  دكر جامعة الدكؿ العربية يف ربقيق  يف إطار االىتماـ العريب كاإلقليمي كالدكِف غبقوؽ
الشراكة بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبؤسسات اغبكومية لنشر كتعزيز حقوؽ اإلنساف الدكِف، انطبلقا من ربقيق جامعة الدكؿ العربية 

على فكرة تعزيز كترقية صبيع معايَت جامعة الدكؿ العربية، من  ؼببدأ اؼبسؤكلية اؼبشًتكة كالذم يقـو على مفهـو اؼبشاركة الذم يستند
كإعداد ربالف بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبؤسسات اغبكومية لتحقيق مطالب .ىيئات كآليات،التزامان باؼبعايَت الدكلية غبقوؽ اإلنساف

كومات العربية،كالذم فرض ربديث آليات جامعة الدكؿ العدالة االجتماعية كاغبريات األساسية اليت فرضتها الثورات العربية على اٌف
آليات العربية لتغيَت فعاؿ فيما ىبص منهج عبلقاهتا كتعامبلهتا مع منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبستقلة،احمللية كاإلقليمية كالدكلية،كحىت تضع 

قة الدائمة بُت اؼبؤسسات اغبكومية كمنظمات كمعايَت كاضحة سباـ الوضوح تستند إُف القانوف الدكِف اإلنساين من أجل ضماف العبل
. اجملتمع اؼبدين لدعم كتطوير نظاـ إقليمي فعاؿ غبماية حقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة العربية

ستحاكؿ ىذه الورقة النظر يف كاقع اعبهود اؼبقدمة من جامعة الدكؿ العربية بالتنسيق مع منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبؤسسات اغبكومية 
بية على مبادئ كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين، كذلك هبدؼ كضع قراءة مستقبلية لدكر جامعة الدكؿ العربية ككظيفتها يف لدعم الًت

  اؼبتابعة لتحقيق ىذه الشراكة اؼبعنية بإنفاذ حقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب، كالدكر اؼبطلوب من منظمات اجملتمع اؼبدين لتعزيز مبادئ
. مع اعبهات القطرية كالقومية الشراكة كالتنسيق

 

: مقدمة

عندما كانت معظم الدكؿ العربية ترزح ربت االستعمار، كاتسعت عضويتها من سبع  1945لقد أنشئت جامعة الدكؿ العربية يف العاـ 
ؾبموع األعضاء يف دكؿ عربية، ىي صبلة الدكؿ العربية اؼبستقلة يف أكساط األربعينيات لتشمل اليـو اثنتُت كعشرين دكلة عربية ىي 

م النظاـ اإلقليمي العريب، كقد نصر ميثاؽ اعبامعة على اهنا أنشئت استجابة للرأم العاـ العريب يف صبيع األقطار العربية، حيث عرب الرأ
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حركات اغبكومية العاـ العريب يف الفًتة السابقة عن ضركرة إنشاء ارباد إقليمي عريب يف اؼبؤسبرات كالندكات كاغبركات كاألحزاب، كيف الت
. كاؽبيئات الوطنية، كىذا يربز أف للجهود األىلية ك الوطنية دكرا مهما يف إنشاء جامعة الدكؿ العربية

إال أف كاقع كعمل جامعة الدكؿ العربية َف وبقق مطالب الشعوب العربية يف ضباية اغبقوؽ كاغبريات، كَف يفسح اجملاؿ ؼبنظمات اجملتمع 
عن حقوؽ اإلنساف يف مشاركة  فعلية لنشاطات اعبامعة، كالتنسيق من اجل ذبسيد اعبهود األىلية اليت كانت اؼبدين خاصة اؼبدافعة 

، كعليو سنحاكؿ من خبلؿ ىذا البحث شرح كاقع عبلقة جامعة الدكؿ العربية باؼبؤسسات اغبكومية  األساس يف إنشاء اعبامعة اليـو
ف، كإلقاء الضوء على نقاط العمل اؼبشًتكة بُت ىذه اؼبؤسسات كأكجو الدعم اليت تقدمها كمنظمات اجملتمع اؼبدين اؼبعنية حبقوؽ اإلنسا

جامعة الدكؿ العربية ؽبا، كاإلجابة على التساؤؿ الرئيس حوؿ آليات التنسيق كالتعاكف اؼبستقبلي بُت منظمات اجملتمع اؼبدين العريب 
. ف كاغبريات؟كىيئات جامعة الدكؿ العربية يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنسا

المدني وعالقتها بالمؤسسات الحكومية للدول العربية  المجتمع منظمات: أوال

 كحوؿ ،بواؼبرتبطة  كاإلشكاليات اؼبدين اجملتمع منظمات نشوء حوؿ اؼباضيُت العقدين خبلؿ ظهرت الكثَت من الدراسات
" اجملتمع اؼبدين " كتزداد أنبية مفهـو . للببلد كاالجتماعية ةاالقتصادم التنمية يف اؼبنظمات ىذه تلعبو أف تستطيع الذم الدكر اؽباـ

نتيجة تلك النزاعات اليت ارتسمت يف الفًتة األخَتة كاؼبتعلقة بتطور الدكلة ككذلك العبلقات الناشئة بينها كبُت اجملتمع، حيث ذبرم 
كنظران ألف النقاش . فكرية لتأصيل نظرم لتلك العبلقاتبلورة العبلقات الضركرية بُت اجملتمع اؼبدين كاجملتمع السياسي، كتبذؿ جهود 

َف يظل أكاديبيا صرفا، بل ازبذ طبيعة السياسة العملية اؼبلموسة، فإنو يبكن القوؿ، إذف، أف مصطلح " اجملتمع اؼبدين" الدائر حوؿ 
ربويبلت عميقة يف ـبتلف مستويات  ءإجرايصبح شعارا تعبويا ؼبختلف القول كالفئات االجتماعية الساعية إُف " اجملتمع اؼبدين"

  . 212التشكيل االجتماعي يف العديد من البلداف

 اغبكومية، كاعبماعات غَت كاؼبنظمات اؼبدنية، كاعبمعيات كاالربادات اػبَتية، اؼبؤسسات من تتكوف اؼبدين اجملتمع إف منظمات
 احملافظة كصباعات الرياضية، كالنوادم الطبية، اعبمعيات اػبَتية– عيةاالجتما كاغبركات اؼبهنية، كاؼبنظمات اؼبهنية، كالنقابات التطوعية،

 اغبكومة عن بعيدا اغبديثة، للحياة "الثالث القطاع" دبجموعها تشكل كاليت– اإلنساف كحقوؽ اؼبرأة حقوؽ كصباعات البيئة، على
 لكنها كثَتة، ـبتلفة أشكاؿ يف كتظهر مور،كاأل القضايا من كاسعة ؾبموعة على اؼبدين كمنظمات اجملتمع مؤسسات تعمل.كالسوؽ
دعمها  إليها أك االنضماـ يف أحرار األفراد كأف ذاهتا، كربكم رحبية، غَت خاصة، كمؤسسات منظمات كوهنا يف ميزة صبيعا تشًتؾ
 فرد لكل"أنو على (العاؼبي اإلعبلف) 1948 لعاـ اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من 19 كما نصت على ذلك اؼبادة.طوعي بشكل

 يكن َف أنَّو من ، كبالرغم"السلمي االجتماع كالتجمع" يف األفراد حق فتحمي 20 اؼبادة كأما ،"الرأم كإبداء التعبَت حرية يف اغبق
 قوة  اكتسب أنَّو إال ، 1948 عاـ يف اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية يف باإلصباع إقراره اإللزاـ لدل أثر أك صفة العاؼبي لئلعبلف
 متعددة الدكلية االتفاقيات  يف بإدخاؽبا كذلك ملزمة قانونية كضعية النصوص من العديد اكتسب ذلك، إُف باإلضافة.معيارية

األساسية،  كاغبريات اإلنساف حقوؽ غبماية األكركبية ، كاالتفاقية"كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ حوؿ الدكلية االتفاقية" فيها دبا األطراؼ،
 حقوؽ حوؿ األمَتكية ككاجباتو كاالتفاقية اإلنساف حقوؽ حوؿ األمَتكي كالشعوب، كاإلعبلف اإلنساف حقوؽ حوؿ يقيكاؼبيثاؽ األفر

                                                           
   

 .    ،  ، اٌّدٍذ  ِدٍخ اٌذٌٟٚ ٌمٛا١ٔٓ إٌّظّبد، اٌؼذد : وش٠ُ اٌج١بس، لٛا١ٔٓ إٌّظّبد غ١ش اٌسى١ِٛخ فٟ دٚي ػشث١خ ِخزبسح، اٌؼشاق 
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 ككثاقة كاتساعا إلزامان  األكثر االتفاقية باعتبارىا ،"كالسياسية اغبقوؽ اؼبدنية حوؿ الدكلية االتفاقية" على النقاش ، كيًتكز213اإلنساف
  .تشريع متطور أفضل على تنطوم اتفاقية باعتبارىا ،"األكركبية اقيةاإلنساف،كاالتف حبقوؽ صلة

 .عليها موقعان  بلدان  149 إُف ملزمة بالنسبة مباشرة كالسياسية التزامات اؼبدنية اغبقوؽ حوؿ الدكلية توجد االتفاقية اؼبثاؿ سبيل على
ال  االتفاقية ىذه فاف شركطها، التواِف، كحبسب على كاالجتماع كالتجمع السلمي التعبَت حقوؽ تضمن 22 ك 21 ك 19 اؿ فموادىا
 ضباية تضمن إجراءات أخرل، أم أك قوانُت، تبٍت اؼبوقعة الدكؿ على تشًتط بل فحسب، األفراد هبا يتمتع اغبقوؽ اليت ضمنيان  تكفل
 بإنشاء الدكِف وبميو القانوف ان حق ىناؾ أف مؤخرا، اؼبتخذة اإلنساف، غبقوؽ األكركبية احملكمة قرارات أكضحت اغبريات، كقد ىذه

 قبل من قيود أك تدخل أم من األكركبية لبلتفاقية الكاملة متمتعة باغبماية تصبح منظمة أم تنشأ إف ما كأنٌو رظبية، مدنية منظمة
.  214الدكلة

 النقاط من كالعديد  كاالختبلؼ، الفركؽ من كعبلقاهتا باجملتمع اؼبدين ىناؾ الكثَت العربية الدكؿ حبكومات أما فيما يتعلق
 الغموض من األحياف أغلب يف تعاين اغبكومية غَت باؼبنظمات اؼبتعلقة القوانُت أف النقاط ىذه أىم كمن .التنويو تستحق اليت الرئيسية

 تعكس اغبكومية، كال غَت اؼبنظمة حظر أك حل ظلها يف اغبكومة تستطيع اليت ربدد الظركؼ اليت األقساـ خصوصا الوضوح، كغَت
يف  اغبكومة رغبة تعكس اغبكومية غَت اؼبنظمات قوانُت فإف اجملتمع، تنمية يف كشريكة اغبكومية غَت اؼبنظمات ألنبية اغبديث الفهم

 اؼبنظمات من كاؽبائل الكبَت كجود العدد ىو اجملاؿ ىذا بالذكر يف اعبدير كمن. اغبكومية غَت اؼبنظمات قطاع تنظيم من بدال السيطرة
  .العربية الدكؿ يف أغلب تعمل حاليا اليت ةاغبكومي غَت

إف ما يبيز الدكلة يف العاَف العريب بعد االستقبلؿ ىو طغياهنا الكلي على ؾبموع اجملتمع اؼبدين بواسطة أنظمة حكم شديد 
" ر أك بفضل اؼبركزية أك حزب سياسي ذم طبيعة مشولية، كلكنو اكتسب شرعيتو السياسية كالتارىبية بفضل النضاؿ ضد االستعما

كبفعل ضغوط . عن طريق االنقبلبات العسكرية، كىيمنت عليو أيديولوجيا توفيقيو أك أيديولوجيا مشولية اقصائية" الشرعية الثورية 
" التحوؿ الديبقراطي " غَت أف عملية . اجتماعية داخلية كضغوطات خارجية جرت ؿباكالت ؿبدكدة لبعض اإلصبلحات الديبقراطية

ت بنيوية حقيقية، لعل أنبها االخًتاؽ اإلمربياِف لبلقتصاد كاجملتمع، كعبلقات التبعية للنظاـ السياسي إزاء اؼبراكز اصطدمت بعقبا
 الرأظبالية الغربية اليت كفرت لو موارد مالية عن طريق القركض كالتسهيبلت االئتمانية للديوف، كاليت تكرس يف الوقت عينو تسلط الطبقة

ؼبهيمنة، اليت قبدىا غَت مستعدة لتقدًن تنازالت ؼبصلحة اإلصبلحات الديبقراطية ، فأف عملية االنتقاؿ كبو الربجوازية اغباكمة ا
التعددية اليت جرت يف بعض البلداف العربية سبت ربت قيادة جهاز الدكلة البَتكقراطية، ما أدل إُف ضعف اجملتمع اؼبدين، كانسحاب 

. 215سيتكويناتو كقواه اغبية من اجملاؿ السيا

 قوانُت اليت يسودىا الدكؿ يف كحىت ليربالية قوانُت يسودىا اليت الدكؿ يف اغبكومية غَت للمنظمات اؼبذىل االنتشار إف
 اليت العاَف يف األخرل من اؼبناطق غَتىا عن زبتلف اؼبنطقة العربية كال .احمللي "الثالث القطاع" كنفوذ لقوة اختبار ىو جدا، متشددة

ذلك يف أف لتلبية  فبا يضطرىاكمن ىنا تعيش فكرة التعددية مرحلة ذبديد يف صبيع أشكاؽبا، . األخَتة اآلكنة يف يسيةرئ بتغيَتات مرت

                                                           
. 22-20صبعة العمل العراقية، ص ص –معهد اجملتمع اؼبنفتح : منظمات اجملتمع اؼبدين، العراؽ اؼبؤثرة يفدليل القوانُت   213
 .اؼبرجع نفسو  214
   

التنمية  إسًتاتيجيةيف  يةأكسطمؤسبر التنظيمات غَت اغبكومية العربية كالشرؽ : مقدمة نظرية، القاىرة..علي الصاكم، اؼبنظمات غَت اغبكومية كالتحوؿ الديبقراطي  
. 5-3، ص ص 1993الوطنية، افريل 
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ك باؼبثل تكاثرت اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت . تزيل احتكارىا الذم بقي مفركضا خبلؿ الفًتة الطويلة السابقة على ؾباالت ـبتلفة
كأصبحت منظمات حقوؽ اإلنساف مثبل من . الدكلية اليت كانت من اختصاص الدكؿ حىت كقت قريبهتتم بالشؤكف ذاهتا الوطنية ك

كما أصبحت منظمات اؼبشاركة يف التنمية كدعم . أىم اؽبيئات اليت ربظى بالشرعية العاؼبية للتصدم للحكومات اؼبستبدة كالقمعية
. العاَفك هتديدات خطَتة أكثر نشاطا من اؼبنظمات الرظبية على صعيد الشعوب أك اعبماعات الفقَتة أك اليت تتعرض لكوارث طبيعية أ

كيف مواجهة سياسات العوؼبة اعبديدة اليت تطورىا ؾبموعة الدكؿ الصناعية الرئيسية، مبت كال تزاؿ تنمو منظمات أىلية عاؼبية سبثل 
 . 216توجيو السياسات الدكلية كجهة إنسانيةأدكات ضغط متزايد على الدكؿ الصناعية يف ميداف ضماف اغبقوؽ االجتماعية أك 

لقد شهدت منظمات اجملتمع اؼبدين يف الدكؿ العربية نشاطا كاسعا يف العقود األخَتة، حيث رباكؿ تلك اؼبؤسسات تعبئة الرأم العاـ 
ك بأخر، كما تزخر حوؿ قضايا هنمة تتعلق باجملتمعات العربية كبسياسات اغبكومات ذات التأثَت على القطاعات الشعبية بشكل أ

اؼبنطقة باختبلفات تبدك متعددة ، ليس من حيث كجود أك حضور اجملتمع اؼبدين فيها فحسب، كإمبا من حيث تنوع كفاعلية أدكاره 
كنشاطاتو كقدرتو على أف يكوف مؤثرا يف عملية التنمية إصباال، اؼبرتبط دبستول الفضاء االجتماعي كالثقايف كالسياسي 

تاِف مساحة اغبرية اؼبتوافرة يف ىذه الدكلة أك تلك ىي اليت ربدد اتساع كمركنة دكر منظمات اجملتمع اؼبدين كعبلقتها كاالقتصادم،كباؿ
ىكذا فإف االستثمار اؼبادم كاؼبعنوم يتجو أكثر ك .باؼبؤسسات اغبكومية كصيغها بأشكاؿ ـبتلفة من التنظيم يف اغلب الدكؿ العربية

كتزداد مراىنة الرأم العاـ . اطية الناضجة من الًتكز على السلطة اؼبركزية كالدكلة كبو السلطات االجتماعيةفأكثر يف الدكؿ ذات الديبقر
 .على ىذه السلطات يف ربقيق األىداؼ اليت َف يعد من اؼبمكن للدكلة ذبسيدىا

المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في أجهزة جامعة الدول العربية : ثانيا

اضي بدأ العديد من نشطاء حقوؽ اإلنساف يف النظر إُف النظم اإلقليمية ؼبعايَت حقوؽ اإلنساف منذ ستينات العقد اَف
باعتبارىا أدكات مستقبلية لضماف اؼبزيد من االمتثاؿ كااللتزاـ من قبل الدكؿ، كقد كاف التصور اػباص بدكر النظم اإلقليمية يف ضباية 

نساف كربميها، كبناء على ىذا التعريف يبكن القوؿ باف منظومة حقوؽ حقوؽ اإلنساف يذىب اُف خطوات تعزز من حقوؽ اإل
اإلنساف تتألف من ؾبموعة من اؼبؤسسات الدائمة اليت تعمل يف ظل إجراءات فعالة لبلمتثاؿ كالنفاذ، يف إطار قانوين يضمن تعزيز 

مع اؼبدين العريب اىتماما بااللبراط يف العمل مع جامعة حقوؽ اإلنساف العاؼبية كوبميها، ككفقا ؽبذا االعتقاد أبدل عدد من نشطاء اجملت
 فقد حقوؽ اإلنساف، ؾباؿ يف اعبهود تعزيز بشأف 2001 العاـ يف اعبامعة مقررات تفعيل كعقب األخَت، العقد الدكؿ العربية، خبلؿ

 عهد"ب يسمى ما ضمن2004 تونس يف القمة العربية كتبنتو اؼبتحدة، األمم مع بالتعاكف اإلنساف غبقوؽ العريب اؼبيثاؽ ربديث مت
 اؼبيثاؽ دخل كقد ،2001 سبتمرب 11 أعقاب يف اؼبنطقة يف السياسي اإلصبلح اغبديث عن تزايد سياؽ يف "كاإلصبلح التحديث

 للًتبية خطط ككضع ،2010العاـ  يف اإلنساف حقوؽ ؾباؿ يف عربية قانونية آلية أكؿ دبقتضاه كتأسست ، 2008يف مارس النفاذ حيز
 العريب، الطفل حقوؽ اتفاقية لتحديث العربية الدكؿ جامعة تسعى ، كما2009ك 2008 عامي ثقافتها كنشر اإلنساف حقوؽ على

                                                           
اجملتمع  منتدل: ةعبده الزغَت، دكر جامعة الدكؿ العربية يف ربقيق الشراكة بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبؤسسات اغبكومية لدعم برامج الطفولة، القاىر ؿبمد 216

. 96-94، ص ص 2005نوفمرب  29-27العريب الثاين للطفولة  ديناَف
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 اعبامعة طورت كما.حقوؽ اإلنساف بتعزيز يتعلق نصا لتضمينو العربية الدكؿ جامعة ميثاؽ لتعديل الدائمة العربية قرار للجنة عن فضبل
 .217باألغلبية القرارات ازباذ تبٍت باذباه باإلصباع بازباذ القرارات األساسي نظامها فرضو قيد عن نتج الذم اعبمود من

 218:كمنها كاجملتمع اؼبدين، اإلنساف حقوؽ بقضايا صلة أك كالية ذات متعددة أجهزة اعبامعة لدل كيتوافر

 اإلنساف حبقوؽ االىتماـ الدكِف تزايد من إلفادةا هبدؼ 1969 العاـ يف اللجنة تأسست :اإلنسان لحقوق الدائمة العربية اللجنة -
 اعبامعة أبقت الدكر، ؽبذا احملتلة، كاضطرادان  األراضي العربية يف اإلنساف غبقوؽ اإلسرائيلي االحتبلؿ انتهاكات مواجهة يف ؾباؿ
 اؼبهاـ طبيعة من أضيق كاليتها ألف االعتبار دكف عامة، بصفة كشئوف حقوؽ اإلنساف بقضايا معنية باعتبارىا اللجنة على كأجهزهتا

 .منها الشاملة اؼبطلوبة الطبيعة ذات

 من العديد غبقوؽ اإلنساف الدائمة العربية اللجنة أسست: اإلنسان لحقوق الدائمة العربية للجنة التابعة العرب الخبراء لجنة -
 طبيعة فنية، ذات ؿبددة دبهاـ للنهوض العربية الدكؿ من اؼبختصة اغبكومية األجهزة فبثلي بُت أك من أعضائها بُت من النوعية الفرؽ
 .اإلسرائيليُت اغبرب جرائم مرتكيب جهود مبلحقة يف للمسانبة اإلعداد أك الًتبية كالثقافة، ؾباالت يف العربية اػبطط كضع مثل

 إقراره سنوات من أربعة بعد ،2008 آذار/مارس يف النفاذ حيز اإلنساف غبقوؽ العريب اؼبيثاؽ دخل :العربية اإلنسان حقوق لجنة -
 يف اػباصة سكرتاريتها كبناء الداخلية الئحة عملها كنصف لوضع العاـ قرابة اللجنة ،كاحتاجت 2004 تونس عاـ قمة يف كاتفاقية

 اللجنة قكتواج .اعبامعة ألمانة كاؼبالية اإلدارية تبعيتها عدـ كضماف أجهزة اعبامعة عن اللجنة استقبللية بتأكيد تتصل ضغوط ظل
 األطراؼ الدكؿ تباطأت فقد اؼباضية، الثبلثة األعواـ خبلؿ كبو نسيب على اؼبيثاؽ إُف االنضماـ تزايد فبينما تفعيل دكرىا، يف صعوبات

 .كاعبزائر األردف تقريرم سول اللجنة كَف تتلق األكلية، تقاريرىا تقدًن يف

 بقية كالتنسيق مع اإلنساف، غبقوؽ الدائمة العربية اللجنة عمل عمد على اإلنساف حقوؽ إدارة تعمل :اإلنسان حقوق إدارة -
 العامة األمانة هبا تضطلع اليت الصلة اؼبهاـ ذات يف اؼبسانبة عن فضبلن  اإلنساف، حبقوؽ يتصل فيما للجامعة العامة األمانة إدارات

 .كالدكلية اإلقليمية تعاكهنا أطر يف للجامعة

 اؼبنوط الدكر طبيعة ككذا اإلدارة، بو الذم تسهم الدكر طبيعة أف غَت باعبامعة، االجتماعية الشئوف عقطا اإلنساف حقوؽ إدارة كتتبع
 حقوؽ إدارة" تبعية تكوف أف فيفضل اإلنساف، حبقوؽ يتعلق فيما السياسى إلعداد القرار كأداة اإلنساف غبقوؽ الدائمة العربية باللجنة
 كسيلة اإلنساف حقوؽ إدارة اإلدارة ىذه تبقى أف دبكاف األنبية فمن للجامعة، العامة مانةباأل السياسية الشئوف إُف قطاع "اإلنساف

  .العامة القانونية باألمانة الشئوف إدارة ككذا السياسية، الشئوف كقطاع االجتماعية الشئوف قطاع بُت تنسيق كاتصاؿ

 اعبامعة كمؤسسات بُت التعاكف جهود تعزيز هبدؼ 2004 العاـ يف اؼبدين اجملتمع مفوضية تأسست :مفوضية المجتمع المدني-
 كتزايد ناحية، من سبتمرب 11 بعد ػبطاب إصبلحي األعضاء الدكؿ حكومات من العديد تبٍت مع ذلك ترافق كقد اؼبدين، اجملتمع
 .(2003 لئلصبلح اإلسكندرية كثيقة)  ثانية ناحية من الصعيد اإلقليمي على اؼبدين اجملتمع مؤسسات حضور

                                                           
بشأف  اإلنسافاجتماع خرباء اجملتمع اؼبدين كحقوؽ : ، القاىرةاإلنسافكبو تعزيز التعاكف مع اجملتمع اؼبدين ك تطوير نظاـ حقوؽ : اإلنسافاؼبنظمة العربية غبقوؽ   217

 .2-1، ص ص 2012رس ما3جامعة الدكؿ العربية،  إصبلحاؼبسانبة يف خطة 
   

 .7 -3، ص ص اؼبرجع نفسو  
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 اعبامعة أجهزة مع كالتنسيق ناحية، من دعم اؼبفوضية يف للجامعة العامة لؤلمانة التابعة اؼبدين اجملتمع إدارة تلعبو الذم الدكر كرغم
 بذلتها عديدة جهود رغم غائبة، شبو باتت حىت كبَت كبو على تراجع قد دكر اؼبفوضية أف إال اؼبدين، اجملتمع شئوف يف األخرل

 .دكرىا كتعزيز نفسها عن لئلعبلف 2005 ك 2004 عامي اؼبفوضية خبلؿ

 أحيانا وبدث هبا، النهوض على القائمة كتعدد األجهزة العربية، الدكؿ جبامعة اؼبنوطة كاؼبهاـ االىتمامات من الواسعة الشبكة ىذه مع
 يتفاكت ذلك عن فضبل ات،اؼبعلـو انسياب نقص بسبب التنسيق يف ضعف أحيانا أخرل كيشوهبا االختصاصات ىف التداخل بعض
 .كمرجعيتها اإلنساف حقوؽ قضايا ذباه العربية الدكؿ جامعة يف األعضاء الدكؿ العربية موقف

 جامعة بعثة زيارة اؼبثاؿ سبيل بينها على من كاف اإلنساف، حبقوؽ اؼبتصلة اؼبهاـ من عدد ىف العربية الدكؿ جامعة تنخرط
 سياؽ يف مهم تطور كقع كما .غزة إُف اعبامعة أكفدهتا الىت اؼبستقلة اغبقائق الدكلية تقصي كبعثة ،بالسوداف دارفور إلقليم العربية الدكؿ
 األجنبية اإلعبلـ لوسائل كالسماح اؼبعتقلُت سراح كإطبلؽ العنف كقف لتناكؿ جوانب اعبامعة اذباه يف ذبلى سوريا، يف العربية اؼببادرة
 سوريا إُف اعبامعة بعثة مراقيب كإيفاد تشكيل يف اإلنساف حبقوؽ اؼبعنية كخاصة اؼبدين اجملتمع منظمات مع مث بالتعاكف .الوقائع بتغطية

 ندكة لعقد كبادر أكلويات مهامو، سلم يف عامة بصفة اعبامعة نظاـ إصبلح مهمة للجامعة العاـ األمُت كضع كقد.األكِف تشكيلها يف
 كالذم "اإلبراىيمي األخضر" السيد برئاسة خرباء عبنة عن تشكيل االجتماع كأسفر الشأف، ىذا يف مقًتحات لبلورة متخصصة خرباء
 .اعبامعة نظاـ تطوير شأف يف دبقًتحاهتم لئلسهاـ 2012 يناير هناية يف اإلنساف اؼبدين كحقوؽ اجملتمع منظمات دعا

 اعبهد غرار على نسافاإل جسيمة غبقوؽ انتهاكات مواجهة ىف مباشرة بأدكار سابقة أكقات يف اعبامعة اضطلعت كما
 اؼبؤسبرات كاحملافل ىف العربية الدكؿ بُت التنسيق ك .الدكلية العدؿ أماـ ؿبكمة العازؿ العنصرم اإلسرائيلي اعبدار قضية ىف اؼببذكؿ
 عوائد لو يكوف كقد الفلسطينية، يتصل بالقضية فيما أحيانان  إهبابية عوائد لو يكوف قد كالذم اإلنساف، حبقوؽ الصلة ذات الدكلية
. البعض لبعضها اغبكومات العربية تكفلها اليت اؼبتبادلة باغبماية يتعلق فيما سلبية

تحديات حركة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في جامعة الدول العربية  : ثالثا

الدكلية، كمنطق فكر قومي، كتدخل حاد من البيئة : لقد برزت اعبامعة إُف الوجود كىي ربمل معها تناقضات متغَتات ثبلثة
كما أف اؼبيثاؽ الذم حكم اعبامعة أكد على أهنا جامعة .القطرية كالسيادة الوطنية كىو ما انعكس على نشاطها خبلؿ العقود اؼباضية

دكؿ عربية، أم أهنا منظمة بُت دكؿ ذات سيادة، كتقـو على التعاكف االختيارم بُت الدكؿ العربية األعضاء فيها على أساس اؼبساكاة 
. 219كاحًتاـ استقبلؿ الدكؿ األعضاء كسيادهتا

كيبلحظ بذلك أف اؼبيثاؽ َف يشَت إُف جهود الشعوب العربية كمؤسساهتا األىلية، كقد استخدمت ديباجة اؼبيثاؽ باستمرار تعبَت الدكؿ 
كبن شعوب األمم : " ةعلى غرار ديباجة ميثاؽ األمم اؼبتحد" كبن شعوب األمة العربية" العربية،كَف تستخدـ كال مرة كاحدة 

، كهبذا تأجل التواصل مع اجملتمع اؼبدين حىت التسعينات، حيث اىتمت األمانة العامة للجامعة بتحقيق بعض التواصل 220"اؼبتحدة
 بينها كبُت منظمات اجملتمع اؼبدين العريب، فكاف من نتائج ىذا االىتماـ تبٍت كتشجيع األمانة العامة للعديد من األنشطة األىلية،

كسعت إُف إشراؾ ىيئات كشخصيات عربية مستقلة يف بعض نشاطاهتا، كما برز ذلك بشكل كاضح يف إطار اللجنة العربية الدائمة 

                                                           
. 40-29، ص ص 2007، 2، ط345عاَف اؼبعرفة، العدد : مدخل اُف اؼبستقبل، الكويت..ؾبدم ضباد، جامعة الدكؿ العربية  219
   

 www.essahafa.info.tnط، إعادة ىيكلة اعبامعة العربية أمر ضركرم لكي ال تبقى جامعة للدكؿ فقالطيب البكوش،  

http://www.essahafa.info.tn/
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 18غبقوؽ اإلنساف كفق معايَت مت كضعها للمشاركة بصفة مراقب، ك قد كصل عدد ىذه اؼبنظمات اليت ربضر اجتماع اللجنة حواِف 
ية خاصة باجملتمع اؼبدين العريب، ككذلك إدارة خاصة للعمل األىلي العريب تعتٍت بتنمية العبلقات كإنشاء مفوض. منظمة غَت حكومية

مع منظماتو، كسبقتها قبل ذلك تأسيس إدارات متخصصة هتتم بقضايا الطفولة كاؼبرأة كحقوؽ اإلنساف، كعملت على إشراؾ بعض 
. 221الكيانات اؼبعنية بالعمل األىلي يف ىذه اجملاالت

ير بالذكر أف ابرز اؼبشكبلت اليت تعترب من أكثر اؼبعوقات أماـ تقدـ عمل اجملتمع اؼبدين يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، تتمثل يف أف كاعبد
اعبامعة العربية ال تزاؿ تعترب نفسها جامعة للحكومات العربية أكثر فبا ىي جامعة سبثل الشعوب العربية، حيث أصبح ىناؾ مبط من 

عربية يعتقد باف الدكلة ىي اغبكومة، كال تشمل اجملتمعات األىلية كاؼبدنية كالشعوب، كمعٌت ذلك عدـ فهم دكر الثقافة السياسية اؿ
سبع اعبامعة العربية ك األمانة العامة كجسر بُت األنظمة كاغبكومات كاجملتمعات األىلية كاؼبدنية، فاف العبلقة بُت اغبكومات العربية كاؼبج

لتنازع بدال من التعاكف كالتنسيق للقياـ بالدكر اؼبنوط هبا يف اغبركة االجتماعية اؼبعنية باإلنساف بوجو عاـ اؼبدين يشوهبا اػببلؼ كا
. كحبقوقو بوجو خاص

مكوناتو أمكننا أف نستنتج بأف جوىر عبلقة جامعة الدكؿ العربية دبنظمات اجملتمع اؼبدين كدكره يف دعم  إُفكإذا حللنا التعريف السابق 
:  222حقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة العربية، حبسب كجهة النظر ىذه، ينطوم على ؾبموعة من العناصر الرئيسيةك تعزيز 

التحديات القانونية ك التشريعية اغبالية، كالتحديات التنظيمية يف بعض البلداف العربية كاليت سبنع من إنشاء منظمات  -1
 .للمجتمع اؼبدين ك منظمات حقوؽ اإلنساف

 سسات الرظبية مع اجملتمع اؼبدين يف اؼبنطقة العربيةعدـ تعاكف اؼبؤ -2
عدـ تعاكف اؼبؤسسات الرظبية مع جامعة الدكؿ العربية ك انعداـ تكامل األدكار يف ؾباالت تعزيز ك تدعيم حقوؽ اإلنساف ك  -3

 عمل منظمات اجملتمع اؼبدين ذات الصلة
 على اجملتمع اؼبدينالتحوالت السياسية الراىنة يف اؼبنطقة العربية ك انعكاساهتا  -4
عدـ كجود اسًتاتيجيات كاضحة يف ؾباؿ عمل حقوؽ اإلنساف، ككذلك عدـ كضوح الرؤية العملية فيما ىو مطلوب من  -5

 .جامعة الدكؿ العربية 
ربديات خاصة بوجود كحرية تداكؿ اؼبعلومات، كالتعارض يف بعض األحياف ما بُت اؼبعايَت لبعض الدكؿ العربية اليت تعاين  -6

 .لبفاض سقف حرية التعبَت ك الرأم  كعمل جامعة الدكؿ العربية يف ؾباؿ حقوؽ اإلنسافمن ا
عدـ كجود شبكة مفعلة يف جامعة الدكؿ العربية تصل بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كبعضها البعض كبينها كبُت اؼبنظمات  -7

 .اغبكومية
يؤدم  -ضعف التمويل أك أف يكوف عدـ اغبرية يف التمويلإما أف يكوف  -التحديات االقتصادية ك اؼبالية كربديات التمويل  -8

. لضعف العمل كفقداف لآلليات اؼبنظمة لو كيف بعض البلداف توضح ضوابط صارمة للتمويل كسبنع كصولو للمنظمات

                                                           
. 362-361ؾبدم ضباد، اؼبرجع نفسو، ص ص   221
 -يف اؼبنطقة العربية اإلنسافحركة حقوؽ " حوؿ اإلقليمي، نتائج كتوصيات اؼبلتقى اإلنساف، اللجنة  الوطنية غبقوؽ  اإلنسافمركز اؼبعلومات ك التأىيل غبقوؽ   222

. 5-3،  ص ص 2013فرباير  24-23: ، الدكحة"قبلربديات الواقع كأفاؽ اؼبست
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لت تعترب نظاـ كعلى الرغم من إنشاء جامعة الدكؿ العربية كأكؿ منظمة حكومية دكلية إقليمية يف اؼبنطقة العربية إال أهنا مازا 
غَت معًتؼ بو بشكل كامل كآلية إقليمية غبماية حقوؽ اإلنساف، كعلى الرغم من إدخاؿ بعض التعديبلت على ميثاؽ اعبامعة خبلؿ 

إال أف التعديبلت اقتصرت على بعض اعبوانب اإلجرائية ك إنشاء الربؼباف العريب، بينما خلت من أية إشارة  2005ك  2004عامي 
اإلنساف كتعزيزىا، يأيت ىذا يف الوقت الذم اقر فيو ميثاؽ األمم اؼبتحدة حبماية حقوؽ اإلنساف كأحد ركائزه األساسية غبماية حقوؽ 

، ككذا القانوف التأسيسي الذم أنشئ دبوجبو االرباد األفريقي، كالذم اعترب حقوؽ اإلنساف جزء من أىدافو ك مبادئو يف (3)1يف اؼبادة 
ديد من مشكبلت حقوؽ اإلنساف يف البلداف العربية اليت تبدك أهنا سبيز اؼبنطقة كتوحدىا، كتعترب اؼبشكبلت ، ىناؾ الع4ك3اؼبادتُت 

اغبقوقية ىي األكثر كضوحا يف ضوء تصاعد كتَتة العنف يف سياؽ اغبركب الدائرة كالصراعات الطائفية، فضبل عن تزايد أعداد 
ربت االحتبلؿ مثل فلسطُت، يضاؼ إُف ذلك العداء الشديد لعاؼبية حقوؽ اإلنساف البلجئُت كاؼبشردين داخليا، ك كجود دكؿ أعضاء 

يف بعض البلداف العربية، كما يصاحب ذلك من مناخ عدائي ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين، يظهر جليا يف ؾبموعة القوانُت كاؼبمارسات 
االمر الذم يفسر أسباب االىتماـ اغباِف اؼبشًتؾ ؼبنظمات  القمعية ضد منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبستقلة غبقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة،

اجملتمع اؼبدين جبامعة الدكؿ العربية، فمع تصاعد اػبطاب اغبقوقي، كظهور عدد من اؼبنظمات اإلقليمية كاحمللية اؼبدافعة عن حقوؽ 
ة، كذلك من خبلؿ فرض ربديات قانونية كمادية اإلنساف يف اؼبنطقة العربية، حاكلت الدكؿ العربية فرض احتكارىا ؽبذه اؼبساحة الناشئ

دكلة أعضاء جبامعة الدكؿ العربية  من بُت ست كعشرين  14ذبلى ىذا األمر بوضوح يف ربفظ .على كجود منظمات اجملتمع اؼبدين
عضاء جبامعة الدكؿ دكلة على بياف إعبلف األمم اؼبتحدة اػباص باؼبدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، كخبلؿ اجتماع كزراء داخلية دكؿ األ

زبريبية كخطر على األمن " ، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عمل منظمات اجملتمع اؼبدين، اليت كصوفها بأهنا1996ديسمرب  5العربية يف 
. 223"القومي

بَتىا عن ىذا باإلضافة إُف اؼبوركثات التارىبية للمنطقة، كاليت أحيانا ما تدفع ىويات صباعية داخل األمة العربية لربط تع
نفسها بالتناقض مع الغرب، باعتباره ىو اؼبستعمر السابق، األمر الذم يبثل عائقا إضافيا أماـ عمل منظمات اجملتمع اؼبدين يف نشر 

األفكار العاؼبية غبقوؽ اإلنساف يف بيئة سياسية تنزع إُف رفض ىذه األفكار كتعريفها بأهنا أجنبية كدخيلة على اجملتمع العريب، يضاؼ 
ُف ذلك االنقسامات اؼبوجودة داخل اغبركة اغبقوقية العربية ذاهتا، بسبب اعبداؿ اؼبتأصل حوؿ اإلخفاؽ يف التوصل إُف منهج مشًتؾ إ

يتعامل مع القوتُت اؼبهيمنتُت يف اؼبنطقة، اإلسبلميُت كاألنظمة االستبدادية اليت زادت ك تعمقت يف أعقاب الثورات اليت شهدهتا 
.  يف الفًتة األخَتةاؼبنطقة العربية 

إف كافة اؼببادرات األكلية اليت ازبذهتا جامعة الدكؿ العربية جوؿ قضايا حقوؽ اإلنساف، ما ىي إال ردكد أفعاؿ لضغوط 
دكلية، ما يعكس عدـ توافر اإلرادة اغبقيقية يف اإلصبلح كالنهوض جبامعة الدكؿ العربية يف تطوير التواصل فيما بينها كبُت مؤسسات 

اـ العريب من جهة، كاجملتمعات اؼبدنية العربية من جهة أخرل، األمر الذم يتطلب من اعبامعة توفَت اإلمكانات البشرية كاؼبادية، النظ
كالقياـ بالكثَت من اػبطوات كبو دمج تدابَت فعالة غبماية حقوؽ اإلنساف يف إطار كاليتها، بإتاحة فرصة مسانبة اجملتمع اؼبدين يف 

امج، اليت تنظمها اعبامعة ابتداء من اجتماعات القمة كحىت االجتماعات اؼبتخصصة لئلدارات الفنية اؼبختلفة، كمن الفعاليات كالرب

                                                           
مركز القاىرة لدراسات : ، القاىر"قراءة ربليلية الىم اؼببادئ ك الدركس اؼبستفادة" سهَت رياض، تفاعل اجملتمع اؼبدين مع جامعة الدكؿ العربية  –مرفت رمشاكم   223

 .12-8، ص ص 2013حقوؽ االنساف، اكتوبر 
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اؼبهم ىنا تشجيع الدكؿ العربية على إتاحة فرص اكرب ؼبشاركة منظمات اجملتمع اؼبدين العريب، على اؼبستول القطرم أك القومي، كرفع 
. غَتىا اليت تعوؽ من نشاط ىذه اؼبنظماتالقيود القانونية كاإلدارية ك

 الدور المتوقع من جامعة الدول العربية : رابعا

  :تحسين البيئة التشريعية لعمل منظمات المجتمع المدني -1

نظرا الف موضوع الشراكة بُت جامعة الدكؿ العربية ك منظمات اجملتمع اؼبدين كبو تعزيز حقوؽ اإلنساف يرتبط باإلشكاليات 
حوؿ اجملتمع اؼبدين كدكره، ك تشكك بعض اغبكومات يف أىدافو، فاف الدكر اؼبطلوب من جامعة الدكؿ العربية يف  اليت تثار

اؼبرحلة األكُف بذؿ اعبهود لتوضيح دكر اجملتمع اؼبدين كأىدافو ك توفَت البيئة اؼببلئمة لعملها قطريا كإقليميا، ك يتطلب ازباذ 
دة ك انتقالية بدال من شراكة كاملة، لتهيئة اغبكومات لقبوؿ عمل منظمات اجملتمع اؼبدين  اػبطوات البلزمة من خبلؿ ادكار ؿبد

كقبوؿ التغيَت الشامل يف اؼبوضوعات ك القضايا اليت تتناكؿ حقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة العربية ، لتأسيس شراكة حقيقية تتيح 
 :، نذكر أنبها224لعريب الرظبي اؼبشًتؾؼبنظمات اجملتمع اؼبدين اؼبشاركة الفاعلة يف مؤسسات العمل ا

 .أنبية سبثيل مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف العمل الرظبي، كضركرة كضع ضوابط لتنظيم اؼبشاركة -
 .العمل على توحيد القوانُت يف الدكؿ العربية اليت تنظم عمل مؤسسات اجملتمع اؼبدين -
اجملتمع اؼبدين يف العمل الرظبي، كتجربة األمم اؼبتحدة القائمة  االستفادة من التجارب اإلقليمية كالدكلية بشاف سبثيل منظمات -

على أساس التعاكف مع اؼبنظمات األىلية يف إطار اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ، أك ذبربة االرباد األفريقي، الذم يتيح 
اؼبشاركة اؼبباشرة يف صنع للمنظمات اؼبعتمدة لديو، حق كضع بنود يف جدكؿ األعماؿ الذم يبحثو االرباد، كىذا يعٍت 

 . 225القرار
النظر يف إشكالية مشاركة منظمات اجملتمع اؼبدين الفاعلة، كاليت ال تعًتؼ هبا بعض اغبكومات ك ال ربظى باالعًتاؼ  -

 .القانوين، ك العمل على إهباد حلوؿ ؽبا
راطية، كشفافية التمويل، ككضوح األىداؼ التأكيد على أنبية توافر الشركط اؼبوضوعية اؼبطلوبة للعضوية كاالنتخابات الديبق -

 .كللوائح اؼبنظمة
كضع معايَت كمقاييس للعضوية يف العمل العريب اؼبشًتؾ، كمراعاة التنوع كاالختبلؼ يف طبيعة اجملتمع اؼبدين كإتباع مبدأ  -

 .جملتمع اؼبديناؼبركنة يف اؽبيكل التنظيمي للمفوضية، حىت ال يتحوؿ إُف أداة بَتكقراطية تعوؽ ك تكبل حرية ا
تقنُت كجود منظمات اجملتمع اؼبدين يف مؤسسات العمل العريب اؼبشًتؾ، من صبيع أكجهو كخاصة باألجهزة اؼبسئولة عن  -

 .ازباذ القرار
 تعزيز دور المدافعين عن حقوق اإلنسان والعمل على حمايتهم -2

                                                           
، ص 2013، 10سلسة قضايا االصبلح –مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف : يقف على أعتاب جامعة الدكؿ العربية،  القاىرة" لعريبالربيع ا"مَتفت رمشاكم،  224
 .19-18ص 
   

مركز القاىرة لدراسات : القاىرة: ك االلتزامات الدكلية اإلنسافقباد الربعي، حقوؽ اإلنساف على الطريقة العربية اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية بُت اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ   
 .88 -86، ص ص 2013، 10سلسة قضايا اإلصبلح –حقوؽ اإلنساف 
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ا يف ؾباؿ اإلصبلح الديبقراطي كاعتماد منهج دعوة اؼبنظمات العربية العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف إُف مواصلة عملو -
 .نقدم بناء، ك تطوير اسًتاتيجياهتا كرؤاىا للتأثَت يف عملية اإلصبلح كاقًتاح اؼبشاريع البديلة

ضركرة تركيز جامعة الدكؿ العربية على تطوير ك بناء القدرات من خبلؿ برامج التأىيل كالتدريب لرفع قدرات النشطاء  -
ؿ حقوؽ اإلنساف، مع الًتكيز على التدريب اإلدارم اؼبتخصص للنشطاء كاإلداريُت حىت يبكن االنطبلؽ كالعاملُت يف ؾبا

 .بصورة أكثر فعالية ككفاءة للقياـ بدكرىا يف إطار التعاكف كالشراكة بُت اؼبؤسسات الرظبية كاألىلية
ؼبدين التابعة عبامعة الدكؿ العربية، باقًتاح مشاريع إشراؾ منظمات اجملتمع اؼبدين العريب للمسانبة يف تطوير مفوضية اجملتمع ا -

 .تنسيقية كالتعريف برباؾبها ك أنشطتها لدل اؼبفوضية
تفعيل دكر منظمات اجملتمع اؼبدين العريب إُف القياـ خبطط لنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف كاؼبشاركة الديبقراطية لدل األكساط  -

 .الرظبية ك الشعبية
سبع اؼبدين العريب عن اؼبشاركة قي ازباذ القرار على اؼبستويُت الوطٍت كاإلقليمي يف إطار جامعة إلغاء حالة اإلقصاء للمج -

الدكؿ العربية، كعلى تطوير ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية دبا يتماشى مع اعتبار حقوؽ اإلنساف كالديبقراطية كاؼبساكاة كدكلة 
 .226لُت ك النشطاء من أم متابعة أك قمع يعيق عملهم  ؿبليا كإقليمياالقانوف أسسا للمنظومة العربية دبا يضمن ضباية العاـ

توفَت اإلطار اؼببلئم كاإلمكانيات البلزمة لؤلعضاء العاملُت دبنظمات اجملتمع اؼبدين العريب يف كافة اجملاالت كباػبصوص  -
جامعة الدكؿ العربية كمنظمات اجملتمع  اؼبدافعُت عن اغبقوؽ كاغبريات داخل ؾبتمعاهتم، للقياـ بدكرىم يف تفعيل التعاكف بُت

 .اؼبدين
العمل على زيادة التنسيق بُت اؼبدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، كالعمل على تعزيز كاحًتاـ حرية تشكيل اعبمعيات يف إهباد  -

 .يةآلية للتنسيق بُت اؼبؤسسات الرظبية كالقطاع اػباص كاؼبنظمات اإلقليمية كالدكلية يف إطار جامعة الدكؿ العرب
تطوير التواصل بُت نشطاء اجملتمع اؼبدين يف إطار جامعة الدكؿ العربية، كؿباكلة بناء ؾبتمع تواصلي بينهم سواء يف البيئة  -

الفعلية من التواصل يف اؼبلتقيات ك اؼبؤسبرات كغَتىا، ك الًتكيز على أدكات التواصل اغبديثة بإنشاء شبكة الكًتكنية لرفع 
القانوين لدل فئة اؼبدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، كلتكوف ؾباال للحوار بُت نشطاء اجملتمع اؼبدين مستول الوعي اغبقوقي ك 

العريب الستغبلؽبا يف الربط بُت قواعد البيانات القائمة كمن مث دؾبها، حبيث تساعد مفوضي اجملتمع اؼبدين جبامعة الدكؿ 
 .227كغَتىا من األمور اإلجرائية يف ؾباؿ إنشاء قواعد البياناتالعربية يف تسهيل اغبصوؿ على اؼبوافقات لتجميع البيانات 

 : تحقيق الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في مجال الحقوق والحريات -3

ات إف تطوير عمل جامعة الدكؿ العربية من خبلؿ مفوضية اجملتمع اؼبدين التابع ؽبا تتطلب تعزيز آليات فتح اغبوار بُت اغبكـو
كمنظمات اجملتمع اؼبدين، كخاصة فيما يتعلق بتحديث آليات الشراكة بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كجامعة الدكؿ العربية، كتطوير 

أدائها، كبالتاِف ربديد مبادئ عامة ؽبذه الشراكة كبو تعزيز التعاكف يف حقوؽ اإلنساف كإهباد قواعد ؽبا، لتكوف اؼبشاركة فعلية كليس 
: 228كىي كالتاِف. لدعاية أك العمل الرظبيعلى طريقة ا

                                                           
. 36-35، ص ص 2013، 10 اإلصبلحسلسة قضايا  –اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : جامعة الدكؿ العربية، القاىرة إصبلحكيف يبكن اؽباـ الشجيٍت،   226
. حوؿ حركة حقوؽ االنساف يف اؼبنطقة العربية، مرجع سبق ذكره ماإلقليمنتائج كتوصيات اؼبلتقى   227
 .100-97ؿبمد عبده الزغَت، مرجع سبق ذكره، ص ص   228
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إبراز فلسفة لكيفية التعامل مع اجملتمع اؼبدين، كتوجيو االىتماـ كبو تفعيل الشراكة بُت اغبكومات كاجملتمع اؼبدين، كإبراز  -
لو من مباذج جديدة ؽبذه الشراكة، يتم من خبلؽبا تقريب الرؤل كاؼبسافات بُت اغبكومات كمؤسسات اجملتمع اؼبدين،كلع

اؼبفيد تفعيل دكر الشبكات العربية العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كاغبريات، كإبراز صوت الرأم العاـ يف ـبتلف ؿبافل 
 .جامعة الدكؿ العريب

البدء بالشراكة يف ؾباالت التنمية كالعمل االجتماعي أما على الصعيد السياسي فيمكن اف يكوف دكر اؼبنظمات األىلية  -
ؾبموعات الضغط، كيكوف ىذا الدكر على الصعيد احمللي، أما على اؼبستول الدكِف فانو ينبغي أف يكوف  متصبل بتشكيل

داعما للحكومات يف تبٍت كتطبيق مبادئ حقوؽ اإلنساف الدكِف الذم يضمن اغبريات كيساىم يف عملية التنمية ك التطور 
 .229دكف تدخل القول األجنبية يف الشئوف الداخلية للدكؿ العربية

اقًتاح تشكيل ىيئة استشارية مصغرة، للتنسيق كربديد األكلويات للعمل اؼبشًتؾ للمنظمات األىلية، يف إطار اعبامعة، حبيث  -
تبدأ باألنشطة اؼبرنة كالفعالة القادرة على ربقيق التعاكف كإشراؾ منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبختلفة العاملة يف ؾباؿ اغبقوؽ 

 .ة العمل العريب اؼبشًتؾ، العمل على ربديد األكلويات اؼبطلوب العمل فيها كطنيا  اقليميا كدكلياكاغبريات، يف إطار منظـو
اقًتاح تشكيل سكرتارية يف جامعة الدكؿ العربية لتقـو بدكر تنسيق العبلقات بُت اعبامعة العربية كاؼبنظمات اليت سيكوف ؽبا  -

كالعمل على تصنيف اؼبنظمات، كفقا جملاالت .(صفة استشارية)دة كضع اؼبراقب، مثل ما ىو قائم يف ذبربة األمم اؼبتح
 .عملها، عند كضع قاعدة البيانات

التأكيد على بناء قدرات منظمات اجملتمع اؼبدين العريب، كالرفع من مستول أدائها لتأخذ دكرىا يف بناء الشراكة مع ـبتلف  -
 .اىتماـ اعبامعةمكونات اجملتمع اؼبدين، كإهباد اطر للتنسيق حبسب ميادين 

 

توصيات ومقترحات :خامسا

كإعادة النظر يف النظاـ الداخلي ؽبا، دبا . تعديل ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية حبيث يقر علنا دبعايَت حقوؽ اإلنساف العاؼبية -
 .يسمح بدكر أكرب للمجتمع اؼبدين

ير من كجهة نظر حقوقية عبامعة الدكؿ العربية، دبا مراجعة كدراسة تفاسَت االتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية، كتقدًن تلك التفاس -
كالتنسيق مع مراكز البحوث كالتفكَت كاالستعانة هبا يف ؾباؿ بناء اؼبقًتحات . يسهم يف تعزيز كدعم حقوؽ اإلنساف الدكِف

 .اؽبادفة إلدماج حقوؽ اإلنساف يف التشريعات كالسياسات كتصويب اؼبمارسات
اؼبدين اؼبدافعة عن حقوؽ اإلنساف من خبلؿ ؿباكلة التعرؼ على أجندة القمم قبل انعقادىا تفعيل تواجد منظمات اجملتمع  -

 .بوقت كاؼ للتخطيط، ك العمل عليها كالتسويق اإلعبلمي للجهود اؼببذكلة من قبل اجملتمع اؼبدين خبصوصها
 .قارير اؼبوازية كتسويق ذلك إعبلميااغبرص على استمرار فعاليات اؼبنتديات اؼبوازية لعمل منظمات اجملتمع اؼبدين كالت -

                                                           
   

 –اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، القاىرة اإلنسافجوزيف شكبل، ؿبمد حسُت النجار ، اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ    
 .110، ص 2013، 10 اإلصبلحسلسة قضايا 
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منح الوضع االستشارم ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين اؼبستقلة يف جلسات ىيئات جامعة الدكؿ العربية، ك تعديل ظوابط  -
كؿبددات منح صفة اؼبراقب اؼبمنوحة ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين داخل اللجنة العربية الدائمة غبقوؽ اإلنساف يف اعبامعة، 

 .ل توسيع مداىا، لتمتد إُف اؼبنظمات غَت اؼبشهرة يف ضوء أزمة اإلشهار اليت تعيشها أغلب الدكؿ العربيةكالعمل عل
ازباذ خطوات ملموسة على مستول اغبكومات العربية ك جامعة الدكؿ العربية قابلة للتطبيق هتدؼ اُف ضباية اؼبدافعُت عن  -

يئات جامعة الدكؿ العربية اك من يوفركف كربليبلت عن حالة حقوؽ اإلنساف الذين يشاركوف يف مداكالت كمناقشات ق
 .حقوؽ اإلنساف يف دكؽبم

تعزيز عبنة حقوؽ اإلنساف العربية من خبلؿ دعوة الدكؿ اُف تقدًن تقاريرىا كاؼبشاركة يف حوار بناء مع اللحنة يهدؼ اُف  -
 .اػبركج بنتائج ملموسة تدعم حقوؽ اإلنساف الدكِف

ف بُت جامعة الدكؿ العربية ك منظمات اجملتمع اؼبدين العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف تراعي اؼبتغَتات كضع إسًتاتيجية تعاك -
 .اإلقليمية كالدكلية، تكوف مرجعيتها الرئيسية القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كاؼبواثيق كاؼبعاىدات الدكلية

.  ىا جامعة الدكؿ العربية دبا يتعلق حقوؽ اإلنسافضركرة خلق عبلقة بُت اؼبعايَت الدكلية ك اؼبعايَت اليت تتبنا  -

 :الخاتمة

لقد شهدت اؼبنطقة العربية خبلؿ العقد األخَت طفرة مهمة يف تأسيس كعمل اؼبؤسسات باؼبواءمة مع اؼبؤسسات الوطنية 
ف استقبلليتها يف التشريع غبقوؽ اإلنساف، كاليت تسعى حثيثا من أجل تعزيز قدراهتا، إال أهنا عانت من هتديدات كضغوطات نالت ـ

كيف اؼبمارسة، كبناء قدراهتا من أجل النهوض دبسئولياهتا اليت ألقاىا على عاتقها قانوف تأسيسها، كغياب العبلقة بُت ىذه اؼبؤسسات 
نشاطات، كخبلؿ  ك ىيئات جامعة الدكؿ العربية ما اثر سلبا يف القياـ بدكرىا يف ؾباالت اغبماية كاؼبراقبة كالدفاع كما يتصل هبا من

السنوات الثبلث اؼباضية ارتبط نشاط منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبدافعة عن حقوؽ اإلنساف بالثورات كاالنتفاضات الشعبية يف اؼبنطقة 
العربية، فقد تأثر خطاب حقوؽ اإلنساف باندفاع حركة حقوؽ اإلنساف إُف صدارة اؼبشهد جنبا إُف جنب مع النخب السياسية 

كاعبديدة، كىو أمر كاف ضركريا كوسيلة من أجل التأثَت يف السياسات اؼبتبعة خبلؿ مراحل االنتقاؿ كالتحوالت كهبدؼ التقليدية 
غَت أف افتقاد التنسيق مع جامعة الدكؿ العربية . ترسيخ حقوؽ اإلنساف يف بنية النظاـ السياسي اعبديد أك اإلصبلحات اؼبعتزمة

رحلة االنتقاؿ على أساس توافقي أثر على قدرة حركة حقوؽ اإلنساف يف الفعل كالتأثَت، كبناء كالنخب السياسية للدكؿ يف إدارة ـ
كبات اؽبامش الديبقراطي اؼبتسع يف أعقاب الثورات .اعبسر بُت اجملتمع كاجملتمع اؼبدين من ناحية كبُت الدكلة كمكوناهتا من ناحية أخرل

الذم حد من ربقيق الًتاكم الداخلي يف تعزيز كدعم .ـ تأمُت ضبايتها يف التشريعكاالنتفاضات مهددا ألف مكاسب ىذا اؽبامش َف يت
. حقوؽ اإلنساف الدكِف على مستول بلداهنا

كعليو، اؼبطلوب من جامعة الدكؿ العربية أف تسهم يف رسم معاَف مستقبل تطوير منظومة العمل العريب اؼبشًتؾ، على أف تأخذ بعُت 
كاإلقليمية على اؼبستويُت السياسي كاالقتصادم، كمواكبة التكتبلت كالتجمعات الدكلية األخرل، خاصة  االعتبار التطورات الدكلية

اعبماعات اليت تعمل يف ؾباؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف كضبايتها، كذلك عرب النشاط يف ؾباالت اؼبتابعة كاؼبراقبة كالرصد كالتدقيق 
اإلنساف يف نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا عرب نشر اؼبعرفة كالوعي هبا كاليت  كالتوثيق، كال يقلل ذلك من دكر صباعات حقوؽ

تصب جهودىا أيضا يف ؾباؿ اغبماية، ذلك بأف جهود صبيع اؼبؤسسات الرظبية كاألىلية للنهوض بعمل اعبامعة، تشكل تراكما يصب 
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، كتعزيز الوعي العاـ الذم من شأنو أف ينعكس يف سلوؾ اجملتمع يف تعزيز مبادئ الشراكة كالتنسيق اليت توفر اغبماية للحقوؽ كاغبريات
. كاألفراد، كيبثل بالًتاكم خط دفاع فاعل كمؤثر غبماية كتعزيز تفعيل حقوؽ اإلنساف الدكِف

 

: قائمة المراجع والمصادر

سلسة قضايا –إلنساف مركز القاىرة لدراسات حقوؽ ا: اؽباـ الشجيٍت، كيف يبكن إصبلح جامعة الدكؿ العربية، القاىرة -1
 .2013، 10اإلصبلح 

: جوزيف شكبل، ؿبمد حسُت النجار ، اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، القاىرة -2
 .2013، 10سلسة قضايا اإلصبلح –مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف 

مؤسبر التنظيمات غَت اغبكومية العربية : مقدمة نظرية، القاىرة..ديبقراطيعلي الصاكم، اؼبنظمات غَت اغبكومية كالتحوؿ اؿ -3
 .1993كالشرؽ أكسطية يف إسًتاتيجية التنمية الوطنية، افريل 

، 4، اجمللد 7ؾبلة الدكِف لقوانُت اؼبنظمات، العدد : كرًن البيار، قوانُت اؼبنظمات غَت اغبكومية يف دكؿ عربية ـبتارة، العراؽ -4
2005 . 

 .2007، 2، ط345عاَف اؼبعرفة، العدد : مدخل اُف اؼبستقبل، الكويت..م ضباد، جامعة الدكؿ العربيةؾبد -5
ؿبمد عبده الزغَت، دكر جامعة الدكؿ العربية يف ربقيق الشراكة بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبؤسسات اغبكومية لدعم  -6

 .2005نوفمرب  29-27العريب الثاين للطفولة  اجملتمع اؼبدين منتدل: برامج الطفولة، القاىرة
قراءة ربليلية ألىم اؼببادئ ك الدركس " سهَت رياض، تفاعل اجملتمع اؼبدين مع جامعة الدكؿ العربية  –مرفت رمشاكم  -7

 .2013مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، اكتوبر : ، القاىر"اؼبستفادة
–مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف : يقف على أعتاب جامعة الدكؿ العربية،  القاىرة" الربيع العريب"يرفت رمشاكم، ـ -8

 .2013، 10سلسة قضايا اإلصبلح 
قباد الربعي، حقوؽ اإلنساف على الطريقة العربية اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية بُت اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف ك االلتزامات  -9

 . 2013، 10سلسة قضايا اإلصبلح –مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف : القاىرة: لدكليةا
 www.essahafa.info.tnإعادة ىيكلة اعبامعة العربية أمر ضركرم لكي ال تبقى جامعة للدكؿ فقط، الطيب البكوش، -10

 
 

: تقارير
اجتماع خرباء : دين ك تطوير نظاـ حقوؽ اإلنساف، القاىرةكبو تعزيز التعاكف مع اجملتمع اَف: اؼبنظمة العربية غبقوؽ اإلنساف -1

 .2012مارس 3اجملتمع اؼبدين كحقوؽ اإلنساف بشأف اؼبسانبة يف خطة إصبلح جامعة الدكؿ العربية، 
حركة " مركز اؼبعلومات ك التأىيل غبقوؽ اإلنساف ، اللجنة  الوطنية غبقوؽ اإلنساف، نتائج كتوصيات اؼبلتقى اإلقليمي حوؿ -2

. 2013فرباير  24-23: ، الدكحة"ربديات الواقع كأفاؽ اؼبستقبل -قوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة العربيةح
 صبعة العمل العراقية–معهد اجملتمع اؼبنفتح : دليل القوانُت اؼبؤثرة يف منظمات اجملتمع اؼبدين، العراؽ -3

http://www.megdaf.org/tags/80/posts
http://www.megdaf.org/tags/80/posts
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 جهود المنظمات الدولية في نشر و تعزيز القانون الدولي اإلنساني
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس/ بن عياد جليلة   .د

 

 

 

 ملخص 

 

القانوف الدكِف اإلنساين ىو عبارة عن ؾبموعة القواعد الدكلية اؼبوضوعة دبقتضى معاىدات أك أعراؼ ك اؼبخصصة بالتحديد غبل 
. اؼبسلحة الدكلية أك غَت الدكليةاؼبشاكل ذات الصفة اإلنسانية الناصبة مباشرة عن اؼبنازعات 

. إف اؽبدؼ األساسي للقانوف الدكِف اإلنساين ىو ضباية األشخاص الذين يعانوف من كيبلت اغبرب 

: لذلك نطرح اإلشكالية اآلتية 

ماىو دكر اؼبنظمات الدكلية يف نشر ك تعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ؟ 

: إُف مبحثُت لئلجابة على اإلشكالية سنقـو بتقسيم البحث

. نتناكؿ يف اؼببحث األكؿ دكر األمم اؼبتحدة  ك أجهزهتا كمنظمة حكومية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين  

 ك نتناكؿ باؼببحث الثاين دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر كأحد اؼبنظمات الدكلية ؼبا ؽبا من دكر يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين
 .  غبرب خبلؿ السلم ك ا

 

 :مقدمة

يعترب القانوف الدكِف اإلنساين أىم جزء يف قانوف النزاعات اؼبسلحة ، قواعده موجودة ، ك يتسع مداه باستمرار، كلكن ما يعوز ىذا    
سيكوف : القانوف حقا ىو رغبة اجملتمع الدكِف يف احًتاـ تلك القواعد ، ك إف ؾبرد كضع ىذه القواعد يضفي عليها قيمة مزدكجة أكال 

أهنم َف يفعلوا ذلك فستكوف على األقل ىناؾ قاعدة : ىناؾ من يكونوف على علم هبا ك من مث فسوؼ يبذلوف اعبهد الحًتامها ثانيا
. صلبة إلدانتهم
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إف القانوف الدكِف اإلنساين يشمل قواعد القانوف الدكِف اليت تستهدؼ يف حاالت النزاع اؼبسلح ضباية األشخاص الذين يعانوف    
كيبلت ىذا النزاع ، ك كذا ضباية اؼبباين ك اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا عبلقة مباشرة بالعمليات العسكرية، كما أنو يشمل أيضا اؼببادئ ك 

. القواعد اليت ربد من استخداـ العنف غَت اؼبربر أثناء النزاعات اؼبسلحة

ات ك اإلعبلنات الدكلية ك القرارات الصادرة عن اعبمعية العامة فقد دعمت األمم اؼبتحدة قانوين جنيف ك الىام بعدد من اإلتفاقي   
. ك ؾبلس األمن سواء دبناسبة نزاعات مسلحة قائمة أك ربسبا ؼبستقبل كقوع نزاعات مسلحة

فما ىو دكر اؼبنظمات الدكلية يف نشر ك تعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ؟ 

حبثُت نتناكؿ يف اؼببحث األكؿ دكر األمم اؼبتحدة  كأجهزهتا كمنظمة حكومية يف لئلجابة على اإلشكالية سنقـو بتقسيم البحث إُف ـ
. تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين 

 كنتناكؿ باؼببحث الثاين دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر كأحد اؼبنظمات الدكلية ؼبا ؽبا من دكر يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين
.   خبلؿ السلم ك اغبرب 

دور ىيئة األمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني :  لمبحث األولا

إف اختصاص األمم اؼبتحدة ىو حفظ السلم ك األمن الدكليُت، إف لؤلجهزة التنفيذية لؤلمم اؼبتحدة دكر ىاـ يف تطبيق القانوف الدكِف 
اعبمعية العامة، ؾبلس األمن، اجمللس االقتصادم، ؾبلس : يثاؽ ىيمن اَف7/1اإلنساين ، ك ىذه األجهزة الرئيسية للمنظمة كفقا للمادة 

من اؼبادة أعبله على جواز إنشاء ما يلـز من أجهزة أخرل إف تطلب األمر ك  2الوصاية ك ؿبكمة العدؿ الدكلية ك قد نصت الفقرة 
ة لنظاـ أساس احملكمة اعبنائية الدكلية ، لتسهم سبكن اجملتمع الدكِف من التوصل إُف صيغة مقبوؿ 20استنادا على ذلك ففي هناية القرف 

إُف جانب التدابَت كاآلليات األخرل على اؼبستويُت الدكِف كالداخلي يف تلبية متطلبات األمن اعبماعي الدكِف ككل ك مكافحة اعبريبة 
.  الدكلية ك حفظ استقرار األمن الدكِف 

دور الجمعية العامة لألمم المتحدة : المطلب األول

مؤيدا ؼبا ازبذه اؼبؤسبر الثاين عشر للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف  1965لقد أصدرت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة قرارا سنة    
: كالذم أرسى ثبلث مبادئ ىامة  ىي 1965فيينا سنة 

 .ػ إف حق أطراؼ النزاع يف استخداـ كسائل إغباؽ الضرر بالعدك ليس حقا مطلقا 1

 .ستهدؼ السكاف اؼبدنيُت بصفتهم أمر ؿبضورػ إف شن ىجمات ت  

 .ػ أنو هبب التمييز يف صبيع األكقات بُت فئة األشخاص الذين يشًتكوف يف األعماؿ العدائية كفئة السكاف اؼبدنيُت 3

: كما ازبذت اعبمعية العامة سلسلة من القرارات تقضي دبا يلي فيما ىبص القانوف الدكِف اإلنساين 

ساسية اؼبقبولة يف القانوف الدكِف اؼبنصوص عليها يف الصكوؾ الدكلية تظل مطبقة يف حاالت النزاع أف حقوؽ اإلنساف األ - 
 .اؼبسلح 

 .أف أفراد حركات اؼبقاكمة الوطنية كاؼبناضلُت يف سبيل اغبرية هبب أف يعاملوا يف حالة القبض عليهم معاملة أسرل اغبرب - 
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 .خداـ األسلحة الكيماكية ك البكًتكلوجيةإدانة قصف السكاف اؼبدنيُت بالقنابل ك كذا است - 

كجوب إعادة أسرل اغبرب اؼبصابُت جبراح ك أمراض خطَتة إُف كطنهم كإعادة أسرل اغبرب الذين قضوا فًتة طويلة يف األسر  - 
 .إُف كطنهم أك إيداعهم معتقبل يف بلد ؿبايد

ملة إنسانية، كقياـ دكلة حامية أك منظمة إنسانية معاملة صبيع األشخاص الذين يتمتعوف حبماية اتفاقية جنيف الثالثة معا - 
 .،كاللجنة الدكلية للصليب األضبر بعمليات تفتيش منظمة ألماكن اإلحتجاز

عدـ جواز القياـ بعمليات عسكرية ضد اؼبساكن كاؼببلجئ كاؼبناطق اؼبخصصة للمستشفيات كغَتىا من اؼبرافق اليت  - 
ليات إنتقامية ضد السكاف اؼبدنُت أك ترحيلهم بالقوة أك اإلكراه أك اإلعتداء بأم يستخدمو ااؼبدنيوف، كعدـ جواز القياـ بعم

 .شكل آخر على سبلمتهم

إف تقدًن اإلغاثة الدكلية للسكاف اؼبدنيُت أمر يتفق مع ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ،كغَته من  - 
 .الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف

معية العامة العديد من ىيئات رقابة احًتاـ حقوؽ اإلنساف ضمن نصوص اإلتفاقيات الدكلية اليت أعدهتا كأصدرهتا كقد أنشأت اًف
. 230ك كافقت عليها الدكؿ 

:  كما أنشأت عبانا فرعية تابعة ؽبا مباشرة تتوُف من خبلؽبا كبواسطتها مراقبة تنفيذ بنود حقوؽ اإلنساف كالشعوب، كمنها 

كزبتص بإعداد مشركعات إتفاقيات بشأف  1947لسنة  174رقم  قرار اعبمعية العامة دبقتضى  إنشائها مت :كِف عبنة القانوف الد
 . 231بقصد تعزيز التطور التدرجي للقانوف الدكِف كتدكينو اؼبوضوعات اليت َف ينظمها بعد القانوف الدكِف ك ذلك

.  ليت سبس حقوؽ اإلنساف لسكاف االراضي احملتلةاللجنة اػباصة اؼبعنية بالتحقيق يف اؼبمارسات اإلسرائلية ا

. 232اللجنة اػباصة ؼبناىضة الفصل العنصرم 

كماحرصت اعبمعية العامة منذ أكؿ دكرة ؽبا على ضركرة إنشاء صبعيات كطنية تابعة للصليب االضبر ك اؽببلؿ األضبر ،كأصدرت 
ات اؼبسلحة كشددت فيو  على ضركرة اإلمتناع عن التعرض قرار خاص حبماية النساء ك االطفاؿ أثناء النزاع 14/12/1974يف 

. للمدنيُت يف ىذه اغباالت، تلتها بعد ذلك عدة قرارات متعلقة بتقدًن اؼبساعدات

يتضمن اؼببادئ اليت أطلق عليها اؼببادئ األساسية  14/12/1990مؤرخ يف  45/11لقد اعتمدت اعبمعية العامة قرارا رقمو 
. أك األسرل" اؼبعتقلُت" ؼبعاملة 

ك قبد أف اللجنة العامة نصت يف الكثَت من قراراهتا على ضركرة نشر القانوف الدكِف اإلنساين كإجراءات تطبيق ذلك على كبو ما 
أهنا تؤكد مبادئ القانوف الدكِف اؼبعًتؼ هبا يف  11/12/1996الصادر يف   95قررتو اإلتفاقيات ،كأعلنت دبقتضى قرارىا رقم 

. رمبورغ يف اغبكم الصادر عن ىذه احملكمة الئحة ؿبكمة نو
                                                           

.    ، ص       اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ِظبدسٖ ، ِجبدئٗ ٚ أُ٘ لٛاػذٖ ، داس اٌدبِؼخ اٌدذ٠ذح ٌٍٕشش، اإلعىٕذس٠خ ، : ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش . د /  
   

  

.    ، ص     لبْٔٛ زمٛق اإلٔغبْ ، ِىزجخ اٌدالء اٌدذ٠ذح ، : شبفؼٟ ِسّذ ثش١ش . د /  
231

  

.   ، ص      زّب٠خ زمٛق اإلٔغبْ فٟ ئؽبس اٌُّ اٌّزسذح ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، : ػظبَ ِسّذ صٔبرٟ . د /  
232
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. إتفاقية بشأف عدـ قابلية جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية للتقادـ 26/11/1968كما اعتمدت اعبمعية العامة يف 

لقيامها كاف موضوع القنبلة الذرية أحد اؼبوضوعات اليت احتلت موقعا على صدارة جدكؿ أعماؿ األمم اؼبتحدة منذ األياـ األكُف 
،على إنشاء عبنة  1946جانفي  24الصادر يف   1،ك قد نص أكؿ قرار تعتمده اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ك ىو القرار  

. للطاقة الذرية يكوف من ضمن مهامها طرح مقًتحات الستبعاد األسلحة الذرية من األسلحة اؼبوجودة لدل الدكؿ

 الذم النحو على نوربورغ ؿبكمات عن سبخضت اليت اؼببادئ 95قرارىا  يف اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية أكدت 1946عاـ  يف
 أعربت ،كذلك الدكِف القانوف يف اؼبفعوؿ سارية مبادئ عاـ بوجو بوصفها الصادر عنها، اغبكم يف صياغتها احملكمة بو أعادت
 عبنة ، كأمرت الدكِف اعبنائي للقانوف مدكنة عدادإ يف للشركع حاف قد الوقت بأف اعتقادىا عن نفسو القرار يف العامة اعبمعية
. كأمنها البشرية سلم ضد اؼبوجهة للجرائم مدكنة مشركع بإعداد الدكِف القانوف

األسلحة النوكية ربديدا كأعلن القرار أف  استعماؿ  على تركز الذم 1635القرار  1961نوفمرب  24 يف  العامة اعبمعية اعتمدت
الذم أعلن عاما غبقوؽ اإلنساف كإيذانا ببداية إىتماـ  1968كف مفتقرا إُف اؼبشركعية  سباما، ككاف عاـ مثل ىذا اإلستعماؿ سيك

.  أكسع مدل ك اكثر فاعلية بالقانوف الدكِف اإلنساين

دور مجلس األمن : المطلب الثاني

كد ذلك ؼبا منح لو من اختصاصات من اؼبسلم بو أف ؾبلس األمن ىو اعبهاز األكثر فعالية داخل األمم اؼبتحدة ك ردبا يع
كسلطات كفقا للميثاؽ االفبي باإلضافة إُف تشكيلو كإجراءات التصويت داخلو ما يبنح قراراتو قوة إضافية متمثلة يف اإلرادة 

،  كعلى الرغم من توافق قراراتو مع رغبات كمصاٌف ىذه القول إال أنو استطاع أف  233اعبماعية للدكؿ الكربل داخل اؼبنظمة
يسهم يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين حيث أكد ؾبلس األمن يف قراراتو على كجوب اإللتزاـ بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين 

. 1949الواردة يف إتفاقيات جنيف لسنة 

نساين كاؼبتمثل قاـ ؾبلس األمن كذلك بوضع جهاز ىاـ ؼبراقبة ك إلحًتاـ ك تطبيق العقوبات اػباصة بإنتهاكات القانوف الدكِف اإل
. ، كىو جهاز ىبتص دبتابعة كيفية تطبيق العقوبات على الدكؿ اؼبنتهكة لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين"عبنة العقوبات"يف 

الصادر يف  1315كذلك نذكر القرار الصادر عن ؾبلس األمن حوؿ إنشاء ؿبكمة خاصة بسراليوف كىو القرار رقم
الصادر يف  1593اػباص بإحالة ملف دارفور إُف احملكمة اعبنائية الدكلية كىو القرار رقم ، كقرار ؾبلس االمن 14/08/2000
31/03/2005 .

أخذت التغَتات يف اؼبناخ السياسي تفضي بالتدريج إُف موقف أكثر فعالية كخباصة من جانب ؾبلس األمن ،فقد بدأ اجمللس 
دة يف إدانة أكضاع اإلنتهاكات اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف كللقانوف دبقتضى الصبلحيات اليت يسندىا  إليو ميثاؽ األمم اؼبتح

اإلنساين كمن البلفت للنظر اف اجمللس ، سواء يف قراراتو أك يف البيانات الصادرة عن رئاستو ال يفرؽ عادة بُت النزاعات اؼبسلحة 
ربديد ،كإف كاف ذلك قد تضمن يف كثَت من  الدكلية كالداخلية ،بل يكتفي دبجرد اإلشارة إُف قواعد القانوف اإلنساين دكف أم

. األحياف إشارة خاصة إُف كجوب إحًتاـ السكاف اؼبدنيُت كضبايتهم 

                                                           
.    ، ص        دساعبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ، داس اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، ِظش اٌمب٘شح ْ ؽ: ِف١ذ شٙبة . د /  
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كنذكر أخَتا  تعليمة األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة بشأف التزاـ قوات األمم اؼبتحدة بالقانوف الدكِف اإلنساين ،دخلت ىذه التعليمة 
ؼ ىذه النشرة دبجرد تقرير سرياف إتفاقيات جنيف األربع كالربكتوكولُت اإلضافيُت كَف تكت 1990أكت  12حيز النفاذ يف 

كإتفاقية األسلحة على قوات األمم اؼبتحدة كإمبا تورد أيضا مبادئ توجيهية مفصلة مستمدة من تلك اؼبعاىدات بشأف 
. موضوعات من قبيل ضباية السكاف اؼبدنيُت ككسائل القتاؿ كأساليبو

دور الهياكل األخرى : المطلب الثالث

:  ػػػػػ دكر ؿبكمة العدؿ الدكلية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين 1

ؿبكمة العدؿ الدكلية بوصفها اؽبيئة القضائية األساسية للقانوف الدكِف العاـ تسهم يف فهم قيم اجملتمع الدكِف األساسية، فقد  إف
نوف الدكِف اإلنساين ،كذلك باؼبساعدة من خبلؿ أرائها اإلستشارية غالبا على أسهمت ىذه احملكمة يف ربديد اإلطار القانوين للقا

. توضيح ك تفسَت قواعده ك ىذا يسهم ال ؿبالة يف تطبيقها تطبيقا سليما

كيتمثل اإلسهاـ الرئيسي للمحكمة يف أهنا إختارت ك أكضحت ك حددت اؼببادئ األساسية للقانوف الدكِف اإلنساين ،حيث جاء 
". قانونية التهديد باألسلحة النوكية أك إستخدامها" حوؿ 1996ا اإلستشارم لعاـ  يف رأيو

 أف مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت ك غَت اؼبقاتلُت يهدؼ إُف ضباية اؼبدنيُت ك األعياف اؼبدنية ك أنو بالتاِف وبظر كل استخداـ لؤلسلحة 
. ال  يقـو على أساس ىذا التمييز

على مبدأ حضر إستخداـ األسلحة اليت تسبب إصابات بالغة أك آالما ال مربر ؽبا، كحاكلت ؿبكمة  ك أكدت يف نفس اؼبسألة 
". لآلالـ اليت ال مربر ؽبا" العدؿ الدكلية من خبلؿ ىذا الرأم اإلستشارم إعطاء تعريف  

يعترب غَت قانوين،  51الف اؼبادة كقد قضت احملكمة باإلصباع بأف التهديد أك استخداـ القوة باللجوء لؤلسلحة النوكية الذم يخ
كهبب أف يتمشى التهديد أك استخداـ األسلحة النوكية دبتطلبات القانوف الدكِف اؼبطبق يف الصراع اؼبسلح خاصة مبادئ القانوف 

عدـ _ ٌف الدكِف اإلنساين ك ذلك خاصة ك اف اؼببدأين األساسيُت بالقانوف الدكِف اإلنساين القاببلت للتطبيق على الصراع اؼبس
نبا _ شرعية األسلحة اليت تسبب ضررا غَت سبييزم ضد اؼبدنيُت ك عدـ شرعية األسلحة اليت تزيد معاناة غَت البلزمة للمحاربُت 

.  234أكثر النصوص القانونية ارتباطا بذلك مباشرة 

:  ػػػػ دكر اجمللس االقتصادم ك االجتماعي 2

ضيقة نوعا ما يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ك القانوف الدكِف اإلنساين كلعل أىم  يباشر اجمللس االقتصادم كاالجتماعي اختصاصات
 1967ما قاـ بو ىذا اجمللس ىو العمل على إنشاء عبنة حقوؽ اإلنساف يف جنوب إفريقيا كالذم صدر قرار اللجنة بإنشائها عاـ 

. هبدؼ التحقيق يف اإلنتهاكات اػباصة بتعذيب السجناء كاؼبعتقلُت كاحملتجزين 

كيف خصوص فلسطُت ، فقد سجلت اللجنة اػباصة اليت شكلتها عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف للتحقيق يف أكضاع حقوؽ 
اإلنساف يف االراضي العربية احملتلة كيف اإلنتهاكات اؼبرتكبة ضد الشعب الفلسطيٍت يف ىذه االقاليم إدانتها لتصرفات سلطات 

                                                           
.   خغ اٌغبثك ، ص ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش ، اٌّش. د /  
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لتحديد إلتزامات إسرائيل كمسؤكلياهتا  1949يف ذلك إُف نصوص إتفاقيات جنيف األربعة لعاـ  اإلحتبلؿ ،كَف تًتدد يف اإلستناد
. الدكلية طبقا ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين ك كصل األمر إُف كصف التقرير لتصرفات إسرائيل جبرائم اغبرب

: عملت اللجنة بالنظاـ اؼبقرر اػباص  يف عدة ؾباالت من بينها

. ػباص غباالت اإلعداـ غَت القانوين ك االزىاؽ التعسفي لؤلركاح اؼبقرر ا_  
. اؼبقرر اػباص غباالت التعذيب _ 
. اؼبقرر اػباص غباالت النزكح اعبماعي لؤلفراد_ 

، ليحل ؿبلها ؾبلس حقوؽ اإلنساف الذم مت إنشاؤه دبوجب قرار اعبمعية 2006كلقد مت إلغاء عبنة حقوؽ اإلنساف رظبيا يف سنة 
دكلة كالذم ىبتص بدراسة كافة حاالت  47ك يتشكل ىذا اجمللس من  2006مارس  15الصادر يف  60/251امة رقم الع

إنتهاكات حقوؽ اإلنساف سواء أثناء السلم أك إباف النزاعات اؼبسلحة ك يرفع تقاريره للجمعية العامة اليت يتبعها ، ك من األمثلة 
نة األخَتة حوؿ نشاط ؾبلس حقوؽ اإلنساف ،تكليفو دبوجب القرار الصادر عنو يف اليت نشهدىا على الساحة الدكلية يف اآلك

للجنة مكونة من أربعة أشخاص للتحقيق يف اإلنتهاكات اليت قاـ هبا اإلحتبلؿ اإلسرائيلي خبلؿ عدكانو  2009جانفي  12
 .2009كبداية جانفي  2008على غزة هناية ديسمرب 

:  لدكلية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساينػػػػػ دكر احملكمة اعبنائية ا 3

بعد فًتة قصَتة من إنشاء ؿبكمة يوغوسبلفيا ،اغتنمت عبنة القانوف الدكِف اؼبناخ السياسي اؼببلئم الذم ساد حينذاؾ 
،فاستطاعت أف تنجز يف النهاية عملها يف إعداد نظاـ سياسي حملكمة جنائية دكلية ك ىو عمل كانت قد شرعت فيو منذ 

قدمت مشركع النظاـ األساسي إُف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة اليت  1994لسنوات الباكرة يف حياة األمم اؼبتحدة ، ك يف عاـ ا
قامت بدكرىا بتشكيل عبنة إلعداد نص وبضا بقبوؿ كاسع النطاؽ لعرضها على مؤسبر دبلوماسي ك عقدت ىذه اللجنة سلسلة 

ك على ذلك قررت اعبمعية العامة يف دكرهتا الثانية ك اػبمسُت الدعوة ؼبؤسبر  1998 إُف 1996من الدكرات خبلؿ الفًتة من
اعتمد اؼبؤسبر  1998جويلية  17دبلوماسي يعقد يف ركما القباز صياغة كاعتماد اتفاقية بشأف انشاء ؿبكمة جنائية دكلية ك يف 

،ك بتفحص النظاـ األساسي للمحكمة 2002يلية جو  01النظاـ األساسي للمحكمة مث دخل ىذا النظاـ حيز النفاذ يف  
. اؼبذكورة قبد أهنا تساىم يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين بطريقة أك بأخرل

أما ما تقـو بو يف الواقع يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يشتمل عنصرم الوقاية ك الردع ،كذلك بتحذير كل من تسوؿ لو نفسو 
: لبشرية ، ك نذكر بعض األمثلة عن ذلك القياـ بإنتهاكات يف حق ا

قياـ احملكمة دبوجب إحالة من ؾبلس األمن بفتح ربقيق كاسع النطاؽ يف اعبرائم الدكلية اؼبرتكبة يف السوداف كخصوصا يف إقليم 
مع عدـ  دارفور ، مث ك بعد اإلنتهاء ك من التحقيق ك صدكر تقرير بذلك صدرت مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداين لكن طبعا

. إلغاء تأثَتات التداعيات السياسية يف ذلك

كذلك النظر يف جرائم اغبرب اليت اقًتفتها اليد الصهيونية يف حق الفلسطينيُت ك خاصة تلك اليت ارتكبت يف قطاع غزة يف مطلع 
. 2009سنة 
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دور اللجنة الدولية للصليب األحمر : المبحث الثاني

اخر القرف التاسع عشر ك بداية القرف العشرين، حيث ظهرت أكال يف أكركبا مث أمريكا الشمالية، ظهرت اؼبنظمات غَت اغبكومية منذ أك
كقد ساىم التطور السريع للتبادؿ ك االتصاالت خبلؿ العقود األخَتة يف تفعيل دكر ىذه اؼبنظمات ، كما أف بركز النظاـ الدكِف 

عنو إهنيار اؼبعسكر الشيوعي كظهور العوؼبة أدل إُف توسيع نشاط ىذه اعبديد أحادم القطبية ذم الطابع الرأظباِف كالذم قبم 
 اؼبنظمات ك نظرا لتنوع نشاطاهتا ك أىدافها فقد حققت اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية إقبازات كبَتة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين

. رالسيما التخفيف من عاناة اإلنسانية، منها اللجنة الدكلية للصليب األحم

 

 

 

التعريف باللجنة الدولية للصليب األحمر و مركزىا القانوني : المطلب األول

تقـو اللجنة الدكلية للصليب األضبر بدكر متفرد، ك على جانب كبَت من األنبية يف توفَت اغبماية اؼبباشرة غبقوؽ اإلنساف أثناء    
. 235الظركؼ االستثنائية، ك حيثما كجدت يف أم مكاف مػػن العاَف 

دبنطقة  24/07/1859يف " ىنرم دكناف" يعود الفضل يف نشأة اؼبنظمات الدكلية للصليب األضبر على إصرار مواطن سويسرم
سولفرينو كىي تقع يف مشاؿ إيطاليا ، حيث اشتبك اعبيشاف النمساكم ك الفرنسي يف معركة ضارية كبعد ستة عشر ساعة من القتاؿ 

عبرحى ك يف مساء اليـو نفسو كصل ىنرم دكناف إُف اؼبنطقة يف رحلة عمل ك ىناؾ أفزعو رؤية بقيت أرض اؼبعركة تعج بالقتلى ك ا
آالؼ اعبنود من اعبيشُت قد تركوا يعانوف بسبب نقص الرعاية الطبية فدعا دكناف السكاف احملليُت طالبا منهم مساعدتو على رعاية 

تذكار " انبُت على حد سواء ،كعند عودتو إُف سويسرا نشر كتاب اعبرحى ملحا على كاجب العناية باعبنود اعبرحى من كبل اًف
: الذم كجو فيو ندائُت" سولفرينو

. يدعوا إُف تشكيل صبعيات إغاثة يف كقت السلم تظم فبرضُت ك فبرضات مستعدين لرعاية اعبرحى يف كقت اغبرب: األكؿ

يهم مساعدة اػبدمات الطبية التابعة للجيش كضبايتهم دبوجب إتفاؽ يدعو فيو إُف االعًتاؼ بأكلئك اؼبتطوعُت الذين يتعُت عل: الثاين
. طيب

أعضاء لبحث إمكانية ربويل أفكار  5مكونة من " صبعية جنيف للمنفعة العامة" شكلت صبعية خَتية عرفت باسم 1863كيف عاـ 
،غيـو دكفور، لوم أبيا كيتودكر مونور فضبل  دكناف إُف الواقع أنشأت بعدىا اللجنة الدكلية إلغاثة اعبرحى اليت ضمت غوستاؼ موانيو

. عن دكناف نفسو، اليت أصبحت فيما بعد اللجنة الدكلية للصليب األضبر

صبعيات إنسانية  4دكلة ك 16بعد تأسيس اللجنة شرع مؤسسوىا اػبمسة يف ربويل أفكار دكناف إُف الواقع كتلبية لدعوة منهم أكفرت 
شارة  –ككاف ذلك اؼبؤسبر ىو الذم إعتمد الشارة اؼبميزة  26/10/1863لذم إفتتح يف جنيف يف فبثلُت ؽبا إُف اؼبؤسبر الدكِف ا

                                                           
.   اٌّشخغ اٌغبثك ، ص . ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش . د /  
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لتكوف عبلمة فبيزة عبمعيات إسعاؼ اعبنود اؼبصابُت فهي َف تكن  –الصليب األضبر على خلفية بيضاء كىي مقلوب العلم السويسرم 
فهي كسيلة إلثبات ىوية األعياف كالوحدات ك كسائل )بإسعافهم أيضا  ؾبرد ضباية للجرحى يف ميداف القتاؿ بل ضباية للذين يقوموف

. (النقل الطيب

: تسعى اللجنة الدكلية طبقا لنظامها األساسي إُف صوف ك نشر اؼببادئ األساسية للجنة كاليت تتمثل يف اؼببادئ التالية

. اػبدمة التطوعية مبدأ الوحدة ػػ مبدأ العاؼبية مبدأ اإلنسانية ػػ مبدأ عدـ التحيزػػ مبدأ اغبياد ػػ مبدأ اإلستقبلؿ ػػ 

تتمتع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بوضع قانوين من حيث طبيعتها ك تشكيلها فهي منظمة دكلية غَت حكومية، ؿبايدة ،غَت متحيزة 
. كمستقلة

كجمعية خاصة كفقا للقانوف اؼبدين فاللجنة الدكلية للصليب األضبر ؽبا طبيعة أك مركز قانوين خاص، كقد تشكلت يف البداية 
السويسرم ،فلم يكن كجودىا نتيجة تفويض من اغبكومة ، كمع ذلك فإف كظائفها كأنشطتها كاليت تتمثل بصفة أساسية يف توفَت 

اغبماية  ك اؼبساعدة لضحايا النزاعات اؼبسلحة ،قد حددت بتكليف من اغبماية الدكلية كذلك دبوجب إتفاقيات جنيف األربعة 
كبركتوكوليها اإلضافيُت كىي اليت يشكل يف ؾبموعها أساس القانوف الدكِف اإلنساين ك تعد من أكثر اؼبعاىدات تصديقا يف العاَف، 
كبسبب ىذا الوضع اػباص يبكن القوؿ بأف اللجنة الدكلية للصليب األضبر تتمتع بالشخصية القانونية الدكلية على غرار اؼبنظمات 

. الرغم من أهنا منظمة غَت حكومية الدكلية اغبكومية على
اللجنة الدكلية للصليب األضبر مستقلة عن التبعية ألية دكلة ك مع ذلك فإهنا إحدل مكونات اغبركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ 

صليب األضبر لتقدًن خدمات األضبر ،اليت تشارؾ الدكؿ يف مؤسبرىا الدكِف كياهنا اإلنساين يف ربديد السلطة القانونية للجنة الدكلية لل
. أك التدخل على كجو آخر يف النزاع اؼبسلح

الوضع القانوين للجنة الدكلية معًتؼ بو ضمنيا يف قواعد إجراءات ك أدلة احملكمة اعبنائية الدكلية اليت تضع أساس اإلعًتاؼ بإستثناء 
. ة اؼبمنوحة ؽبا دبوجب القانوف الدكِف اإلنسايناللجنة الدكلية للصليب األضبر من اإلدالء بشهادة نظرا للوالية الدكِف

تتعامل دكؿ كثَتة مع اللجنة كما تتعامل معها اؼبنظمات اغبكومية ك ربتفظ اللجنة بعبلقات دبلوماسية مع الدكؿ ك اؼبنظمات    -
. الدكلية ،ك التعامل على مستول التنسيق ك ليس التبعية

فعلى الرغم من أهنا تعترب منظمة دكلية غَت حكومية إال أهنا تعد من بُت اؼبخاطبُت بأحكاـ تتمتع اللجنة بالشخصية القانونية الدكلية 
القانوف الدكِف ، ك يتضح ذلك من خبلؿ سلوؾ الدكؿ يف إعداد ك صياغة القانوف الدكِف اإلنساين ،بل يرجع إليها الفضل الكبَت يف 

. 1977ك بركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ  1949الوصوؿ إُف إعداد قرار إتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 
ك الربكتوكوالت اإلضافية اؼبلحقة هبا ىي اؼبصدر ك السند الذم تستقي منو اللجنة الدكلية  1949تعترب اتفاقيات جنيف لسنة 

  236للصليب األضبر مفردات ضبايتها غبقوؽ اإلنساف سواء يف حاالت النزاع اؼبسلح الدكِف أك غَت الدكِف
من خبلؿ األنشطة العملية اليت تضطلع هبا لتجنيب ضحايا النزاعات اؼبخاطر ك اآلالـ أك أنواع سوء استخداـ السلطة  تسعى اللجنة

اليت قد يكونوف عرضة ؽبا ، ك إمدادىم باؼبساعدات الطبية ك الغذائية ك اؼبادية لضحايا النزاع ، أماـ مسؤكلياهتم ك كاجباهتم كبو 
. اؼبقاتلُت اعبرحى ك اؼبرضى مع إعطاء األكلوية الحًتاـ سبلمتهم البدنية ككرامتهمالسكاف اؼبدنيُت ك األسرل ك 

                                                           
.   ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص . د /  
236
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كبعد دراسة الوضع اؼبيداين على كبو مستقل تطرح اللجنة الدكلية توصيات على السلطات بشأف التدابَت اؼبلموسة الوقائية الكفيلة 
ليب االضبر من جانبها تدابَت تستجيب هبا لئلحتياجات الضركرية بتحسُت كضع السكاف اؼبتضررين، يف حُت تتخذ اللجنة الدكلية للص

كذلك بقيامها بدكر عبلجي يف حالة اإلعتداء على اؼبمتلكات اؼبدنية مثل إصبلح منشآت التزكيد باؼبياه ، ك توفَت الغذاء كاؼبياه 
حبث على اؼبفقودين ك نقل الرسائل بُت أبناء األسر كاؼبساعدة الطبية للمدنيُت ك احملركمُت ك كذلك زيارة أسرل اغبرب ك اؼبدنيُت ك اؿ

. اليت شردىا النزاع ك إعادة الركابط األسرية
لثالثة تتدخل اللجنة الدكلية أيضا بإسباغ اغبماية الدكلية اؼبباشرة يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية اغبرب األىلية إستثناء النص اؼبادة ا

هبوز ؽبيئة إنسانية غَت متحيزة، كاللجنة الدكلية للصليب االضبر، أف تعرض " يت تقضي بأنوكاؿ 1949اؼبشًتكة من إتفاقية جنيف 
". خدماهتا على أطراؼ النزاع

كقاعدة عامة زبتص اللجنة الدكلية حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة أساسا ك ذلك دبوجب اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة من إتفاقيات جنيف 
من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ على ضركرة منحها كافة التسهيبلت لتمكينها من أداء كافة اؼبهاـ اؼبسندة  81األربعة،كما تنص اؼبادة 

. من الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اليت ذبيز للمنظمات غَت اغبكومية بتقدًن الغوث كاؼبساعدة لصاٌف اؼبدنيُت 18إليها،إضافة إُف اؼبادة 
دنيُت من نساء ك أطفاؿ ك غَتىا من الفئات األخرل ألنو كثَتا ما يتعرض اؼبدنيوف حملن رىيبة يكمن دكرىا كذلك خاصة يف ضباية اَف

يف نزاعات اليـو ك أحيانا يكونوف أىدافا مباشرة كاؼبذابح ك أخذ الرىائن ،العنف ،التحرش اعبنسي ،النقل القسرم للسكاف كالنهب 
ة فكل ىذه اؼبمارسات تنشر الرعب كاؼبعاناة بُت اؼبدنيُت، لذلك فأثناء النزاعات كاغبرماف العمدم من اؼباء ك الغذاء ك الرعاية الصحي

: اؼبسلحة الدكلية تضطلع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بأداء اؼبهاـ اآلتية
. تقدًن اؼبؤف ك اؼبساعدات الطبية ك الغذائية للجرحى ك اؼبرضى ضحايا النزاعات اؼبسلحة_  
.  237تنظيم كصوؽبا ك توزيعها على اؼبدنيُت يف اؼبناطق اليت تقع ربت االحتبلؿ العسكرم تقدًن مواد اإلغاثة ك_  

. صبع اؼبعلومات عن أسرل اغبرب ك اؼبعتقلُت من األشخاص اؼبدنيُت ك إببلغها للدكؿ التابعُت ؽبا_  
.  238إنشاء اؼبناطق اآلمنة ك اؼبستشفيات لعبلج اعبرحى ك اؼبرضى_ 
جراءات دببادرة منها ك ذلك إذا رصدت بعثاهتا ما ىبالف القانوف الدكِف اإلنساين ، حيث تقـو بإببلغ ازباذ اللجنة بعض اإل_ 

.            السلطات اؼبختصة بوقوع ىذا االنتهاؾ 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر زمن السلم: المطلب الثاني

ية عادة ما تغمر الفرحة أىلو كوبتفلوف بنهاية الكابوس لعودهتم اُف عندما تصمت البنادؽ عندما ىبرج بلد من حرب ، أك حرب أىل  
. السلم كاألماف 

لكن ماذا عن األيتاـ، ماذا عن احملتجزين الذين ال يزالوف يف سجوف موحشة كماذا عن أمهات اؼبفقودين الذين يتذمرف بكاء حبثا عن   
ليب األضبر باسم القانوف الدكِف اإلنساين بصفتها اغبارس األمُت كالعامل فلذة كبدىن، كل ىذا تقـو بالسهر عليو اللجنة الدكلية للص

. على تطبيقو، إذ ؽبذه اللجنة دكر فاعل يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين زمن السلم ك نشر القانوف الدكِف اإلنساين
كف الدكِف اإلنساين كعدـ مراعاتو ، ىو على درجة أكرب القاعدة العامة يف صبيع النظم القانونية انو ال عذر جبهل القانوف، كاعبهل بالقاف

. من اػبطورة من اعبهل بفركع القانوف األخرل 

                                                           
.ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌشاثؼخ    ،    ساخغ اٌّبدر١ٓ /  
237

  

.ساثؼخِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اي    ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌثبٌثخ ٚ اٌّبدح     ساخغ اٌّبدح /  
238
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مت تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األضبر منذ قرابة قرف ك نصف ك تسعى ىذه اؼبنظمة إُف اغبفاظ على قدر من اإلنسانية يف خضم 
 كد للحرب نفسها ، أم حدكد لتسيَت األعماؿ اغبربية ك حدكد لسلوؾ اعبنود،اغبركب ، ك يسًتشد عملها باؼببدأ القائل بوضع حد

 كتعرؼ ؾبموعة األحكاـ اليت كضعت استنادا إُف ىذا اؼببدأ ك اليت أقرهتا كل أمم العاَف تقريبا ، بالقانوف الدكِف اإلنساين الذم تشكل
.  اتفاقية جنيف حجره األساس 

على أنو تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف تنشر نص ىذه  1949جنيف األربعة لسنة  من اتفاقيات 47ك تنص اؼبادة رقم   
االتفاقية على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب كتتعهد بصفة خاصة بأف تدرج دراستها ضمن التعليم 

كفة عبميع السكاف كعلى األخص للقوات اؼبقاتلة اؼبسلحة كأفراد العسكرم كاؼبدين إذا أمكن، حبيث تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها معر
" . اػبدمات الطبية كالدينية 

. على نشره زمن السلم على أكسع نطاؽ  1977كما نصت كذلك اؼبادة من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لسنة   
التعريف بو كىذا ما جعل النشر وبضى بأنبية قصول كىكذا يتضح أف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين كالتقيد بأحكامو يتطلب أكال   

كيهدؼ النشر يف اؼبرحلة األكُف تفادم "  الوقاية خَت من العبلج:" يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ، إذ لو طابع كقائي كاؼبثل يقوؿ
. نشوب النزاع اؼبسلح 

نيف بشأف ربسُت حاؿ أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف لسنة لقد كرد االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين األكؿ يف إتفاقية ج
منها، مث تردد يف اإلتفاقية الرابعة اػباصة بإحًتاـ قوانُت كاعراؼ اغبرب الربية من إتفاقية الىام لسنة  26يف نص اؼبادة  1907
ضى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبادة بشأف ربسُت حاؿ اعبرحى كاؼبر 1929يف مادهتا األكُف، مث يف اتفاقيات جنيف لسنة  1907

كذلك مادة مشًتكة يف  1949كما تتضمن كذلك اتفاقيات جنيف لسنة  1929، ككذا اتفاقية معاملة أسرل اغبرب لسنة 27رقم 
. االتفاقيات األربعة خاصة بالنشر 

 19ا الربكتوكوؿ الثاين يف نص اؼبادة منو ككذ 83على نفس النص يف اؼبادة رقم  1977كما نص كذلك الربكتوكوؿ األكؿ لسنة   
دبعٌت  كذبدر اإلشارة إُف أف نص ىذه اؼبادة َف تتضمنو اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة اػباصة بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية كىذا تطور لو داللتو

. لشأفقبوؿ الدكؿ بتطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كعدـ إصرارىا على االختصاص الداخلي ؽبا يف ىذا ا
.  كقد أبرزت اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر مرارا أنبية نشر القانوف الدكِف اإلنساين كدعت الدكؿ إُف تنفيذ تعهداهتا يف ىذا اجملاؿ  
تلعب حركة الصليب الدكِف دكرا أساسيا يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين، إذ يضع على عاتقها نظامها األساسي مهمة صوف كنشر   
. منو 4بادئ األساسية للحركة، كالعمل على تفهم كنشر القانوف الدكِف اإلنساين طبقا لنص اؼبادة رقم اَف

تعمل اللجنة الدكلية  2004كتعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر مع اللجاف الوطنية اؼبتفرعة عنها كاليت تعًتؼ هبا ففي األردف سنة 
األضبر األردين يف عدة ؾباالت أنبها اؼبسانبة يف بناء قدرات متطوعي اؽببلؿ األضبر األردين  للصليب األضبر يف األردف مع صبعية اؽببلؿ

ـ يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين كالتوعية دبخاطر األلغاـ كاعادة الركابط االسرية ليقوموا بدكرىم يف تدريب بقية اؼبتطوعُت يف فركعو
. حوؿ اؼبملكة

اعبمعيات كاؼبؤسسات اغبكومية إضافة إُف اجملتمع اؼبدين بشكل عاـ لذلك تتعامل كتتواصل اللجنة كيستلـز النشر كذلك ـباطبة   
الدكلية مع اؼبنظمات احمللية كالنقابات اؼبهنية ككسائل اإلعبلـ كغَتىا من اعبمعيات عن طريق اللقاءات اؼبنتظمة ك كرشات العمل 

لك عن طريق تدريس القانوف الدكِف اإلنساين يف اعبامعات كخَت دليل على ذلك ىو كاؼبؤسبرات احمللية كاإلقليمية كما يكوف النشر كذ
. أننا ندرس اليـو القانوف الدكِف اإلنساين يف إطار مدرسة الدكتوراه 
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لقد إحتضنت كلية اغبقوؽ بنب عكنوف ملتقى حوؿ ضركرة ككيفية تدريس القانوف الدكِف اإلنساين يف اعبامعات اعبزائرية سبحورت 
التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ككيف يبكن إحًتامو، مث كيف يطبق على : شغاؿ اؼبلتقي حوؿ ثبلثة ؿباكر رئيسية سبثلت يف أ

. اؼبستول الوطٍت كالدكِف
لتقى قد كما طرح اؼبلتقى مسألة األساليب اليت سبكن من تدريس مادة القانوف الدكِف اإلنساين يف معاىد اعبامعات اعبزائرية كىذا اَف  

. نسق بُت بعثة اللجنة الدكلية للصليب االضبر باعبزائر كجامعة بن عكنوف 
كما دامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر تعمل بالتنسيق مع اللجاف الوطنية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الوطٍت فقد   

: اين إذ أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دبرسـو رئاسي يف أنشأت مؤخرا اللجنة الوطنية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنس
كنصبت اللجنة كتعمل ربت إمرة كزير العدؿ كما تعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر مع اعبمعيات الوطنية على  04/06/2008

ىم بالقانوف الدكِف اإلنساين ، كنشر الوعي إقامة منتديات علمية على مستول الثكنات العسكرية ككذا اؼبدرسة العليا للقضاء ، لتعريف
. خاصة بُت أفراد القوات اؼبسلحة 

 )ميداف الصحة العمومية ، ميداف علم البيئة : ميادين كىي 03كما تعاكف اؽببلؿ األضبر اعبزائرم مع الصليب األضبر السويسرم يف 
عاكف لدل الصليب األضبر السويسرم انو يرجع التعاكف مع اؽببلؿ مسؤكلة الت" النا زينغ" كاؼبيداف اإلجتماعي ، كتقوؿ (تطهَت البيئة 

يف إطار عملية اإلسعاؼ الواسعة اليت أطلقها اإلرباد الدكِف لصاٌف ضحايا الزلزاؿ العنيف الذم ضرب مشاؿ  2003األضبر اُف جواف 
. اعبزائر 

. بيئة ك كذلك القطاع اإلجتماعيكيطور الصليب األضبر السويسرم مع اؽببلؿ األضبر ميداف الصحة ك ميداف اؿ
كيف كل ىذا تطبق اللجنة الدكلية للصليب األضبر القانوف الدكِف اإلنساين، إذ كل ىذه األعماؿ تعد مساعدات إنسانية، كالدليل    

ربًـت ىذه على ذلك ىو أف اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر حىت تعًتؼ هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر، من بُت الشركط أف 
اعبمعيات اؼببادئ األساسية للحركة كتسًتشد يف عملها دببادئ القانوف الدكِف اإلنساين، كاألثر اؼبًتتب على ىذا اإلعًتاؼ ىو أف 

. تصبح ىذه اعبمعيات الوطنية عنصرا من عناصر اللجنة الدكلية للصليب األضبر 
كىي  1949يب األضبر من طرؼ الدكؿ دبوجب إتفاقيات جنيف إضافة إُف التفويض الذم حصلت عليو اللجنة الدكلية للصل  

. نفسها الدكؿ اليت صادقت على نظامها األساسي، ذلك ما أكسبها الصفة العاؼبية
كما ازبذت تدابَت حضارية يف زمن السلم ك كذا مساعدة الدكؿ على كضع تشريعات كطنية تتبلءـ مع القانوف الدكِف اإلنساين كذلك 

: كما يلي 
:  تشارون القانونيون المس - 

ىؤالء اؼبستشاركف يعملوف داخل القوات اؼبسلحة يف الدكلة  1977كىو نظاـ حديث نسبيا كرد النص عليو يف الربكتوكوؿ الثاين لسنة 
. ، يقدموف اؼبشورة لقوات اعبيش بشأف القانوف الدكِف اإلنساين، كتسهر على تدريبهم اللجنة الدكلية للصليب األضبر 

 
 :ن المؤىلونالعاملو - 

كىم أفراد يقوموف دبساعدة اغبكومة على كضع تشريعات كطنية تتبلءـ مع القانوف الدكِف اإلنساين، ىؤالء العاملُت تضعهم اغبكومة 
. [63أك تنتقيهم اللجنة الدكلية للصليب األضبر، كىذه األخَتة كذلك ىي اليت تعمل على تدريبهم ب
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، من أجل تكوين ؾبموعة من األفراد قادرين على العمل يف ؾباؿ 1965ضبر العشرين لسنة كجاء ىذا إستجابة ؼبؤسبر الصليب اال  
. [64]تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين

 
:  اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني - 

نساين، كذلك بإحداث من إتفاقيات جنيف، على إحًتاـ إلتزاماهتا ذباه القانوف الدكِف اإل 01حيث تعمل الدكؿ يف إطار نص اؼبادة 
عباف كطنية للقانوف الدكِف اإلنساين، لتعمل كجهاز إستشارم للحكومات داخل الدكؿ كتقدـ ىذه اللجاف الوطنية تقارير سنوية 
. لرؤساء الدكؿ بشأف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين داخل الوطن، كما تأخذ اػبربة من اللجاف الوطنية اؼبتواجدة يف الدكؿ األخرل

 
: الخاتمة  
رغم أف ىيئة األمم اؼبتحدة ىي اؽبيئة األقرب ألف تكوف آلية تنفيذ، إال أهنا أكثر خضوعا ؽبياكل القوة أكثر منها غبكم القانوف كإف  

ساين، كاف للجنة الدكلية للصليب االضبر دكرىا  اإلهبايب إال أهنا تعتمد على اإلقناع كوسيلة كحيدة لكفالة إحًتاـ القانوف الدكِف اإلف
خاصة كأنو بعد التسعينات بدأ ؾبلس االمن يتدخل يف صبلحياهتا من خبلؿ منافستها يف تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية، كىذا ما سوؼ 

: يشكك يف اؼببادئ اليت تقـو عليها، كلذلك سوؼ نقًتح التوصيات التالية
، ببلورة الصبلحيات 1977هبا لسنة كالربكتوكولُت اؼبلحقُت  1949ضركرة تعديل إتفاقيات جنيف األربع لسنة  - 

 .اغبصرية للجنة الدكلية للصليب األضبر كمنظمات اإلغاثة بصفة عامة 

. ضركرة تعديل النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر دبا يزيد قدرهتا على التصدم للتحديات اليت تواجهها - 

 .اإلبتعاد عن سياسة اإلنتقائية اؼبصلحية تفعيل دكر ؿبكمة العدؿ الدكلية كاعبمعية العامة، دبا يكفل - 

 .تعميم تدريس القانوف الدكِف اإلنساين يف اعبامعات اعبزائرية  لنشر ك تعزيز القانوف الدكِف اإلنساين  - 

: المراجع 

اإلسكندرية ،  ، دار اعبامعة اعبديدة ، (مصادره ، مبادئو ، ك أىم قواعده  )القانوف الدكِف اإلنساين : عصاـ عبد الفتاح مطر . د 
. 2008مصر 

  2000دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ، دار اؼبستقبل العريب ، القاىرة ، مصر الطبعة األكُف : مفيد شهاب . د 

.  2001ضباية حقوؽ اإلنساف يف إطار اؼبم اؼبتحدة ، دار النهضة العربية ، : عصاـ ؿبمد زنايت . د  ػػػ

كف الدكِف اإلنساين ، كثائق ك أراء ، ؾبدالكم ، عماف األردف القاف: عمر سعد اهلل . ػػػ د 

.  1992قانوف حقوؽ اإلنساف ، مكتبة اعببلء اعبديدة ، : شافعي ؿبمد بشَت . د / ػػػ  

: اإلتفاقيات الدولية 

 ت االضافية الثبلثة  الربكتوكوالك 1949 األربعة لعاـجنيف اتفاقيات   
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نظمات الدولية في تعزيز القانون الدولي اإلنساني فعالية الجهود المبذولة للم
 (الجزائر)باحث في الدكتوراه كلية الحقوق ابن خلدون تيارت / زيـــبار الــشاذلي.  أ

 

: الملخص 

لية حىت يتم إعماؿ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين فإنو بات من الضركرم إلزاـ أطراؼ النزاع اؼبسلح بتسهيل عمل كافة اؼبنظمات الدك
ك اؽبيئات اإلنسانية ذات الصلة يف ؾباؿ ضباية األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية كتقدًن اؼبساعدات اإلنسانية ك التدخل 

من أجل تسليم األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية ك تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية ك التدخل من أجل تسليم اجملرمُت 
ت إُف األطراؼ اؼبعنية حملاكمتهم ك إنزاؿ العقوبات عليهم ، ذلك أف الدكر اؼبنوط هبذه اؼبنظمات ك اؽبيئات اؼبسؤكلُت عن االنتهاكا

الدكلية لو من األنبية ك الفعالية ما هبعلو يصوف االمن ك السبلـ  الدكليُت من جهة ، ك ربقق العدالة اعبنائية الدكلية من جهة ثانية 

نظمة األفبية قد قبحت قباحا مشهودا على اؼبستول الدكِف منها خلق القواعد القانونية الدكلية كإنشاء ك يبكن القوؿ بكل تأكيد أف اَف
: األجهزة ك اللجاف اؼبتخصصة يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف منها 

. 1963إعبلف اعبمعية العامة للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم اؼبعتمد عاـ 

  

: مقدمة  

قواعد القانوف الدكِف اإلنساين فإنو بات من الضركرم ،إلزاـ أطراؼ النزاع اؼبسلح بتسهيل عمل كافة اؼبنظمات الدكلية  حىت يتم إعماؿ
ك اؽبيئات اإلنسانية ذات الصلة يف ؾباؿ األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية، ك تقدًن اؼبساعدات اإلنسانية ك التدخل من 

 عن االنتهاكات إُف األطراؼ  اؼبعينة حملاكمتهم كإنزاؿ العقاب عليهم ، ذلك أف الدكر اؼبنوط هبذه أجل تسليم اجملرمُت اؼبسؤكلُت
ية اؼبنظمات ك اؽبيئات الدكلية لو من األنبية ك الفعالية ما هبعلو يصوف األمن ك السلم الدكليُت من جهة ك ربقق العدالة اعبنائية الدكؿ

. من جهة ثانية 

ة النزاع اؼبسلح ك عن القانوف الواجب التطبيق، فإنو ىناؾ جرائم ترتكب كمن شأهنا أف هتدد األمن كالسلم كبصرؼ النظر عن طبيع
الدكليُت، ك أف سبس اغبقوؽ األساسية لئلنساف األمر الذم أدل إُف ظهور العديد من األليات القضائية ك القانونية ،ك اليت أككلت 

صف اعبرائم الدكلية ك االنتهاكات اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف ، ك باؼبوازاة مع ذلك فإف اجملتمع إليها مهمة ربديد األفعاؿ اليت تعد يف ـ
الدكِف أكد ك يف العديد من اؼبرات على أنبية الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات الدكلية اغبكومية ك غَت اغبكومية ك اؼبنظمات اإلنسانية يف 

اؼبسؤكلية الشخصية ،ك ازباذ التدابَت اؼبناسبة لعقاب كل من تسوؿ لو نفسو يف  قمع ك اغبد من االنتهاكات الدكلية كتطبيق مبدأ
ما مدل فعالية :ارتكاب افعاؿ أك انتهاكات خطَتة غبقوؽ اإلنساف ، ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو ك يعترب لب اإلشكالية ىو 

اؼبنظمات الدكلية يف نشر ك ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ؟ 
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عن ىاتو اإلشكالية، فإف الضركرة اؼبنهجية العلمية األكاديبية تقتضي تقسم اؼبوضوع إُف مطلبُت حبيث نعاًف اؼبنظمات  كلئلجابة
،ك اؼبنظمات الدكلية  (الفرع األكؿ)ك نتناكؿ بالدراسة األكاديبية جهود منظمة األمم اؼبتحدة .  )اؼبطلب األكؿ(الدكلية اغبكومية

، (ثالثا)، منظمة األمن ك التعاكف االكربية (ثانيا)مث االرباد اإلفريقي  (أكال)ك اليت تشمل جامعة الدكؿ العربية  (الفرع الثاين )اإلقليمية 
 (رابعا)كاؼبنظمة الدكلية األمريكية 

لعفو الدكلية ، مث منظمة ا(الفرع األكؿ)ك نتناكؿ فيو اللجنة الدكلية للصليب األضبر (اؼبطلب الثاين)ك نعاًف اؼبنظمات غَت اغبكومية 
 (الفرع الثاين)

 

المنظمات الدولية الحكومية : المطلباألول

نتطرؽ يف ىذا الفرع إُف اغبديث عن اىتماـ اؼبنظمات الدكلية اغبكومية دبسألة ضباية حقوؽ اإلنساف اؼبنتهكة أثناء النزاعات اؼبسلحة 
اقبة مرتكيب ىذه االنتهاكات، ك لعلى أىم ىذه اؼبنظمات الدكلية ك الداخلية ، ك بضركرة إنشاء قضاء جنائي دكِف حملاكمة ك مع

منظمة االمم اؼبتحدة دكف أف ننسى اعبهود اإلقليمية يف التصدم للنزاعات اؼبسلحة ،ك يف دعوهتا إُف تطبيق قواعد القانوف الدكِف 
. اإلنساين من قبل األطراؼ اؼبتنازعة 

جهود منظمة األمم المتحدة : الفرع األول

مة للجرائم اليت هتز أمن ك سبلمة اجملتمع الدكِف، خصوصا بعد الفضائح اليت شهدهتا اإلنسانية أثناء اغبربُت العاؼبيتُت ،ك تصدت اؼبنظ
يبكن القوؿ بكل تأكيد أف اؼبنظمة االفبية، قد قبحت قباحا مشهودا على اؼبستول الدكِف من خبلؿ الدكر الذم تلعبو يف خلق 

،ك إنشاء األجهزة ك اللجاف اؼبتخصصة يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف خصوصا يف حالة النزاعات (239)القواعد القانونية الدكلية 
: اؼبسلحة، ك اليت نذكر من بينها 

  القاضي بإنشاء اللجنة القانونية الدائمة اؼبسماة عبنة القانوف الدكِف  1947نوفمرب  21اؼبؤرخ يف  177قرارىا رقمCDI ،
 .1945يف نورمبورغ لعاـ (240)ة اؼببادئ العامة كاليت أسندت ؽبا مهمة صياغ

. (241)ك إعداد مشركع تقنُت اعبرائم اؼبخلة بسلم البشرية ك أمنها 

 .1984ديسمرب  09اتفاقية منع جريبة اإلبادة اعبماعية ك اؼبعاقبة  عليها ك اؼبؤرخة يف 

  ك الربتوكوؿ الثاين التفاقية الىام لعاـ  1914اتفاقية الىام غبماية اؼبمتلكات الثقافية يف حالة النزاعات اؼبسلحة لعاـ
 .1999مارس  26اؼبؤرخ يف  1954

  1963إعبلف اعبمعية العامة للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم اؼبعتمد عاـ. 

                                                           
239
-Marie Claude Roberge , compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex –Yougoslavie et le Rwanda , concernant les 

crimes contre l’humanité et le crime de génocide , revue internationale la croix rouge , n,823,31 décembre 

,1997 ,p997. 
 (S/24575)، الوثائق الرظبية جمللس األمن، السنة السابعة ك األربعوف، ملحق شهر أكتوبر ك نوفمرب األمم اؼبتحدة  -240
. 377، ص 2001، السنة سبتمرب  25ؿبمد عبد الرضباف بوزير ، احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا ، ؾبلة اغبقوؽ ، العدد .د  -241
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  (23-د )ألف 2391اتفاقية عدـ تقادـ جرائم اغبرب ك اعبرائم ضد اإلنسانية اؼبتعمدة من قبل اعبمعية العامة بقرارىا رقم 
 .1968نوفمرب  26اؼبؤرخ يف 

ك التكنسية ك تدمَت ىذه األسلحة ك اؼبرفق اػباص هبا ك  (البيولوجية  )اتفاقية حظر إستحداث ك إنتاج األسلحة البكًتيولوجية 
 .1972أفريل  10اؼبؤرخة يف 

  1973االتفاقية الدكلية لقمع جريبة الفصل العنصرم لعاـ. 
 أكتوبر  10داـ تقنيات التغيَت يف البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل اؼبؤرخة يف االتفاقية الدكلية غبضر استخ

 .1980لعاـ 
  قرار اعبمعية العامة )اتفاقيةاألمم اؼبتحدة ؼبناىضة التعذيب ك غَته من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك اإلنسانية أك اؼبهنية

 .1984بر ديسم 10اؼبؤرخة يف  (39/46 )رقم
  اتفاقية بشأف إنشاء  ، إلقباز كاعتماد 1998القاضي باجتماعاؼبفوضُت الدبلوماسيُت يف عاـ  1996قرار اعبمعية العامة لعاـ

احملكمة الدكلية اعبنائية، ك ىذا ما تأكد بالفعل من خبلؿ اؼبؤسبر الديبلوماسي اؼبنعقد دبقر منظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية ك 
 (242).17/07/1998إُف غاية  15/06 ركما يف الفًتة اؼبمتدة من يف )(FAOالزراعة 

ىذه االتفاقيات ك غَته ما ىي إال مبوذج عن اعبهود االفبية الكثيفة غبماية حقوؽ اإلنساف خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كقد أكدت 
دكف االعتداد بصفتو الرظبية سواء  نصوص ىذه االتفاقيات عن اؼبسؤكلية كل شخص ينتهك ىذه القواعد ك إقرار مسؤكليتو اعبنائية

. أكاف فردا أك مسؤكال أك موظفا ساميا 
كما أسهمت تقارير األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة ،يف لفت انتباه اجملتمع الدكِف إُف ضركرة احًتاـ حقوؽ اإلنساف يف كقت النزاعات 

حوؿ حقوؽ اإلنساف يف النزاعات اؼبسلحة ،ك اليت طلبت منو قدـ األمُت العاـ تقريرا إُف اعبمعية العامة  1969اؼبسلحة ، ففي عاـ 
 1970أف يتابع على كجو اػبصوص مسألة احًتاـ حقوؽ اؼبدنيُت ك اؼبقاتلُت ،من أجل ربرير أنفسهم من االستعمار تقريره لعاـ 

ك السياسية يف النزاعات اؼبسلحة تعرض األمُت العاـ ؼبسألة تطبيق اتفاقية حقوؽ اإلنساف ،ك خاصة العهد الدكِف للحقوؽ اؼبدنية 
 .(243)الدكلية ك الداخلية 

ك هبدر يف ىذا اجملاؿ دائما أف نذكر بدكر ؾبلس األمن يف تطبيق أحكاـ الفصل السابع من اؼبيثاؽ عندما يعرض السلم ك األمن 
الظرفية جملاهبة بعض النزاعات الدكلية ك الداخلية ك الدكليُت إُف اػبطر ، كما ىو اغباؿ بالنسبة إُف قراراتو بإنشاء احملاكم اعبنائية الدكلية 

: اليت منها 
  من أجل إنشاء ؿبكمة دكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات اػبطَتة للقانوف  1993لعاـ  827قراره رقم

اعبنايات الدكلية لركاندا ، القاضي بإنشاء ؿبكمة  1994لعاـ  955الدكِف اإلنساين يف إقليم يوغسبلفيا سابقا ، ك قراره رقم 
اؼبتعلق بإحداث ؿبكمة جنائية خاصة بسَتاليوف للنظر يف جرائم  2000لعاـ  1315كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 

                                                           

ؤكلية ك العقاب على جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم البوسنة ك اؽبرسك ، دار اعبامعة اعبديدة ، اإلسكندرية د ، حساـ عبد اػبالق شيخة ، اؼبس      -
.263ص .2004

   
 

 .94، ص 2006، 01د، ؿبمد فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ، دار اؼبستقبل العريب ، الطبعة  -243
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اغبرب ك اعبرائم ضد اإلنسانية ك غَتىا من االنتهاكات اعبسيمة للمبادئ اإلنسانية ك غَتىا من االنتهاكات اعبسيمة للمبادئ 
 .(244)ليت مت ارتكاهبا يف الببلداإلنسانية ا

اما خبصوص النزاع اؼبسلح الداخلي يف إقليم دارفور بالسوداف ،فقد أصدر ؾبلس األمن سلسلة من القرارات نظرا لتأـز الوضع هبذا 
ًن ميليشيات دعا فيو ؾبلس األمن إُف تقد (2004) 1556اإلقليم ك اتساع خطورة النزاع ،لتشمل معظم الدكؿ اجملاكرة ، فالقرار رقم 

اعبنجويد إُف العدالة ،ك فرض حظر األسلحة على الكيانات غَت اغبكومية يف دارفور ، ك يف األسبوع األخَت من شهر مارس عاـ 
الذم شكلت دبوجبو بعثة االمم اؼبتحدة بالسوداف ك القرار رقم  1590القرار رقم : أصدر اجمللس ثبلثة قرارات منفصلة ىي  2005
 1593حضر السبلح اؼبفركض على الدكؿ ك فرض العقوبات على األفراد السودانيُت اؼبسلحُت ، ك القرار رقم الذم عزز  1591

. (245)الذم وبيل اؼبتهمُت بارتكاب جرائم اغبرب، ك جرائم ضد اإلنسانية يف دارفور إُف النائب العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية 
ك اؼبتعلق بإنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية اػباصة بلبناف للتحقيق  2007مام  31بتاريخ  1557كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 

. ك ذلك بعد توجيو االهتاـ لسلطات اغبكومة السورية الضطبلعها يف ىذه القضية " رفيق اغبريرم " يف قضية اغتياؿ الرئيس اللبناين 
احملاكم اعبنائية الدكلية اػباصة كعدـ مشركعيتها ، ألف نشأت ك لقد طرحت العديد من االنتقادات حوؿ سلطة ؾبلس األمن بتأسيس 

مثل ىذه احملاكم إمبا تستند إُف قانوف أك معاىدة دكلية ربت رعاية األمم اؼبتحدة ك ليس إُف قرار ؾبلس األمن ك ذلك راجع لؤلسباب 
: التالية 
  ا أف اعبمعية العامة َف تتدخل منذ تأسيس من اؼبيثاؽ، كم 29عدـ كجود سابقة يف تأسيس ؿباكم دكلية دبوجب اؼبادة

 األمم اؼبتحدة يف إنشاء أم ؿبكمة دكلية جنائية خاصة
 إف ميثاؽ األمم اؼبتحدة َف يبنح ؾبلس األمن حق إنشاء اؽبيئات القضائية دبوجب سلطاتو باستخداـ الفصل السابع 
 زاع يف يوغسبلفيا ك ركاندا مثل النزاع اؼبسلح يف إف ؾبلس األمن َف ينشئ يف نزاعات مسلحة ـبتلفة قد تكوف أعنف من الن

إٍف  ...، ك يف كمبوديا ك النزاع اؼبسلح يف جبهة فاريوندا ماريت كاغبكومة يف السلفادكر  1960الكونغو الديبقراطية لعاـ 
 مثل ىذه احملاكم

 ال يبكن ؽبذه احملاكم اؼبؤقتة أف تعزز السلم ك األمن الدكليُت. 
 ية تنفيذية كمجلس األمن تشكيل ؿبكمة دكلية مستقلةليس ؽبيئة ذات صبلح 
  إناغتياؿ اغبريرم جريبة داخلية ك يبكن أف تأخذ أبعادا سياسية، ؽبذا فإف تشكيل احملكمة اعبنائية الدكلية لتحقيق فيها يعد

 خرقا للقوانُت الدكلية من قبل ؾبلس األمن
شاء ىذه احملاكم فإف األساس القانوين الذم استند عليو اجمللس يف ك بعيدا عن اػببلؼ الفقهي حوؿ صبلحية ؾبلس األمن يف إف

يقرر ؾبلس األمن فيما إذا كاف قد : "  39، فطبقا لنص اؼبادة  39.40.41يعود يف األصل إُف الفصل السابع من اؼبواد  إنشائها،
.  42، 41كاـ اؼبادتُت أك يقرر ما هبب ازباذه من التدابَت طبقا ألح... كقع إضرار بالسلم أك اإلخبلؿ بو 

                                                           
. 267، ص  1991طرس بطرس غاِف ، العبلقات الدكلية يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ، مكتبة األقبلو مصرية ، القاىرة د ب -244
. WWW.amnesty.orgعلى موقع منظمة العفو الدكلية على اؼبوقع  APRIL 8- 2005 037/54 AFR 2005رقم الوثيقة  -245
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ك اغبقيقة أف ما كقع يف يوغسبلفيا السابقة ك ركاندا من قتل ك أعماؿ إبادة ،ك تطهَت عرقي ،ك غَتىا من اعبرائم تعد أفعاال تشكل 
حبقوؽ  اػباصة (246)هتديدا لؤلمن ك السلم الدكليُت ،ك ىي أعماؿ ـبالفة للقانوف الدكِف اإلنساين ك لبلتفاقيات الدكلية كالضمانات
ك معاقبة األشخاص  اإلنساف ، األمر الذم استدعى تدخل اجمللس ك استصدار القرارات البلزمة ؼبعاجلة مثل ىذه األكضاع اؼبأساكية،

من اؼبيثاؽ يبكن أف ينشأ من الفركع  29كاستناد إُف نص اؼبادة  ، زيادة على ذلك فإف ؾبلس األمن،(247)عن مثل ىذه اعبرائم 
ضركرة ألداء ك كظائفو ك من مث يكوف من حق اجمللس إنشاء ؿباكم أك ىيئات قضائية لتؤدم ما يتطلبو الفصل السابع  الثانوية ما يرىلو

 (248)من أعماؿ يف حاالت هتديد السلم كاإلخبلؿ بو 
المنظمات الدولية اإلقليمية : الفرع الثاني

إلقليمية يف ؾباؿ اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت يف اؼبواد اعبدير بالذكر أف ميثاؽ األمم اؼبتحدة نص على أنبية دكر اؼبنظمات ا
ك لكنو َف يتعرض صراحة لدكرىا يف ؾباؿ اغبماية اإلنسانية ك حقوؽ اإلنساف ، ك إف كنا نرل أف اؼبيثاؽ أشار صراحة إُف  52،53

ذؿ أعضاء األمم اؼبتحدة الداخلوف يف مثل ىذه يب:"  52/02أنبية الدكر اإلقليمي، يف الصراعات اؼبسلحة غَت الدكلية يف نص اؼبادة 
التنظيمات أك اليت تتألف منهم تلك الوكاالت كل جهدىم لتدبَت اغبل السلمي للمنازعات احملققة عن طريق ىذه التنظيمات اإلقليمية 

" ك ذلك قبل عرضها على ؾبلس األمن 
السلمي ،خبصوص ىذه الصراعات احمللية فمن باب أكُف أف تبذؿ كل ك اؼبنطق السليم يقوؿ بأف ىذه اؼبنظمات إذا كاف ؽبا تدبر اغبل 

ما من شأنو ربقيق اغبماية اإلنسانية ك العدالة الدكلية خاصة يف ضوء التطور الذم وبدث لؤلليات اإلقليمية 

 جامعة الدول العربية:أوال

رب عن أية قواعد خاصة يف ىذا الشأف سواء يف َف يعرب موقف اعبامعة من  أعماؿ أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين ،ك أعراؼ اٌف
صورة اتفاقيات إقليمية أك قرارات صباعية ذلك ألهنا تستند يف ىذا الصدد إُف االعراؼ العربية ك كذا التعليمات اؼبستمدة من الشريعة 

خبصوص  16/08/1996يف اإلسبلمية حيث أكدت بعض التجارب ذلك ك اف البلئحة اليت أصدرىا األمُت العاـ للجامعة العربية 
عمل قوات اعبامعة يف أزمة الكويت مع العراؽ نصت على أف الدكؿ اليت ؽبا قوات عربية ،ك تعمل يف الكويت عليها ك اف تراعي 

. (249)اؼببادئ العامة اؼبتضمنة يف االتفاقيات الدكلية ك التقاليد العربية اليت ربكم سلوؾ العسكريُت 
سلحة الدكلية ك الداخلية على اؼبستول العريب تعالت األصوات ك تظافرت اعبهود من أجل إهباد صيغة ك لكن بعد تزايد النزاعات اَف

اتفاقية إلعماؿ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، ك ضركرة ضباية اؼبتضررين من النزاعات اؼبسلحة، كمن بُت ىذه اعبهود إعبلف القاىرة 

                                                           
صت على ضماف اغبد األدىن من الضمانات القضائية للمتهمُت للعهد الدكِف اػباص باغبقوؽ االقتصادية ك االجتماعية من بُت الصكوؾ الدكلية ك اإلقليمية اليت ف  -   

 ك الربكتوكوؿ االختيارم اؼبتعلق بالعهد الدكِف 1996ديسمرب  16اؼبؤرخ يف  (21-د)ألف 2200ك الثقافية اؼبعتمد من طرؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بقرارىا رقم 
 .1989ديسمرب  16اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية اؼبوافق عليو من طرؼ اعبمعية العامة بتاريخ 

يف ظل الظركؼ اػباصة يف يوغسبلفيا السابقة فإف تأسيس احملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن انتهاكات :" الذم تضمن  827قرار ؾبلس األمن رقم   -247
". ِف اإلنساين كتدبَت خاص من قبل ، سيجعل ىذا اؽبدؼ قابل للتحقيق ك سيساىم يف اغبفاظ على السلم ك إعادتو إُف النصاب خطَتة للقانوف الدك

  73، ص2004د مرشد أضبد السيد ، األليات القانونية للحفاظ على األمن ك السلم الدكليُت ، دار األمل ، مصر  -248
 15، ص 2002، القاىرة ICRCف الدكِف اإلنساين يف اإلسبلـ، منشورات د زيد بن عبد الكرًن، مقدمة يف القانو -   
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 16إُف  14اؼبنعقد خبلؿ الفًتة من  1949تفاؿ باليوبيل الذىيب لبلتفاقيات جنيف لعاـ اؼبستمخض، عن اؼبؤسبر العريب دبناسبة االح
 (250):ك الذم انتهى إُف ؾبموعة من التوصيات منها 1999نوفمرب 
  السهر على كفالة احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين ك مبادئو بالعمل على اغبد من صور االنتهاكات اعبسيمة مثل التنكيل

إٍف ، …ك تركيعهم ك ذبويعهم ك مصادرة فبتلكاهتم ك قتل كاغتصاب األطفاؿ ك النساء كاغبجز الرىائن  باؼبدنيُت
  االىتمامبأكضاع البلجئُت ك النازحُت يف اؼبنطقة العربية ك باألخص يف فلسطُت ك البحث على اغبلوؿ اؼبناسبة لتسهيل

 نزكال عند اتفاقيات جنيف ظركؼ إقامتهم ك تنقلهم ك عملهم احًتاما للشرعية الدكلية ك
  العمل على تطهَت اؼبنطقة العربية العربية من األلغاـ األرضية اؼبخلفة للحركب كفق ما سبليو أحكاـ اؼبسؤكلية الدكلية ك ركح

التضامن الدكِف ك الدعوة إُف إنشاء عباف كطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ك اليت تكوف مرجعا استشاريا للسلطات الوطنية 
 ما يتعلق بتطبيق القوانُت اإلنسانية على اؼبستول العاؼبييف

كعلى ىامش ىذا اؼبؤسبر مت تقدًن مشركع قانوف مبوذجي عريب بشأف اعبرائم الدكلية من إعداد اؼبستشار شريف علتم بتاريخ 
اليت تعد من قبيل اعبرائم اؼبتكونة من طبسة عشر مادة ، حيث أشارت النصوص اؼبتعلقة هبذا اؼبشركع إُف األفعاؿ  05/11/1999

اإلبادة اعبماعية ، اعبرائم ضد اإلنسانية ، جرائم اغبرب ، ك إُف مسؤكلية األشخاص دبا فيهم فبثلي الدكؿ من حكاـ : الدكلية ك ىيئ 
. ك مسؤكلُت سياسيُت ك قادة عسكريُت 

أجل متابعة تنفيذ إعبلف القاىرة ، ك قد أكصى اجتمع اػبرباء العرب بالقاىرة من  2001مام  09إُف 07ك يف الفًتة اؼبمتدة من 
: اؼبشاركوف يف ىذا االجتماع 

ازباذ التدابَت فيما يتعلق بتطبيق أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين خصوصا يف ؾباؿ قمع جرائم اغبرب حيث ناشد اؼبشاركوف الدكؿ -
قيات الدكلية ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنساين الذم انضمتإليها العربية دبراجعة تشريعاهتا الوطنية النافذة حبيث تتفق ك أحكاـ االتفا

دعوة اإلدارة القانونية عبامعة الدكؿ العربية كقسم اػبدمات االستشارية باللجنة الدكلية للصليب األضبر إُف تقدًن اؼبعونة الفنية .-
عبرائم اغبرب ك تشجيع تبادؿ اؼبعلومات بُت الدكؿ العربية البلزمة للدكؿ العربية من أجل إعداد التشريعات اعبنائية اػباصة بقمع ا

 (251)بالنسبة للتشريعات النافذة 
. مناشدة اغبكومة العربية بازباذ اإلجراءات البلزمة للتصديق على النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية -

ك بناء على ما مت إعداده من  2003لصعيد العريب لعاـ أما بالنسبة ػبطة اعمل اإلقليمية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على ا
دراسات مشًتكة للجوانب الدستورية لبلنضماـ للمحكمة اعبنائية الدكلية ، ك مشركع القانوف العريب النموذجي يف مكافحتو عبرائم 

مت تكثيف اعبهود العربية يف  2002ة لعاـ اغبرب ك التعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية ك ما قاـ بو مكتب متابعة تنفيذ اػبطة اإلقليمي
ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كقمع اعبرائم الدكلية كاعتماد الدكؿ العربية للتشريعات اعبديدة يف ىذا الشأف ك بصفة خاصة 

. (252)اليمن ك األردف كما أعده من دراسات ؼبوائمة التشريعات يف مصر 
 
 

                                                           
 . 75د مرشد أضبد السيد، مرجع سابق ص  -250

. 23، ص1992،مام 25سيد ىاشم ، حقوؽ اؼبتقاتلُت ك ضحايا النزاعات اؼبسلحة ، رؤية عربية ك إسبلمية ، اجمللة الدكلية للصليب األضبر ، العدد  -   
 126، ص 2002اضرات يف القانوف الدكِف اإلنساين ، جامعة اعبزائر ،د شريف عتلم ، مح -252
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االتحاد اإلفريقي :ثانيا
لـو أف القارة اإلفريقية عانت كثَتا من الصراعات اؼبسلحة خصوصا اغبركب األىلية فبا أدل إُف تزايد عدد الضحايا ك اؼبشردين من اؼبع

–ك البلجئُت ك الذين شكلوا بالفعل مأساة حقيقية بالرغم من كجود قانوف دكِف إنساين ، لذلك عملت منظمة الوحدة اإلفريقية 
شاكل يف ضوء عجز اعبهود الدكلية سواء من قبل االمم اؼبتحدة ، أك اؼبنظمات اإلنسانية ، ك إزاء اجملازر على مواجهة ىذه اَف -سابقا

عملت الدكؿ اإلفريقية على كضع بركتوكوؿ إفريقي للحماية اإلنسانية ككضع ألية  1990اليت حدثت يف ركاندا ك بورندم بعد سنة 
 .(253)ك اعبرائم ضد حقوؽ اإلنساف اإلفريقي قضائية ؼبعاقبة مرتكيب اعبرائم ضد اإلنسانية 

، ك 1994لذا سعت اؼبنظمة من أجل إنشاء ؿبكمة جنائية إفريقية ك ىو ما أكده إعبلف رؤساء الدكؿ ك اغبكومات األعضاء لعاـ 
.. 1996نوفمرب  05كذا اجتماع نَتكيب اؼبنعقد يف 

: منظمة األمن و التعاون األوربية: ثالثا
ة شوطا كبَتا يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف أما خبصوص القانوف الدكِف اإلنساين فلم تكن بنفس التقدـ لذا يرل قطعت الدكؿ االكريب

اذباه من الفقو يف القانوف الدكِف اإلنساين فلم تكن بنفس النقد لذا يرل اذباه من الفقو أف القانوف الدكِف اإلنساين يدخل يف إطار 
ف اليت تطبق على األفعاؿ اليت تنسب إُف أم طرؼ متعاقد مشارؾ يف نزاع مسلح ما ك يتحمل ىذا االتفاقية الدكلية غبقوؽ اإلنسا

من ذات االتفاقية اؼبتعلقة باغبق يف  02الطرؼ اؼبتعاقد مسؤكلية حالة إنباؿ أك انتهاؾ لقواعد ىذه االتفاقية ، ك ىو ما أكدتو اؼبادة 
إٍف ...اػباصة حبظر االسًتقاؽ  04ادة اػباصة حبظر التعذيب  ك اَف 03اغبياة ك اؼبادة 

ك لقد أتيحت للمحكمة األكربية غبقوؽ اإلنساف الفرصة للنظر يف اغبالتُت من النزاعات اؼبسلحة ك أثبتت منهما أنبية كجود معايَت 
للقانوف الدكِف اإلنساين 

عندما تناكلت الشكاكل اػباصة باالحتبلؿ الدائم يف قربص -1
بُت  1985دة يف جنوب شرؽ تركيا ؼبواجهة التمرد الكردم فيها ك اليت أدت إُف اضطرابات عنيفة سنة حالة الطوارئ اؼبمت-2

قوات األمن ك حزب العماؿ الكردستاين ، إال أف احملكمة َف ترد ما إذا كانت اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة إلتفاقيات جنيف لعاـ 
 .(254)ع القائم فيها ك أحكاـ الربتوكوؿ الثاين من تطبيقها على الصرا 1949

يف حُت ذىب اذباه من الفقو إُف أف الدعاكل اغبديثة العهد اؼبرفوعة أماـ ؿبكمة سًتاتسبورغ تبُت تداخل القانوف الدكِف اإلنساين يف 
يف رأم "  jamberekجامربؾ " االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف ك أماـ ىذه اؼبسألة اليت القت بالغ األنبية حبيث أدُف القاضي 

مستقل أنو يطلب من احملكمة أف تنظر يف مسائل تتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت ذات الطابع الدكِف كتلك اليت حدثت يف كركاتيا 
 (255)كالبوسنة ك اؽبرسك ك ىي يف األساس تدخل ضمن أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين 

: المنظمة الدولية األمريكية:رابعا
ريكية نص يف الفصل الثاين منو على ضركرة سبسك الدكؿ األعضاء باغبقوؽ األساسية لؤلفراد دكف أم إف ميثاؽ منظمة الدكؿ األـ

إٍف، ك بناء على ذلك عقدت الدكؿ اتفاقية غبقوؽ اإلنساف إال أف اؼبيثاؽ األمريكي َف .......سبييز بسبب العنصر أك الدين أك اعبنسية
                                                           

253
-MuyoMuhalia ,la cour africaine des droit de l’homme et des peuples mimétisme ou avance judicaire ? Revue 

générale de droit international publique, vol102.p665-677 
 201،ت ص 2005قاسم ، القانوف اإلنساين ك تطبيقاتو على اؼبسألة الكردية ، اعبزائر ، مسعد عبد الرضباف زيداف .د  -   
 l’Oddo deكلعلى من أىم األمثلة اغبية اليت عرضت على القضاء البلجيكي استنادا ؼببدأ االختصاص العاؼبي للقانوف اإلنساين قضية ليدكا ال كركا   -255

Lacroix) الذم كاف كزيرا للدفاع يف ركاندا خبلؿ الفًتة السابقة لئلبادة »ليوا "كيُت ك الركانديُت ضد حيث تقد عدد من الضحايا البلجي. 
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، ك إف كانت ىناؾ بعض الوقائع اليت أدت باعبنة األمريكية غبقوؽ اإلنساف للنظر يف  يتعرض بصورة مباشرة للقانوف الدكِف اإلنساين
 1989اؼبسائل اليت تدخل يف إطار القانوف الدكِف اإلنساين ك منها قضية تاببلدا باألرجنتُت ك اليت تتلخص كقائعها يف أنو يف عاـ 

غبة الوطنية يف تاببلدا ك استمر النزاع ثبلثوف ساعة كقتل فيها شنت ؾبموعة مسلحة ىجوما على ثكنة عسكرية تابعة للقوات اؼبس
عدد كبَت من القوات اغبكومية يف حُت مت القبض على ؾبموعة من اؼبتمردين الذين تقدموا بشكول إُف اللجنة االمريكية إدعوا فيها 

. الدكِف غبقوؽ اإلنساف  باف رجاؿ الدكلة انتهكوا اإلتفاقية األمريكية غبقوؽ اإلنساف ك بعض أحكاـ القانوف
كقد حبثت اللجنة يف الشكول ك أقرت اختصاصها بنظرىا ك بررت ذلك بأهنا ترل من كاجبها تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين السيما 

كؿ ، ألف ذلك يدعم قدرهتا على العمل ؼبواجهة النزاعات اؼبسلحة بُت ؾبموع د 1949أحكاـ اؼبادة اؼبشًتكة إلتفاقيات جنيف لسنة 
. األعضاء 

كما استندت يف ذلك على الفتول االستشارية حملكمة البلداف األمريكية غبقوؽ اإلنساف ك اليت جاء فيها أف اللجنة ؽبا أف تتمسك يف 
ؾباؿ حقوؽ اإلنساف باؼبعاىدات األخرل اليت تتعلق حبماية ىذه اغبقوؽ يف الدكؿ األمريكية بصرؼ النظر عما إذا كانت ىذه 

 (256)اعتمدت من قبل ىذه الدكؿ أـ ال االتفاقيات

المنظمات غير الحكومية : المطلب الثاني 

يف البداية ارتأيت أف أشَت إُف دكركل من عبنة الصليب األضبر ك منظمة العفو الدكلية يف إثارة مسؤكلية مرتكيب اعبرائم ك االنتهاكات 
قع اختيارم على ىاتُت اؼبنظمتُت لطبيعة عملهما ك نشاطهما يف تعزيز اعبسيمة أثناء النزاعات دبا فيها اؼبسؤكلُت ك اغبكاـ ، ك قد ك
كضباية حقوؽ اإلنساف سواء أثناء السلم أك أثناء الصراعات 

اللجنة الدولية للصليب األحمر : الفرع األول
اؽببلؿ األضبر على كبو  منذ نشأهتا ارتبطت اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك ىي الطرؼ اؼبؤسس للحركة الدكلية للصليب األضبر ك

كثيق بتطور القانوف الدكِف اإلنساين على ضوء تطور ك تزايد النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك الداخلية ك يعكف خربائها القانونيُت على 
. تطوير القانوف الدكِف اإلنساين ك تركهبو ك شرحو من خبلؿ التعليقات فضبل عن اإلسهاـ يف نشره 

 1949للصليب األضبر دبوجب نظامها األساسي باإلشراؼ على التطبيق الدقيق التفاقيات جنيف األربع لعاـ كتقـو اللجنة الدكلية 
ك ىو ما يقتضي منها التعاكف مع كافة األطراؼ اؼبتعاقدة ألنو ال يبكن لعمل مثل ىذا النوع أف  1977كالربكتوكولُت اإلضافيُت لعاـ 

ربقق خبلؿ فًتة كجيزة أك يقتصر على منطقة معينة ، ك بعيدا عن أم حالة من حاالت يكوف شبرة لفعل يتم من جانب كاحد أك أف م
النزاع اؼبسلح تبذؿ اللجنة جهودا ىائلة يف ؾباؿ صبع أكثر ما يبكن من معلومات عما ربقق يف ؾباؿ اإلجراءات الوطنية لتنفيذ القانوف 

 .(257)الدكِف اإلنساين 
اؼبادة  )مناطق النزاعات اؼبسلحة كفق مهامها اؼبعًتؼ هبا صراحة يف أحكاـ اتفاقيات جنيف  كلقرهبا من كاقع تطبيق ىذا القانوف ك

فإف للجنة الدكلية موقعا فبيزا يبكنها من تقدًن  (من الربكتوكوؿ الثاين  18من الربكتوكوؿ األكؿ ك اؼبادة  81اؼبشًتكة ، اؼبادة  03
 .اربة كالدكؿ اؼبتعاقدةاؼببلحظات ك القياـ دببادرهتا لدل األطراؼ اؼبتح

                                                           
256

- Carrillo solde, la cour pénal internationale ,revue générale de droit international puplic,France 01, 1994,p63 
   
 .   د، شش٠ف ػٍزُ ، ِشخغ عبثك ، ص  -
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للجنة الدكلية للصليب األضبر دكر خاص أثناء القياـ دبهاـ اؼبساعدة ك اغبماية القانونية ألهنا على اتصاؿ دائم بالضحايا كبأطراؼ 
ظورة أك امتناع النزاع ك ىي عرب مندكبيتها تلفت أنظار السلطات إُف ما يركنو ـبالفا للقانوف الدكِف اإلنساين سواء ازبذ شكل أعماؿ مح
. عن أفعاؿ أكجبها القانوف ، ك يسعى اؼبندكبوف لتقصي اغبقائق بدقة ك لتقدًن اقًتاحات ملموسة بغية ذبنب االنتهاكات 

حكومات أك منظمات حكومية أك  )كؼبا كاف نظامها األساسي يسمح ؽبا بتلقي الشكاكم من جانب أطراؼ النزاع أك أطراؼ ثالثة 
فإهنا تقـو باؼبساعي البلزمة لدل السلطات اؼبعنية ك مبدئيا تتم  (....ت كطنية للصليب األضبر أك اؽببلؿ األضبر غَت حكومية أك صبعيا

ىذه اؼبساعي لدل السلطات اليت كجهت إُف أجهزهتا اهتاماتباقًتافانتهاكات للقانوف الدكِف اإلنساين يف نطاؽ السرية ك لكن قد تلجأ 
: ددة أنبها اللجنة إُف الطعن كفق شركط مح

أف تكوف ىذه االنتهاكات جسيمة ك خطَتة -
عدـ االستجابة بصورة متعمدة إُف مبادرات ك معاينة مندكبيها لبلنتهاكات -
أف تكوف العبلنية يف صاٌف األشخاص أك السكاف اؼبتضررين أك اؼبهددين -
أف تكوف ىذه االنتهاكات معلومة للكافة أف يكوف من بُت شهود االنتهاكات مندكبُت للجنة الدكلية للصليب األضبر أك -

يبكن للجنة الدكلية أف تقدـ نداء إُف اجملتمع الدكِف بوضع حد ؽبا ك خبلؿ األعواـ األخَتة تزايدت تلك  (258)كيف ىذه اغباالت
 (...الصوماؿ ، ركاندا ،يوغسبلفيا سابقا)النداءات أكثر فأكثر خاصة على مسرح بعض النزاعات اؽبامة 

ف الدكر اؼبنوط هبذه اللجنة الدكلية إال أهنا التقف فوؽ األطراؼ ك التظطلع بسلطة قانونية َف يتم إسباغها عليها، ألف ك بالرغم ـ
العمل على تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين يفرض على اللجنة أف رباكؿ تبليف االنتهاكات ك تصحيحها من خبلؿ دكرىا كوسيط 

اؼبتحاربة ك ال يدخل يف إطار مهمتها أف سبارس أية اختصاصات قمعية أك قضائية من أجل إقرار  إنساين ؿبايد ك مستقل بُت األطراؼ
حقوؽ الضحايا ، با ك سبتنع ىذه اللجنة عن ؾبرد البحث عن ىوية مرتكيب ىذه االنتهاكات ، غاية ما يف األمر أهنا تساىم ك بصفة 

. زاعات اؼبسلحة كقائية يف التقليل من اعبرائم الدكلية ك من ضحايا الن
 

منظمة العفو الدولية : الفرع الثاني 
 150ىي منظمة دكلية غَت حكومية زبضع لنظاـ القانوف اػباص ك تتشكل من أعضاء ينتموف إُف جنسيات ـبتلفة كمتعددة تفوؽ 

كاردة يف اإلعبلف العاؼبي ك يف جنسية تسعى إُف ترقية حقوؽ اإلنساف ك حرياتو الواردة يف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كحرياتو اؿ
اؼبواثيق الدكلية األخرل 

من ميثاؽ االمم اؼبتحدة الذم يسمح للمجلس االقتصادم ك اإلجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة بإعطاء دكر  71كيف إطار اؼبادة 
س كىي فبثلة أيضا يف اللجنة استشارم للمنظمات اػباصة فإف منظمة العفو الدكلية استفادت  من اؼبركز االستشاريلدل ىذا اجملل

. الفرعية ؼبناىضة كل الًتتيبات التمييزية كضباية األقليات كيف عبنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة 
أما عن دكرىا فمنذ نشأهتا عملت اؼبنظمة جاىدة على بناء نظاـ دكِف يضمن حقوؽ اإلنساف كاغبد من االنتهاكات الواقعة عليها 

الذم  1970لسنة  03/15ثناء السلم أك أثناء النزاعات اؼبسلحة ، لذلك تستعمل منظمة العفو الدكلية اإلجراء سواء مت ذلك أ
يبكنها من تقدًن شكاكم لدل منظمة األمم اؼبتحدة ك ذلك العتبار ىذا اإلجراء كسيلة ضغط على الدكؿ اؼبسؤكلة عن ىذه 

                                                           
يصرح ؼبندكيب اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالذىاب إُف صبيع األماكن اليت يوجد هبا " من االتفاقية الرابعة  143ف اتفاقية جنيف الثالثة ك اؼبادة ـ 126اؼبادة  -   

" زيارهتا  فيما يتعلق باختيار األماكن اليت يرغبوف...ك ؽبم أف يتحدثوا معهم دكف رقيب ك تعطى ؽبم اغبرية الكاملة......أشخاص ؿبميوف 
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، كقدمت فيها توصيات  2005فيفرم  21بعثت هبا اؼبنظمة إُف ؾبلس األمن يف  الرسالة اؼبفتوحة اليت: االنتهاكات كمن أمثلة ذلك 
ؿبددة حوؿ إنشاء بعثة أفبية يف السوداف كحوؿ فرض خطر تسليح مرتكيب االنتهاكات اعبسيمة يف دار فور ككضع حد لظاىرة 

 .(259)اإلفبلت من العقاب يف اإلقليم 
كاؼبتعلق حبظر األسلحة على صبيع  2005مارس  29الصادر بتاريخ  1591من رقم كما رحبت منظمة العفو الدكلية بقرار ؾبلس األ

الكيانات غَت اغبكومية أك األفراد دبن فيهم اعبنجويد العاملُت يف مشاؿ دارفور ك جنوهبا ك غرهبا كبفرض عقوبات على كل من 
. نساين أك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف يشكلوف خطرا يف دارفور ك اؼبنطقة كمن يرتكبوف انتهاكات للقانوف الدكِف اإل

القاضي بوجوب إحالة صبيع اؼبسؤكلُت  (2005مارس  31) 1593كما أكدت ذات اؼبنظمة عن ارتياحها إزاء قرار ؾبلس األمن رقم 
كر ك تقدًن تعويضات إُف عن اعبرائم اؼبنصوص عليها يف القانوف الدكِف إُف العدالة اعبنائية الدكلية ك إجبلء اغبقيقة عن الوضع يف دارؼ

الضحايا ك عائبلهتم ك أكدت أنو هبب أف ربظى ىذه االسًتاتيجية بدعم فعاؿ من األمم اؼبتحدة ك االرباد اإلفريقي ك صبيع الدكؿ 
 .األخرل 

لية دعت اجملتمع كنظرا لتأـز الوضع يف السوداف ك ازباذه أبعادا خطَتة شكلت هتديدا للسلم ك األمن الدكليُت فإف منظمة العفو الدك
الدكِف ككل حملاربة ظاىرة اإلفبلت من العقاب من أجل تقدًن مرتكيب اعبرائم الدكلية إُف العدالة عن طريق فبارسة الوالية القضائية 

يشيات العاؼبية ك يف إقامة العدؿ يف السوداف مسؤكلية تقع على عاتق اغبكومة بالدرجة االكُف حيث أف جرائم اغبرب اليت ارتكبتها ميل
: اعبنجويد من تقتيل ك اغتصاب ك هتجَت السكاف كانت كلها مدعومة من اغبكومة السودانية ك عليو دعت منظمة العفو الدكلية إُف 

تشكيل عبنة ربقيق دكلية لدراسة األدلة اؼبتوفرة على كقوع جرائم اغبرب ك جرائم اإلبادة كغَتىا من االنتهاكات للقانوف الدكِف -
اإلنساين 

شر الفورم ؼبراقيب حقوؽ اإلنساف يف دارفور بأعداد كبَتة ك كافية كتزكيدىم باإلمكانيات البلزمة إلجراء ربقيقات ك رفع تقارير الن-
 .حوؿ اإلنتهاكات اؼبستمرة غبقوؽ اإلنساف 

: الخاتمة 
ف الدكِف اإلنساين، كبعيدا عن كخبلصة ؽبذه اؼبداخلة اؼبتواضعة يتضح من صبيع ما تقدـ طرحو أنو كألغراض تطبيق أحكاـ القانو

اػببلفات الفقهية كالقانونية فإنو تبُت أف صبلة قواعد القانوف الدكِف للنزاعات اؼبسلحة كما يستتبعو من مبادئ إنسانية قد انصرفت 
حبيث َف تطبق يف فحسب يف مواجهة النزاعات اؼبسلحة الدكلية اليت سبثلت أطرافها بصفة خاصة يف الدكؿ كاغبركات التحررية الوطنية 

كالربكتوكوؿ الثاين لعاـ  1949مواجهتها النزاعات الداخلية إال تلك اؼببادئ اليت تضمنتها اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة التفاقيات جنيف لعاـ 
1977 .

كغَت اغبكومية كباؼبوازاة مع ذلك فإف اجملتمع الدكِف أكد يف العديد من اؼبرات على أنبية الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات الدكلية 
كاؼبنظمات اإلنسانية يف قمع كاغبد من االنتهاكات الدكلية كتطبيق مبدأ اؼبسؤكلية الشخصية كازباذ التدابَت اؼبناسبة لعقاب كل من 

تسوؿ لو نفسو على ارتكاب أفعاؿ أك انتهاكات خطَتة غبقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات اؼبسلحة، إال أف الشيء اؼببلحظ ىو اف 
ة الدكلية كاحمللية للمنظمات الدكلية بدأت يف التقلص بصورة تدرهبية للهيمنة األحادية للواليات اؼبتحدة األمريكية من جهة كمن الفعاِف

                                                           
 WWW.amnesty.org:على اؼبوقع AFR 2005/54 (2005أفريل 8)رقم الوثيقة -259
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جهة أخرل التداخل اغباصل بُت اؼبصاٌف الكربل للدكؿ اؼبصدرة للسبلح كالرغبة يف إشعاؿ نَتاف التقتيل ك اغبركب يف شىت بقاع العاَف 
 .

: جعالمرا قائمة
: أوال المراجع باللغة العربية  

: الكتب -1 
  د حساـ عبد اػبالق شيحة ، اؼبسؤكلية ك العقاب على جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم البوسنة ك اؽبرسك ، دار

. 2004اعبامعة اعبديدة ، اإلسكندرية ، صبهورية مصر العربية ،
  الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،دار اؼبستقبل العريب، الطبعة األكُف ، اإلسكندرية د ؿبمد فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف ك القانوف

2006 .
  ،2004د مرشد أضبد السيد ، األليات القانونية للحفاظ على األمن ك السلم الدكليُت ، دار األمل ، مصر 
  د زيد بن عبد الكرًن ، مقدمة يف القانوف الدكِف اإلنساين ،منشوراتicrc ، 2002، القاىرة .
  2005د مسعد عبد الرضباف ،زيداف قاسم ، القانوف اإلنساين ك تطبيقاتو على اؼبسألة الكردية ، اعبزائر 

 المقاالت المتخصصة -2
  2001د عبد الرضباف بوزير ،احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا ، ؾبلة اغبقوؽ ، سبتمرب 
 2002ين ، اعبزائر د شريف علتم ، ؿباضرات يف القانوف الدكِف اإلنسا .
  اجمللة الدكلية للصليب األضبر ، "رؤية عربية كإسبلمية "د سيد ىاشم ، حقوؽ اؼبتقاتلُت ك ضحايا النزاعات اؼبسلحة ،

. 1992، مام 25العدد
: الوثائق -3 

 (24575)الوثائق الرظبية جمللس األمن،السنة السابعة ك األربعوف، ملحق شهر أكتوبر ك نوفمرب/ s 
 8 2005ثيقة رقم الوApril- 54/0372005  على موقع منظمة العفو الدكليةwww.amnesty.org 

 
المراجع باللغة األجنبية  : ثانيا 

1-Marie coude roberge, compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, 
consternant les crimes de génocide, revue internationale la croix rouge ,1997 
2-Muyo muhali, la cour africaine des droit de l’homme et de poule mimétisme iu avance 
judiciaires 2002. 
3-carrille solde, la cour pénal internationale, revue générale de  
Droit internationale publique ; France ,01.1994 

  

http://www.amnesty.org/
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قراءة في القواعد العرفية و اآلمرة من منظور : احترام القانون الدولي االنساني
محكمة العدل الدولية  

مركز جيل البحث العلمي / قادة عافية . أ

 

 

: ملخص

إف القانوف الدكِف اإلنساين التعاىدم متطور بشكل جيد ك يغطي جوانب كثَتة للنزاعات اؼبسلحة كيعطي ضباية لفئات كاسعة 
األشخاص اثناء اغبرب، إال أنو توجد عوائق يف تطبيق ك احًتاـ ىذه اإلتفاقيات باعتبار أف أحكامها ال  تنطبق إال على الدكؿ من 

اليت صادقت عليها، إضافة إُف كوف أف القانوف الدكِف اإلنساين التعاىدم ال ينظم بالشكل الكايف النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، ال 
ة غَت الدكلية، األمر الذم يستدعي النظر يف القواعد اآلمرة ك العرفية للقانوف الدكِف اإلنساين العريف حسب ما سيما النزاعات اؼبسلح

. أشارت إليو ؿبكمة العدؿ الدكلية

تعترب ؿبكمة العدؿ الدكلية اعبهاز القضائي الرئيسي ؼبنظمة االمم اؼبتحدة، ك تسعى من خبلؿ ما تصدره من أحكاـ كآراء 
إُف تفعيل مبادئ القانوف الدكِف العاـ، خاصة يف شقو اؼبتعلق بالقانوف الدكِف اإلنساين، كالعبلقة بُت معاىدات القانوف استشارية 

.  الدكِف االنساين ك القواعد العرفية ك القواعد اآلمرة

نوف،  إذ أف احملكمة سبق كأف كيصف النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية القانوف الدكِف العريف بأنو فبارسة عامة مقبولة كقا
قناة "أشارت سواء بشكل مباشر أك غَت مباشر إُف الطبيعة العرفية ؼبعاىدات القانوف الدكِف اإلنساين على سبيل اؼبثاؿ يف قضية 

ليديا بفكرة ىذا اؼبفهـو اؼبرتبط تق(كما تناكلت ؿبكمة العدؿ الدكلية موضوع القواعد اآلمرة ". الرصيف القارم"ك كذا قضية " كورفو
بشكل كاضح ك دقيق من خبلؿ ما  )حوؿ قانوف اؼبعاىدات 1969من اتفاقية فينا لسنة  53النظاـ الدكِف العاـ ك اؼبعرؼ يف اؼبادة 

كلعل أبرز مثاؿ يبكن . ارتبط أساسا حبقوؽ اإلنساف، كخطر التهديد بالقوة أك استخدامها ك كذا حق الشعوب يف تقرير مصَتىا
. الرأم االستشارم حملكمة العدؿ الدكلية خبصوص التحفظات على اتفاقية منع جريبة اإلبادة اعبماعية ك اؼبعاقبة عليها التطرؽ إليو ىو

من خبلؿ ما سبق فإف الطبيعة العرفية لقواعد القانوف الدكِف االنساين العريف ك باعتبارىا قواعد آمرة، فإنو ال ؾباؿ بالتحجج 
قانوف الدكِف االنساين إذ سبثل الكثَت من مبادئها ك قواعدىا جزءا من القانوف الدكِف االنساين العريف، بعدـ التصديق على اتفاقيات اؿ

فأطراؼ النزاعات اؼبسلحة اليت يشهدىا العاَف حاليا ملزموف بتطبيق أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين بغض النظر عن التصديق على 
.    نساين العريفاؼبعاىدات ؼبا يتميز بو القانوف الدكِف اال
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: المقدمة

يشكل القانوف الدكِف اإلنساين جزءا رئيسيا من القانوف الدكِف العاـ، ك يستمد قواعده من ؾبموعة من اؼبصادر اإلتفاقية 
، إال 260دكليةكالعرفية ك يسعى لتنظيم سَت العمليات العدائية ك توفَت اكرب قدر من اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك غَت اؿ

أنو ك بالرغم من ىذه القواعد قبد انتهاكات جسيمة للقانوف الدكِف اإلنساين كاليت ال تعود إُف نقص يف القواعد، ك إمبا تنجم عن 
عدـ الرغبة يف احًتامها، ك عدـ توفر الوسائل الكافية إلنفاذىا، كالشك بتطبيقها يف بعض الظركؼ، ك نقص الوعي من قبل القادة 

ين، كالقادة العسكريُت كاؼبقاتلُت ك عامة الناس، لذلك عملت ؿبكمة العدؿ الدكلية إُف ضركرة احًتاـ ىذه القواعد باعتبارىا السياسي
ك تعترب آراء ؿبكمة العدؿ الدكلية أفضل صياغة ؼبضموف القانوف . قواعد آمرة ك عرفية ملزمة عبميع الدكؿ سواء كانت أطرافا أـ ال

. الدكِف اإلنساين

را حملدكدية تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين التعاىدم، الناذبة عن صبلة من العوائق اػباصة بنفاذيتو على الدكؿ األطراؼ، كنظ
ككذا على عدـ مشولو على قواعد زبص بعض النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، كجب تفعيل نفاذية كاحًتاـ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين 

لطبيعة العريف ك اآلمرة، باالستناد مسانبة ؿبكمة العدؿ الدكلية بالقضايا ذات الصلة باحًتاـ القانوف الدكِف من خبلؿ شقو العريف ذك ا
. اإلنساين

كىو ما سنحاكؿ الوقوؼ عليو من خبلؿ تبياف النفاذية اليت يتمتع هبا القانوف الدكِف اإلنساين لدل صبيع الدكؿ انطبلقا من 
: لك كما يليالقواعد العرفية ك اآلمرة، ك ذ

عوائق تطبيق مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين التعاىدم : أوال

. طبيعة قواعد القانوف الدكِف االنساين العرفية ك اآلمرة :ثانيا

تفعيل مبادئ القانوف الدكِف االنساين من خبلؿ ؿبكمة العدؿ الدكلية  :ثالثا

 .ؿبكمة العدؿ الدكلية كجهاز قضائي ؼبنظمة االمم اؼبتحدة - أ
. سانبة ؿبكمة العدؿ الدكلية يف إرساء مبادئ القانوف الدكِف االنساينـ - ب

عوائق تطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني التعاىدي : أوال

إف القانوف الدكِف االنساين التعاىدم متطور ك يغطي بشكل جيد جوانب كبَتة من النزاعات اؼبسلحة، كيعطي ضباية لفئات 
 1949حد لوسائل اغبرب اؼبستعملة، ك من أبرز ىذه االتفاقيات ىي اتفاقيات جنيف األربع لسنة كاسعة من االشخاص، ك يضع 

                                                           
 .30صفحة  .2011. مرًن ناصرم، فعالية العقاب على اإلنتهاكات اعبسيمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين، دار الفكر اعبامعي، مصر  6 
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، ك إف من بُت النصوص اؼبؤطرة لتنظيم كسائل كأساليب اغبرب قبد إعبلف ساف بطرسبورغ لسنة 1977كبركتوكاالىا اإلضافياف لسنة 
لؤلسلحة  1972بشأف الغازات، ك اتفاقية  1965نة ، كبركتوكوؿ جنيف لس1907ك 1998ك لوائح الىام لسنيت  1968

، كاتفاقية أكتاكا لسنة 1993بشأف األسلحة التقليدية كبركتوكوالىا، ك اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة  1977البيولوجية، ك اتفاقية 
اؼبمتلكات الثقافية أثناء النزاعات ك بركتوكوالىا بشأف ضباية  1954غبظر األلغاـ اؼبضادة لؤلفراد، ك اتفاقية الىام لسنة  1997
. كيعترب النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أف من اختصاصات احملكمة النظر يف جرائم اغبرب 261.اؼبسلحة

كتربز انبية احًتاـ قواعد القانوف الدكِف االنساين العريف من خبلؿ عوائق تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين التعاىدم، إذ 
ف أحكاـ ىذا األخَت ال تطبق إال على الدكؿ اليت صادقت عليها فحسب، ك بالتاِف فإف نفاذية ىذه األحكاـ يف زمن النزاعات أ

لقيت  1949اؼبسلحة يتوقف على تصديق األطراؼ اؼبعنية على ىذه اإلتفاقيات، ك بلغة االرقاـ فإف اتفاقيات جنيف األربع لسنة 
كوؿ اإلضايف األكؿ اؼبلحق باتفاقايت جنيف َف تكن لو فعالية بالقدر اؼبطلوب اعتبارا أف العديد من الدكؿ قبوال عاؼبيا، إال أف الربكتو

دكلة، ك ال ىبتلف الربكتوكوؿ  160شهدت نزاعات مسلحة دكلية ك َف تكن أطرافا يف ىذا الربكتوكوؿ الذم صادقت عليو أكثر من 
 262.اإلضايف الثاين عن سابقو

اين يف الشكل اعبديد من النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية اليت ال تكاد تغطيها أحكاـ القانوف الدكِف االنساين كيتمثل العائق الث
ؿبدكدة مقارنة باالتفاقيات اليت تنظم النزاعات اؼبسلحة  (غَت الدكلية)االتفاقي، ألف االتفاقيات اليت تنظم ىذا الشكل من النزاعات 

مشًتكة من  03مادة موضوعية، ك اؼبادة  15الذم ال تتعدل مواده  1977ؿ االضايف الثاين لسنة الدكلية، ك نذكر منها الربكتوكو
كالنظاـ االساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، ك اتفاقية االسلحة التقليدية، اؼبعدلة، ك اتفاقية  1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

. أكتاكا غبظر األلغاـ اؼبضادة

كلذلك . اجة للنظر كدراسة القانوف الدكِف االنساين العريف لتغطية الثغرات اؼبوجودة يف شقو التعاىدمك هبذا الشكل تكوف اٌف
. كصفت ؿبكمة العدؿ الدكلية يف نظامها االساسي القانوف الدكِف العريف بأنو فبارسة عامة مقبولة كقانوف

طبيعة قواعد القانون الدولي االنساني العرفية و اآلمرة :  ثانيا

، ك ىذه القواعد مستقلة عن قانوف اؼبعاىدات، ك كما رأينا 263رؼ القانوف الدكِف العريف بأنو فبارسة عامة مقبولة كقانوفيع
 سابقا فإف القانوف الدكِف اإلنساين يسد الثغرات اليت خلفها القانوف التعاىدم يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك غَت الدكلية ك بالتاِف

كحىت يعتد بقاعدة يف القانوف الدكِف العريف ال بد من كجود ركنُت أساسيُت نبا اؼبمارسة ك اإلعتقاد . يا أكثريعزز من ضباية الضحا
كتعود أنبية القانوف . لدل اجملتمع الدكِف بأف ىذه اؼبمارسة مطلوبة كمسألة قانونية، اك ؿبظورة أك مسموح هبا تبعا لطبيعة القاعدة

ميع الدكؿ حىت كإف َف تصادؽ على اؼبعاىدات اؼبطبقة يف النزاعات اؼبسلحة، ك إُف الضعف النسيب يف الدكِف اإلنساين يف أنو ملـز ًف
. قانوف االتفاقيات التعاىدية خاصة يف ؾباؿ النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية

                                                           
، ؾبلة اللجنة الدكلية للصليب االضبر، "اسهاـ يف فهم ك احًتاـ حكم القانوف يف النزاع اؼبسلح"لعريف جوف مارم ىنكرتس، دراسة حوؿ القانوف الدكِف االنساين ا  261

. 03، صفحة 2005
جنيف، ، "مقتطف من تقرير أعدتو اللجنة الدكلية للصليب األضبر للمؤسبر الدكِف الثامن ك العشرين"القانوف الدكِف اإلنساين ك ربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة   6 

 .12صفحة  .2003
. من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدكلية -ب-01الفقرة  38أنظر اؼبادة   263
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: ك لذلك كباكؿ إلقاء شرح مفيد حوؿ ركٍت اؼبمارسة الدكلية ك اإلعتقاد القانوين كما يلي

زبتلف فبارسات الدكؿ إُف مادية ك أخرل لفظية، فمن بُت األفعاؿ اؼبادية اليت تساىم يف خلق القانوف : دكليةاؼبمارسة اؿ
الدكِف االنساين العريف قبد السلوؾ على أرض اؼبعركة، استخداـ أسلحة معينة، اؼبعاملة اؼبمنوحة لفئات ـبتلفة من األشخاص، ك إف 

 خلق القانوف الدكِف االنساين العريف قبد كتيبات الدليل العسكرم، التشريعات الوطنية، نظاـ من بُت األفعاؿ اللفظية اليت تساىم يف
 السوابق القانونية، التعليمات اؼبعطاة للقوات اؼبسلحة ك قوات األمن، البيانات العسكرية أثناء اغبرب، االحتجاجات الدبلوماسية، آراء

مشاريع اؼبعاىدات ك القرارات ك اللوائح التنفيذية، ك اؼبرافعات أماـ احملاكم الدكلية،  اؼبستشارين العسكريُت، تعليقات اغبكومات على
 264.كالبيانات يف احملافل الدكلية، كمواقف اغبكومات اليت تعتمدىا اؼبنظمات الدكلية إٍف

ال تشكل فبارسات للدكؿ، كوف كذبدر اإلشارة إُف أف قرارات احملاكم الدكلية اليت تعترب من اؼبصادر الفرعية للقانوف الدكِف، 
أهنا ليست مؤسسات حكومية كاحملاكم الوطنية، كما ال تشكل فبارسات صباعات اؼبعارضة اؼبسلحة كقواعد للسلوؾ ك التعهد باحًتاـ 

. قواعد معينة من القانوف الدكِف اإلنساين ك البيانات األخرل الصادرة عنها

ثافتها يف إنشاء قاعدة قانونية يف القانوف الدكِف االنساين العريف، لذا كجب أف ككتقييم ؽبذه اؼبمارسات هبب النظر يف مدل ؾ
. تكوف ىذه اؼبمارسات منتظمة ك منتشرة ك سبثيلية بشكل فعلي

كيتمثل الركن الثاين يف اإلعتقاد القانوين، ىذا األخَت الذم يعرب عن اإلقتناع القانوين بأف فبارسة معينة تنفذ كأهنا حق، إمبا قد 
زبتلف الصيغة اليت يعرب هبا عن اؼبمارسة ك اإلقتناع القانوين، ك يعتمد ذلك على القاعدة اؼبعينة إف كانت تتضمن حظرا أك التزاما أك 

.  ؾبرد حق بالسلوؾ بأسلوب معُت

حُت تكوف كذبدر اإلشارة أف فصل عناصر اؼبمارسة ك اإلقتناع القانوين سباما أمر جد صعب ال يبكن تطبيقو على الواقع، ك
ىناؾ فبارسة كثيفة بالقدر الكايف، فإف تلك اؼبمارسة تتضمن اعتقادا قانونيا بشكل عاـ، كنتيجة لذلك ليس من الضركرة عادة إثبات 
كجود اإلعتقاد القانوين بشكل منفصل، ك يف األكضاع اليت تكوف فيها اؼبمارسة غامضة كمبهمة يؤدم اإلعتقاد القانوين دكرا ىاما يف 

ما إذا كانت اؼبمارسة تتجو إُف تكوين عرؼ أـ ال، كىو ما نلتمسو من بعض الدكؿ عندما ال تتخذ إجراء ما أك ال يكوف ؽبا ربديد 
أم رد فعلي كسبب ذلك غَت كاضح، كقد سعت ؿبكمة العدؿ الدكلية ك كذا سابقتها احملكمة الدائمة للعدؿ الدكِف يف مثل ىذه 

عتقاد القانوين من أجل الفصل يف ما إذا كانت حاالت اؼبمارسة الغامضة تعترب توجها لتكريس اغباالت إُف إثبات كجود مستقل لئل
. القانوف الدكِف العريف

كيف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، حيث تقتضي قواعد كثَتة اإلمتناع عن سلوؾ معُت تثَت أفعاؿ التغاضي أك اإلحجاـ 
.  ألف ذلك يقتضي إثبات أف اإلمتناع َف يكن مصادفة ك لكنو يقـو على توقع مشركعمشكلة ؿبددة يف تقييم اإلعتقاد القانوين، 

إف مفهـو القواعد اآلمرة الذم ارتبط تقليديا بفكرة النظاـ الدكِف العاـ، يفًتض سلفا كجود بعض القواعد : القواعد اآلمرة
مت تعريف القواعد اآلمرة للمرة األكُف يف كثيقة دكلية من  األساسية بالنسبة إُف اجملتمع الدكِف حيث ال تستطيع الدكؿ نقضها، ك قد

القاعدة اآلمرة يف القانوف الدكِف بشكل عاـ ىي : حوؿ قانوف اؼبعاىدات  كما يأيت 1969من اتفاقية فينا لسنة  53خبلؿ اؼبادة 

                                                           
   

 .15صفحة  مرجع سابقجوف مارم ىنكرتس،   
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اؽبا أك تعديلها إال بقاعدة أخرل من القانوف القاعدة اؼبقبولة ك اؼبعًتؼ هبا من جانب اجملتمع الدكِف ككل، بوصفها قاعدة ال يبكن إبط
. الدكِف العاـ ؽبا الطابع نفسو

تفعيل مبادئ القانون الدولي االنساني من خالل محكمة العدل الدولية : ثالثا

 :ؿبكمة العدؿ الدكلية كجهاز قضائي ؼبنظمة االمم اؼبتحدة - أ

اؼبتحدة، ك تتوُف احملكمة الفصل طبقا ألحكاـ القانوف الدكِف يف تعترب ؿبكمة العدؿ الدكلية اؽبيئة القضائية الرئيسية باألمم 
هتا النزاعات القانونية اليت تنشأ بُت الدكؿ، ك تقدًن الفتاكل بشأف اؼبسائل القانونية اليت قد ربيلها إليها ىيئات األمم اؼبتحدة كككاال

بساف فرانسيسكو لتحقيق أحد االىداؼ الرئيسية ، 1945جواف  26ك قد أنشئت دبوجب ميثاؽ األمم اؼبتحدة يف  265.اؼبتخصصة
لؤلمم اؼبتحدة، ك تعمل احملكمة دبوجب نظاـ اساسي يشكل جزءا ال يتجزأ من اؼبيثاؽ ك كذلك دبوجب قواعدىا اػباصة، كبدأت 

. ربدةربت رعاية عصبة األمم اَف 1920عندما حلت ؿبل احملكمة الدائمة للعدالة الدكلية اليت أنشئت يف 1946العمل يف 

كبغية تبياف بعض اإلختبلفات بُت احملكمة ك غَتىا من األجهزة، مثل ؿبكمة التحكيم الدائمة كاحملكمة اعبنائية الدكلية، 
فتنسب التسوية القضائية حملكمة العدؿ الدكلية بينما ينسب التحكيم حملكمة التحكيم الدكلية، كقبد أف األطراؼ تقـو بتعيُت احملكمُت 

إلجراءات اليت تتم بطريقة سرية دبحكمة التحكيم الدكلية ك زبتار اللغات الرظبية بينما قبد احملكمة مشكلة بالفعل ك توافق على ا
. ك تعمل باللغتُت الرظبيتُت الفرنسية كاإلقبليزية. كاإلجراءات اليت تتم علنا موضوعة مسبقا دبوجب النظاـ االساسي ؽبا ك قواعدىا

. مل األطراؼ صبيع التكاليف على عكس احملكمة فتتحمل األمم اؼبتحدة كل التكاليفكخبصوص التكاليف فاألكُف تتح

كما ذبدر اإلشارة إُف أف ؿبكمة العدؿ الدكلية ؿبكمة مدنية تتمتع باختصاص معُت كما سردناه كليست ؽبا أم ىيئات 
فليس حملكمة . قد أكجد بعض اإللتباس 1946 فرعية، غَت أف إنشاء عدد كبَت من احملاكم اإلقليمية ك احملاكم اؼبتخصصة منذ سنة

نائية العدؿ الدكلية أم كالية قضائية جنائية إذ ال تستطيع ؿباكمة األفراد فهذه اؼبهمة تعود إُف الواليات القضائية الوطنية ك احملاكم اًف
احملكمة اعبنائية الدكلية لركاندا ك احملكمة اعبنائية اؼبتخصصة اليت أنشأهتا األمم اؼبتحدة مثل احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا السابقة ك

كما أهنا تتميز عن ؿبكمة العدؿ األكركبية اليت تعٌت حصرا بالقضايا اؼبتعلقة بشؤكف اإلرباد األكركيب، كاحملكمة األكركبية غبقوؽ . الدكلية
.  اإلنساف كؿبكمة البلداف األمريكية غبقوؽ اإلنساف

ية يف إرساء مبادئ القانوف الدكِف االنساين مسانبة ؿبكمة العدؿ الدكؿ - ب

سانبت ؿبكمة العدؿ الدكلية يف العديد من اؼبناسبات بتفعيل مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين باإلشارة إُف القواعد العرفية 
ية الىام الثامنة ، يف الوقت الذم كانت تضم فيو اتفاؽ"قناة كورفو"يف قضية  1949أفريل  09كاآلمرة، إذ صدر ؽبا أكؿ حكم يف 

التزاما حوؿ اإلنذار بوجود حقوؿ األلغاـ بينما َف تكن ألبانيا بصفتها مدل عليو طرفا يف ذلك، فاعتربت احملكمة أف  1907لسنة 
اإللتزامات اإلجبارية على السلطات األلبانية كانت تشتمل على التحذير ربقيقا لفائدة النقل البحرم بشكل عاـ بوجود حقل ألغاـ يف 

اؼبياه اإلقليمية االلبانية ك ربذير السفن اغبربية الربيطانية اليت تقًتب من اػبطر الوشيك نتيجة كجود حقل األلغاـ، كال ترتكز ىذه 

                                                           
 www.un.org.أنظر اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة األمم اؼبتحدة  265
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اإللتزامات على اتفاقية الىام الثامنة اليت تنطبق يف زمن اغبرب ك إمبا على مبادئ عامة كربديد اإلعتبارات األكلية لئلنسانية اليت 
 266.لسلم أكثر فبا تناسب اغبربتناسب ا

كبذلك  كحسب ؿبكمة العدؿ الدكلية كانت األحكاـ اؼبعنية باتفاقية الىام تفسَتية  ؼببدأ عاـ يف القانوف الدكِف، فبا يستنتج 
 .إقرارىا ضمنيا بالطبيعة العرفية للقاعدة اليت تعرب عنها اإلتفاقية

آلمرة أك اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا، مثل اإللتزامات الواجبة على اعبميع، يف لقد تناكلت ؿبكمة العدؿ الدكلية موضوع القواعد ا
سياقات ـبتلفة ترتبط ارتباطا كثيقا بالقانوف الدكِف اإلنساين، مثل حقوؽ اإلنساف االساسية كخطر التهديد بالقوة أك استخدامها، 

. كحق الشعوب يف تقرير اؼبصَت

، 1951عية اؼبنصوص عليها يف اتفاقية منع جريبة اإلبادة اعبماعية كاؼبعاقبة عليها لسنة ك تعترب احملكمة أف جريبة اإلبادة اعبما
أحد اعبرائم ذات طبيعة خاصة ك يف إطار ملـز على اعبميع حسب رأيها اإلستشارم خبصوص ىذه اعبريبة، معتربة أف اإلتفاقية 

ك قد أكدت ذلك احملكمة يف حكم الحق على . 267شخصية اعتمدت ألغراض إنسانية ك متمدنة ك ليس للدكؿ اؼبتعاقدة أم مصاٌف
. ، ك بينت أف اإللزاـ يشمل صبيع الدكؿ دكف استثناء05/02/1970يف " برشلونة تراكشن"مبدأ اإللزامية ك الطبيعة اآلمرة يف قضية 

كانت قد صدقت أك َف  كقد أكدت احملكمة أف القواعد االساسية للقانوف الدكِف اإلنساين هبب أف سبتثل إليها الدكؿ سواء
تصدؽ على اإلتفاقيات اليت ربتويها، ذلك أهنا تشكل مبادئ القانوف الدكِف العريف غَت القابلة لبلنتهاؾ، ك بذلك تكوف احملكمة قد 

دئ غَت أكدت أنبية القواعد اإلنسانية للقانوف الدكِف، ك خصوصية القواعد الىمرة مقارنة بالقواعد العرفية األخرل، ك كتفسَت للمبا
شك القابلة لبلنتهاؾ فتوحي احملكمة بأف اؼببادئ االساية للقانوف االنساين تشكل القواعد اآلمرة اؼبولودة للقانوف الدكِف اليت ىي على ك

. التحوؿ إُف قواعد آمرة، إال أف احملكمة أشارت لذلك ضمنيا دكف أف تؤكده صراحة ك ىو ما عيب عليها

أكيد صراحة للطبيعة اؼبلزمة للقواعد الىآمرة يف القانوف الدكِف اإلنساين أمثاؿ القاضي لكن ىذا َف يبنع البعض من الت
قواعد القانوف الدكِف اإلنساين قد اكتسبت بوضوح كضع القواعد اآلمرة، ذلك أهنا قواعد أساسية ذات : "لقولو صراحة" كيرامانًتم"

كما اشار القاضي ". ألساسية لئلنسانية اليت تستهدؼ ىذه القواعد ضبايتهاطابع إنساين، ك ال يبكن انتقاصها دكف إلغاء اإلعتبارات ا
أف بعضا من قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ىي يف رأم اللجنة  1980الحظت عبنة القانوف الدكِف بالفعل عاـ : "بقولو" كوركما"

 ".قواعد تفرض كاجب اإللتزاـ بالقواعد اآلمرة

ة العدؿ الدكلية بإبراز ك ربديد اؼببادئ االساسية للقانوف الدكِف االنساين بشقيو التعاىدم ككخبلصة ؼبا سبق قد قامت ؿبكم
ك العريف، ك على الرغم من قرارات ؿبكمة العدؿ الدكلية بشأف القانوف الدكِف اإلنساين جاءت غَت عشوائية ك مبهمة يف بعض 

إلنسانية جعلت تطبيق مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين يتعدل نطاقو األحياف، إال أهنا ك انطبلقا من مبدأ اإلعتبارات األكلية ؿ
. التعاىدم ك التقليدم

: قائمة مختصرة للمراجع
                                                           

. 05، صفحة 2003، 850مقاؿ منشور دبجلة اللجنة الدكلية للصليب األضبر، العدد  فانساف شيتام، مسانبة ؿبكمة العدؿ الدكلية يف القانوف الدكِف اإلنساين،  266
   

ة العدكاف، اعبرائم ضد اإلنسانية لئلشارة فإف جريبة اإلبادة اعبماعية تعترب أحد اعبرائم اليت زبتص احملكمة اعبنائية الدكلية للنظر فيها، إُف جانب جرائم اغبرب، جرًن  
 .من النظاـ االساسي للمحكمة حسب نص اؼبادة اػبامسة
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، "اسهاـ يف فهم ك احًتاـ حكم القانوف يف النزاع اؼبسلح"جوف مارم ىنكرتس، دراسة حوؿ القانوف الدكِف االنساين العريف  -
 .2005ؾبلة اللجنة الدكلية للصليب االضبر، 

 .2011. مرًن ناصرم، فعالية العقاب على اإلنتهاكات اعبسيمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين، دار الفكر اعبامعي، مصر -
مقتطف من تقرير أعدتو اللجنة الدكلية للصليب األضبر "القانوف الدكِف اإلنساين ك ربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة  -

 .2003جنيف،  ،"للمؤسبر الدكِف الثامن ك العشرين
لويز دكسوالد، القانوف الدكِف اإلنساين ك فتول ؿبكمة العدؿ الدكلية بشأف مشركعية التهديد باألسلحة النوكية أك  -

 .1997استخدامها، اللجنة الدكلية للصليب األضبر، 
 .2007القانوف الدكِف اإلنساين، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، : سهيل حسُت الفتبلكم، عماد ؿبمد ربيع -
 .النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية -
 .النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية -
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تكامل أم تعارض في تكريس تطبيق : مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية
القانون الدولي اإلنساني ؟ 

  عالمية بالكافأستاذ مساعد في القانون العام بالمعهد األعلى لإل/ نجيب بن عمر عوينات. د

 

ملخص  

إف العبلقة بُت ؾبلس األمن كاحملكمة اعبنائية الدكلية تظهر على ثبلث مستويات حسب  ما وبددىا نظامها األساسي، كىي عبلقة قد 
قد تؤدم تؤدم إُف تفعيل دكر احملكمة اعبنائية الدكلية يف ربقيق السلم كاألمن الدكليُت عن طريق اغبد من االنتهاكات اػبطَتة كلكن 

. أيضا إُف تسيس القضاء اعبنائي الدكِف

ىل يبكن ألحد أف يكوف ىو كحده خَتان كسط عاَف من األشرار؟ رأل الكثَتكف يف ىذه اؼبقولة تعبَتان يتهم : عندما تساءؿ مكيافيللي
. لقها مع الفجور تقواىاكلكنها يف اغبقيقة تعبَت عن نصف اغبقيقة، فالنفس البشرية أؽبمها خا. اإلنسانية يف صميم طبيعتها

من قتل نفسان بغَت نفس أك فساد يف :" كبقيت فكرة اإلنسانية منحصرة يف األطر الدينية كاألخبلقية كالفلسفية لقوؿ اهلل عز كجل
ية كمفهـو ليتم تكريسها الحقان يف التشريعات الوطنية كالدكؿ268" األرض فكأمبا قتل الناس صبيعان كمن أحياىا فكأمبا أحيا الناس صبيعان 

قانوين حديث نسبيا من أجل تفادم مرارات اغبركب ، فلقد اىتز العاَف من أعماقو ، يف شرقو كما يف غربو كيف جنوبو كما يف مشالو ، 
كاقًتنت ثورتو عليها بانتفاضة ضد اغبرب نتيجة كيبلت . حُت حدثت احملرقة النازية ألسباب من بينها أنو َف يكن قد فقد إنسانيتو

ككاف العاَف يقوؿ ال ؽبذه . كارتبطت ىذه كتلك حبركة تنامت ؼبنع االنتشار النوكم تأثرا دبذحبيت ىَتكشيما كناكازاكي.  العاؼبيتُتاغبربُت
اعبراشكم كلها دفاعا عن اإلنساف، الذم بشر فبلسفة األنوار بعقلو كعقبلنيتو كعلمو كحريتو كتساؿبو كانتصاره للحق كللعدؿ 

لقد تعجب بعض أنصار اإلنساف كدعاة اإلنسانية ذات يـو من سَت . بعض أنصار اإلنساف كدعاة كاؼبساكاة لقد تعجب. كاؼبساكاة
كلكن ماذا يساكم ذلك مقارنة باستسبلـ . شعب مبدع يف أؼبانيا كراء ىتلر ، كمن خضوع شعب ذم تاريخ عريق يف ركسيا لستالُت

ىا؟ اجملتمع الدكِف بأكملو للجرائم الدكلية يف أبشع صور

كيف اغبقيقة ال يبكن ألم ؾبتمع دبا يف ذلك اجملتمع الدكِف أف يتغاطى عن اعبرائم اليت قد يرتكبها الفرد إذا شكلت اعتداء على 
اليت مصلحة أساسية يف اجملتمع الدكِف لذلك تقرر قواعد القانوف الدكِف اؼبسؤكلية اعبنائية للفرد على الصعيد الدكِف حملاكمتو عن اعبرائم 

كقد أدت االنتهاكات  269كبها كىو األمر الذم مهد السبيل إُف إجراء ؿباكمات طوكيو كنور مبارغ يف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانيةيرت

                                                           
 (32اآلية )القراف الكرًن، سورة  اؼبائدة  -268
اغبقوؽ، اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية  للفرد، رسالة  لنيل أطركحة شهادة دكتوراه يف القانوف الدكِف كالعبلقات الدكلية، جامعة اعبزائر، كلية : أضبد بشارة موسى  -269

. 2. ، ص2006/2007
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 808الفاحشة لقواعد كف الدكِف اإلنساين يف الصراعات اؼبسلحة اليت اندلعت بُت صبهوريات يوغسبلفيا سابقا دبوجب قرار عدد 
ككما أدت أىواؿ الصراع العرقي يف ركاندا كاجملازر البشعة اليت راح ضحيتها مئات ، 1499فيفرم  22ريخ الصادر عن ؾبلس األمن بتا

كقبح  1994نوفمرب  8بتاريخ  955األبرياء إُف إنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية بركاندا اليت تكونت دبوجب قرار ؾبلس األمن عدد 
من تركيز نظاـ قضائي جنائي  1998جويلية  17اسي للمحكمة اعبنائية الدكلية يف مؤسبر ركما الدبلوماسي قي إقرار النظاـ األس

كهبذا فإرساء مبدأ عاؼبية حق العقاب دبا سبنحو الدكؿ من صبلحيات كاسعة للمحكمة اعبنائية الدكلية يف مبلحقة كؿباكمة  270دائم
إلفبلت من العقاب بدأ يًتاجع تدرهبيا على اؼبستول العاؼبي يؤكد أف ا 271مرتكيب جرائم اغبرب كجرائم اإلبادة كاعبرائم ضد اإلنسانية

كىو أمر تفرضو خطورة ىذه اعبرائم على اجملتمع الدكِف ألنة يف غياب التعاكف بُت الدكؿ لن تتحقق اإلهبابية يف التجرًن أك يف العقاب 
ش منعزلة عن غَتىا من الدكؿ ألف ترابط مصاٌف فلم يعد بإمكاف دكلة ما أف تعي 272دبا يفقد التنظيم القانوين علة كجودة كفاعليتو

اجملتمع الدكِف يستوجب تضامن الدكؿ فيما بينها غبماية مصاغبها كقيمها اؼبشًتكة بتجنب إفبلت اجملرمُت من العقاب لضماف احًتاـ 
.  كتفعيل العدالة اعبنائية الدكلية 

عبنائية الدكلية كافة تربطها باألمم اؼبتحدة عبلقة من نوع ما غَت أف السؤاؿ كمن اغبقائق الثابتة اليت ال ربتاج إُف التأكيد أف احملاكم ا
ما ىي طبيعة تلك العبلقة ؟ كقد أثارت مسألة عبلقة احملكمة اعبنائية الدكلية دبنظمة األمم اؼبتحدة بعض : الذم يتبادر إُف الذىن ىو 

نائية الدكلية كاألمم اؼبتحدة أما أف تكوف عبلقة تبعية أك أف تكوف عبلقة اػببلفات نظرا غبساسيتها ،كالواقع أف العبلقة بُت احملاكم اًف
تعاكف فقط ، كذلك أف احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة، لكوهنا َف تنشأ بقرار ازبذه ؾبلس األمن متصرفا دبوجب الفصل السابع من 

ينها كبُت األمم اؼبتحدة عبلقة تعاكف فحسب، فمجلس األمن اؼبيثاؽ، كإمبا أنشئت دبوجب اتفاقية دكلية خاصة هبا، فاف العبلقة ب
الدكِف، مكلف دبوجب ميثاؽ األمم اؼبتحدة باغبفاظ على السلم كاألمن الدكليُت، كيبلك القدرة على ازباذ أية تدبَت يراىا مبلئمة 

. لتحقيق ذلك

، 273ىا كمعاقبتها ؼبرتكيب جرائم اإلبادة، كجرائم اغبرب أف احملكمة الدكلية دببلحقت –من الناحية النظرية على األقل  –كمن اؼبؤكد 
 كاعبرائم ضد اإلنسانية ، تعد أخطر اعبرائم اليت تثَت قلق اجملتمع الدكِف بأسره، كفبا ال شك فيو أهنا بقيامها هبذا الدكر سوؼ تساىم

فاظ على السلم كاألمن الدكليُت يف دعم أسس التعايش السلمي بُت البشر ، ككذلك أيضان اٌف -شأهنا يف ذلك ؾبلس األمن–
كتسعى إُف ربقيق ذات اؽبدؼ، ، كبالتاِف فإف جهود ؾبلس األمن ككذلك جهود احملكمة اعبنائية الدكلية تصب كافة يف ؾبرل كاحد.

. كىو اغبفاظ على السلم كاألمن الدكليُت

 (ؾبلس األمن)السياسي : يف ىذا اجملاؿ بُت اعبهازين كؼبا كاف األمر كذلك، فإنو من اؼبنطقي كالضركرم أيضان أف توجد عبلقة تعاكف
. (احملكمة اعبنائية الدكلية)كالقضائي 

                                                           
. 282.، ص2000قانوف العبلقات الدكلية ،طبعة ثانية منقحة، أركبيس، تونس : العبدِف  عبد اجمليد  -270
اإلنساين،  الدكِف قانوفاؿ مفيد شهاب، دراسات يف .اعبرائم ضد اإلنسانية ،إبادة اعبنس كجرائم اغبرب كتطور مفاىيمها، د: ظبعاف بطرس فرج اهلل  -271

. 421.، الطبعة األكُف، ص2000دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، 
 .295 ، ص2003اعبزائر ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، الطبعة الرابعة ، قانوف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر : بن عامر تونسي   -272
أبو الخير أحمد عطية المحكمة الجنائية الدولية الدائم دراسة لمنظام األساسي والجرائم :لمتعمق في صالحيات المحكمة و دورها القضائي راجع  -   

 .006 الطبعة الثانية ,,ر النهضة العربية القاهرة اد.التي تختص المحكمة بالنظر فيها 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
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فبا قد يؤدم إُف  (1)إال أف العدالة اعبنائية الدكلية قد يتم تسييسها نظران لدكر ؾبلس األمن يف اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية
ذبلى من خبلؿ بسلطة ؾبلس األمن يف أف يطلب إُف احملكمة اعبنائية كقف إجراءات التحقيق ازدكاجية اؼبعايَت أثناء التطبيق، كىو ما م

، لكن ما ىو دكر ؾبلس األمن يف (11)شهران قابلة للتجديد بناء على قرار يتخذه اجمللس باػبصوص  12أك  احملاكمة أمامها ؼبدة 
التعاكف اؼبقدمة من احملكمة إذا كاف اجمللس ىو الذم أحاؿ اغبالة إُف  حالة امتناع دكلة طرؼ ، أك عدـ امتثاؿ دكلة غَت طرؼ لطلبات 

. (111)احملكمة اعبنائية الدكلية؟ 

: إف العبلقة بُت احملكمة اعبنائية الدكلية كؾبلس األمن اؼبقننة بنصوص صروبة يف أحكاـ النظاـ األساسي، كتتجلى على عدة مستويات

 حالة للمحكمة اعبنائية الدكلية، لوقائع يبدك فيها أف جريبة أك أكثر من اعبرائم حق ؾبلس األمن يف اإل: اؼبستول األكؿ
. من النظاـ األساسي 13الواردة يف نظاـ ركما األساسي قد مت ارتكاهبا حسب اؼبادة 

 أمامها ؼبدة  سلطة ؾبلس األمن يف أف يطلب إُف احملكمة اعبنائية الدكلية كقف إجراءات التحقيق أك احملاكمة: اؼبستول الثاين
 .من النظاـ األساسي 16شهران قابلة للتجديد بناء على قرار يتخذه اجمللس باػبصوص حسب اؼبادة  12

 دكر ؾبلس األمن يف حالة امتناع دكلة طرؼ ، أك عدـ امتثاؿ دكلة غَت طرؼ لطلبات التعاكف اؼبقدمة من : اؼبستول الثالث
 .من نظاـ ركما األساسي 87إُف احملكمة حسب اؼبادة  احملكمة إذا كاف اجمللس ىو الذم أحاؿ اغبالة

: سلطة مجلس األمن في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية -1

خبلؿ اؼبناقشات يف مؤسبر ركما، كانت الواليات اؼبتحدة األمريكية تطالب أف يكوف جمللس األمن كحدة سلطة اإلحالة إُف احملكمة 
األخرل صاحبة العضوية الدائمة يف ؾبلس األمن أرادت أف يشًتؾ يف ذلك مع الدكؿ األطراؼ يف النظاـ اعبنائية الدكلية، كلكن الدكؿ 

 األساسي كاؼبدعي العاـ للمحكمة كالواقع أف غالبية الدكؿ اؼبشاركة يف مؤسبر ركما َف تؤيد زبويل ؾبلس األمن سلطة كاسعة ذباه احملكمة
مة كتفادم أف تتحوؿ إُف ؾبرد جهاز سياسي تابع جمللس األمن فبا قد يؤدم إُف سبتع الدكؿ من أجل الرغبة يف تأكيد استقبللية احملك

. الدائمة العضوية حبق االعًتاض إُف تعطيل مهمة احملكمة يف ربقيق العدالة حبق ذاهتا

ف سلطة اإلحالة إُف احملكمة كعلى أية حاؿ، فقد أقر النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية االذباه القائل بتخويل ؾبلس األـ
اعبنائية الدكلية باإلضافة إُف الدكؿ األطراؼ يف النظاـ األساسي كاؼبدعي العاـ للمحكمة شريطة أف يتصرؼ اجمللس يف ىذا اإلطار 

العدكاف،  دبوجب الفصل السابع الذم يتعلق بالًتتيبات اؼبتخذة يف حاالت هتديد السلم كاألمن الدكليُت أك اإلخبلؿ يهما أك كقوع
، كأف 274من اؼبيثاؽ 39كىي اغباالت اليت يكوف فيها للمجلس صبلحيات كسلطات تقديرية كاسعة لئلقرار حبدكثها دبوجب اؼبادة 

. تصدر اإلحالة منو عن طريق قرار ككفقان لئلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبيثاؽ

يبنع أم تعارض ؿبتمل بُت ىاتُت اؽبيئتُت، إذ من اؼبمكن  كنعتقد أف إعطاء دكر للمجلس يف ربريك اختصاص احملكمة من شأنو أف
سياسية –أف يؤدم غياب ىذه العبلقة إُف قياـ ىاتُت اؽبيئتُت بالتعامل مع قضية تعامبلن ـبتلفا بسبب اختبلؼ طبيعة كل منهما 

لسلم كاألمن الدكليُت، ىذا باإلضافة خصوصا إذا كانت ىذه القضية تتعلق با -بالنسبة إُف ؾبلس األمن كقضائية بالنسبة إُف احملكمة

                                                           
يقرر ؾبلس األمن ما إذا كاف كقع هتديد للسلم أك إخبلؿ بو أك كاف ما كقع من أعماؿ العدكاف، كيقدـ :" مم اؼبتحدة على أفمن ميثاؽ منظمة األ 39تنص اؼبادة   -274

" غبفظ السلم كاألمن الدكليُت أك إعادتو إُف نصابو 42ك 41يف ذلك توصياتو أك يقر ما هبب ازباذه  من التدابَت طبقا ألحكاـ اؼبادتُت 
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إُف أف أعطاء ؾبلس األمن سلطة اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية من شأنو أف هبنبو اغباجة إُف إنشاء ؿباكم جنائية خاصة ، غَت 
لية، كيستند ىذا النقد إُف أف بعض الدكؿ كاؼبنظمات غَت اغبكومية تنتقد زبويل ؾبلس األمن سلطة اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدك

أف سبتع ؾبلس األمن هبذه السلطة يبكن أف يؤثر على استقبلؿ احملكمة كحيادىا، كيؤثر بالتاِف على دكرىا يف ربقيق العدالة الدكلية، 
. كيبكن أف يناؿ أيضا من إرادة الدكؿ اؼبعنية كسيادهتا

كلية فإهنا ال زبتص إال يف اعبرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ النظاـ من النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الد 11ككفقان للمادة 
كمن مث فإف اختصاص احملكمة يقتصر  2002األساسي كذبدر اإلشارة إُف أف النظاـ األساسي قد دخل حيز التنفيذ بداية من جويلية 

.  على اعبرائم اليت ترتكب بعد ىذا التاريخ 

نائية الدكلية بالنظر يف اعبرائم اليت كقعت قبل بدء نفاذ نظاـ ركما من حيث اؼببدأ كيرم بعض كبناء على ذلك ال زبتص احملكمة اًف
الفقو أف احملكمة اعبنائية الدكلية وبق ؽبا أف تتخذ قرارا بعدـ قبوؿ الدعوم كلما تبُت أف موضوع اإلحالة ىبرج عن نطاؽ اختصاصها 

ليس شبة ما يبنع ؾبلس األمن من إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية خاصة كمؤقتة مثل الزمٍت كلو كاف ؾبلس األمن ىو جهة اإلحالة كلكن 
 30الصادر يف  1757ؿبكمة يوغسبلفيا السابقة كؿبكمة ركاندا كاحملكمة اعبنائية اػباصة باغتياؿ رفيق اغبريرم دبقتضى القرار عدد 

.   2007مام 

بشأف دارفور قد أقر يف الفصل األكؿ  2005مارس  31الصادر يف  1593 كبالرجوع إُف الواقع العملي قبد أف قرار ؾبلس األمن رقم
إُف اؼبدعى العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية كيعٍت ذلك أف ؾبلس األمن  2002جويلية  1منو إحالة الوضع القائم يف ىذا اإلقليم منذ 

.  275ؿبكمة اعبنائية قد قصر اإلحالة على الوقائع البلحقة على تاريخ بدء نفاذ النظاـ األساسي لل

أما من حيث نطاؽ سلطة ؾبلس األمن من حيث اؼبكاف يف اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية فهو يتمتع بسلطة اإلحالة أيا كاف 
مكاف ارتكاب اعبريبة أك جنسية اعبناة فيها أم سواء كانت اعبريبة قد ارتكبت يف إقليم دكلة طرؼ يف النظاـ األساسي للمحكمة أك 

ليست طرفا ففي ىذه اغبالة يبتد االختصاص اؼبكاين للمحكمة اعبنائية الدكلية إُف أقاليم الدكؿ غَت األطراؼ يف النظاـ األساسي 
كبغض النظر عن قبوؿ تلك الدكؿ الختصاص احملكمة كقد تأكد ذلك حيث قاـ ؾبلس األمن بإحالة قضية دارفور إُف اؼبدعى العاـ 

.  على الرغم من أف السوداف ليس طرفا يف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية  للمحكمة اعبنائية الدكلية

كيبكن تربير ذلك بأف سلطة ؾبلس األمن يف اإلحالة تستند إُف الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة كتندرج ضمن التدابَت اليت 
. دكليُتللمحافظة على السلم كاألمن اؿ 41يتخذىا اجمللس دبوجب اؼبادة 

أما من حيث موضوع اإلحالة ينبغي أف يكوف على حالو أك أكثر من اعبرائم اليت كردت يف اؼبادة اػبامسة من النظاـ األساسي 
 للمحكمة اعبنائية الدكلية، كىي جرائم اغبرب كجرائم اإلبادة، كاعبرائم ضد اإلنسانية ، كجريبة العدكاف حُت يتم االتفاؽ على تعريفها،

حالة تتعلق جبرائم اإلرىاب، أك اؽبجرة غَت الشرعية، أك غسل األمواؿ، أك  –على سبيل اؼبثاؿ  –ال وبق جملس األمن أف وبيل كبالتاِف 
كذبدر اإلشارة إُف أف العمل يف ؾبلس األمن قد درج على إنشاء عبنة ربقيق . ذبارة السبلح، أك القرصنة رغم خطورهتا بدكف جداؿ

كاؼبعلومات اليت وبصل عليها اجمللس، كاليت تفيد كقوع انتهاكات للقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كالقانوف  دكلية تتوُف فحص الببلغات

                                                           
حقوؽ اإلنساف بُت االمتثاؿ  كاإلكراه يف منظمة األمم اؼبتحدة، دار اؼبطبوعات اعبديدة، اإلسكندرية، : ف اغبديثي كسبلفو طارؽ الشعبلفصبلح عبد الرحم  -275

 .191. ، ص2009
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الدكِف اإلنساين، كلعل أبرز مثاؿ على ذلك ىو إنشاء عبنة التحقيق الدكلية بشأف االنتهاكات للقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كالقانوف 
: يبكن القوؿ إف خطة ؾبلس األمن ذبرم على مرحلتُتالدكِف اإلنساين يف دارفور، كىكذا 

تكوين عبنة ربقيق دكلية، : األكُف

. اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية ، إذ تبُت جمللس األمن من تقرير ىذه اللجنة كقوع انتهاكات للقوانُت سالفة الذكر: الثانية

من ميثاؽ منظمة  39ؿ استعماؿ سلطتو يف اإلحالة إمبا يستند إُف اؼبادة كنعتقد أف قياـ ؾبلس األمن بتشكيل عبنة ربقيق دكلية، قب
. األمم اؼبتحدة، كاليت زبوؿ جمللس األمن أف ينشئ الفركع الثانوية ما يرل لو ضركرة ألداء كظائفو

الدكؿ األطراؼ يف  كىنا ينبغي التأكيد على نقطة جوىرية أف إحالة معينة من ؾبلس األمن، شأهنا يف ذلك شأف اإلحالة عن طريق
النظاـ األساسي ال يلـز اؼبدعي العاـ دبباشرة إجراءات التحقيق دائمان، كإمبا تظل للمدعي العاـ سلطة تقدير البدء يف التحقيق من 
على  عدمو، بل هبوز لو أال يباشر التحقيقات إذا اقتنع أف اإلحالة استندت إُف معلومات غَت صحيحة، أك أدلة تافهة، أك كانت مبنية

. أىواء سياسية أك افًتاضات غَت كاقعية

II- حق مجلس األمن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة بالمحكمة الجنائية :

ال هبوز البدء أك اؼبضي يف ربقيق أك مقاضاة دبوجب ىذا النظاـ : من النظاـ السياسي للمحكمة اعبنائية على انو  16تنص اؼبادة  
ا بناء على طلب من ؾبلس األمن إِف احملكمة هبذا يتضمنو قرار يصدر عن اجمللس دبوجب الفصل السابع األساسي ؼبدة اثٍت عشر شهر

. كهبوز للمجلس ذبديد ىذا الطلب بالشركط ذاهتا، من ميثاؽ األمم اؼبتحدة

قيق أك إرجاء احملاكمة كفق كنستخلص من ىذا اؼبادة أف ؾبلس األمن الدكِف هبوز لو أف يطلب إِف احملكمة اعبنائية الدكلية كقف التح
:- الشركط التالية 

. ضركرة أف يكوف الطلب إِف احملكمة مبينيا على قرار بصدره اجمللس هبذا الشأف : الشرط األكؿ * 

أف يتصرؼ اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة كبعبارة أخرم هبب أف يرم اجمللس أف التحقيق أك : الشرط الثاين * 
اكمة ؿبل اإلرجاء من شاف االستمرار يف أم منهما أف يشكل هتديدا للسلم كاألمن الدكليُت  اؼبح

تسمح للمجلس  16شهرا غَت أف اؼبادة  12ينبغي أف يكوف إيقاؼ التحقيق أك احملاكمة ؼبدة ؿبدكدة ال تزيد عن : الشرط الثالث 
. بتجديد الطلب بالشركط ذاهتا لعدد غَت ؿبدد من اؼبمرات 

من النظاـ األساسي آثار جدال كبَتا كتباينا بُت مواقف الدكؿ اليت شاركت يف مؤسبر ركما  16قبد أف اإلشارة إِف أف نص اؼبادة ك
حسب اكبيازىا للرأم ، كمعارض لذلك ، بسبب انقساـ الدكؿ بُت مؤيد ؼبنح ؾبلس األمن رخصة إرجاء التحقيق أك احملاكمة  1998

. اين األكؿ أك دعمها للرأم الث

ما ىو إال تطبيق عملي  16كتعترب الدكؿ اؼبؤيدة أف لفكرة منح ؾبلس األمن سلطة إرجاء التحقيق أك احملاكمة ىي أف تنص اؼبادة 
الذم يعطي للمجلس سلطة ، لسلطات ؾبلس األمن كما ىي ؿبددة يف ميثاؽ منظمة األمم اؼبتحدة كخاصة الفصل السابع منو 

كفضبل عن ذلك ترم ىذه الدكؿ أف حفظ السبلـ . ؼبسائل ذات الصلة حبفظ السبلـ كاألمن الدكليُت كاسعة النطاؽ فيما يتعلق با
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كإمبا قد يكوف عن طريق تدبَت سليب يتمثل ، كاستعادة السبلـ قد ال يكوف بالضركرة عن طريق تدبَت اهبايب يف إحالة حالة إِف احملكمة 
إف ىذا النص :"16يقوؿ الدكتور  ؿبمود شريف بسيوين يف تعليقو على نص اؼبادة  يف كقف اإلجراءات أماـ احملكمة كيف ىذا السياؽ

التوفيقي وبًـت إختصاصات ؾبلس األمن الواردة بالبند السابع من اؼبيثاؽ كما أنو ال يعترب تدخبل يف ؾبريات العدالة حيث أف ىذه 
صدد كثانيهما أال يتجاكز  مدة تلك اثٍت عشر شهرا، دبا مفاده الصبلحية مقركنة بشرطُت أكؽبما أف يتخذ ؾبلس األمن قرار يف ىذا اؿ

 276."أف ؾبلس األمن يتحمل العبء السياسي ؼبثل ىذا القرار

كأما الدكؿ اؼبعارضة لفكرة منح ؾبلس األمن رخصة إيقاؼ اإلجراءات أماـ احملكمة اعبنائية الدكلية فتتمثل يف أف ذلك من شانو أف 
، ة يف نفس الوقت كلعل أبرزىا تسييس احملكمة اعبنائية الدكلية كجعلها ؾبرد جهاز تابع جمللس األمن يردم إِف نتائج سلبية كخطَت

األمر الذم يستتبع عرقلو احملكمة بإدخاؽبا متاىات سياسات الكيل دبكيالُت أك العدالة االنتقائية اليت أثبت الواقع كدلت التجربة 
. ِف انتهاجها يف معاعبتو لبعض القضايا الدكلية العملية أف ؾبلس األمن عبا كمازاؿ يلجا إ

كيبدك آف ىذه الصبلحية اليت يبتلكها ؾبلس األمن يبكن أف تعرقل عمل احملكمة كوبوؿ دكف ربركها يف الوقت اؼبناسب كما يبكن أف 
اإلضافة إِف انعكاساتو السلبية على تساىم يف ضياع الوثائق كاألدلة فبا يسمح ببقاء اعبناة خارجة أيو متابعة قضائية من قبل احملكمة ب

كقد . عمليات األمم اؼبتحدة غبفظ السبلـ بالشكل الذم قد يؤدم إِف ربريفها عن أىدافها كمقاصدىا السامية ربت ذرائع متباينة 
عة علمت بعض الدكؿ دائمة العضوية باجمللس على توظيف ىذه الصبلحية بتحايل شديد من اجل ربصُت مواطنيها من أيو متاب

بعد مركر قرابة ، 2002جويلية  21بتاريخ  1422كىكذا اصدر ؾبلس األمن قراره رقم . قضائية تدخل ضمن اختصاص احملكمة 
شهرا عن مباشرة أم إجراءات للتحقيق  12قضي فيو بضركرة امتناع احملكمة ؼبدة ، أسبوع كاحد من دخوؿ نظاـ احملكمة حيز التنفيذ 

ضية تشمل مسئولُت أك موظفُت حاليُت أك سابقُت تابعُت لدكلة مسانبة يف أعماؿ األمم اؼبتحدة أك اليت أك اؼبقاضاة يف حالة أثارة ؽ
كألـز من خبللو صبيع الدكؿ أعضاء ، شهرا جديدة 12تأذف هبا كما أعرب فيو عن اعتزامو سبديد ىذا الطلب بنفس الشركط لفًتة 

. إذا ما قررت اؼبضي قدما دبثل ىذه التحقيقات أك احملاكمات األمم اؼبتحدة بعدـ التعاكف مع احملكمة اعبنائية 

كلذلك فقد آثار ىذا القرار ردكد فعل دكلية كاسعة أكدت يف ؾبملها على رفضو باعتباره يسعي إِف منح حصانو دائمة ؼبواطنُت تابعتُت 
لية  كيتشابو حبق النقض الذم يتمتع بو األعضاء لدكؿ غَت موقعة على النظاـ األساسي للمحكمة كيعرقل ربقيق العدالة  اعبنائية الدك
كمن ذلك استعماؿ ركسيا كالصُت غبق  277الدائموف يف ؾبلس أألمن  كالذم يتم توظيفو غبماية اؼبصاٌف االسًتاتيجية ؽبذه الدكؿ

السورم بقيادة بشار  ؼبنع ؾبلس األمن من استصدار قرار يدين اإلنتهاكات اػبطَتة اليت يرتكبها النظاـ 2012فيفرم  4النقض يف 
. األسد يف حق الشعب السورم

III- الدور الرقابي لمجلس األمن في حالة امتناع دولة من الدول عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية :

ضائية صلب لئلحكاـ اػباصة بالتعاكف الدكِف كاؼبساعدة الق، الباب التاسع منو . يكرس النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية 
كوبرص ؾبلس األمن على التأكيد أف كافة الدكؿ األطراؼ كغَت األطراؼ يف نظاـ ركما األساسي على حد سواء  (102-86 )اؼبواد 

                                                           
اإلنساين، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة،  الدكِف القانوف مفيد شهاب، دراسات يف .تقييم النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، د: ؿبمود شريف بسيوين  -276

 .451، الطبعة األكُف، ص 2000
.  129.، ص2009رات اؽبئية العامة السورية للكتاب، دمشق، منشو: سيادة الدكؿ بُت تسييس القانوف ك قوننة السياسة:  حسُت علي   -277
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 يقع عليها التزاـ التعاكف التاـ مع احملكمة اعبنائية الدكلية يف حالة ما إذا كاف ؾبلس األمن ىو الذم أحاؿ اغبالة إِف اؼبدعي العاـ
من نظاـ ركما األساسي الف ؾبلس األمن عندما وبيل حالة إِف اؼبدعي العاـ للمحكمة  13من اؼبادة  (ب)ة دبوجب الفقرة للمحكم

إمبا يتصرؼ م األساس دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ىذا اؼبيثاؽ الذم صادقت عليو كما ىو معلـو كافة الدكؿ 
يس دبوجب النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية الذم ال يلـز بطبيعة اغباؿ الدكؿ غَت األعضاء يف منظمة األمم اؼبتحدة كؿ

بشاف دارفور أف  1593األطرؼ كإمبا يلـز فحسب الدكؿ األطراؼ فيو فعلي سيبل اؼبثاؿ ينص البند الثاين من قرار ؾبلس األمن رقم 
 مع احملكمة كاؼبدعي العاـ كؼبا كانت اغبكومة السودانية قد أعلنت عديد تتعاكف حكومة السوداف كصبيع األطراؼ األخرل تعاكنا كامبل

. اؼبرات أهنا لن تتعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية كلن تسليم أيا من مواطنيها إِف احملكمة 

قواعد ىذا القانوف تفرض القانوف الدكِف تتمثل يف أف  –كالبد من التأكيد يف ىذا السياؽ أف اكرب الصعوبات اليت كاجهت كما تزاؿ 
ء التزامات عديدة على الدكؿ غَت أهنا قواعد تفتقر يف الغالب إِف اعبزاء الذم يفرض تطبيقها كاحًتامها الف القاعدة القانونية بدكف جزا

قانوف يؤكد عجز اؿ Georges burdeauاألمر الذم جعل من بعض الفقهاء يف القانوف الدكِف مثل . نار ال ربرؽ كنورا ال يضئ 
 278كيف عجزه يفسح اجملاؿ لعنصر القوة حىت وبكم كيهيمن على العبلقات الدكلية ، الدكِف العاـ عن تنظيم العبلقات الدكلية 

كؼبا كاف األمر كذلك فاف السؤاؿ الذم يطرح نفسو بإغباح اآلف يتمثل يف معرفة دكر ؾبلس األمن غي حالة امتناع دكلة طرؼ أك غَت 
احملكمة خبصوص اإلجراءات ذات الصلة دبوضوع اإلحالة ؟ طرؼ عن التعاكف مع 

من نظاـ ركما األساسي ففي حالة امتناع دكلة غَت  87من اؼبادة  7ك  5لئلجابة على ىذا السؤاؿ نبدأ أكال باإلشارة إِف الفقرتُت
من إذا كاف ؾبلس األمن قد أف تعلم بذلك ؾبلس األ 5عن التعاكف هبوز للمحكمة حسب الفقرة  –طرؼ يف ىذا النظاـ األساسي 

يف حالة عدـ امتثاؿ دكلة طرؼ لطلب تعاكف مقدـ من احملكمة دبا يتنايف   87من اؼبادة  7أحاؿ اؼبسالة إِف احملكمة إما حسب الفقرة 
قرارا هبذا هبوز للمحكمة أف تتخذ ، كإحكاـ ىذا النظاـ األساسي كوبوؿ دكؿ فبارسة احملكمة لوظائفها كسلطاهتا دبوجب ىذا النظاـ 

. اؼبعٍت كاف ربيل اؼبسالة إِف ؾبلس األمن إذا كاف ؾبلس األمن قد أحاؿ اؼبسالة إِف احملكمة 

يكشف بوضوح أف احملكمة اعبنائية الدكلية هبوز ؽبا إعبلـ ؾبلس األمن بواقعة االمتناع عن  87أف إلقاء نظرة سريعة يف مضموف اؼبادة  
. لدكلة اؼبمتنعة طرؼ أك غَت طرؼ يف نظاـ ركما األساسي طاؼبا أف اإلحالة كانت من اجمللس بغض النظر عن كوف ا. التعاكف معها 

ف كالواقع أف الغاية من ىذا اإلعبلـ سبكُت ؾبلس األمن من فبارسة دكره الرقايب الذم ىبوؿ لو فرض تدابَت عقابية على الدكلة اؼبمتنعة ع
. التعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية 

ؿ الذم يثور اآلف ما ىو أساس ىذا الدكر الرقايب جمللس األمن ؟ كما ىي على كجو التحديد التدابَت العقابية اليت يبكن كالسؤا
يبكننا . للمجلس فرضها على الدكلة اؼبمتنعة عن التعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية ؟ دكف الدخوؿ يف تفاصيل ال يقتضيها اؼبقاـ 

رسة ؾبلس األمن ؽبذا الدكر الرقايب يستند أساسا إِف الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة كخصوصا اؼبادة كاف فبا، القوؿ باختصار 
اليت زبوؿ اجمللس سلطة فرض العقوبات غبفظ السلم كاألمن الدكليُت كمن اؼبعلـو أف عدـ امتثاؿ دكؿ ما لطلبات التعاكف اؼبقدمة  39

على اعتبار أف اعبرائم الداخلية يف اختصاص احملكمة ، أف يشكل هتديدا للسلم كاألمن الدكليُت من احملكمة اعبنائية الولية من شانو 
. تعد كما كرد يف ديباجة النظاـ األساسي من اعبرائم الدكلية اػبطَتة اليت تثَت قلق اجملتمع الدكِف كهتدد السلم كاألمن الدكليُت 

                                                           
 0 . المرجع السابق, ص: عبد المجيد العبدلي  -   
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للمجلس فرضها يف حالة عدـ التعاكف من جانب الطرؼ األطراؼ أك غَت األطراؼ مع كأما خبصوص ماىية التدابَت العقابية اليت يبكن 
كإزاء ذلك ، فيمكن القوؿ بإهباز أف النظاـ األساسي للمحكمة َف يتضمن نصا خاصا بتعلق بتحديد ماىية ىذه التدابَت –احملكمة 

من ميثاؽ األمم اؼبتحدة اليت  39ربديد الرجوع إُف اؼبادة ليس شبة من سبيل سوم الرجوع إِف القاعدة العامة كاعٍت بذلك على كجو اؿ
نصت على التدابَت الوقائية اليت هبوز للمجلس فرضها غبفظ السبلـ كاألمن الدكليُت كقمع العدكاف كىي تدابَت تتنوع غَت عسكرية 

. تعماؿ القوة اؼبسلحة كالعقوبات االقتصادية كقطع العبلقات الدبلوماسية ككذلك تدابَت عسكرية قد تصل إِف حد اس

كىكذا يبدكا لنا أف دكر ؾبلس األمن يف توجهات احملكمة اعبنائية الدكلية يضعف اآلماؿ إُف ادىن اغبدكد باللجوء إليها على األقل يف 
لس األمن ألهنا تبقي أداة ضغط على مج، كلكن احملاكالت على جبهة احملكمة اعبنائية الدكلية هبب أف ال  تستكُت . الوقت الراىن 

يف أف .لكسف معايَت اؼبزدكجة كمناحي عجزه إِف أف يتم تعديل ىذه الصيغة اليت ربد من دكر احملكمة اعبنائية الدكلية كجدكاىا 
ترتكب دكلة ما احدم اعبرائم الدكلة كتفلت من العقاب بدعوم أف اإلدانة ال تتعلق بالشخص اؼبعنوم الف عدـ إدانتها جنائيا 

لو خرؽ التزاماهتا كبالتاِف فاف حصانتها تبدك متصادمة مع مبادئ العدالة كاؼبساكاة إذ يعد إقرار اؼبسئولية اعبنائية سيدفعها إِف مواص
كيبكن القوؿ أف احملكمة اعبنائية الدكلية ليست إليو متابعة ،للذات اؼبعنوية أمر ضركريا للمحافظة على قباعة القانوف اعبنائي الدكِف 

نتهاكات كإمبا ىي مؤسسات قضائية زبتص بالعقاب على جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية كجريبة اإلبادة بعد كقائية قبل كقوع اال
. كقوعها 

كىي مفارقة ذبسد ازدكاجية اؼبعايَت يف ؾباؿ ، كمن ىنا قبد مفارقة كاضحة كتناقضا كبَتا بُت حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنساين
ليات حقوؽ اإلنساف بالغة التنوع كالتعدد فيما يتعلق باالنتهاكات الفردية غبقوؽ اإلنساف داخل دكلة بعينها اعبنائية الدكلية الف آ

كذلك سواء بشكل كقائي أك بعد كقوع االنتهاكات أما يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين فليس شبة آلية متابعة كقائية كاحدة كذلك 
. ساين يبثلوف إضعاؼ ضحايا انتهاكات حقوؽ اإلنساف كما كنوعا برغم من أف ضحايا القانوف الدكِف اإلف

كإزاء مثل ىذه اؼبفارقة كالتناقض ىناؾ موقفاف ال ثالث ؽبما اؼبوقف األكؿ ىو أف يؤدم افتقاد اؼبصداقية إِف فقداف األمل يف نظاـ 
قف الثاين فهو ؿباكلة استغبلؿ ىذا التناقض من اجل إدانة أما اؼبو، العدالة اعبنائية الدكلية كاإلحجاـ بالتاِف عن التفاعل معو باهبابية 

كم ازدكاجية اؼبعايَت كاؼبثابرة من اجل تغيَتىا كىو اؼبوقف الذم قبده اقرب إِف اؼبصلحة الدكلية العامة كلتعزيز دكر القانوف على اؼبست
. الدكِف 

إذ من ، انو أف يبنع أم تعارض ؿبتمل بُت ىاتُت اؽبيئتُت كنفتقد أف أعطاء دكر للمجلس يف ربريك اختصاص احملكمة أك إرجائو من ش
اؼبمكن أف يؤدم غياب ىذه العبلقة إِف قياـ ىاتُت اؽبيئتُت بالتعامل مع قضية تعامبل ـبتلفا بسبب اختبلؼ طبيعة كل منهما سياسة 

بالسلم كاألمن الدكليُت فاف ىذه  بالنسبة إِف ؾبلس األمن كقضائية بالنسبة إِف احملكمة خصوصا إذا كانت ىذه القضية تتعلق
الصبلحية كعلى الرغم من كوهنا َف سبنح اجمللس موقعا حاظبا كمقررا ضمن قضاء احملكمة بالصفة اليت كنت تنتظرىا الواليات اؼبتحدة 

. فاف فتحت أمامو أبوابا للتدخل كالتحايل على صبلحيات احملكمة كربريف عملها 

يف ىذا الشأف يكتسي خطورة كبَتة بالنظر إِف طبيعة تشكيلتو كطريقة ازباذ قراراتو اؼبرتبطة حبفظ  كفبا الشك فيو أف اختصاص اجمللس
السلم كاألمن الدكليُت اليت قد تسمح بالتعامل بنوع من االنتقائية مع اعبناة كتؤدم إِف تأسيس العدالة الدكلية  
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علي مقتضيات الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة الذم الذم مت بناء  2005مارس  31بتاريخ 1593فقرار ؾبلس األمن رقم 
كبعد مركر حواِف ثبلث سنوات ، يف دارفور على اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية  2002جويلية  1طلب فيو إحالة الوضع القائم منذ 

رينو أككامبو من احملكمة إصدار مذكرة من التحقيقات اليت أجراىا ىذا األخَت طلب اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية لويس مو
بتهمة ارتكاب جريبة اإلبادة اعبماعية كجرائم ضد اإلنسانية كجرائم حرب يف إقليم " عمر حسن البشَت " توقيف حبق الرئيس السوداين 

. قرارىا بتوقيف الرئيس السوداين  2009مارس  4دارفور لتعلن احملكمة يف 

إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداين يثَتاف عددا من األسئلة كاإلشكاالت فبغض النظر عن أف قرار اإلحالة من ؾبلس األمن ك
مدم مصداقية ىذه االهتامات فاف ؾبرد توجيو التهمة باؼبسئولية عن جرائم ضد اإلنسانية إِف رئيس دكلة غَت طرؼ يف نظاـ احملكمة 

كمة يعترب يف حد ذاتو سابقة يبكن أف تشعر كبار اؼبسئولُت يف الدكؿ باف زمن أثناء كاليتو أك إصدار مذكرة توقيف يف حقو من قبل اؼبح
اإلفبلت من العقاب قد كُف كانقضي رغم اغبصانات اؼبمنوحة كالتذرع خلف السيادة كاالمتناع عن اؼبصادقة على نظاـ احملكمة غَت أف 

مازاال يفرضاف نفسيهما يف كاقع دكِف ربكمو توازنات سياسية ما يثَت االنتباه يف ىذا األمر ىو أف منطق االنتقاء كعدالة األقول 
كاقتصادية ؿبددة فقرار اإلحالة الذم قادة ؾبلس األمن يف مواجهة السوداف كاف من األجدر كاؼبناسب أف ينصب على اعبرائم 

رائم اليت ترتكبها إسرائيل بشكل مستمر أفغانستاف كغوانتنامو كعلى اًف، اإلنسانية اػبطَتة اليت ارتكبها الواليات اؼبتحدة يف العراؽ 
األراضي العربية احملتلة خاصة كأهنما معا َف ينضما بعد إُف نظاـ احملكمة  

كرغم ىذه اإلشكاالت فاف إنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية يف حد ذاتو يعد خطوه مهمة على طريق دعم السلم كاألمن الدكليُت كتعزيز 
عدالة جنائية دكلية صارمة كفيلة دبنع اإلفبلت من العقاب يظل مشركعا بتوافر إرادة سياسية حقيقية  احًتاـ حقوؽ اإلنساف غَت أف

. لدم الدكؿ 

يتوؽ فيو اجملتمع دكِف إِف بناء دكِف قائم على العدؿ ىبضع فيو اعبميع على قدـ اؼبساكاة لسلطاف مؤسسات قضائية الذم ففي الوقت 
ة قائمة على نظاـ دكِف فعاؿ للمساءلة اعبنائية عن االنتهاكات اليت تستهدؼ حقوؽ اإلنساف جاء كقانونية ؿبايدة كموضوعية كمستقل

اـ قرار احملكمة اعبنائية الدكلية األخَتة باعتقاؿ الرئيس السوداين ليعيد من جديد مطالبة اجملتمع الدكِف بالنظر يف إعادة  ىيكلة النظ
بوضع إطار ىيكلي لنظاـ قضائي دكِف أساسو تطبيق  لآلف كأكثر من أم كقت مضالقضائي الدكِف أف اجملتمع الدكِف مطالب ا

القانوف كليس توظيفو قوامو كحدة اؼبعايَت كليس ازدكاجيتها  

ا كنعتقد انو من اؼبهم جدا أف تسعي احملكمة اعبنائية الدكلية كمن كرائها اجملتمع الدكِف إِف مبلحقة كل من تسبب يف كارثة دارفور لكنن
ض يف ذات الوقت غض النظر عن االنتهاكات األخرل يف فلسطُت كالشيشاف كغَتىا يف أكباء ـبتلفة من العاَف ألف ذلك يبثل ببل نرؼ

ريب كال شك تعبَتا مباشرا عن اختبلؿ توزيع القوة عاؼبيا كدليبل عمليا على اغبدكد الواقعية الواردة على تطبيق العدالة الدكلية على 
ا .ر األدلةاألقوياء رغم تواؼ

 اؿ

 

: المراجعقائمة 

 (32اآلية )القراف الكرًن، سورة  اؼبائدة  -ا
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اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية  للفرد، رسالة  لنيل أطركحة شهادة دكتوراه يف القانوف الدكِف كالعبلقات الدكلية، : أضبد بشارة موسى -
. 2. ، ص2006/2007جامعة اعبزائر، كلية اغبقوؽ، 

. 282.، ص2000قانوف العبلقات الدكلية ،طبعة ثانية منقحة، أركبيس، تونس : لعبدِف عبد اجمليد ا -

 فالقانو مفيد شهاب، دراسات يف .اعبرائم ضد اإلنسانية ،إبادة اعبنس كجرائم اغبرب كتطور مفاىيمها، د: ظبعاف بطرس فرج اهلل -
. 421.، الطبعة األكُف، ص2000اإلنساين، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة،  الدكِف

 .295، ص 2003اعبزائر ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، الطبعة الرابعة ، قانوف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر : بن عامر تونسي  -

در النهضة العربية .أبو اػبَت أضبد عطية احملكمة اعبنائية الدكلية الدائم دراسة للنظاـ األساسي كاعبرائم اليت زبتص احملكمة بالنظر فيها :
 .2006الطبعة الثانية ،،القاىرة 

ألمم اؼبتحدة، دار حقوؽ اإلنساف بُت االمتثاؿ  كاإلكراه يف منظمة ا: صبلح عبد الرضبن اغبديثي كسبلفو طارؽ الشعبلف -
 .191. ، ص2009اؼبطبوعات اعبديدة، اإلسكندرية، 

اإلنساين،  الدكِف القانوف مفيد شهاب، دراسات يف .تقييم النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، د: ؿبمود شريف بسيوين -
 .451، الطبعة األكُف، ص 2000دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، 

، 2009منشورات اؽبئية العامة السورية للكتاب، دمشق، : سيادة الدكؿ بُت تسييس القانوف ك قوننة السياسة:  حسُت علي_
.  129.ص
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يل القضاء الجنائي الدولي كآلية لتنفيذ قواعد القانون دور مجلس األمن في تفع
الدولي اإلنساني 

 1كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر / دواعر عفاف . أ

 

 

ملخص 

يسعى ؾبلس األمن كآلية دكلية لتحقيق غايتو يف اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت من خبلؿ جهوده يف تنفيذ ك احًتاـ القانوف 
ك ضباية حقوؽ اإلنساف خبلؿ النزاعات اؼبسلحة ك كقف أم انتهاكات لو دبوجب الصبلحيات اؼبمنوحة لو يف  ،نساينالدكِف اإل

. الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة 

ك من اجل ضماف ربقيق ىذه الغايات ،ساىم ؾبلس األمن يف تفعيل قواعد القانوف الدكِف اإلنساين من خبلؿ سلطتو يف إرساء قضاء 
جنائي دكِف  يتوُف توقيع العقوبات على منتهكي ىذه القواعد، تنوعت إُف أجهزة  مؤقتة كانشاءه حملكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا  

. ، مع جهوده يف بلورة نظاـ جهاز قضاء جنائي دائم يتمثل يف احملكمة اعبنائية الدكلية

: مقدمة 

خطَتة راح ضحيتها سكاف مدنيُت أبرياء ،ما أدل للتفكَت يف ضركرة قبم عن اغبركب كالنزاعات الدكلية إقًتاؼ جرائم 
متابعة اجملرمُت أماـ ىيئات قضائية دكلية ،إذ أف مسألة إقامة ؿباكم جنائية دكلية ليست باعبديدة اليت ظهرت إباف أكؿ صراع يف  

إنتقدت ألهنا مثلت عدالة اؼبنتصرين على اؼبنهزمُت ،ك  اغبرب العاؼبية األكُف كاليت عقبتها اغبرب العاؼبية الثانية ، لكن ىذه العدالة
ك بعد ذلك حاكلت الدكؿ ذبنب إندالع حرب عاؼبية أخرل من .بالرغم من ذلك فقد مت إعتبارىا أكؿ ذبربة إلنشاء عدالة جناية دكلية

ك الذم يعتمد 279ؾبلس األمن خبلؿ إقامة منظمة األمم اؼبتحدة أين فوضت اؼبهمة الرئيسية غبفظ السبلـ عبهاز مصغر أال ىو 
أساسا لتنفيذ مهمتو على الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك يتخذ كافة اإلجراءات البلزمة كاؼبلزمة لكافة الدكؿ كاليت إكبصرت 

                                                           
عماؿ العدكاف ك إنزاؿ العقوبات باألعضاء أيعد ؾبلس األمن األداة التنفيذية ؽبيئة األمم اؼبتحدة فهو اؼبسؤكؿ األكؿ عن حفظ السلم ك األمن الدكليُت ك قمع  279

ؼبزيد من .اؼبسؤكلُت عنها ك اىتماـ ؾبلس األمن حبقوؽ اإلنساف ك ضبايتها ينطلق من مسالة تأثَت انتهاكها على السلم ك األمن الدكليُت بازباذه تدابَت قمعية ضد  اؼبخالفُت
فرع قانوف جنائي دكِف ، جامعة  ،مذكرة ماجستَت ،1998، عبلقة ؾبلس األمن باحملكمة اعبنائية الدكلية يف ظل أحكاـ اتفاقية ركما  موسى بن تغريالتفاصيل راجع ، 

 17ص 2006،كلية اغبقوؽ ،البليدة 
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ؿ قد كسع ؾبلس األمن من إختصاصاتو إنطبلقا دائما من الفص 1994ك 1993جراءات الردعية ك اغبصار كلكن سنة اإلأساسا يف 
السابع ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة حيث أمر بإنشاء ؿبكمتُت جنائيتُت دكليتُت خاصتُت لذلك لتكفل باعبرائم اليت كقعت يف إقليم 

يوغوسبلفيا سابقا ك كذا إقليم ركاندا اللتاف أكدتا السابقتُت القضائيتُت لكل من نورمبورغ ك طوكيو يف ما ىبص اؼبسؤكلية اعبنائية 
. الدكلية للشخص

 أف العديد من الدكؿ عربت عن عدـ رضاىا عن الطريقة اليت قاـ على أساسها ؾبلس األمن بإنشاء احملاكم اعبنائية إال
الدكلية اػباصة لذلك بإعتباره عمل سياسي خالص لذلك سعت للحصوؿ على ؿبكمة جنائية دكلية تقـو على منطق ـبالف لفكرة 

دة إمبا طرحت على فًتات عديدة كمرت دبراحل ـبتلفة إُف أف توجت ىذه اعبهود جهاز فرعي جمللس األمن ،ىي فكرة ليست باعبدم
،ىذه اؽبيئة القضائية بالرغم من أهنا َف تنشأ مباشرة من  1998الدكلية إلنشاء ؿبكمة جنائية دكلية دائمة  يف إطار مؤسبر ركما اؼبنعقد 
يف بلورة نظامها األساسي ضباية ؼبصاغبها اػباصة فبا أفرز نظاـ  طرؼ ؾبلس األمن غَت أنو كاف ألعضاءه الدائمة دكر ىاـ ك جوىرم

. أساسي بدكر ىاـ ك بارز جمللس األمن يف عمل احملكمة 

من ىذا اؼبنطلق نرل الدكر البارز الذم يلعبو ؾبلس األمن يف إرساء قواعد القانوف الدكِف اإلنساين  من خبلؿ جهوده يف 
. دائمة إنشاء ؿباكم جنائية سواء مؤقتة أك 

كىو ما يدفعنا للتساؤؿ عن طبيعة عبلقة ؾبلس األمن  ك ىذه اؽبيئات ، فهل اؽبدؼ اؼبرجو من ؾبلس األمن ىو التوصل  
للسلم حسب الشركط اليت وبددىا ىو،  حىت لو تعلق األمر دبحكمة جنائية دكلية دائمة ك مستقلة؟ 

طرؽ لنقطتُت أساسيتُت تتعلق األكُف بتحديد اختصاصات ؾبلس األمن ذلك ما سنحاكؿ ربليلو من خبلؿ  ىذه الدراسة من خبلؿ الت
. يف إنشاء احملاكم اعبنائية اؼبؤقتة  ،أما النقطة الثانية  تتعلق بإبراز العبلقة بُت ؾبلس األمن ك احملكمة اعبنائية الدكلية 

سلطة مجلس األمن في إنشاء محكمتي يوغسالفيا سابقا و رواندا  : المبحث األول

ض ؾبلس األمن ذبربة جديدة يف ؾباؿ تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين حيث ذباكز نظريت التدخل اإلنساين خا
كالعقوبات االقتصادية ليدخل ؾباؿ القضاء اعبنائي الدكِف ك ذلك دبحاكلتو يف إنشاء ؿبكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا كمحاكم 

 280. جنائية دكلية مؤقتة

م ك مواجهة كضعيُت استثنائيُت يصعب توقعهما ،ك أماـ بشاعة األحداث اليت شهدهتا يوغسبلفيا سابقا ك ذلك بغية التصد
كِف كما مت من إبادة األجناس يف ركاندا ،كاف لزاما أف يتحرؾ اجملتمع الدكِف للمتابعة اعبنائية ؼبرتكيب االنتهاكات اػبطَتة للقانوف الد

 281.اإلنساين ك تأسيس قضاء جنائي دكِف

هبذا الصدد قاـ ؾبلس األمن بإنشاء ؿبكمتُت دكليتُت جنائيتُت باالستناد إُف السلطات اؼبخولة لو طبقا للفصل السابع من 
اؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة ، األكُف خاصة دبحاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف 

                                                           
فرع القانوف الدكِف اإلنساين، جامعة باتنة،كلية  ،، آليات ؾبلس األمن يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ، مذكرة ماجستَت إخالص بن عبيدراجع ،     

 130ص  2009/2008اغبقوؽ
فرع ربوالت الدكلة ، جامعة تيزم كزك ،كلية ،،دكر ؾبلس األمن الدكِف يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، مذكرة ماجستَت  رة ليندةملعماراجع ،  1  

 108ص 2012اغبقوؽ
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ك الثانية خاصة دبحاكمة األشخاص اؼبتهمُت بارتكاب جرائم إبادة اعبنس 1993282لعاـ  808لقرار رقم يوغسبلفيا سابقا دبوجب ا
ك االنتهاكات اػبطَتة للقانوف الدكِف اإلنساين اليت كقعت يف ركاندا ك كذا الركانديُت اؼبسؤكليُت عن ارتكاب مثل ىذه اعبرائم 

 1994.283لعاـ 955رقم كاالنتهاكات يف الدكؿ اجملاكرة ؽبا دبوجب القرار 

، إال  (مطلب أكؿ)كعلى الرغم من االنتقادات اليت كجهت إُف احملكمتُت من حيث إنشائهما ك مدل مشركعية كجودنبا 
. (مطلب ثاف)إهنما تشكبلف احد السوابق اؽبامة يف إرساء القضاء اعبنائي الدكِف 

ا و يوغسالفيا سابقا مدى اختصاص مجلس األمن في إنشاء محكمتي رواند: المطلب األول 

مت إنشاء ؿبكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا من خبلؿ استناد ؾبلس األمن ؽبذه الشرعية دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ 
، رغم استجابة ىذا اإلجراء ؼبتطلبات  (فرع أكؿ )األمم اؼبتحدة الذم شكل إحدل التدابَت للحفاظ على السلم كاألمن الدكليُت 

كانت مطلوبة بإغباح ؼبواجهة الوضع القائم يف كل من يوغسبلفيا سابقا كركاندا فقد أثار عدة إشكاليات قانونية حوؿ السرعة اليت 
. (فرع ثاف).اختصاص قبوؿ الفصل السابع من اؼبيثاؽ كأساس قانوين إلنشاء ىذه احملاكم

تفضيل الطريقة التأسيسية بدل الطريقة االتفاقية  :الفرع األول 

غَت أف ؾبلس األمن . الدكِف على أف يتم إنشاء ؿباكم جنائية دكلية دبوجب اتفاقية دكلية كطريقة تقليدية عادية جرل العرؼ 
للمجازر الرىيبة كاإلبادة  كدبوجب متطلبات الوضع اؼبتدىور الذم كاف سائدا يف منطقيت يوغسبلفيا سابقا كركاندا كمن اجل كضع حدا

ؿبكمتُت جنائيتُت بازباذه إجراءات سريعة حملاكمة ك معاقبة اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات اػبطَتة اعبماعية ، سارع اجمللس يف تأسيس 
. غبقوؽ إلنساف ك القانوف الدكِف اإلنساين يف اؼبنطقتُت

ىذا التحرؾ السريع افرز ؾبموعة من االنتقادات اليت كجهت إُف ىذه الطريقة من اعًتاضات حوؿ مدل شرعية القرارات اليت 
ا ؾبلس األمن ك صبلحية إنشاء ىذه األجهزة القضائية اعبنائية الدكلية فهو  ال يتمتع هبذه السلطة  كونو جهاز سياسي ىدفو أصدره

    .الدكليُت األمن ك السلماغبفاظ على 

 عدـ إُف دااستنا احملاكم ىذه إنشاء يف اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية اختصاص استبعاد ىو أيضا اؼبوجهة االنتقادات ابرز كمن

 CHRISTAKIS Théodore" كرسيتاكيز تيودور" األستاذ عنو عرب ما ىذا إنشاؤىا اؼبطلوب احملاكم ىذه فعالية عدـ بالتاِف ك قراراهتا إلزامية

                                                           
   
عن االنتهاكات اعبسيمة للقانوف  اؼبتعلق باحملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت 1993/02/22اؼبؤرخ يف  808 (1993)رقم  لقرار،ؾبلس األمن،ا نظرا 

 .اإلنساين الدكِف اليت ارتكبت يف إقليم يوغسبلفيا السابقة
 اإلنساين للقانوف اعبسيمة االنتهاكات عن اؼبسؤكلُت األشخاص حملاكمة الدكلية باحملكمة اؼبتعلق 1993/05/25 يف اؼبؤرخ 827 (1993)رقم   القرارانظر أيضا ، ؾبلس األمن ، 

. السابقة يوغسبلفيا إقليم يف ارتكبت اليت الدكِف
 .ركاندا يف باغبالة اؼبتعلق 1994/11/08يف اؼبؤرخ 955 (1994) رقم القرار األمن ؾبلس انظر    
  109, 110 السابق،ص اؼبرجع ، ليندة لعمامرة راجع    
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 إلزامي صباختصا سبتعها عدـ إُف إمبا ك اختصاصها عدـ إُف يرجع ال احملكمتُت إلنشاء اؼبؤىلة اعبهات كإحدل العامة اعبمعية استبعاد أف

    .العامة للجمعية سابع فصل غياب أم

 ىذه بوضع رخص فقد فعالة تكوف كي مزايا األمن ؾبلس طرؼ من احملاكم ىذه إلنشاء كاف االنتقادات ىذه كل رغم ك
. األجهزة القضائية بسرعة ك اليت بدأت يف تأدية كظائفها مباشرة 

 لمتحدة إعمال الفصل السابع من ميثاق األمم ا: الفرع الثاني 

بناءا على الوضعية اؼبتدىورة اليت آلت إليها األكضاع يف كل من يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا كيف ؾبلس األمن ىذه الوضعية 
هتديد " حيث اعترب عبارة ، 286من اؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة 39يف كل حالة أهنا تشكل هتديدا للسلم ك األمن الدكليُت دبقتضى اؼبادة 

ضركرة لتحديد نشاطو يف إطار الفصل السابع ليتماشى ك دكره السياسي ىدفو اغبفاظ أك استعادة السلم " كليُت السلم ك األمن الد
. كاألمن الدكليُت يف كل من اإلقليمُت ك عدـ اختصاصو يف مسالة إقامة عدالة دكلية جنائية 

إذا ربققت إحدل اغباالت الثبلث  287منو 41من اؼبيثاؽ إُف ازباذ التدابَت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  39ربيل اؼبادة 
هتديد السلم أك اإلخبلؿ بو أك عمل من إعماؿ العدكاف بدكف أف تتطلب من اجمللس استعماؿ القوة اؼبسلحة لتنفيذ قراراتو ، غَت أف :

م تدابَت ذات طبيعة اقتصادية من اؼبيثاؽ يتبُت أف التدابَت الواردة فيها جاءت على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ق 41التمعن يف قراءة اؼبادة 
، كعليو فاف إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية مؤقتة يبقى إجراء بعيد عن التدابَت اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة ، ك منو فبل يوجد أم عبلقة 

اكم الدكلية ك بضركرة بُت إنشاء ؾبلس األمن ؽبذه احملاكم  غَت انو كجد مربره يف إحياء عبلقة فعلية اليت هبب أف تكوف بُت إنشاء اؼبح
 288،اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت

لذا فاف كجود ىذه األجهزة القضائية كجدت من اجل إرساء مبادئ التعاكف الدكِف ك من اجل حل مشكل إنساين يتمثل 
من خبلؿ نشاطو لتجسيد مبادئ ك لذا سعى ؾبلس األمن . يف االنتهاكات اػبطَتة اؼبرتكبة يف تلك األقاليم للقانوف الدكِف اإلنساين 

. الفصل السابع من اؼبيثاؽ بل يتعدل ذلك ليكوف دبثابة حارس يقظ ك مراقب ضامن لتنفيذ الدكؿ ؿبتول القانوف الدكِف اإلنساين
تلتـز ماكبا لو اختصاصات كاسعة دبوجب اؼبيثاؽ بصبلحيتو كضع لوائح إما تشريعية قواعد جنائية أك إنشاء أجهزة قضائية  دبوجبها 

. الدكؿ باحًتامها ك تطبيقها

                                                           
285 «  ce n’est donc pas l’absence d’une compétence de l’assemblée générale qui à « escamoté » sa candidature ; mais l’absence d’une compétence à 
force obligataire l’absence d’un chapitre VII pour l’assemblée générale..  » cité in CHRISTAKIS Théodore ;L’ONU ;le chapitre VII et la crise 
Yougoslavie ;Montchrestien ; paris ;1996.p192  

  111 ،ص السابق ،اؼبرجع ليندة لعمامرة انظر التفاصيل من ؼبزيد ك
 1945أكتوبر  24الذم دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1945جواف  26اؼبوقع يف  من ميثاؽ األمم اؼبتحدة39انظر اؼبادة  286
القانوف الدكِف اعبنائي ،كلية اغبقوؽ ،جامعة البليدة ،مدل مسانبة ؾبلس األمن يف إنشاء احملاكم اعبنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت ،فرع  بركاني أعمرراجع ، 287

 23،ص 2006
 يف يوغسبلفيا سابقا  أف احملكمة نشأت لغاية ؿبددة ك ىي استعادة السلم ك األمن الدكليُت :يف ىذا الصددAlain PELLET أالن بليوكما يؤكد األستاذ  288

اؼبرجع  لعمامرة ليندةؼبزيد من التفاصيل هبذا الصدد راجع . ال زبدـ الغرض الذم أنشئت من اجلو ئفها كظا خوؿ جمللس األمن كضع حد ؽبذه احملكمة بعد أف يتأكد أفك
 113السابق ، ص 
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مع العلم أف البلئحتُت اؼبتضمنيُت إنشاء احملكمتُت اعبنائيتُت الدكليتُت ليوغسبلفيا سابقا ك ركاندا َف تشر إُف أم مادة من 
ضع السائد يف ميثاؽ األمم اؼبتحدة استند عليها ؾبلس األمن عند ازباذ لتدابَت إنشاء ىذين احملكمتُت بل اكتفت بالذكر  أف الو

. اؼبنطقتُت يعد هتديدا للسلم ك األمن الدكليُت

كأخَتا لتأكيد شرعية إنشاؤه حملكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا فقد أثار عبوء ؾبلس األمن إُف إعماؿ الفصل السابع من 
كانت ؿبل طعن من طرؼ دفاع الكثَت من  اؼبيثاؽ إُف عدة مسائل قانونية أبرزىا التشكيك يف الطبيعة القانونية ؽباتُت احملكمتُت اليت

حيث أثار دفاع عدة حجج تربر عدـ اختصاص   DUSKO TADIC"تاديتش"اؼبتهمُت اؼبماثلُت أمامها على رأسهم اؼبتهم  
 289.ؾبلس األمن بإنشاء ىذه احملكمة أماـ غرفة الدرجة األكُف للمحكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا

طلبات الدفاع ك بعد استئناؼ القرار أصدرت ؿبكمة يوغسبلفيا سابقا أماـ غرفة االستئناؼ قرارا  ىذه األخَتة رفضت كل
،ك اعتربت أف قرار ؾبلس األمن بإنشاء   TADICيؤكد شرعية احملكمة ك اختصاصها يف ؿباكمة اؼبتهم  1995/10/02بتاريخ 

اعترب ىذا القرار اجتهاد قضائي حاسم أخذت بو حىت ؿبكمة  ىذه احملكمة من اجل استتباب السلم ك األمن الدكليُت شرعي ،كما
 290.ركاندا

اآلثار القضائية و العملية لحماية القانون الدولي اإلنساني : المطلب الثاني 

عرفت العدالة الدكلية اعبنائية يف السنوات األخَتة قضايا ىامة تتعلق أنبها بتوجيو التهم للمسؤكلُت بغض النظر عن مركزىم 
هتم عن اؼبأساة ك اجملازر اليت ارتكبت يف كل من يوغسبلفيا ك ركاندا ، لتمتد إُف اؼبعاقبة على األعماؿ اليت اقًتفها اعبنود ك ك صفا

. اؼبليشيات يف ىذه الدكؿ 

أىم األحكام الصادرة من القضاء الجنائي المؤقت :  الفرع األول 

. ا أكال مث ما تبنتو ؿبكمة ركاندا ثانياسنحاكؿ إبراز أىم احملطات اليت شهدهتا ؿبكمة يوغسبليف

: األحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا:أوال 

حيث كجهت العديد من التهم إُف اؼبسؤكلُت  1994بدأت احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا عملها منذ تنصيبها يف سنة 
ة يف صبهورية البوسنة ك اؽبرسك ك بالتحديد ضد األشخاص من صرب البوسنة مرتكيب عن اعبرائم اليت ارتكبها على إقليمها خاص

ؾبازر يف حق مسلمي البوسنة كانتهاؾ صارخ لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين ك ارتكاب اعبرائم ضد اإلنسانية ك فبارسة التعذيب ك 
 291.اإلبادة اعبماعية  ية إضافة إُف جرائم اؼبعاملة القاسية ك االغتصاب ك ارتكاب جرائم التصفية العرؽالقتل ك

                                                           
 116.115اؼبرجع السابق،ص  لعمامرة ليندةؼبزيد من التفاصيل راجع ، 289

290Sur ce point d’analyse voir ;STERN Brigitte «  légalité et compétence du tribunal pénal international pour le RWANDA ;l’affaire 
KANYABASHI » in :ADT ; février 1999 pp 1-4 sur ce site : www.Ridi.org/adi  

   
ية اغبقوؽ ؿ،ؾ ،دكر منظمة األمم اؼبتحدة يف إنشاء ك تطوير القضاء الدكِف اعبنائي،مذكرة ماجستَت فرع القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف لونيس عليراجع يف ذلك  

 42ص   2002،جامعة تيزم كزك 
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زدارافكو "ك "ىارًن ديبلليتش "الذم مشل عدة متهمُت    1997نوفمرب 16كاف ميبلد أكؿ حكم ؽبذه احملكمة تاريخ 
الحتجاز اؼبدنيُت  CELEBICI"شيلبيتشي"دبوجب اجملازر اليت ارتكبت يف معسكر " اساد لندجو"ك " موتستشو ىازًن ديليليتش

 1992.292ؽبم ك تعذيبهم يف البوسنة الوسطى عاـ ك قت

 Tihomir "تيهومَت ببلسكيتش"يف حق اعبنراؿ  2002مارس 03ك يربز دكر ىذه احملكمة بإصدارىا حكم بتاريخ 
BLASKIC   بًتتيب اؼبسؤكلية  1949الرتكابو جرائم اغبرب ك ضد اإلنسانية ك انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعاـ

. سنة سجن نافذة من القياـ هبجمات غَت شرعية ضد اؼبدنيُت ك األعياف اؼبدنية  45دية ك حكمت عليو بعقوبة اعبنائية الفر

أىم  Slobodan MILOSEVIC"سلوبوداف ميلوزفيتش"تعد ؿباكمة الرئيس السابق عبمهورية يوغسبلفيا سابقا 
رئيس دكلة يف ىذا القرف بعدما سبت إدانتو من طرؼ النائب احملاكمات اليت شهدهتا احملكمة فهي ذبسد أكؿ ؿباكمة دكلية جنائية ؿ

افريل  01بسبب هنجو لسياسة التطهَت العرقي ليتم القبض عليو يف  1999مام  27بتاريخ  Louis Arbour"لويز اربور"العاـ  
إال أف  2001جواف 29متو يـو من طرؼ القوات األمن اليوغسبلفية ليتم تسليمو إُف احملكمة اعبنائية الدكلية ببلىام  حملاؾ 2001

 2006.293مارس  14تدىور صحتو آلت إُف كفاتو ليتم كقف احملاكمة يف 

: الجنائية الدولية لرواندا  ةاألحكام الصادرة من المحكم:ثانيا

من الغرفة األكُف يدين   1998سبتمرب 02ليتم صدكر أكؿ حكم ؽبا يف 1995بدا نشاط ىذه احملكمة يف نوفمرب عاـ 
الرتكابو أعماؿ اإلبادة اعبماعية ك اعبرائم ضد  TABAرئيس بلدية مدينة تابا  Jean Paul Akayseu" ؿ اكايسوجوف بو"

 294.ليقرر عليو اغبكم بالسجن اؼبؤبد 1949اإلنسانية كذا انتهاكات اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة التفاقيات جنيف األربع لعاـ 

 Jean" جوف كامبندا"ضد  1994سبتمرب  04 ك بعد يومُت من صدكر ىذا اغبكم صدر حكم ثاف يف
KMBANDA افريل إُف  04يف الفًتة من  1994الوزير األكؿ للحكومة اؼبؤقتة لركاندا إباف اإلبادة اعبماعية يف ركاندا عاـ

ا هبا أثناء الرتكابو أفعاؿ اإلبادة اعبماعية ك اعتداءات جسيمة بدنية ك نفسية على أبناء قبيلة التوتسي كاعًتافو 1994جويلية 
 295،احملاكمة ليتضمن اغبكم عليو عقوبة السجن اؼبؤبد مدل اغبياة 

ك لذلك فتشكل احملكمة اعبنائية الدكلية لركاندا أكؿ جهاز قضائي دكِف ىبتص دبحاكمة مرتكيب انتهاكات القانوف الدكِف 
ك  1949لثة اؼبشًتكة التفاقيات جنيف األربع لعاـ اإلنساين يف إطار النزاع اؼبسلح  ذك الطابع غَت الدكِف  انتهاكات اؼبادة الثا

. 1977الربتوكوؿ اإلضايف الثاين لعاـ 

كعليو رغم االنتقادات اليت كجهت إُف احملكمتُت ؼبسانبة ؾبلس األمن يف إنشاؤنبا إال أهنما عززا يف نشر القانوف الدكِف 
ك مع التطورات  1949حكاـ اتفاقيات جنيف األربع لعاـ اإلنساين إذ عملت الدكؿ من اجل جعل تشريعاهتا الداخلية تساير أ

                                                           
،العدالة اعبنائية الدكلية،معاقبة مرتكيب  البقيرات عبد القادرسنة نتيجة أعمالو اعبرمية الفظيعة ، ؼبزيد من التفاصيل راجع ،15ىارًن ديبلليتش بعقوبة سبت إدانة اؼبتهم  292

 183-185ص  2007اعبامعية اعبزائر  اعبرائم ضد اإلنسانية ، الطبعة الثانية،ديواف اؼبطبوعات
 118-119اؼبرجع السابق ،ص  ليندة عمامرةؼبزيد من التفاصيل راجع  293
 307ص   2001،القانوف الدكِف اعبنائي ،أىم اعبرائم الدكلية ، احملاكم الدكلية اعبنائية ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتكت،  القهوجي علي عبد القادرراجع ، 294
 307،ص نفس اؼبرجع 295
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اعبديدة خاصة اؼبتعلقة بالعقاب على انتهاكات حقوؽ اإلنساف اؼبرتكبة يف نزاع مسلح غَت دكِف ، إضفاء صفة االنتهاكات اعبسيمة 
هتاكات اعبسيمة كانت متعلقة بالنزاعات على تلك اؼبرتكبة يف النزاع الركاندم ، يبثل تطورا ملحوظا للقانوف الدكِف اإلنساين الف االف

. ظهور مبدأ جديد يف العبلقات الدكلية يتمثل يف مبدأ العدالة يف خدمة اسًتجاع السلم ك األمن الدكليُت. اؼبسلحة الدكلية فقط 

تقييم دور مجلس األمن من خالل تجربتي المحاكم الجنائية المؤقتة : الفرع الثاني 

بقا ك ركاندا ؾبموعة من اؼببادئ اليت تعترب من ركائز القضاء اعبنائي الدكِف كاليت سانبت أرست ؿبكميت يوغسبلفيا سا
. بدكرىا يف تطبيق قواعد القانوف الدكِف اإلنساين على الرغم من كوهنا ؿباكم مؤقتة تزكؿ بزكاؿ اؼبهمة اؼبسندة إليها

: ف يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين نذكر مايليكمن بُت أىم اؼببادئ اليت تشكل أثار اهبابية تعكس دكر ؾبلس األـ

مبدأ أكلوية احملاكم اعبنائية الدكلية عن احملاكم اعبنائية الوطنية يف مقاضاة األشخاص عن اعبرائم اليت تدخل ضمن اختصاص 
. من نظاـ ؿبكمة ركاندا 1فقرة 8دة من النظاـ األساسي حملكمة يوغسبلفيا ك اؼبا1فقرة  9احملاكم الدكلية ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

كذلك تفاديا لتنازع االختصاص السليب أك االهبايب بينهما مع منح صبلحية اغبكم اعبنائي الدكِف حجية مطلقة يف مواجهة احملاكم 
 296.الوطنية

يشمل متابعة مبدأ تراجع اغبصانة اليت ذبسده صبيع دساتَت العاَف ليحمي بعض الشخصيات ليًتاجع ىذا اؼببدأ دكليا  ؿ
 سلوبوداف"كؿباكمة متهم انتهك قواعد القانوف الدكِف اإلنساين مهما كاف منصبو الرظبي رئيس دكلة أك حكومة، ك كانت لقضية  

ك يدعم . دليبل على ذلك من خبلؿ توجيو التهم بارتكابو جرائم ضد اإلنسانية ،جرائم اغبرب ك جرائم اإلبادة اعبماعية " ميلوزكفيتش
اه مبدأ أخر يتمثل يف ترتيب اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية سواء بتحميل مسؤكلية الفرد باعتباره فردا عاديا أم انو ال يتحمل أية ىذا االتج

 297.مسؤكلية يف الوظيفة ك باألساس مسؤكلية الفرد باعتباره رئيسا سلميا عن كافة األكامر ك القرارات اليت يتخذىا 

لك بإلزاـ ؿبكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا كل الدكؿ بالتعاكف معها يف البحث عن مبدأ آليات لتعاكف الدكِف  ك ذ
لذا فقد اعتربت ىتُت احملكمتُت آلية قانونية فعالة لقمع اعبرائم ك إحبلؿ  .اؼبتهمُت ك ؿباكمتهم لتسهيل عملية اؼبتابعة ك احملاكمة 

 298.العدالة 

:  ء ىذه احملاكم نذكرىا عن إنشا وجود سلبيات ناتجةكل ذلك ال يغٍت عن 

استبعاد عقوبة اإلعداـ من ضمن العقوبات اليت تقضي هبا  ك ترتيب عقوبة ال تتناسب مع النتائج اليت تسفرىا اعبرائم 
" ارديبوفتشي دراجن"الدكلية ك فضاعتها  رغم أهنا تشكل أمرا حتميا ك مربرا لًتتيبها ىذا ما الحظناىا يف مدة العقوبة اليت قررت ؿ 

سنوات الشًتاكو يف قتل ك تعذيب   10اليت حددت ب  1996حد قادة جيش الصرب أماـ ؿبكمة يوغسبلفيا سابقا سنة ا
 299.كاغتصاب مدنيُت يف البوسنة

                                                           
 182اؼبرجع لسابق ص  عبد القادر البقيراتانظر أيضا   165ص ،اؼبرجع السابق إخالص بن عبيدؼبزيد من التفاصيل راجع ،  296
 167-173ص،اؼبرجع السابق إخالص بن عبيدراجع ،  297
 ; 1997  4دية ك السياسية ،العدد ، كبو إرساء نظاـ جنائي دكِف،  اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية ك االقتصا احمد بلقاسمراجع  298
 308راجع عبد القادر القهوجي اؼبرجع السابق ص  299
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ظهور ما يسمى باألظباؾ الكربل اليت يقصد هبا كبار اجملرمُت ك األظباؾ الصغرل صغار اجملرمُت حيث يؤكؿ اختصاص   
ية على ؿباكمة الفئة األكُف ك ترؾ الفئة األخرل حملاكمتهم من قبل احملاكم الوطنية اؼبعنية رغم عدـ كجود  ما يربر احملاكم اعبنائية الدكؿ

 300. ىذا التقسيم بالنسبة حملكميت يوغسبلفيا ك ركاندا 

غم من اختبلؼ نظامهما ك أىم انتقاد كجو ؽبتُت احملكمتُت ىو اشًتاكهما يف ذات اؼبدعي العاـ ك ذات الدائرة االستئنافية بالر
 301. األساسي 

ىذا ما يربز دكر ؾبلس األمن يف إنشاؤنبا ك إعداد نظامهما  ما يكوف من شانو تغليب دكاعي حفظ السلم ك األمن الدكليُت على 
التبعية، ما  دكاعي القانوف ك العدالة، فبا ينعكس بدكره على استقبللية ىذه احملاكم ك خضوعهم جمللس األمن دبوجب رابطة اػبضوع ك

 302.ىذا ما يؤكد الطابع ؼبؤقت ؽبذه احملاكم ك ؿبدكدية اختصاصها الزماين ك اؼبكاين . يؤدم إُف حلهما يف حالة عدـ اػبضوع

 303.إذف فئلقامة عدالة جنائية دكلية ال يكفي كجود ىذا النوع من احملاكم اليت تزكؿ بزكاؿ الظركؼ ك انتهاء لصبلحيتها

جهاز قضائي دكِف دائم يعاقب كافة األشخاص مهما كانت صفاهتم الرتكاهبم اعبرائم الدكلية  فبا يستدعي ضركرة كجود
. كانتهاكهم لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين

سلطة مجلس األمن في إرساء قضاء جنائي دولي  : المبحث الثاني  

كاعد القانوف الدكِف اإلنساين إقامة عبلقة مع جهاز ساىم ؾبلس األمن يف إطار تأدية مهامو يف اغبفاظ على السلم الدكِف بتنفيذ ؽ
قضائي دكِف يتمثل يف احملكمة اعبنائية الدكلية ، حاكؿ اجمللس لذلك أف يًتؾ بصمتو من خبلؿ تفعيل اقًتاحات الدكؿ الدائمة 

 . (ثاين مطلب)، كاختصاصات كصبلحيات فبنوحة لو (مطلب أكؿ )العضوية يف اجمللس على النظاـ األساسي للمحكمة 

دور مجلس األمن في إقامة وبّلورة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية : المطلب  األول

مت عقد يف مقر منظمة األمم اؼبتحدة للتغذية ك الزراعة مؤسبر ركما لؤلمم اؼبتحدة  الدبلوماسي  للمفوضُت لئلنشاء احملكمة 
دكلة ،كبعد أكثر من  200،كعرفت إتفاقية ركما مشاركة 18/07/1998إنتهى  ك 15/06/1998اعبنائية الدكلية الذم مت افتتاحو 

على التصويت  من بينها   21دكلة ك إمتناع  121دبوافقة  304يـو من اؼبفاكضات مت االتفاؽ على النظاـ األساسي للمحكمة 20
كداف ك الصُت ك أخَتا سبت بلورت النظاـ دكؿ ضد ىذا اؼبشركع من بينها الس 7إٍف ك صوتت ....اعبزائر ك سوريا ككذا السعودية 

مادة ك قد كانت النقاشات أساسا حوؿ إختصاصات احملكمة ،دكر ؾبلس األمن، إحالة  116جزء ك 11السياسي يف كثيقة تتكوف 

                                                           
 174-175ص  ،اؼبرجع السابق،إخالص بن عبيدراجع ، 300
   
  1993مام  25للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة اػباصة بيوغسبلفيا سابقا اؼبعتمد يف يوغسبلفيا يف  النظام األساسيانظر يف ذلك  

 1994افريل  08يف  ااؼبعتمد يف ركاند اللمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة اػباصة بركاند النظام األساسيا انظر أيض
 176ص  ، إخبلص بن عبيد 302
 حوؿ التفاصيل من ؼبزيد ك العرقي، لتطهَت اجل من اإلنسانية ضد اعبرائم ك اإلبادة ك اغبرب جرائم عن الصرب القادة رباكم سابقا ليوغسبلفيا الدكلية اعبنائية ؿبكمة تزاؿ ال ك  0 

 74 ص2009-2010 األكسط الشرؽ جامعة اغبقوؽ كلية العاـ القانوف قسم ماجستَت مذكرة اإلنساين الدكِف القانوف تطبيق آليات ، المطيري قناص غنيم راجع اؼبسالة ىذه
 ، دكلية جنائية ؿبكمة بإنشاء اؼبعٍت للمفوضُت الدبلوماسي اؼبتحدة األمم مؤسبر قبل من 1998جويلية  17 يف ركما يف اؼبعتمد الدكلية اعبنائية للمحكمة األساسي ركما نظاـ انظر  0 

  2002 جويلية 01 يف التنفيذ حيز دخل الذم A/CONF .183/9July 1998 رقم كثيقة
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دكر ك اؼببلحظ أف الدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن سعت ألف تصبح ىذه احملكمة تدعيما ؿ305.إٍف...للمحكمة مبدأ التكامل 
: إختصاص ؾبلس  األمن أم زبدـ مصاغبها فهل قبحت يف  ذلك ك كيف يتم ذلك ىذا ما سنحاكؿ دراستو يف ما يلي 

: إقتراحات إلختصاص قضائي محدود:الفرع األول

مرت بلورت النظاـ األساسي للمحكمة بعدة مراحل لعبت إمتيازات ؾبلس األمن دكر ىاـ من خبلؿ الدكؿ اػبمس الدائمة 
. ة  اليت كانت فاعلة كذات ثقل كبَت يف اؼبؤسبر حبثا عن خدمة مصاغبها العضوم

 :مبدأ التكامل وعدم الرجعية كتقييد لإلختصاص القضائي للمحكمة:أوال

دعٌمت الواليات اؼبتحدة األمريكية الدكر األساسي للمجلس يف إطار الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك توصلت 
لتكامل الذم إعتربتو مبدأ ىاـ حيث إقًتحت أف رباؿ اغبالة على احملاكم الوطنية يف اؼبرحلة األكُف قبل أف رباؿ غبل متمثل يف مبدأ ا

ما يؤكد ىذا ىو إغباحها على أف يكوف للمحاكم الوطنية دكر فعاؿ ك كانت مساندة يف ذلك .على احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة 
فمن خبلؿ 306.األخَت لفكرة التكامل بُت احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة كاحملاكم الوطنية من طرؼ الصُت إُف أف مت التوصل يف

من واجب كل دولة أن تمارس واليتها " 06القراءة  األكُف لديباجة النظاـ  األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية خاصة الفقرة 
ك اؼبادة األكُف منو قبد فيو تذكَت لعدـ إختصاص احملكمة " الدولية القضائية الجنائية على  أولئك المسؤولين عن إرتكاب الجرائم

. لوحدىا ؼبعاقبة على اعبرائم الدكلية ،بذلك فاالختصاص السيادم للدكلة مت أخذه بعُت اإلعتبار

ـ األساسي بعنواف اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبقبولية  ك اليت تعترب من أىم مواد النظا 17نص المادة ما يدعم مبدأ التكامل ىو 
حيث نصت يف فقرهتا األكُف على عدـ إختصاص احملكمة أك قبوؽبا لدعول ما إذا كانت ذبرم التحقيق أك اؼبقاضاة يف الدعول دكلة 
ؽبا إختصاص عليها ما َف تكن الدكلة حقا غَت راغبة يف اإلضطبلع بالتحقيق أك اؼبقاضاة أك غَت قادرة على ذلك ك كذلك يف حالة 

. ف طرؼ دكلة ؽبا إختصاص ك قررت عدـ مقاضاة الشخص اؼبعٍت إجراء ربقيق ـ

  :عدم المتابعة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات تقييد خطير لعمل المحكمة: ثانيا

من نظامها األساسي ك اػباصة بتوقيف  124من أىم اؼبسائل اليت كانت ؿبل نقاش يف إطار مؤسبر ركما ىي اؼبادة 
حيث مت إدماج ىذه اؼبادة يف اللحظات األخَتة من عشية التصويت ك يبكن تربيره .النسبة عبرائم اغبرب سنوات ب 7إختصاصها ؼبدة 

بالدكر الذم تلعبو القوات الفرنسية على الساحة الدكلية خاصة منها الداخلة يف إ طار قوات حفظ السبلـ من جهة كمن جهة أخرل 
.  ة ك كذا اعبرائم ضد اإلنسانية ذبـر األعماؿ اؼبنفردةألف جرائم اغبرب على خبلؼ جريبة اإلبادة اعبماعي

لذلك  أثناء األسبوع األخَت ؼبؤسبر ركما عملت الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن جاىدة للوصوؿ إُف مساكمة يف شكل      
رائم ضد اإلنسانية كجرائم اغبرب مع سنوات فيما يتعلق باًف 10رزنامة قدمت للمؤسبر أين كاف اإلقًتاح توقيف إختصاص احملكمة ؼبدة 

                                                           
2 -VOIR PHILIPE WECKEl . « la cour pénale internationale Présentation générale »RGDIP1998/P983. 

كتاب صباعي ،اعبزء األكؿ ، تأصيل القانوف " أفاؽ ك ربديات"،الواليات اؼبتحدة ك القضاء اعبنائي الدكِف يف القانوف الدكِف اإلنساين  عصام نعمت إسماعيلانظر أيضا -
 66ص  2005الدكِف اإلنساين ك أفاقو منشورات اغبليب اغبقوقية بَتكت 

3-Jean François DOBELLE « la convention de remportant statut de la cours pénale internationale »in AFDI 1998.p364. 
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إمكانية سبديدىا إال أف ىذا قد كاجهو رفض العديد من الدكؿ ك ىو ما أدل لتقليص اإلختصاص ك اؼبدة إال أنو بالرغم من ذلك تبقى 
 307.ىذه اؼبادة زبدـ مصاٌف الدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن

مجلس األمن على ضرورة الحفاظ بإمتيازات لو  تأكيد الدول الدائمة العضوية في :الفرع الثاني 

فمن خبلؿ اؼبفاكضات حوؿ كل من دكر ؾبلس األمن يف اإلحالة للمحكمة ككذا دكره يف ما ىبص جريبة العدكاف ك يف 
إطار التعاكف مع احملكمة كاف يندرج ضمن مادة كاحدة لكن يف آخر اؼبطاؼ مت تأجيل نص إختصاص احملكمة حوؿ جريبة العدكاف 

ك النص الفريد من نوعو اػباص   بالفقرة 13أما القواعد اػباصة دبمارسة اإلختصاص ك اؼبتمثلة يف اإلحالة من ؾبلس األمن اؼبادة 
لذا إرتأينا التطرؽ ؼبراحل اليت مرت هبا بلورة ىذه اؼبواد لغاية .من النظاـ األساسي 16بسلطات ؾبلس األمن مت النص عليو يف اؼبادة 

. حىت نربر الدكر الذم أعضاء الدائمة العضوية جمللس األمن يف إعدادىاالنص النهائي 

: من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  13التاريخ التشريعي للمادة :أوال

دون إخالل بأحكام المادة "  01فقرة  23االقًتاح األكؿ ؽبذه اؼبادة كاف من طرؼ عبنة القانوف الدكِف من خبلؿ اؼبادة 
ىذه   2تمارس المحكمة إختصاصها القضائي طبقا للنظام األساسي و إحتراما للجرائم المنصوص عليها في المادة  21

 308)"الجرائم ىي نتيجة إحالة الحالة إلى المحكمة من مجلس األمن متصرفا في اإلطار السابع من ميثاق األمم المتحدة 

ختصاص القضائي للمحكمة ك دكف إلكف ضركرة قبوؿ الدكلة ؿإذف ىذه األحكاـ تسمح جمللس األمن اللجوء للمحكمة د
ضركرة رفع شكول من طرؼ الدكلة ك ىو ما سيجعل احملكمة ؾبرد كسيلة تعكس إستمرارية احملاكم اعبنائية اػباصة ،إال أف اؼبشركع َف 

كفقا لشركط فبارسة احملكمة يتحصل على موافقة صبيع أعضاء اللجنة الذين سبسكو أف اإلحالة من ؾبلس األمن هبب أف تكوف 
إلختصاصها القضائي يف حُت أعضاء أخرل باللجنة سبسكت بأف منحها اإلختصاص للمجلس يبكن تربيره من خبلؿ الفصل السابع 
للميثاؽ ك الذم يبلك من خبللو ؾبلس األمن  تبعات اغبفظ على السلم كاألمن العاؼبيُت ،كىذا ما سبسكت بو  جدا الواليات اؼبتحدة 

ألمريكية ك ركسيا  كأما بريطانيا فقد أكدت على أنو ينبغي جمللس األمن أف يكوف قادرا على أف وبيل إُف احملكمة حاالت إرتكبت ا
أما الصُت ك دكؿ أخرل إعتربت ىذه اؼبادة تشكل حدا للقبوؿ اإلرادم للدكؿ .فيها جرائم متجنبا اغباجة إُف ؿباكم ـبصصة أخرل 

. حت أنو من اؼبستحسن أف ينص النظاـ األساسي على سلطات ؾبلس األمن يف حاالت خاصة جدا إلختصاص احملكمة ك إقًت

حيث نصت فقرهتا الثانية  10كخبصوص اللجنة التحضَتية فقد قدمت إقًتاح يف ما ىبص دكر ؾبلس األمن من خبلؿ اؼبادة 
أف يكوف متبوع بالدعم اؼبادم للمجلس بالتاِف فيكوف  على أف قرار ؾبلس األمن يف ما ىبص اإلحالة من خبلؿ الفصل السابع  ال بد

. لو نفس اؼبسؤكلية اؼبنوطة بالدكؿ فيما ىبص اإلجراءات 

ك الفقرة الثالثة من نفس اؼبادة فقد ظبحت للمجلس إحالة الشكول إُف اؼبدعي العاـ يف إطار اغبل السلمي للنزاعات أم 
تتماشى ككجهة نظر العديد من الدكؿ اليت كانت ترمي لتوسيع سلطات ؾبلس األمن الفصل السادس للميثاؽ ك يف الواقع ىذه الفقرة 

                                                           

.307William BOURDON » la cour pénale internationale le statut de Rome »ED SEUIL. Mai2000.p96.   
1-William BOURDON .op cit .p90  
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منطقي حيث ال بد من التمييز بُت  3من اؼبشركع  النهائي للنظاـ األساسي ك إقصاء الفقرة  3ك2إال أنو قد مت إستبعاد كل من الفقرة 
 309.جهاز القضائيإختصاصات ؾبلس األمن يف إطار الفصل السابع ك اإلختصاص اعبنائي لل

ىكذا كانت العراقيل من طرؼ الدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن اليت كانت ترل بأف ؾبلس األمن ال يبكنو النظر يف 
اعبريبة إال بعد أف يسمح بذلك ؾبلس األمن لكن إقًتاحات الدكؿ الرائدة ك دكؿ عدـ اإلكبياز اؽبادفة إلستقبلؿ احملكمة عن اجمللس 

ك بالتاِف كل إرتباط لعمل احملكمة ك اجمللس ك إعتبار اؼبركر ؾبرد عمل  10خذ هبا بعُت اإلعتبار من خبلؿ إقصاء اؼبادة ىي اليت مت األ
رغم ذلك مت إبقاء إمكانية إحالة اغبالة من اجمللس يف إطار الفصل السابع من ميثاؽ األمم .إجرائي ك للمحكمة السلطة التقديرية 

 .راسة يف اؼببحث الثايناؼبتحدة الذم سيكوف ؿبل د

: من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  16التاريخ التشريعي للمادة :ثانيا

يف ما يتعلق هبذه اؼبادة ففي البداية الدكؿ اػبمسة الدائمة العضوية دبجلس األمن كانت أكثر إشًتاطا من خبلؿ إقًتاحها 
فكاف اإلقًتاح  .دبجرد كوف اغبالة رباؿ من ؾبلس األمن على أساس الفصل السابعلتصفية تلقائية أم تنازؿ الدكلة عن إختصاصها 

يشَت ألنو ال يبكن متابعة دبوجب ىذا النظاـ األساسي إال إذا  03فقرة  25اؼببلور من عبنة القانوف الدكِف من خبلؿ مشركع اؼبادة 
.  خبلؿ الفصل السابع للميثاؽ ك عندما يقرر اجمللس ذلك سبت اإلحالة من ؾبلس األمن لوجود هتديد بالسلم أك اإلخبلؿ بو من 

كاف ميبلد ىذه اؼبادة يف إطار اؼبؤسبر الدبلوماسي للمفوضُت الذم تطرؽ للعبلقة بُت احملكمة ك اجمللس فيما ىبص موقف سنغافورة   
ة يف اجمللس، تظهر يف شكل الئحة شهر دبجرد اتفاؽ الدكؿ اػبمسة الدائمة العضوم 12اليت ىدفت إُف توقيف عمل احملكمة ؼبدة

تتخذ يف إطار الفصل السابع من اؼبيثاؽ ، ك ما يزيد من األمر خطورة إمكانية اجمللس ذبديد ىذا التوقيف ؼبدة سنة أخرل ك ىذا 
   310.بنفس الشركط،  فإدراج مثل ىذه اؼبادة يف النظاـ يؤكد طغياف اؼبتطلب السياسي على العدالة اعبنائية الدكلية

قد أعربت العديد من الدكؿ عن رفضها ؽبذا اإلقًتاح ك أبرزىا كانت الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن خاصة الواليات اؼبتحدة ك 
على أنو من المشكوك فيو كمسألة قانون اإليحاء بأن إجراء مجلس األمن يكون فعاال إال "األمريكية فجا ء على لساف فبثلها  

كإثني عشرا شهرا فالمجلس يتحمل المسؤولية األولى في صون السلم واألمن العالميين و ال ينبغي لفترة محدودة من الزمن 
" تقييده 

ىكذا فإف إقًتاحات الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن كانت تسعى عبعل احملكمة تابعة للمجلس أم نوع من احملاكم 
ر لكن مت اإلحتفاظ جبزء منها كما سندرس الحقا  فبا دفع البعض للتشكيك يف اعبنائية اػباصة ،َف تؤخذ كل اإلقًتاحات بعُت اإلعتبا

مع اإلشارة يف األخَت إُف أف معظم الكتاب اؼبختصُت يف القانوف الدكِف قد إتفقوا على القوؿ بأف .مدل إستقبللية احملكمة عن اجمللس
اصة بإعتبار أف للمجلس اإلحالة للمحكمة اليت تصبح ـبتصة إنشاء احملكمة من اؼبفركض أف يبنع اجمللس من إقامة ؿباكم جنائية خ

دكف ضركرة موافقة الدكلة اؼبعنية إال أف اغبقيقة َف يوجد ما يبنع اجمللس من إنشاء مثل ىذه احملاكم اػباصة كالغرؼ فوؽ العادة يف 
إذف فالدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن . ية كمبوديا كاحملكمة اعبنائية الدكلية اػباصة لسَتاليوف ك كذا مثيلتها يف تيمور الشرؽ

                                                           
  273 ص.مطبعة الداكدم.2002دمشق.اللجنة الدكلية للصليب األضبر "ربدم اغبصانة:نائية الدكلية احملكمة اًف:"راجع اللجنة الدكلية للصليب األضبر 1

(2)William BOURDON op cit .p90 
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سبسكت دبواقف قصد تدعيم إمتيازاتو كأسفرت النقاشات يف إطار ىذا اؼبؤسبر لبلورة مواد تشَت صراحة جمللس األمن كإختصاصاتو يعٍت 
 .ىل يبلك إختصاص إهبايب أـ العكس ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو من خبلؿ اؼبطلب الثاين 

  :اختصاص مجلس األمن في إطار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: نيالمطلب الثا

حاكلت الدكؿ الدائمة العضوية عند اؼبصادقة على نظاـ ركما  أف ذبعلها ؿبكمة حسب أىوائها إال أف ىذا النظاـ حاكؿ التوفيق بُت 
ف، فهل زبدـ ىذه الصبلحيات فعالية احملكمة أـ ال ؟ متطلبات العدالة ك اؼبقًتب السياسي بالنص على مهاـ ؿبددة جمللس األـ

: دور مجلس األمن في تفعيل عمل المحكمة الجنائية الدولية: لفرع األولا

من نظاـ ركما أك عندما رباؿ 14كاختصاص أصيل للمحكمة النظر يف اغباالت اليت رباؿ من دكلة اعبنسية أك دكلة اإلقليم اؼبادة 
 .منو  أك بإحالة الدعول للمدعي من اجمللس دبوجب الفصل السابع من اؼبيثاؽ15ف تلقاء نفسو اؼبادة الدعول من اؼبدعي العاـ ـ

اإلحالة من مجلس األمن إلى المحكمة الجنائية الدولية : أوال

سابع من ميثاؽ عندما وبيل ؾبلس األمن قضية أك حالة إُف اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلة إمبا يتصرؼ كفقا ألحكاـ الفصل اؿ
 311.األمم،يندرج ضمن التدابَت اليت يتخذىا اجمللس للمحافظة على السلم ك األمن الدكليُت

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية " ب"فقرة 13المادة : إحالة حالة من مجلس األمن 1-

للمحكمة أف سبارس اختصاصها فيما يتعلق "  :على مايلي" فبارسة االختصاص"من النظاـ ربت عنواف " ب"فقرة  13تنص اؼبادة
إذا أحاؿ اجمللس األمن متصرفا دبوجب  (ب): كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي يف األحواؿ التالية5اعبريبة اؼبشار إليها يف اؼبادة 

...". عبرائم قد ارتكبتالفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ،حالة إُف اؼبدعي العاـ يبدك فيها أف جريبة أك أكثر من ىذه ا

باستقراء فحول ىذه اؼبادة يتمتع ؾبلس األمن بسلطة إحالة اغبالة على اؼبدعي العاـ على خبلؼ قياـ الدكؿ بذلك،كوف أف قراراتو 
.  312ملزمة على كافة الدكؿ األعضاء باألمم اؼبتحدة سواء كانت أعضاء أـ ال بالنظاـ األساسي

من النظاـ األساسي على أف يكوف الطلب يف شكل قرار صادر عن 16حالة اليت أكجبتها اؼبادة يتمثل الشرط األكؿ يف شكل ىذه اإل
تكوف يف إطار اعبرائم اليت ىي  حالةمن اؼبيثاؽ باف مصطلح 3اجمللس دبوجب الفصل السابع ،فاجمللس ىنا يتجو إُف إقرار فحول اؼبادة 

 313.لسلم ك األمن الدكليُت أك إخبلال هبا أك عمبل من أعماؿ العدكافمن اختصاص احملكمة ك اليت ارتكبت حبيث تشكل هتديدا ؿ

أما الشرط الثاين يتمثل يف استبعاد مبدأ الرضا اؼبسبق للدكلة اؼبعنية باإلحالة فبل يشًتط موافقة دكلة معينة ؼبمارسة احملكمة 
كز للمحكمة أف سبارس اختصاصها إذا كانت يج 13من اؼبادة" ج" أك" ا" يف حالة الفقرة:" 2فقرة  12تنص اؼبادة. الختصاصها

                                                           
نقل أك يف توجيو االهتاـ، ك مها ك يتمتع بسلطات كاسعة سواء يف التحقيق أك التئية الدكلية ك اؼبتهم اؼباثل أمايعترب اؼبدعي العاـ حلقة كصل ىامة بُت ىيئة احملكمة اعبنا 311

كلية  ،فرع قانوف التعاكف الدكِف،يف مكافحة اعبرائم الدكلية مذكرة ماجستَت دكر احملكمة اعبنائية الدكلية ، براىيمي صفيان ؼبزيد من التفاصيل حوؿ ىذه السلطات راجع ،
 06-37ص 2011جامعة تيزم كزك  ،اغبقوؽ 

(1)William BOURDON op cit .p28  

رؽ ، دكر ؾبلس األمن يف إحالة اعبرائم الدكلية إُف احملكمة اعبنائية الدكلية، رسالة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ،جامعة الشحمزة طالب المواىرةجع را2-
 552012األكسط، ص 

313
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من النظاـ  12كفقا لنص اؼبادة". 3كاحدة أك أكثر من الدكؿ التالية طرفا يف النظاـ األساسي أك قبلت باختصاص احملكمة كفقا للفقرة
اؼبتهم ك تكوف طرفا  األساسي فانو ال يبكن للمحكمة أف تباشر اختصاصها إال على دكلة ارتكب اعبـر على إقليمها أك دكلة جنسية

من النظاـ األساسي ليس من اؼبطلوب أف تكوف دكلة اإلقليم أك  12مع اؼبادة" ب"فقرة 13ك حىت تنطبق اؼبادة. يف النظاـ األساسي
 314.دكلة اعبنسية عضو يف النظاـ أك أهنا صرحت باختصاص احملكمة

تحديد اإلجراءات التحريك و اإلحالة  - 2

جعة قرار اجمللس باإلحالة ك ذلك ػبطورة موضوع اختصاص احملكمة ك ذلك بتوافر أسس تستند عليها تتمتع احملكمة بسلطة مرا
كإجراءات التصويت يف ؾبلس األمن فعلى احملكمة التأكد من أف قرار اجمللس باإلحالة قد استكمل إجراءات صدكره كفق ميثاؽ األمم 

عضوا يف اجمللس ، أما اؼبسائل 15من أصل  9اؼبسائل اإلجرائية تصدر دبوافقة اؼبتحدة  دبوجب الفصل السابع منو إذ أف القرارات يف 
عضو من بينها الدكؿ الدائمة األعضاء، ك اليت يف حالة تغيب أك امتناع احدىا عن 15أعضاء من أصل   9اؼبوضوعية تصدر دبوافقة

. التصويت تتأثر قناعة احملكمة بإمكانية فبارسة اختصاصها 

من النظاـ األساسي اليت أكدت على شركط اؼبسبقة 2فقرة 12كفقا لنص اؼبادة : ؾبلس األمن ك مبدأ التكاملإحالة حالة من -
ؼبمارسة احملكمة الختصاصها ال تنطبق يف إحالة اغبالة من ؾبلس األمن،حيث نفس اغبكم ينطبق فيما ىبص بعض اؼبواد النظاـ 

: األساسي اليت نعاعبها فيمايلي

ك قرر اؼبدعي العاـ أف ىناؾ أساسا معقوال لبدئ  (ا)فقرة13إذا أحيلت حالة إُف احملكمة عمبل باؼبادة  :" 1قرة ؼ18بالنسبة للمادة 
. يقـو اؼبدعي العاـ بإشعار صبيع الدكؿ15ج ك اؼبادة 13التحقيق أك باشر اؼبدعي العاـ التحقق عمبل باؼبادتُت 

ال تنطبق، يبكن " ختصاص احملكمة ك كذا قبوؿ اغبالة من طرؼ احملكمةعلى االحتجاجات اػباصة با:" منو  19كما أكدت اؼبادة
ففي حالة إحالة الدعول من اجمللس  2فقرة 18للمحكمة إصدار حكم حوؿ قبوؿ الدعول دكف أف ينطبق األجل احملدد بشهر اؼبادة 

من نظاـ ركما فبل  2فقرة12ادة مع اؼبادة بربط ىذه اَف. ك ال يقع على اؼبدعي العاـ للمحكمة إببلغ الدكؿ اؼبعنية بفتحو للتحقيق
، ك "ب" فقرة 13يشًتط من احملكمة النظر يف مسالة قبوؿ الدعول عندما رباؿ من ؾبلس األمن ، الف ىذه اؼبادة َف تذكر اؼبادة
أف نظاـ ركما هبعل ربت بالتاِف ذبد احملكمة نفسها ـبتصة دكف إحالة من الدكؿ اؼبختصة أك اؼبدعي العاـ، ىذا ما يؤكد اعتقاد البعض 

تصرؼ ؾبلس األمن ؿبكمة جنائية دكلية خاصة أك دائمة على خبلؼ احملكمة اعبنائية الدكلية ليست كذلك ألهنا انشات دبوجب 
عدـ إمكانية ؾبلس األمن من إحالة حالة على اؼبدعي العاـ للمحكمة إال بعد :اتفاؽ دكِف يف إطار األمم اؼبتحدة ينتج عن ىذا

يز النفاذ، تأكيد اجمللس على إلزاـ الدكؿ التعاكف مع احملكمة ك النص عليو يف قرار اإلحالة فاف َف يقم بذلك يف حالة رفض دخوؽبا ح
  5ك7فقرة87الدكؿ التعاكف مع احملكمة ال يبكن ؽبذه األخَتة إال إببلغ ؾبلس األمن اؼبادة 

من نظاـ ركما 2فقرة 15أثارت اؼبادة : ففي خبلؿ فًتة التحقيق .كما يربز دكر اجمللس  خبلؿ فًتة التحقيق ك بعد صدكر اغبكم
يقـو اؼبدعي العاـ بتحليل جدية اؼبعلومات اؼبتلقاة ك هبوز لو ؽبذا الغرض :" ضمنيا ىذا الدكر بعنواف اؼبدعي العاـ اليت تنص على مايلي
كن للمدعي العاـ أف يطلب من اجمللس أف يبده ك ؽبذا األساس ًن". التماس معلومات إضافية من الدكؿ أك أجهزة األمم اؼبتحدة

                                                           
(3)William BOURDON op cit .p28 
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باؼبعلومات البلزمة للتحقيق باعتباره جهاز أساسي غبفظ السلم العاؼبي  ك ذلك  بتشكيل عباف ربقيق كما قاـ بو بالنسبة ليوغسبلفيا 
مة دائما يف صاٌف العدالة غَت أف ىذه النقطة أثارت بعض النسبية يف ؾباؿ اؼبساعدة فهل تكوف مساعدة اجمللس للمحك. ك ركاندا
الدكلية؟ 

مجلس األمن و دوره في إلزام الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية : ثانيا

للمحكمة أف تدعو أم دكلة غَت عضو يف النظاـ األساسي إُف تقدًن :  5أحكاـ عامة فقرة: بعنواف طلبات التعاكف  87اؼبادة 
 87من اؼبادة  5من فقرة1ة إال على أساس اتفاؽ من نوع خاص مرـب مع احملكمة فرع اؼبساعدة حيث ال تكوف ىذه األخَت

ك يف حالة ما إذا رفضت الدكلة ما التعاكف سواء كانت عضوا بالنظاـ األساسي أك أبرمت اتفاؽ خاص، فاحملكمة تلجا عبمعية الدكؿ 
. 2فرع 5فقرة  87ؼبادةاألعضاء أك ؾبلس األمن عندما ىذا األخَت وبيل حالة على احملكمة ا

فعندما ينص ؾبلس األمن على . أثارت ىذه اؼبادة شكوؾ لدل الفقو فيما ىبص شركط تطبقها على الدكؿ غَت األعضاء يف نظاـ ركما
إلزامية التعاكف مع احملكمة فانو يسمح ؽبذه األخَتة فبارسة اختصاصها على الدكؿ غَت األعضاء بالنظاـ األساسي ،ففي ىذا الفرض 

إذا َف وبل اجمللس اغبالة على اؼبدعي العاـ الدكلة اليت ترفض التعاكف . حكاـ ىذه اؼبادة ليس ؽبا أم اثر فبل يشًتط كجود اتفاؽ خاصأ
فلكي تكوف قرارات احملكمة ملزمة البد أف رباؿ اغبالة من ؾبلس األمن ك ما على  315. ستعترب قرارات احملكمة ؾبرد توصيات فقط

. يؤكد إلزامية ىذه القرارات مستندا يف ذلك على الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ىذا األخَت إال أف

ك يبقى السؤاؿ مطركح يف مدل إمكانية صبعية الدكؿ األعضاء ك أك دكلة أك األمُت العاـ اللجوء إُف ؾبلس األمن إذا مت اعتبار أف 
؟       .رفض الدكلة على التعاكف يشكل هتديد السلم 

َف ربدد أك تنص على اإلجراءات اليت يتخذىا ؾبلس األمن لضاف فعالية احملكمة ىذا ما جعل الفقو يفًتض 87ؼببلحظ أف اؼبادة من ا 
أف اجمللس سيستعمل كل الوسائل اليت خوؽبا لو اؼبيثاؽ األمم، ك بالتاِف إمكانية اعتبار عدـ تعاكف الدكؿ مع احملكمة على انو إخبلؿ 

. عبا بالتاِف لئلجراءات الردعية اؼبنصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدةبالسلم العاؼبي ك م

فهي ال تشًتط كجود اتفاؽ خاص يفرض التعاكف بُت احملكمة اعبنائية ك الدكلة العضو بالنظاـ األساسي فهذه :  7فقرة  87اؼبادة 
تنطبق ىذه اؼبادة عندما وبيل اجمللس يف . ـ األساسي أك انضمامها إليوالدكؿ ملزمة بالتعاكف مع احملكمة دبجرد تصديقها على النظا

يفًتض يف تطبيق ىذه اؼبادة . من نظاـ ركما" ب"فقرة  13إطار الفصل السابع من اؼبيثاؽ اغبالة على اؼبدعي للمحكمة كفقا للمادة
. لك يف الئحة اإلحالةكجود تعاكف بُت احملكمة ك ؾبلس األمن ليتوجب على ىذا األخَت إال النص على ذ

عرقلة مجلس األمن لالختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثاني

الحظنا يف الفقرة أعبله جهود اجمللس يف خدمة العدالة الدكلية من خبلؿ اإلحالة ك التعاكف ، إال انو من جهة أخرل منح النظاـ 
من خبلؿ تأجيل إدخاؿ جريبة العدكاف ضمن اعبرائم اؼبنصوص عليها يف :  األساسي للمجلس سلطة شل عمل احملكمة يف حالتُت

. اؼبادة من النظاـ األساسي،ك من خبلؿ إمكانية توقيف اجمللس عمل احملكمة فيما ىبص حالة التهديد بالسلم ك األمن الدكليُت
                                                           

(1)William BOURDON op cit .p246 
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ام األساسي من النظ 2فقرة5المادة : دور مجلس األمن في تحديد و تكييف جريمة العدوان : والا

باعطاءه تعريف عبريبة 123ك121سبارس احملكمة اعبنائية اختصاصها على جريبة العدكاف مىت اعتمد حكم هبذا الشأف كفقا للمادتُت 
العدكاف ك كضعو للشركط اليت دبوجبها سبارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق هبذه اعبريبة مع كجوب تناسق اغبكم مع األحكاـ ذات 

. يثاؽالصلة من اَف

كاجو الفقو صعوبة ربديد تعريف عبريبة العدكاف كوهنا جريبة ضد السلم ك األمن الدكليُت ، نتيجة ػبطورة ىذه اعبريبة يفضل ؾبلس 
األمن عدـ اللجوء ؽبذا التكييف باعتبارىا جريبة ضد السلم يًتتب عنها مسؤكلية مدنية ،جنائية، فردية أك شخصية ك حىت دكلية فبا 

حيث تصارعت األفكار حوؿ إمكانية تدخل ؾبلس األمن أك عدمو يف تكييف جريبة العدكاف من . س الزباذ إجراءات ردعيةيدفع اجملل
، لنصل يف األخَت إُف أف  العدكاف جريبة دكلية داخلة ضمن اختصاصات احملكمة فهي انتهاؾ خطَت لبللتزامات 316مؤيد إُف معارض

. طرؼ أشخاص لكن حىت عندما ترتكب من طرؼ دكؿ فتبقى تكيف على أهنا جرائمالدكلية ك تعترب جريبة عندما ترتكب من 
فمتابعة األشخاص ك معاقبتهم من طرؼ احملكمة نتيجة ارتكاهبم عبريبة العدكاف سيجعل من الصعب تناسي مسؤكلية الدكلة أك أكثر 

اش يف حالة مبادرة احملكمة الدكلية حملاكمة شخص األمر الذم يثَت نق    317.من ذلك دكر اجمللس إذا مت االتفاؽ حوؿ ىذه اعبريبة
دكف اؼبعاينة اؼبسبقة جمللس األمن فيما ىبص كجود جريبة العدكاف؟  

تنص اؼبادة : من النظام األساسي16المادة : عدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية في اختصاصات مجلس األمن: ثانيا
ال هبوز البدء أك اؼبضي يف ربقيق أك مقاضاة دبوجب ىذا النظاـ األساسي : " مايليعلى " إرجاء التحقيق أك اؼبقاضاة: "بعنواف 16

ؼبدة اثٍت عشر شهرا بناءا على طلب من ؾبلس األمن إُف احملكمة هبذا اؼبعٌت يتضمنو قرار عن اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ 
تفيد ىذه اؼبادة على عدـ جواز البدء أك اؼبضي يف التحقيق ؼبدة " .األمم اؼبتحدة، ك هبوز للمجلس ذبديد ىذا الطلب بالشركط ذاهتا

شهرا بناء على طلب ؾبلس األمن كونو اؼبختص حبفظ السلم ك األمن الدكليُت، لذا يتم إبعاد القضية من االختصاص القضائي  12
لذا فالتوفيق بُت .اليت يتضمنها ىذا النظاـ للمحكمة الدكلية يف اغبالة اليت هتدد السلم ك األمن الدكليُت فهي من اخطر التناقضات

السبلـ كالعدالة أمر معقد ،لكن ىل ىذا مربر لتأسيس حق ؾبلس األمن يف عرقلة ك شل عمل العدالة اعبنائية الدكلية؟       لقد 
ؼبساس الصارخ باؼبادة اعتربت إمكانية منح ؾبلس األمن صبلحية ذبميد بقرار أعماؿ احملكمة من قبل العديد من الباحثُت دبثابة ا

من العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، ك يشكل تناقضا كاضحا مع 14من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ك اؼبادة 10
من ىذا النظاـ تعترب مساسا بفاعلية عمل احملكمة 16لذا فاؼبادة . من نظاـ األساسي اؼبتعلق دببدأ استقبللية القضاء 40اؼبادة

من اؼبشركع الذم كضعتو عبنة القانوف الدكِف ك اليت أدرجت إمكانية فباثلة 3فقرة 23ك ذلك خبلفا للمادة . باستقبلؽبا ك دبشركعيتها
ك لكن بطريقة أدؽ ك ابعد عن االعتبارات السياسية، فحول ىذه اؼبادة انو ال يبكن إجراء أم ربقيق أك متابعة بشاف حالة يكوف 

اكؽبا كحالة ربمل هتديدا للسلم أك انقطاعا لو أك عمبل عدكانيا، ك عليو فهي ظبحت بإمكانية التعطيل فقط ؾبلس األمن بصدد تن
اليت تركت مساحة  16ألسباب تتعلق بالتنسيق بُت احملكمة ك اجمللس بشاف مسائل َف تعرض بعد على احملكمة على خبلؼ اؼبادة 

                                                           
 

(1)William BOURDON op cit .p341 
   

ية اغبقوؽ ،مدل تفعيل منظمة األمم اؼبتحدة للمحكمة اعبنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت،فرع القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية،جامعة اعبزائر كل دالع الجوىر، راجع  
 24-31ص 2012/2011
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بعث الثقة إُف بعض دكؿ األعضاء لتكوف يف كضع مريح ألهنا لن تكوف ؿبل كاسعة لبلعتبارات السياسية حيث سبكن اجمللس من 
فاغبقيقة احملكمة ؿبركمة من إمكانية توقيف عمل اجمللس . 318مفهـو اعبرائم ضد اإلنسانية "تسييس " متابعة من طرؼ اجمللس دبعٌت

كجود آلية حوار ك تشاكر ك تعاكف بُت اجمللس لكنها مرتبطة دبساندة ىذا األخَت ؽبا بصورة انتقائية ، فكاف من األجدر تصور 
كرست صبلحية اجمللس إُف توقيف احملكمة مؤقتا لكن دكف تعويضها اك استبعادىا كلية لكن ىذا لن  16نبلحظ أف اؼبادة. كاحملكمة

يف أعماؿ احملكمة منو ليتمكن من توؽ 103كوف اجمللس بإمكانو أف يستند إُف ميثاؽ األمم اؼبتحدة مباشرة اؼبادة: وبل اؼبشكل
منو 103شهرا ، ىذا يتناقض مع اؼبادة  12فكيف يبكن فرض عن طريق تعديل غَت مباشر للميثاؽ ربديد مدة تدخل ؾبلس األمن ب

ك من جهة أخرل من باب اغبرص على عدـ تبلشي اغبجج كاف يكفي النص على .  اليت ذبعل اؼبيثاؽ يسمو على كل اتفاؽ دكِف
فالنظاـ األساسي ال يسمح للمدعي العاـ بازباذ اإلجراءات . اقات اإليقاؼ دكف غَتىا من أعماؿ البحثذبميد أعماؿ تنفيذ بط

مع كل ذلك فاف البعض يبدك متفائبل إذ أف قرار التجميد أك اإليقاؼ ىو قرار يصدر تأسيسا .  البلزمة للمحافظة على اغبجج اؽبامة
 موافقة اػبمس األعضاء دائمي العضوية يف ؾبلس األمن أك عدـ استعماؽبم حق على الفصل السابع من اؼبيثاؽ لذا فهو وبتاج إُف

. الفيتو اذباىو لذا يبكن للمحكمة أف تأمل أال يتفق ىؤالء حىت تنعم دبمارسة اختصاصها

: خاتمة

نائية الدكلية سبثل ك ترمز إف العدالة ال يبكن أف تتحقق على الصعيد العاؼبي مادامت افضع اعبرائم تظل دكف عقاب ، إف احملكمة اًف" 
إُف أىم طموحاتنا باف نرل أخَتا السلم ك العدؿ ؾبتمعاف، إف عنصرا من العناصر األساسية للمنظومة الدكلية غبماية حقوؽ اإلنساف 

الربيئة للحركب إف إنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية وبمل يف ذاتو ضباية لعدالة حقيقية عندىا فقط نعلم الضحايا . بصدد أف يرل النور
." إُف العدالة ك أف سبارس حقوقها، ك إف الذين اعتدكا على ىذه اغبقوؽ سوؼ يعاقبوفترفع قضيتها كالنزاعات القديبة انو بإمكاهنا أف 

 يف ىذه العبارات البسيطة أف يتأمل أف هبتمع السلم ك العدؿ يف العاَف ، على أف ىذه التأمبلت ال ترقى" كوفي عنان"ىكذا حاكؿ 
إُف ذبسيدىا مطلقا يف الواقع ك ىذا ما ظهر من خبلؿ مسانبة الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن بطريقة غَت مباشرة يف بلورة 

ؾبموعة من اؼبواد اليت زبدـ مصاغبها اليت برزت بشكل جلي يف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية الدائمة، كمن جهة أخرل 
ين ؾبلس األمن ك احملكمة الدكلية من خبلؿ التدخل اؼبوضوعي خبصوص ربريك الدعول أك تعطيلها حسب ترسخ رابط كظيفي ب

اغباالت، ك ىذا ما شكل عرقلة للمحكمة الدكلية يف فبارسة اختصاصاهتا باستقبللية لضماف حسن سَت العدالة اعبنائية الدكلية باسم 
  .مفهـو اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت

اؼبفهـو الذم تبناه كاعتمده  ؾبلس األمن عند إنشاؤه حملكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا الذم ساىم غبد كبَت يف كضع حد  ىذا 
النتشار اإلفبلت من القصاص يف النزاعات الداخلية ك الدكلية رغم الطابع اؼبؤقت الذم كساىا تبلورت أىم مبادئ القضاء اعبنائي 

ك ىذا ما وبفز حاليا اجملتمع الدكِف إُف دعوة منظمة األمم اؼبتحدة إُف . ا باالعتبارات السياسية الدكليةالدكِف على الرغم من تأثره
إعادة  ىذه التجربة إلنشاء ؿباكم جنائية دكلية خاصة ؼبتابعة ك ؿباكمة األشخاص ك اؼبسؤكلُت السياسيُت ك القادة العسكريُت 

ر الرىيبة اليت سبارس يف األراضي السورية حاليا  من اجل استتباب الوضع يف تلك اؼبناطق لبلنتهاكات اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف كاجملاز
. ليسود العدؿ ك األمن الدكليُت

                                                           

  . صفحة االنًتنت ،منتديات ستار تايبز ،احملكمة اعبنائية الدكلية ك ؾبلس األمن، مقاؿ منشور يف ياسر جبورراجع،  1
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كمن اجل تفعيل أكثر لدكر ؾبلس األمن القضاء اعبنائي الدكِف لتنفيذ كقواعد القانوف الدكِف اإلنساين من أفضل العمل على تكريس  
يشمل كل حاالت النزاعات اؼبسلحة خاصة  ذات الطابع غَت الدكِف كباػبصوص التوترات الداخلية مع  نظاـ قانوين إنساين فعاؿ

ك ال يتجسد ذلك إال بتكريس رقابة قضائية على أعماؿ اجمللس األمن من . توفَته اغبماية الشاملة لكل الفئات ك األعياف اؼبتضررة 
غبصر أعماؽبا يف مبادئ القانوف ك الشرعية الدكلية ك تفادم التأثَتات طرؼ جهاز ؿبايد ك مستقل عن منظمة األمم اؼبتحدة 

مع ضركرة تعديل كل من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك ربديد أكثر بشكل كاضح صبلحيات كل من ؾبلس األمن إلرساء مفهـو . السياسية
. اغبماية  دكلية 

 

: قائمة المراجع 

 :المراجع باللغة العربية  

 :المؤلفات      

زائر لبقَتات عبد القادر ،العدالة اعبنائية الدكلية،معاقبة مرتكيب اعبرائم ضد اإلنسانية ، الطبعة الثانية،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اًفا-
2007  

،بَتكت،  القهوجي علي عبد القادر ،القانوف الدكِف اعبنائي ،أىم اعبرائم الدكلية ، احملاكم الدكلية اعبنائية ،منشورات اغبليب اغبقوقية-
2001   

 كتاب صباعي،" أفاؽ ك ربديات"عصاـ نعمت إظباعيل ،الواليات اؼبتحدة ك القضاء اعبنائي الدكِف يف القانوف الدكِف اإلنساين -
   2005اعبزء األكؿ ، تأصيل القانوف الدكِف اإلنساين ك أفاقو منشورات اغبليب اغبقوقية بَتكت 

: الرسائل الجامعية 

، آليات ؾبلس األمن يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ، مذكرة ماجستَت فرع القانوف الدكِف اإلنساين، إخبلص بن عبيد  -
 2009/2008جامعة باتنة،كلية اغبقوؽ 

اغبقوؽ بركاين أعمر ،مدل مسانبة ؾبلس األمن يف إنشاء احملاكم اعبنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت ،فرع القانوف الدكِف اعبنائي ،كلية -
 2006،جامعة البليدة 

يف مكافحة اعبرائم الدكلية مذكرة ماجستَت فرع قانوف التعاكف الدكِف كلية اغبقوؽ جامعة براىيمي صفياف دكر احملكمة اعبنائية الدكلية -
 2011تيزم كزك  

لية، رسالة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية ضبزة طالب اؼبواىرة، دكر ؾبلس األمن يف إحالة اعبرائم الدكلية إُف احملكمة اعبنائية الدك -
 2012اغبقوؽ،جامعة الشرؽ األكسط، 

دالع اعبوىر ،مدل تفعيل منظمة األمم اؼبتحدة للمحكمة اعبنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت،فرع القانوف الدكِف كالعبلقات  -
 2012/2011الدكلية،جامعة اعبزائر كلية اغبقوؽ 
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يات تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين مذكرة ماجستَت قسم القانوف العاـ كلية اغبقوؽ جامعة الشرؽ األكسط غنيم قناص اؼبطَتم ، آؿ -
2010-2009 

مذكرة ماجستَت فرع قانوف  1998موسى بن تغرم ، عبلقة ؾبلس األمن باحملكمة اعبنائية الدكلية يف ظل أحكاـ اتفاقية ركما  -
 2006قوؽ جنائي دكِف ، جامعة البليدة كلية اٌف

دكر ؾبلس األمن الدكِف يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، مذكرة ماجستَت فرع ربوالت الدكلة، جامعة تيزم  لعمارة ليندة،-
 2012 كلية اغبقوؽ كزك،

دكِف غبقوؽ لونيس علي ،دكر منظمة األمم اؼبتحدة يف إنشاء ك تطوير القضاء الدكِف اعبنائي،مذكرة ماجستَت فرع القانوف اؿ -
   2002اإلنساف ،كلية اغبقوؽ ،جامعة تيزم كزك 

 

: المقاالت      

   1997عاـ العدد  اضبد بلقاسم ، كبو إرساء نظاـ جنائي دكِف،  اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية ك االقتصادية ك السياسية ، -

 صفحة االنًتنت ،منتديات ستار تايبز ياسر جبور ،احملكمة اعبنائية الدكلية ك ؾبلس األمن، مقاؿ منشور يف-

: االتفاقيات الدولية    

 1945أكتوبر  24الذم دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1945جواف  26اؼبوقع يف  ميثاؽ األمم اؼبتحدة-

لوماسي من قبل مؤسبر األمم اؼبتحدة الدب 1998جويلية  17نظاـ ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبعتمد يف ركما يف  -
 01الذم دخل حيز التنفيذ يف  A/CONF .183/9July 1998للمفوضُت اؼبعٍت بإنشاء ؿبكمة جنائية دكلية ، كثيقة رقم 

 2002جويلية 

  1993مام  25النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة اػباصة بيوغسبلفيا سابقا اؼبعتمد يف يوغسبلفيا يف -

 1994افريل  08ة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة اػباصة بركاندا اؼبعتمد يف ركاندا يف النظاـ األساسي للمحكم -

: القرارات 

اؼبتعلق باحملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن  1993/02/22اؼبؤرخ يف  808 (1993)ؾبلس األمن،القرار رقم -
. قليم يوغسبلفيا السابقةاالنتهاكات اعبسيمة للقانوف اإلنساين الدكِف اليت ارتكبت يف إ

اؼبتعلق باحملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن  1993/05/25اؼبؤرخ يف  827 (1993)ؾبلس األمن ، القرار رقم  -
. االنتهاكات اعبسيمة للقانوف اإلنساين الدكِف اليت ارتكبت يف إقليم يوغسبلفيا السابقة

 اؼبتعلق باغبالة يف ركاندا 1994/11/08ؤرخ يفاَف 955 (1994)ؾبلس األمن القرار رقم -
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 III -Bibliographie en français : 

 1-Ouvrages : 

- BOURDON William   «  la cour pénale internationale le statut de Rome »ED SEUIL. Mai2000. 

- DOBELLE Jean François  « la convention de remportant statut de la cours pénale internationale »in AFDI 1998. 

- WECKEL Philippe   « la cour pénale internationale Présentation générale »RGDIP1998 

2-Articles : 

-CHRISTTAKIS Théodore ;L’ONU ;le chapitre VII et la crise Yougoslavie ;Montchrestien ; paris ;1996. 

-STERN Brigitte «  légalité et compétence du tribunal pénal international pour le RWANDA ;l’affaire KANYABASHI » 
in :ADT ;février 1999 pp 1-4 sur ce site : www.Ridi.org/adi  
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 دور اللجنة الوطنية في تفعيل ونشر القانون الدولى اإلنساني في الجزائر

- وجامعة تيزي وز  -كلية الحقوق والعلوم السياسية/ براىيمي زينة . أ

  

 

 

: الملخص

القانوف الدكِف  تعد الًتبية كالتعليم من ضمن أىم الوسائل الناجعة لتحسُت تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، إذ يشكل االلتزاـ بنشر    
 اإلنساين من ضمن أىم االلتزامات االتفاقية اؼبلقاة على عاتق الدكؿ اليت تستند كجودىا إُف االتفاقيات الدكلية، السيما اتفاقية جنيف

حيث قضت بنشر أحكامها على أكسع نطاؽ يف زمن السلم كاغبرب، بناءا على ذلك كاف الزما على كل دكلة  1949األربع لسنة 
. ـك بنشر كتعليم القانوف الدكِف اإلنساين سواء على اؼبستول العسكرم أك على اؼبستوم اؼبدينأف تق

تعد اللجاف الوطنية من ضمن أىم اآلليات اؼبكلفة من طرؼ الدكؿ لتفعيل كنشر القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستوم الوطٍت      
ربت رئاسة  2008سنة  163-08كِف اإلنساين دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقملذا قامت اعبزائر بإحداث اللجنة الوطنية للقانوف الد

.  معاِف كزير العدؿ،حافظ األختاـ تتمثل مهامها األساسية يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كنشره

تطرؽ إُف دكرىا يف تفعيل كنشر مث ف (أكال)سنحاكؿ من خبلؿ اؼبداخلة إبراز مركز اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف اعبزائر    
القانوف الدكِف اإلنساين مبينا اآلليات اؼبعتمد عليها من طرؼ اللجنة من أجل ذلك كمدل كفايتها لتحقيق أىدافها يف تطبيق القانوف 

.  (ثانيا)الدكِف اإلنساين

 

 مقدمة

ما يتعرض لو السكاف اؼبدنيوف كاؼبسلحوف من  تعد فًتة النزاعات اؼبسلحة من ضمن أصعب الفًتات اليت سبر هبا الدكؿ بسبب    
معانات كانتهاكات خطَتة، لذا كاف ضركريا على الدكؿ كضع نظاـ قانوين دكِف من أجل ضبط النزاعات اؼبسلحة سواء كانت دكلية أـ 

ساين الذم يعرؼ على غَت دكلية كجعلها زبضع لقواعد قانونية ربكم ىذه النزاعات كعلى ىذا األساس مت كضع القانوف الدكِف اإلف
: أنو
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مجموعة القواعد الدولية المستمدة من االتفاقيات أو العرف والرامية إلى حل المشكالت اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة من "
 319"المنازعات التي تروق لها وتحمي األعيان واألشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النازعات المسلحة

كؿ إُف سبل البحث حوؿ آليات تكريس كتنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين إثر اؼبآسي كالكوارث اػبطَتة ازدادت حاجة الد    
اليت مازالت تعرفها معظم دكؿ العاَف مثل ما وبدث يف إفريقيا الوسطي، فلسطُت، سوريا، الصحراء الغربية، العراؽ ك العديد من دكؿ 

. العاَف

ف الدكِف اإلنساين من ضمن أىم الوسائل الناجعة لتحسُت تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، حيث يعد يشكل االلتزاـ بنشر القانو    
ضمن أىم االلتزامات االتفاقية اؼبلقاة على عاتق الدكؿ اليت تبنت قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كتكريس أحكامو على أكسع نطاؽ 

يف زمن السلم كاغبرب 

ما على كل دكلة أف تقـو بنشر كتعليم القانوف الدكِف اإلنساين سواء على اؼبستول العسكرم أك على بناءا على ذلك كاف الز    
. اؼبستوم اؼبدين

تعد اعبزائر ضمن الدكؿ اليت التزمت بأحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كاليت تعمل جاىدة ألجل نشر كتفعيل القانوف الدكِف    
ُف آلية إنشاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف من أجل نشر كتفعيل تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين اإلنساين كقد ذبسد ذلك باالعتماد ع

. اللجنة الوطنية كآلية كطنية لتنفيذ كنشر القانوف الدكِف اإلنساين ؟ : يف اعبزائر فبا يدفع للتساؤؿ حوؿ

لتفعيل كنشر القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستوم الوطٍت تعد اللجاف الوطنية من ضمن أىم اآلليات اؼبكلفة من طرؼ الدكؿ      
ربت رئاسة  2008سنة  163-08لذا قامت اعبزائر بإحداث اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم
حبيث ربتل مركز  (المحور األول )شره معاِف كزير العدؿ،حافظ األختاـ تتمثل مهامها األساسية يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كف

 (المحور الثاني)أساسيا نظرا لدكرىا يف تفعيل كنشر القانوف الدكِف اإلنساين 

نشأة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني  : المحور األول 

اإلنساين كتنفيذ قواعده على أكسع  تعد اللجاف الوطنية ضمن اآلليات اؼبعتمد عليها من طرؼ الدكؿ من أجل التعريف بالقانوف الدكِف
نطاؽ  حبيث يرجع أساس قيامها إُف التعهد بالتنفيذ اتفاقيات اػباصة بالقانوف الدكِف اإلنساين السيما اتفاقية جنيف األربع 

كتفعيلو بُت  كبركتوكوالىا اإلضافيُت كما تبذلو اللجنة الدكلية للصيب األضبر من جهود ألجل رسخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين
كقد امتثلت اعبزائر ألحكاـ القانوف الدكِف كقامت بإنشاء اللجنة الوطنية كآلية كطنية لتطبيق القانوف الدكِف  (أكال)الدكؿ

        (ثانيا)اإلنساين

بوادر نشأة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني : أوال

                                                           
319

ابراىيم أضبد خليفة، الرقابة الدكلية على / تعريف القانوف الدكِف اإلنساين اؼبعتمد من طرؼ اعبنة الدكلية للصليب األضبر للمزيد من التفصيل أنظر، د - 
  19، ص 2007تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين، دار اعبامعة اعبديدة، القاىرة 
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جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى كالغرقى كاؼبرضى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف  اتفاقية: تشكل اتفاقية جنيف األربع اؼبتمثلة يف    
، اتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى كالغرقى كاؼبرضى من القوات اؼبسلحة يف البحار، اتفاقية جنيف بشأف معاملة أسرل اغبرب، 

:  ضافياف اؼبكمبلف التفاقية جنيف فهمااتفاقية جنيف بشأف ضباية اؼبدنيُت يف كقت اغبرب، أما الربتوكوالف اإل

. الربكتوكوؿ اإلضاىف األكؿ اػباص بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اغباص بالنزاعات اؼبسلحة غَت دكلية

تعهدا بضماف  320ييُتيشكل انضماـ اعبزائر كمصادقة اعبزائر على اتفاقية جنيف األربع كانضمامها إُف الربكتوكواليها  اإلضاؼ    
تتعهد األطراف السامية بأن تحترم ىذه " : احًتاـ ىذه اإلتفاقيات حبيث قبد اؼبادة األكِف اؼبشًتكة التفاقية جنيف تنص على ما يلى

: من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ تنص عما يلى  80كما قبد اؼبادة   "اإلتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال

ف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضي االتفاقيات  تتخذ األطرا" 
وىذا البروتوكول  

" البروتوكول"تصدر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام االتفاقيات وىذا 
" وتشرف على تنفيذىا

ال يكفي كضع قواعد خاصة دكلية يف ميداف القانوف الدكِف اإلنساين لضماف فبارستها من الناحية العملية الفعلية إمبا البد من    
السهر علي ذبسيدىا من الناحية الواقعية إمبا البد من السهر لوضع تشريعات كطنية تتماشي مع االتفاقيات الدكلية ألف اؼبعاىدات 

: تنص  1996لعاـ  322من الدستور اعبزائرم 132حبيث قبد اؼبادة  321القوانُتالدكلية تسموا على 

 " .المعاىدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسموا على القوانين"

القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستوم نشر ك تعد اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين من ضمن أىم اآلليات الوطنية لتنفيذ     
أين مت فيو دعوة  1981الوطٍت حيث تعود فكرة ظهورىا إُف اؼبؤسبر الدكِف الرابع  كالعشرين للصليب األضبر اؼبنعقد دبدينة مانيبل بتاريخ 

                                                           
   

دبوجب اؼبرسـو الرئاسي  رقم   1977، كما انضمت إُف الربكتوكولُت اإلضافيُت لسنة 1949اتفاقية جنيف األربع  لسنة اعبزائر على   لقد صادقت - 
 .1989مام  17الصادر يف  20، حريدة رظبية عدد 1989مام  16، مؤرخ يف  89-68
   

الذم " مبدأ ظبو اؼبعاىدات الدكلية عن القانوف الوطٍت" طنية إُف اؼببدأ اؼبعركؼ يف القانوف الدكِف يعود أساس ظبو اؼبعاىدات الدكلية على القوانُت الو  - 
 ـ 1969من اتفاقية فينا اػباصة بتقنُت اؼبعاىدات لسنة  29نصت عليو اؼبادة 

عبل معينا بأنو ليس جريبة، ألف عدـ معاقبة القانوف الوطٍت يقصد دببدأ ظبو القانوف الدكِف على القانوف الوطٍت عدـ االحتجاج بالقانوف الوطٍت إذا ما كصف ؼ
جعفور إسبلـ ، مبدأ اإلنسانية : للمزيد من التفصيل راجع. على فعل معُت يشكل جريبة يف إطار القانوف الدكِف، ال يعفي مرتكبو من اؼبسؤكلية الدكلية

دة اؼباجستَت يف القانوف، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، صبعة مولود معمرم تيزم كزك، اؼبطبق على النزاعات اؼبسلحة ذات الطابع الدكِف ، مذكرة لنيل شها
 . 73ص  2009

322
، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمرب7مؤرخ يف  96/438، اؼبنشور دبوجب مرسـو رقم 1996دستور اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية لسنة   - 

 .  1996ديسمرب  08، الصادر بتاريخ  76، جريدة رظبية عدد  1996نوفمرب  28تفتاء تعديل الدستور اؼبصادؽ عليو يف اس
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ما مت التأكيد حوؿ ضركرة اعبمعيات الوطنية كربميلها مسؤكلية تقدًن اؼبساعدات غبكومات بلداهنا من أجل إنشاء ىذه اللجاف، ؾ
  1986323إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف القرار اػبامس كالعشرين للصليب كاؽببلؿ األضبرين اؼبنعقد جبنيف يف عاـ

للخرباء لقد مت اإلعبلف عن إنشاء للجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف اعبزائر بعد ستتو أشهر من االجتماع السابع     
دكلة عربية بالعاصمة اؼبغربية الرباط كانتهي االجتماع إُف  18اغبكوميُت العرب حوؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين الذم شاركت فيو 

كقد تضمنت عدة ؿباكر أنبها  2008كضع خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب خبلؿ سنة 
  324ققة على الصعيد العريب حوؿ إنشاء ىياكل كطنية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنساينالنتائج اؼبح

تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني في الجزائر : ثانيا

 ،  حبيث تنص اؼبادة األكِف من 325 163-08مت تأسيس اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم     
    تحدث، تحت سلطة وزير العدل، حافظ األختام، لجنة وطنية للقانون الدولي اإلنساني:"اؼبرسـو على ما يلى

مت تنصيب اللجنة من طرؼ كزير العدؿ دبقر كزارة العدؿ كما مت التصريح أثناء التنصيب أف للجنة تقـو دبباشرة أعماؽبا فور تنصيبها     
عشر الذم يقـو بإنشاء ىذه اللجنة على اؼبستوم العريب كما يعترب على اؼبستول العاؼبي البلد السابع بذلك تعد اعبزائر البلد السادس 

حواِف  2013إذ يبلغ عدد اللجاف كاؽبيئات الوطنية اؼبعنية بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين لسنة . 326كالثمانوف من حيث اإلنشاء
. 327على اؼبستول اإلفريقيعبنة فبثلة  29عبنة كىيئة كطنية من بينها  102

 2010أكد التقرير السنوم السادس حوؿ التطبيقات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا لعامي      
د َف يكن ىناؾ يف اؼبنطقة إال عبنة كطنية كحيدة مشكلة يف اعبمهورية اليمنية كبعد ذلك أخذ العد 1999على أنو حىت عاـ  2011ك

اؼبملكة األردنية اؽبامشية، صبهورية مصر العربية، صبهورية السوداف ، اؼبملكة اؼبغربية، دكلة : يتزايد فكانت اللجاف الوطنية يف كل من
، اإلمارات العربية اؼبتحدة، اعبمهورية العربية السورية، دكلة الكويت، فلسطُت، ليبيا، اعبمهورية التونسية، اؼبملكة العربية السعودية

كة كاعبمهورية اعبزائرية الشعبية كاعبمهورية اللبنانية كما أكد أف ىذه اللجاف سانبت إسهاما كبَتا يف تفعيل اإلجراءات كالتدابَت اؼبرج
إلنقاذ القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الوطٍت لكل دكلة كعلى الصعيد اإلقليمي من خبلؿ عقد تسعة اجتماعات للخرباء 

كمن  2001القاىرة أعواـ : من أجل التطبيقات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين، انعقد ستة اجتماعات منها اغبكوميُت العرب

                                                           
323

كِف اإلنساين يف ظل التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف، كلية دأحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف اؿ - 
  26، ص2011عمرم، تيزم كزك، اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود ـ

324
  .288ص  2011، دار ىومة للطباعة كالنشر ك التوزيع، اعبزائر  -اعبزء األكؿ -كثائق كأراء-عمر سعد اهلل، القانوف الدكِف اإلنساين،/ د - 

   
، صادر 29ين، جريدة رظبية عدد ، يتضمن إحداث للجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسا2008يونيو سنة 4مؤرخ يف  163-08مرسـو رئاسي رقم  - 

 . 2008يونيو  4يف 
   

ص  2009، اعبزائر، 02عميمر نعيمة، دكر اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف  اإلنساين، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية ك االقتصادية كالسياسية، عدد/ د - 
31. 
   

ألخرل اؼبعنية بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، قسم اػبدمات االستشارية يف ؾباؿ القانوف اللجنة الدكلية للصليب األضبر، اللجاف الوطنية كاؽبيئات ا - 
    www.icrc.org 201أكت  16الدكِف اإلنساين،  

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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ككاف االجتماع الثامن يف مدينة عماف باؼبملكة  2008كانعقد السابع دبدينة الرباط باؼبملكة اؼبغربية عاـ  ك 2007إُف  2003
.         بإمارة أبو ظيب بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة 2012التاسع يف عاـ ، ككاف االجتماع 2009األردنية اؽبامشية عاـ 

تشكيلة اللجنة  -1

كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية، : تتكوف اللجنة من الرئيس كىو  كزير العدؿ حافظ األختاـ أك فبثلو من فبثلي الوزارات التالية    
، كزارة الشؤكف اػبارجية، كزارة الدفاع الوطٍت، كزارة العدؿ، كزارة اؼبالية، كزارة الطاقة كاؼبناجم، كزارة الشؤكف الداخلية كاعبماعات احمللية

ياحة، كزارة كزارة اؼبوارد اؼبائية، كزارة الصناعة كترقية االستثمارات، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كزارة التهيئة العمرانية ك البيئة كالس
الصحة كالسكاف ك إصبلح اؼبستشفيات، كزارة الثقافة، كزارة االتصاؿ، كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي، كزارة  الًتبية الوطنية، كزارة

مة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت، كزارة العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي، كزارة التضامن الوطٍت، كزارة الشباب كالرياضة، اؼبديرية العا
ة إُف قيادة الدرؾ الوطٍت كاؽببلؿ األضبر اعبزائرم الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية كاللجنة االستشارية لًتقية حقوؽ لؤلمن الوطٍت، باإلضاؼ

. 328اإلنساف كضبايتها

تعيين أعضاء اللجنة ونظام سيرىا   -2

جديد بناء على اقًتاح من يتم تعيُت أعضاء اللجنة بناء على قرار من كزير العدؿ حافظ األختاـ ؼبدة ثبلث سنوا ت قابلة للت    
السلطة اليت ينتموف إليها كما يتم اقًتاح فبثلي القطاعات الوزارية من بُت أصحاب الوظائف العليا، كتنهي مهامهم حسب األشكاؿ 

 ذبتمع اللجنة مرتُت يف السنة يف دكرة عادية باستدعاء من رئيسها كما يبكنها أف ذبتمع يف دكرة استثنائية كلما دعت 329نفسها
الضركرة إُف ذلك كيبلغ جدكؿ أعماؿ االجتماعات إُف كل عضو من اللجنة يف أجل أقصاه شبانية أياـ قبل التاريخ احملدد لبلجتماع 

 330حبيث ذبتمع اللجنة دبقر كزارة العدؿ إذ يبكن للجنة أف تشكل ؾبموعات عمل إلقباز دراسات حوؿ مواضيع ذات صلة دبهامها
طبيق القانوف الدكِف اإلنساين كيف ذلك صرح أحد أعضاء اللجنة خبلؿ ندكة نظمتها يف منتدل اجملاىد دبعٌت القياـ بدراسات حوؿ ت

عبنة التعاكف الدكِف كاإلعبلـ : دبناسبة مركر سنة من إنشاءىا بأف اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين مقسمة إُف أربع ؾبموعات 
. د اللجنة بأمانة دائمة كما تزك.   331كالًتبية كالتعليم  كالتشريع

مركز اللجنة الوطنية كآلية لنشر وتفعيل القانون الدولي اإلنساني : المحور الثاني     

تقع مسؤكلية تنفيذ كنشر القانوف الدكِف اإلنساين على عاتق الدكؿ يف اؼبركز األكؿ لذلك اعتمدت اللجنة من ضمن اآلليات     
أجل نشر كتفعيل مبادمءه كذلك عن طريق كضع برامج ربسيسية كعقد اجتماعات  ككذا القياـ  الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين من

كما تسعي اللجنة إُف التعاكف فيما بينها كاللجاف  (أوال)بدراسات عن مدم تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستوم الداخلي
: السالف الذكر تنص 163-08ف اؼبرسـو  الرئاسيتنفذا لذلك قبد اؼبادة الثانية ـ (ثانيا)الوطنية لدكؿ أخرل

                                                           
   

  .، السالف الذكر163 -08رقم  من اؼبرسـو 4 اؼبادة - 
   

 .من نفس  اؼبرسـو 7اؼبادة - 
   

 .من نفس اؼبرسـو 08اؼبادة  - 
   

   www.ennaharonline.com متوفر يف 2009جواف  08يف يـو " مركؾ نصر الدين"التصريح  الصحفي للسيد  - 

http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
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اللجنة جهاز استشاري دائم مكلف بمساعدة بآرائو و دراساتو السلطات العمومية في جميع  المسائل المرتبطة بالقانون " 
"   الدولي اإلنساني

: كما تنص اؼبادة اغبادية عشر من نفس اؼبرسـو على مايلي

" طها وحول تطبيق القانون الدولي اإلنساني بالجزائر وتعرضو على رئيس الجمهوريةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشا "

نشر القانون الدولي اإلنساني / أوال

لذا التزمت الدكؿ بالقياـ  332تعد اإلجراءات اإلحتزازية ك الوقائية أفضل كسيلة إلنقاذ آالؼ األركاح كمنع التدمَت منذ زمن السلم    
:    إلنساين حيث يعرؼ على أنوبالنشر للقانوف الدكِف ا

ترويج الرسالة اإلنسانية لقواعد ومبادئ قانونية إنسانية، والتعريف بمجمل أحكامو بين الشعوب واألفراد وصوال إلى "     
 333"تطبيقها الفعال في حالة النزاعات المسلحة

أثناء السلم بإدراج مفهـو قواعد القانوف الدكِف اإلنساين من أجل ضماف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين ينبغي على الدكؿ أف تلتـز     
على صبيع مستويات التدرج الدراسي كبرامج التكوين للقوات اؼبسلحة كقوات األمن الوطٍت كعلى مستوم مراكز الصحة كعلى 

تفاقية جنيف ىذا االلتزاـ من اؼبستول اؼبعاىد اؼبتخصصة كاعبامعات كتوعية الشعب كافة رجاال كنساء ، أطفاال ككبارا كقد تضمنت ا
: اليت تنص على ما يلي 47خبلؿ اؼبادة 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص ىذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في " 
ذا أمكن، بحيث تصبح وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إ

المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى األخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية 
 334"والصحية

من الربكتوكوؿ اإلضايف  83كما قبد ىذا االلتزاـ منصوص عليو أيضا من خبلؿ الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ كالثاين حبيث تنص اؼبادة     
: ؿ على ما يلىاألك

                                                           
   

، مذكرة لنيل شهادة ؼباجستَت يف القانوف، فرع (كِفكيف القانوف الد ةيف الشريعة اإلسبلمي )، ضباية حقوؽ اؼبدنيُت أثناء النزاعات اؼبسلحة سعدية زريوؿ - 
 .129، ص 2004،  -تيزم كزك-القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم

   
 .20أحسن كماؿ، مرجع سابق، ص : ف بوكرا إدريس، نقبل ع  - 

334
 .لربعةمن اتفاقية جنيف الثانية كالثالثة كا 144، 127، 48تقابلها اؼبواد - 

 :ممن اتفاقية جنيف الثالثة بشأف معاملة أسرل اغبرب عما يل 127تنص اؼبادة
د بصفة تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقية على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا، يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب، كتتعو"

 .، كاؼبدين إذا أمكن، حبيث تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها معركفة عبميع قواهتا اؼبسلحة كالسكاف برامج التعليم العسكرم خاصة أف تدرج دراستها ضمن
ف بصفة كيتعُت على السلطات العسكرية أك غَتىا، اليت تضطلع يف كقت اغبرب دبسئوليات إزاء أسرل اغبرب، أف تكوف حائزة لنص االتفاقية، كأف تلق

    ". خاصة أحكامها
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تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقيات ونص ىذا "
على أوسع نطاق ممكن في بالدىا، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، "البروتوكول"الملحق 

. ى تصبح ىذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيينوالسكان المدنيين على دراستها، حت

" يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق االتفاقيات وىذا الملحق 
. 335"أن تكون على إلمام تام بنصوص ىذه المواثيق" البروتوكول

لتزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين  كعلى ىذا األساس نصت اؼبادة الثالثة الفقرة الثانية من تستشف من خبلؿ اؼبواد أنبية ا    
: السالف الذكر عما يلى 163-08اؼبرسـو الرئاسي 

وباالتصال مع الهيئات المعنية على ترقية تطبيق القانون الدولي  2 تسهر اللجنة في إطار المهمة المسندة إليها في المادة " 
: اإلنساني وتتولي من أجل ذلك 

"   تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولى اإلنساني

عن طريق تنظيم ندكات  336من خبلؿ نستخلص أف للجنة مهمة أساسية تتمثل يف التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين    
ما أفراد القوات اؼبسلحة أفراد اعبيش كالدفاع الوطٍت الذين ملتزموف بالعديد من قواعد كاجتماعات بُت كل أطراؼ اجملتمع الوطٍت السي

القانوف الدكِف اإلنساين اليت تستوجب اغبد من كسائل القتاؿ  اليت تدعوا إُف ضباية ضحايا النزاعات اؼبسلحة كمعاملتهم معاملة 
ء قيامهم بالعمليات العسكرية ىو مبدأ ضباية اعبرحى كاؼبرضي أثناء إنسانية، من ضمن أىم  القواعد اليت ينبغي التحلي هبا أثنا

كيتم تعليم ذلك عن طريق كضع برامج تتضمن القواعد اإلنسانية يف الكليات العسكرية مع تنظيم ؿباضرات  337النزاعات اؼبسلحة
. حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين ربت إدارة اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين

                                                           
   

 "على أكسع نطاؽ فبكن" الربكتوكوؿ " ينشر ىذا اؼبلحق : "من الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اليت تنص على ما يلي 19دة تقابلها اؼبا - 
   

ف قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ليست على اإلطبلؽ قواعد أخبلقية أك قواعد ؾباملة، بل ىي قواعد ال هبوز للدكؿ كغَتىا ما ذبدر اإلشارة إليو ىو أ - 
ف ىذه اص دكلية ـبالفتها مىت  إلتزمت هبا، كأشكاؿ االلتزاـ ـبتلفة فقد تكوف تعاقدية، أم دبوجب التصديق أك االنضماـ إُف معاىدة أك قد تكومن أشخ

 :للمزيد من التفصيل راجع. القواعد عرفية
، العدد 20لة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية ك القانونية، اجمللد أمل يازجي، القانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية ك الواقع، مج/ د

 .  110، ص2004األكؿ 
   

 :لتحسُت حالة اؼبرضي كاعبرحى يف اؼبيداف على ما يلي من اتفاقية جنيف األكِف 12تنص اؼبادة  - 
 من األشخاص اؼبشار إليهم يف ؼبادة التاليةهبب يف صبيع األحواؿ احًتاـ كضباية اعبرحى كاؼبرضي من أفراد القوات اؼبسلحة ك غَتىم " 

سية أك الدين أك كعلى طرؼ النزاع الذين يكونوف ربت سلطتو أف يعاملهم معاملة إنسانية كأف يعتٍت هبم دكف سبييز ضار على أساس اعبنس أك العنصر أك اعبن
ـ أك استعماؿ العنف معهم، كهبب على األخص عدـ قتلهم أك إبادهتم أك ك وبضر بشدة أم اعتداء على حياتو. اآلراء السياسية أك أم معايَت فباثلة أخرل 

ك تلوث تعريضهم للتعذيب أك لتجارب خاصة بعلم اغبياة، أك تركهم عمدا دكف عبلج أك رعاية طبية، أك خلق ظركؼ تعرضهم ؼبخاطر العدك  باألمراض أ
 اعبركح

كعلى طرؼ النزاع . العاجلة كحدىا كتعامل النساء بكل االعتبار اػباص الواجب إزاء جنسهن كتقرر األكلوية يف نظاـ العبلج على أساس الدكاعي الطبية
سهاـ يف الذم يضطر إُف ترؾ بعض اعبرحى أك اؼبرضي ػبصمو أف يًتؾ معهم، بقدر ما تسمح بو االعتبارات اغبربية، بعض خدماتو الطبية كاؼبهمات لئل

 "   العناية هبم 
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من أىم عبهات اؼبعنية أيضا يف عمليات نشر القانوف الدكِف اإلنساين قبد اؼبسئولُت السياسيُت ك أعضاء الربؼبانات كالوزراء    
كاؼبوظفُت اغبكوميُت كاألعضاء الدبلوماسيُت  كالقضاة ؼبا ؽبم من دكر يف مسألة تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين سواء عن طريق إصدار 

ادقة على اؼبعاىدات ككذا اغبث على إصدار تشريعات كطنية تتبلئم مع التشريعات الدكلية إذ تنص االثالثة الفقرة بشأف اؼبص توصيات
: على مايلي 163-08األكِف كالثانية كالثالثة كالرابعة من اؼبرسـو الرئاسي 

.. وتتولي من أجل ذلك  ... تسهر اللجنة" 

الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني  اقتراح المصادقة على االتفاقيات والمعاىدات 

تنظيم لقاءات وندوات ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني  

" اقتراح التدابير الالزمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي 

كسط كمشاؿ إفريقيا خبلؿ ندكة اؼبنسق اإلقليمي لقسم اػبدمات االستشارية للشرؽ األ" شريف علتم"يف ىذا اػبصوص صرح السيد  
: نظمتها اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف منتدل اجملاىد عما يلي

أنو بدون تشريع داخلي للدول الذي يجرم ويعاقب مختلف االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان في زمن الحروب ال يمكن " 
لتم أن مسؤوليات اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني ىو تطبيق وال تفعيل ما ورد في اتفاقيات جنيف، وأضاف السيد ع

وضع قالب تشريعي على المستوى الداخلي للدول للمعاقبة على ىذه الجرائم حتى وإن ارتكبت خارج ىذه الدول  وأن تجرم 
  338"االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان تفعيال وتطبيقا

جرائم اغبرب " ف الدكِف اإلنساين بتمثيل اللجنة يف أشغاؿ اؼبلتقي الدكِف حوؿ تفعيبل لذلك قاـ رئيس اللجنة الوطنية للقانو    
باعبزائر " ىيلتوف"التوثيق اؼبادم كالتكييف القانوين من أجل دعوة جزائية دكلية الذم مت عقده بفندؽ " كاعبرائم ضد اإلنسانية يف غزة

الدكِف اإلنساين باؼبشاركة يف يـو دراسي حوؿ دكر الربؼبانيُت يف أعضاء اللجنة الوطنية للقانوف    2009مارس  01جانفي ك28يـو 
  2010339فيفرم  29تنفذ أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين يف التشريع الوطٍت الذم عقد دبقر اجمللس الشعيب الوطٍت يـو 

                                                                                                                                                                                           
  

   
جواف  08خبلؿ الندكة اليت نظمتها اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبنتدل اجملاىد، يـو "شريف علتم " الدكتور : السيدالتصريح  أدُف بو  - 

لللصليب األضبر  31الندكة الدكلية اؿ دبناسبة لقد أشار الوفد اعبزائرم   www.ennaharonline.com: للمزيد من لتفصيل أنظر يف اؼبوقع  2009
ديسمرب على أف اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين هتدؼ إُف ترقية عملية تطبيق القانوف اإلنساين  01-نوفمرب28كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقدة جبنيف يـو 

 :على اؼبوقع  2011ديسمرب  01ككالة األنباء اعبزائرية يـو :  رجع التفاصيل يف.الدكِف من خبلؿ تكييف القانوف الوطٍت مع القانوف الدكِف اإلنساين
www.info.algerie.com   

   
لعامي شريف علتم ، اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب / اؼبستشار د - 

 : للمزيد من لتفصيل أنظر   35، الصادر عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية، ص2011/ 2010
www.icrc.org   تعمل أيضا اللجنة على عقد دكرات تكوينية لفائدة كل من: 
دكرة تكوينية لصاٌف أفراد الشرطة، اؼبدرسة العليا للشرطة دكرة تكوينية لفائدة األساتذة اعبامعيُت دكرة تكوينية لفائدة ، الدبلوماسيُت دكرة تكوينية لفائدة

     .ضباية اؼبمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات اؼبسلحة، دكرة تكوينية لفائدة أفراد الكشافة اإلسبلمية ةاؼبختصُت يف أثار كتعريفهم بكيفي
 

http://www.ennaharonline.com/
http://www.info.algerie.com/
http://www.icrc.org/
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لذا يربز أنبية نشر  340تفاقيات الدكليةىبتص القضاء دبكافحة االنتهاكات القانونية دبا فيها جرائم اغبرب أك اؼبساس بأحكاـ اال    
قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف أكساط القضاة ؽبذا بادرت أعضاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين باؼبشاركة يف الدكرة 

 2010فيفرم  27إُف  26ة أياـ التكوينية العادية لفائدة القضاة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين الذم عقد دبقر اؼبدرسة العليا للقضا
كما شارؾ عضو من اللجنة فبثل كزارة العدؿ يف تأطَت الدكرة القانونية لفائدة القضاة حوؿ القانوف لدكِف اإلنساين اليت نظمت 

  2011341جويلية  8-6باؼبدرسة العليا للقضاء أياـ 

النزاعات اؼبسلحة فاؼبدين قد يكوف مشاركا يف العمليات العسكرية  ال تقل أنبية فئة اؼبدنيُت عن فئة القوات اؼبسلحة نظرا لدكرىم يف   
علمهم بكافة قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، يتم  ذلك   ، فبا يستوجب342كقد يكوف مقاتبل يف حاالت النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية

اللجنة الوطنية بندكة كطنية لفائدة عمداء الكليات  يف األكساط الدراسية ال سيما اؼبدارس كاؼبراكز التعليمية ككذا اعبامعات، قامت
.  2011مارس 17كمدراء التعليم العلمي حوؿ تدريس القانوف الدكِف اإلنساين يف 

 تعد فئة الصحافة ضمن الفئات اؼبعنية بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين نظرا للمهاـ اػبطَتة اليت يؤدكهنا أثناء النزاعات اؼبسلحة فهم    
ة إُف دراية بضمانات ضبايتهم من األخطار اؼبادية كاؼبعنوية مثل إطبلؽ الرصاص عليهم أك إصابتهم بسب طلقات غَت مقصودة حباج

 343كإذا ءىم معنويا كاالعتقاؿ كسوء معاملتهم

نية للقانوف لدكِف بناءا على ذلك كمن أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف أكساط الصحافة اعبزائرية قامت اللجنة الوط    
دور " اإلنساين يف اعبزائر بتنظيم دكرة تكوينية لفائدة الصحفيُت العاملُت يف كسائل اإلعبلـ اعبزائرية اؼبسموعة كاؼبرئية كاؼبقركءة حوؿ 

 .   2009344جانفي 21عقدت دبقر إقامة القضاة يـو  "الصحفيين في النزاعات المسلحة
                                                           

   
 .28، صيبر نعيمة، مرجع سابقعم/ د - 

341
شريف علتم ، اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب لعامي / اؼبستشار د - 

      www.icrc.orgؽ، ، الصادر عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية، مرجع ساب2011/ 2010
   

 :على أنو" القانوف الدكِف اإلنساين كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة" لقد أشار التقرير الثالث اؼبعد من  طرؼ اللجنة الدكلية بشأف   - 
مع كل ما سببتو من  –سواء كانت نزاعات مسلحة دكلية أك غَت دكلية  -بلدا مسرحا لنزاعات مسلحة 60يف السنوات األربع األخَتة، كاف أكثر من 

كيف الواقع كاف اؼبدنيوف كالعادة الضحايا األساسيُت النتهاكات القانوف الدكِف اإلنساين اؼبرتكبة من . معانات كدمار خصوصا يف صفوؼ السكاف اؼبدنيُت 
 :للمزيد من التفصيل راجع . حد سواء جانب الدكؿ األطراؼ كاعبماعات اؼبسلحة من غَت الدكؿ على

ثوف للصليب األضبر اللجنة الدكلية للصليب األضبر، تقرير عن القانوف الدكِف اإلنساين كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، اؼبؤسبر الدكِف اغبادم كالثبل
   www.icrc.org: اؼبوقع 2011ديسمرب  1نوفمرب إُف  28كاؽببلؿ األضبر، اؼبنظم جبنيف من  

   
 :من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ على مايلي 79تنص اؼبادة  - 

هبب ضبايتهم  50يعد الصحفيوف الذين يباشركف مهمات مهنية خطرة يف مناطق اؼبنازعات اؼبسلحة أشخاصا مدنيُت ضمن منطوؽ الفقرة األكِف من اؼبادة " 
شريطة أال يقوموا بأم عمل يسيء إُف كضعهم كأشخاص مدنيُت كذلك دكف اإلخبلؿ " الربكتوكوؿ"ـ  االتفاقيات كىذا اؼبلحق هبذه الصفة دبقتضي أحكا

 من االتفاقية الثالثة 04لدل القوات اؼبسلحة يف االستفادة من الوضع اؼبنصوص عليو غي اؼبادة  حبق اؼبراسلُت اغبربيُت اؼبعتمدين
كتصدر ىذه البطاقة حكومة الدكلة اليت يكوف الصحفي من رعاياىا، أك " الربكتوكوؿ" اؽبوية كفقا للنموذج اؼبرفق باؼبلحق ؽبذا هبوز ؽبم اغبصوؿ على بطاقة

  ".   اليت يقيم فيها، أك اليت يقع فيها جهاز األنباء الذم يستخدمو كتشهد على صفتو كصحفي

   
ضراء، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب لعامي شريف علتم ، اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خ/ اؼبستشار د  - 

 . 34مرجع سابق، ص ،2011/ 2010

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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اجملتمع السيما أثناء النزعات اؼبسلحة فقد أضحت اللجنة الوطنية بعقد دكرة تكوينية لفائدة  نظرا للدكر اغبساس لؤلطباء يف     
   2009مام 20األطباء اعبزائريُت حوؿ دكر األطباء يف اؼبنازعات اؼبسلحة، عقدت دبقر إقامة القضاة يـو 

: التعاون بين مختلف اللجان المعنية بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني/ ثانيا

تسعي اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف إطار مهامها إُف التعاكف مع اللجاف الوطنية كالدكلية من  أجل ربقيق أىدافها     
: على مايلي 163-08كعلى ىذا األساس تنص اؼبادة الثالثة الفقرة اػبامسة كالسادسة  من اؼبرسـو الرئاسي رقم 

ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في ....مسندة إليهاتسهر اللجنة في إطار المهام ال" 
ىذا المجال، 

". تبادل المعلومات حول القانون الدولي اإلنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى

: اللجنة الدولية للصليب األحمر التعاون مع  -1 

تدارؾ معاناة البشر كزبفيفها يف صبيع األحواؿ، كضباية " للصليب األضبر على أف مهمتها ىي  ينص النظاـ األساسي للجنة الدكلية    
، لذا تكتسي اللجنة الدكلية للصليب األضبر مركز فعاؿ لنشر  345"اغبياة كالصحة كضماف احًتاـ اإلنساف، كخاصة أثناء النزاع اؼبسلح

قياـ باللقاءات معها كتبادؿ اػبربات يف ىذا الشأف برز حضور فبثل عن اعبنة كذلك باؿ 346كتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين بُت الدكؿ
القانوف الدكِف اإلنساين كعبلقتو بأحكاـ الفقو اإلسبلمي اؼبنظمة مبن طرؼ كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ " يف كرشة عمل حوؿ 

 .2009فرباير 19ك 18دت بدار اإلماـ احملمدية، اعبزائريوميباالشًتاؾ مع بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر، فرع اعبزائر اليت عق

التعاون مع الجمعيات واللجان الوطنية  -2

: الجمعية الوطنية للهالل األحمر الجزائري/ أ

ىودا تكتسي اعبمعية الوطنية للهبلؿ األضبر اعبزائرم دكر فعاؿ يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الوطٍت كما بذلت ج    
لتصبح عضو يف رابطة صبعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كؽبا دكر يف التعريف باؼببادئ األساسية للحركة الدكلية للصليب األضبر 

كاؽببلؿ األضبر كالتعريف هبما كالقياـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين ككذا مسانبتها يف زبفيف آالـ اغبرب كالكوارث باسم القانوف 
، لذا ينبغي على اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين القياـ باللقاءات كتبادؿ الدراسات مع اعبمعية الوطنية  347اإلنساينالدكِف 

 .للهبلؿ األضبر  من أجل تفعيل نشر القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستول الوطٍت

 

                                                           
   

، ؾبلة الصليب األضبر الدكِف، "ماىو دكر الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف دعم السلم كالقضايا اإلنسانية يف القرف الواحد كالعشرين؟" جاؾ موراف - 
 . 1994، ديسمرب،، جنيف، نوفمرب40سنة السابعة، العدداؿ

   
قياـ اعبنة بتقدًن حلقات دراسية للدبلوماسيُت يف مقر : من ضمن اجملهودات اليت قامت هبا اللجنة الدكلية يف سبيل نشر القانوف الدكِف اإلنساين نذكر - 

كما نظمت اللجنة يف أكاخر التسعينات برامج نشر مشاهبة   1983ف عاـ   األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كاليت خصصت ؼبنظمة الدكؿ األمريكية بواشنط
 . 26للمزيد راجع أحسن كماؿ، مرجع سابق، ص . للدبلوماسيُت كاؼبوظفُت يف منظمة األمن كاإلرباد الربؼباين الدكِف ك جامعة الدكؿ العربية

   
 .66، ص 2009، مارس 22ؾبلة الفكر الربؼباين جمللس األمة، عدد  نسانية الدكلية،صويلح بوصبعة، ترقية كاحًتاـ القوانُت اإل/ د - 
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التعاون مع اللجان اإلقليمية  -ب 

نوف الدكِف اإلنساين مع اللجاف اإلقليمية سواء على اؼبستوم اإلفريقي أك على اؼبستوم العريب عن طريق تتعاكف اللجنة الوطنية للقا    
عقد لقاءات فيما بينها من أجل تنفيذ كنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتبادؿ ػبربات كالنشاطات ك الدراسات من أجل للتكفل بتنفيذ 

ف اللجنة الوطنية فبثل كزارة العدؿ يف دكرة اإلقليمية للتدريب يف ؾباؿ القانوف الدكِف لذلك بادر عضو ـ 348القانوف الدكِف اإلنساين
كما شارؾ عضو فبثل كزارة العدؿ يف دكرة  حوؿ تقنيات  2009فيفَتم 6جانفي إُف  26اإلنساين اليت عقدت ببَتكت خبلؿ الفًتة 

ك مشاركة عضو  2010جواف  03مام إُف 21القاىرة خبلؿ الفًتة إلقاء احملاضرات ؼبدريب القانوف الدكِف اإلنساين اليت عقدت  ب
 25جانفي إُف  25اللجنة فبثل يف كزارة التكوين اؼبهٍت يف الدكرة التكوينية األكِف يف القانوف الدكِف اإلنساين اليت عقدت ببَتكت يف 

مارس  29 اإلنساين اليت عقدت ببَتكت خبلؿ الفًتة ك عضو األمانة الدائمة يف الدكرة التكوينية الثانية للقانوف الدكِف 2010فيفرم 
كذا مشاركة عضويُت من اللجنة يف اؼبؤسبر العاؼبي الثالث للجاف الوطنية اؼبعنية بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين  2010أفريل  09إُف 

 2010349أكتوبر  29 -27الذم انعقد جبنيف يف أياـ 

 

خاتمة 

. ة الحًتاـ تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كاليت كضعتها ـبتلف ؼبواثيق الدكِفتعددت اآلليات الدكلية كالوطٍت  

لقد خطت اعبزائر خطوة اهبابية بإنشاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ألجل نشر كتفعيل القانوف الدكؿ اإلنساين على     
. زائر لبلتفاقيات  كااللتزامات الدكلية اػباصة بالقانوف الدكِف اإلنسايناؼبستول الوطٍت إذ يعد إنشاء ىذه اللجنة تعبَتا عن امتثاؿ اًف

من خبلؿ دراستنا الحظنا جهود اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين من خبلؿ حضور فبثليها يف اجملتمعات كاؼبنتديات اػباصة    
سيُت كالربؼبانيُت ك العاملُت يف قطاع الصحة كاألطباء كالعاملُت يف بتفعيل القانوف الدكِف بُت ـبتلف فئات اجملتمع  فئات اجملتمع السيا

قطاع اإلعبلـ كالصحافة كقطاع العدالة كالقضاة غَت أنو من نلتمس عدة مبلحظات منها  بشأف عضوية اللجنة الوطنية للقانوف 
اؼبهاـ اؼبكلف هبا االنتظاـ كاالستمرارية كما الدكِف اإلنساين فنجد أف مدة العضوية ىي مدة ثبلثة سنوات ىي مدة قصَتة جدا ألداء 

. أنو من حيث تشكيل اللجنة نبلحظ غياب األساتذة ال سيما األساتذة اعبامعيُت من العضوية

من أجل مواصلة كاستمرار اللجنة يف نشر كتفعيل القانوف الدكِف اإلنساين ينبغي على اللجنة عقد مؤسبرات كطنية كدكلية ككذا أياـ  
ُف مستوم اعبامعات اعبزائرية من أجل اسباـ عملية النشر بُت الطلبة اعبزائريُت دراسية ع

                                                           
   

عبنة كطنية بالسلفادكر من أجل التنفيذ الفعلي للقانوف لدكِف اإلنساين كقد عقدت أكؿ لقاء ؽبا بُت الشلي  يبكن اإلشارة  إُف النموذج األكؿ إلنشاء - 
عميمر / د:صبع عبنة الطوغو ك زمبابوم كبنُت للمزيد راجع 1997أبيدجاف بكوتديفوار خبلؿ سنة كاألرجنتُت  كقامت اللجاف اإلفريقية بعقد اجتماع ؽبا يف 

  .34نعيمة، مرجع سابق، ص
349

ضبر بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية، التقرير السنوم السادس حوؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين علي اؼبستوم العريب، اللجنة الدكلية للصليب األ - 
 .30سابق، ص  مرجع
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اؼبواصلة يف تكوين إطارات متخصصة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كاالستفادة من اػبربات الدكلية يف ىذا اػبصوص ال سيما 
اف الوطنية سواء على الصعيد الوطٍت أك بينها بُت عباف ـبتلف خربات اللجنة الدكلية للصليب األضبر كتكثيف التعاكف بينها كبُت اللج

.  دكؿ العاَف

كضع موقع خاص باللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين عرب االنًتنت، ألجل نشر تقارير كدراسات أعماؿ اللجنة على مستوم 
كِف اإلنساين  اعبمهور كي بتسٍت لكل باحث التطلع على إقبازات اللجنة الوطنية للقانوف الد

حث اللجنة على إعداد برامج تربوية على مستول اؼبدارس ألجل ربسس فئة األطفاؿ بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين ككذا فتح 
زبصصات على اؼبستوم اعبامعات اعبزائرية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين 

مَت عبد القادر كما ينبغي على اللجنة يف اطار مهامها تفعيل أحكاـ ضركرة إشادة اللجنة بالًتاث اعبزائرم السيما إحياء اقبازات األ
.       القانوف الدكِف اإلنساين العريف

    

: قائمة المراجع

الكتب : أوال

  2007اعبامعة اعبديدة، القاىرة إبراىيم أضبد خليفة، الرقابة الدكلية على تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين، دار / د -1

.   2011، دار ىومة للطباعة كالنشر ك التوزيع، اعبزائر  -اعبزء األكؿ -كثائق كأراء-عد اهلل، القانوف الدكِف اإلنساين،عمر س/ د -2

  المذكرات الجامعية: ثانيا

جستَت أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة لنيل شهادة اؼبا-1
 .2011يف القانوف، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 

جعفور إسبلـ ، مبدأ اإلنسانية اؼبطبق على النزاعات اؼبسلحة ذات الطابع الدكِف ، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف، كلية  -2
.  2009ك، اغبقوؽ كالعلـو السياسية، صبعة مولود معمرم تيزم كز

، مذكرة لنيل شهادة (يف الشريعة اإلسبلمية كيف القانوف الدكِف )سعدية زريوؿ، ضباية حقوؽ اؼبدنيُت أثناء النزاعات اؼبسلحة  -3
. 2004،  -تيزم كزك-ؼباجستَت يف القانوف، فرع القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم

المقاالت / ثالثا

أمل يازجي، القانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية ك الواقع، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية / د -1
   167-103، ص ص2004، العدد األكؿ 20كالقانونية، اجمللد 

، 02القانونية ك االقتصادية كالسياسية، عدد عميمر نعيمة، دكر اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف  اإلنساين، اجمللة اعبزائرية للعلـو/ د -2
 .43-07ص ص 2009اعبزائر، 
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، ص 2009، مارس 22صويلح بوصبعة، ترقية كاحًتاـ القوانُت اإلنسانية الدكلية، ؾبلة الفكر الربؼباين جمللس األمة، عدد / د / -3
. 67 -57ص

اإلتفاقيات والمواثيق الدولية / رابعا

   1949أكت  12علقة دبعاملة اؼبرضي كاعبرحى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف، يف اتفاقية جنيف األكِف اؼبت-1

 1949أكت  12اتفاقية جنيف الثانية اؼبتعلقة بتحسُت حاؿ عبرحي كاؼبرضي كالعرقي من القوات اؼبسلحة يف البحار يف -2

 1949أكت  12اتفاقية جنيف الثالثة اؼبتعلقة دبعاملة األسرم يف -3

 .1949أكت  12اقية جنيف الرابعة اؼبتعلقة دبعاملة اؼبدنيُت كقت غبرب، يف اتف-4

 1977الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ اؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية ، لعاـ  -5

. 1977الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، لعاـ  -6

نصوص التشريعية ال/ خامسا

، 1996ديسمرب7مؤرخ يف  96/438، اؼبنشور دبوجب مرسـو رقم 1996دستور اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية لسنة   -1 
 08، الصادر بتاريخ  76، جريدة رظبية عدد ، 1996نوفمرب  28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور اؼبصادؽ عليو يف استفتاء 

 .1996ديسمرب 

، يتعلق بانضماـ اعبزائر إُف الربكتوكولُت اؼبلحقُت باتفاقات جنيف 1989مام  16، مؤرخ يف  68-89رسـو الرئاسي  رقم ـ -2
. 1989مام  17الصادر يف  20غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة،  حريدة رظبية عدد 

طنية للقانوف الدكِف اإلنساين، جريدة ، يتضمن إحداث للجنة الو2008يونيو سنة 4مؤرخ يف  163-08مرسـو رئاسي رقم  -3 
. 2008يونيو  4، صادر يف 29رظبية عدد 

 

تقارير ووثائق دولية / سادسا

ماىو دكر الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف دعم السلم كالقضايا اإلنسانية يف القرف الواحد " اللجنة الدكلية للصليب األضبر  -1
.  1994، جنيف، نوفمرب، ديسمرب،40، السنة السابعة، العددكالعشرين؟، ؾبلة الصليب األضبر الدكِف

شريف علتم ، اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على / اؼبستشار د -2 
معة الدكؿ العربية، ، الصادر عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالتعاكف مع جا2011/ 2010الصعيد العريب لعامي 

www.icrc.org      

اللجنة الدكلية للصليب األضبر، تقرير عن القانوف الدكِف اإلنساين كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، اؼبؤسبر الدكِف اغبادم  -3
 www.icrc.org: اؼبوقع 2011ديسمرب  1فمرب إُف نو 28كالثبلثوف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر، اؼبنظم جبنيف من  

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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اللجنة الدكلية للصليب األضبر، اللجاف الوطنية كاؽبيئات األخرل اؼبعنية بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، قسم اػبدمات  -4 
    2013www.icrc.orgأكت  16االستشارية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين،  

المواقع اإللكترونية 

www.icrc.org 

www.ennaharonline.com 

www.info.algerie.com 

 

  

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.info.algerie.com/
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الوقائية لتفعيل تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني اآلليات 

تلمسان  -جامعة أبوبكر بلقايد  –كلية الحقوق والعلوم السياسية / أستاذ بن عزة حمزة

 

: ملخص

اسية لقواعد الدعامة األس 1977كالربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا لعاـ  1949على مر عقود من الزمن شكلت اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 
القانوف الدكِف اإلنساين، كلكن ىذا ال يعٍت أف قواعد ىذا األخَت بقيت حبيسة يف ىذا اغبد بل طرأ عليها تطور يف ضوء اؼبتغَتات 

 الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، إذ تتابعت النصوص الدكلية بعد ىذه االتفاقيات اليت سانبت يف تشكيل بنياف القانوف الدكِف اإلنساين
حىت ليمكننا التأكيد على أف ىذا الفرع َف يعد ينقصو أف تضاؼ إليو قواعد لتنظيم موضوعاتو، بقدر ما ينقصو كجود آليات فاعلة 

ىذا ما يستدعى إعماؿ آليات للرقابة كاعبزاء كالوقاية من كيبلت اغبركب كضباية األشخاص . لنشر كتطبيق قواعده على الصعيد الوطٍت
كلعل أكؿ ما تقـو بو الدكلة ألجل تفعيل تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين ىو ازباذ اجراءات كقائية لعلها ربد .  الذين يتأثركف هبا

.    من انتهاكات قواعد ىذا القانوف، إذ أف الوقاية ىي أفضل كسيلة إلنقاذ آالؼ األركاح كمنع التدمَت بأقل تكلفة

يف موضوع ىذه اؼبداخلة إشكالية االلتزامات اليت تقع على عاتق الدكلة يف سبيل  نشر قواعد كانطبلقا من ىذه النقطة  أحببت أف أثَت 
 القانوف الدكِف اإلنساين كتعزير ثقافة العمل االنساين قبل كقوع النزاع ، أم التدابَت الوقائية  اؼبتخذة على اؼبستول الوطٍت يف كقت

القانوف الدكِف االنساين ضمن القوانُت كاؼبمارسات الوطنية يف ظل التحوؿ السلم كليس يف زمن اغبرب فقط ألجل ترسيم قواعد 
. اغباصل يف مضامُت كمفاىيم ىذا القانوف

كلغرض اإلجابة على ىذه االشكالية ستتناكؿ اؼبداخلة اعبهود اؼببذكلة يف سبيل نشر قواعد القانوف الدكِف االنساين على اؼبستول 
اؼبداخلة بشكل خاص على طرؽ كآليات النشر اؼبعرفة هبذا القانوف ككاقع كمدل فعالية دكر ىذه الوطٍت كربقيق العلم بو، كتركز 

كتدريب أكلئك الذين عليهم تنفيذه من أجل دخوؿ القانوف حيز التنفيذ، كتكثيف أنشطة النشر أثناء . اآلليات  على نطاؽ كاسع
مث تتعرض بعد ذلك إُف ضركرة . لفعل يف زمن السلم كما يف زمن اغبربالنزاع مع التأكيد على أنبية أف تكوف ىذه األنشطة منفذة با

إدراج قواعد القانوف الدكِف انساين يف اؼبناىج الدراسية اػباصة بالكليات كاؼبدارس العسكرية، كما هبب أف يبتد تدريس قواعد القانوف 
لًتبية على القانوف الدكِف اإلنساين كحفاظا على األمن الدكِف االنساين إُف الكليات كاؼبدارس اؼبدنية، كىذا كلو يصب يف خانة ا

.    اإلنساين

 

: مقدمة

أكؽبما، أف النتيجة اليت . يهدؼ القانوف الدكِف االنساين إُف اهباد حل كسط بُت اعتبارين متناقضُت خبصوص العبلقات العسكرية
كثانيهما، اغبرص . المكانيات الكفيلة لتحقيق مبتغاهيهدؼ إليها كل ؿبارب ىي ربقيق النصر على اآلخر، كلذا كجب إعطائو كل ا
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لذلك فالنزاع اؼبسلح وبتم . على احًتاـ اغبياة االنسانية دبا تقتضيو االعتبارات االنسانية، كذلك بتجنيبها كل أنواع اؼبعاناة غَت اؼبطلوبة
. ضركرة التوفيق بُت الضركرات اغبربية كاؼبقتضيات االنسانية

سبع الدكِف األخذ باذباه يقضي باغبد من كيبلت اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة، كىو عبارة عن قواعد قانونية كىذا ما حتم على اؼبج
هتدؼ إُف ضباية االشخاص اؼبتضررين فبا ينجم عن تلك النزاعات من آالـ كأضرار، كما يهدؼ إُف ضباية اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا 

قو على تسمية ىذا القسم من القانوف الدكِف بداية بقانوف اغبرب، مث قانوف النزاعات كدأب الف. عبلقة مباشرة بالعمليات العسكرية
اليت  1907ك  1899كيتكوف ىذا القانوف من اتفاقييت الىام لعاـ . اؼبسلحة، قبل اف يطلق عليو مصطلح القانوف الدكِف االنساين

كبركتوكوالهتا االضافية لعاـ  1949ت جنيف األربعة لعاـ كضعت قيود على سَت العمليات العسكرية كسلوؾ اؼبتحاربُت، كمعاىدا
كبالتاِف شكلت ىذه االتفاقيات . كاليت جاءت غبماية اعبرحى كاؼبرضى كاألسرل كضباية اؼبمتلكات كاألعياف اؼبدنية 2005ك 1947

غَت . رات اغبربية كاالعتبارات االنسانيةمنظومة قانونية مًتابطة غايتها اغبد من آثار اغبركب كإقرار شكل من أشكاؿ التوازف بُت الضرك
أف كجود االتفاقيات يف حد ذاتو ال يكفي بل البد من أف تقـو الدكؿ األطراؼ يف االتفاقيات السابقة بتفعيل آليات كازباذ اجراءات 

عيد الوطٍت كيف كقت تشريعية كإدارية نصت عليها ىذه االتفاقيات من أجل ضماف تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين على الص
. السلم كما يف كقت اغبرب

كيعد تطبيق القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت كيف كقت السلم من أىم اشكاؿ تطبيق ىذا القانوف، نظرا ألف توعية اجملتمع 
نزاعات مسلحة يف  الدكِف كتعريفو بويبلت اغبركب كآثارىا اػبطَتة اليت يصعب اصبلحها، أفضل كسيلة لتفادم كقوع حركب

ذلك أف تطبيق أحكاـ القانوف . اؼبستقبل، باعتبار أف الوقاية خَت طريق ؼبنع كقوع النزاعات، كإف كقعت فاػبركج منها بأقل تكلفة
الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت ال يعٍت التقيد بأحكامو أثناء كطيس اؼبعارؾ فحسب، بل هبب االستعداد لذلك زمن السلم عن 

.  ؽ تفعيل آليات اصطلح على تسميتها باآلليات الوقائيةطرم

كللوقوؼ على مفهـو كمضموف ىذه اآلليات اليت هبب تفعيلها على الصعيد الوطٍت من أجل ضماف التطبيق اعبيد لقواعد القانوف 
: الدكِف االنساين، سيتم اتباع اػبطة االتية

قانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني   البيئة القانونية الالزمة لتطبيق ال:  المطلب األول

كيفية تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني : الفرع األول

اؼبوافقة كاالنضماـ إُف االتفاقيات  : أوال               

داخلي  تطبيق القواعد العرفية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين يف القانوف اؿ: ثانيا               

االجراءات التشريعية لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني : الفرع الثاني

االلتزاـ بإصدار التشريعات الضركرية لتنفيذ القانوف الدكِف االنساين : أوال               

نوف القضاء العسكرم  تضمُت قواعد القانوف الدكِف االنساين كاتفاقيات جنيف يف قا –1                    

ذبرًن انتهاكات القانوف الدكِف االنساين يف قانوف العقوبات  _ 2                    
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إقرار مبدأ االختصاص العاؼبي للقضاء الوطٍت يف معاقبة انتهاكات القانوف الدكِف االنساين : ثانيا               

القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني  االجراءات الوقائية الالزمة إلنفاذ: المطلب الثاني

 االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي االنساني : الفرع األول

النشر االجبارم يف اعبريدة الرظبية للدكلة كاؼبخصصة لنشر القوانُت  :أوال              

  النشر يف كسائل اإلعبلـ اؼبكتوبة كاؼبسموعة كاؼبرئية :ثانيا              

التدريب في مجال تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي االنساني  : الفرع الثاني

االشخاص اؼبؤىلوف   :أوال              

اؼبستشاركف القانونيوف  :ثانيا              

إدراج قواعد القانون الدولي االنساني في المناىج الدراسية : الفرع الثالث

  

ونية الالزمة لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني البيئة القان: المطلب األول

يكتسي تنفيذ القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت أنبية كبَتة يف ظل كجود معاىدات مهمة يف ىذا اجملاؿ، خاصة ؼبا تتضمنو 
اصبة عن النزاعات اؼبسلحة عن طريق اؼببادرة ىذه اؼبعاىدات من قواعد ذات طبيعة خاصة، هتدؼ إُف التخفيف من حدة اآلالـ الن

بأسرع ما يكمن لتوفَت اغبماية كتقدًن اؼبساعدات البلزمة للفئات اؼبشمولة باغبماية، كذلك عن طريق تفعيل كجود آليات ككسائل 
. تسهر على التطبيق اعبيد ؽبذه القواعد

ع التعهد بتنفيذ قواعد يف كقت اغبرب من أىم االلتزامات اليت تستتبكيعد االلتزاـ بتفعيل ىذه اآلليات كالتدابَت يف كقت السلم كما 
القانوف الدكِف االنساين، ذلك ألنو من غَت اؼبمكن انفاذ قواعد القانوف الدكِف االنساين يف أرض الواقع ماَف توجد آليات تسهر على 

فبل  ضماف تنفيذه، فما أكثر أحكاـ القانوف الدكِف االنساين حُت نعدىا، كلكن إذا افتقرت إُف آليات تطبيق تسهر على تنفيذىا
". نص ال يفي بعهده اسوء من غيابو "  René kassin، أك كما يقوؿ 350فائدة من كجودىا

من  26كأماـ كاقع كثرة النزاعات اؼبسلحة أصبح من الضركرم تطبيق القانوف الدكِف االنساين على اؼبستول الوطٍت، عمبل بنص اؼبادة 
مت احًتاـ نصوص القانوف الدكِف االنساين الواردة يف اؼبعاىدات تلقائيا دكف إذ من غَت اؼبمكن أف م. 351اتفاقية فينا لقانوف اؼبعاىدات

.  أف تتدخل صراحة جهود كطنية هبدؼ تنفيذ كدعم تدابَت التطبيق

كيفية  تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني : الفرع األول

                                                           
   

اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ فٟ ػٛء اٌزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌّؼبطش، ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح ِبخغز١ش فٟ  رٕف١ز١ٌبد آازغٓ وّبي،  - 

 .     .، ص    ، و١ٍخ اٌسمٛق خبِؼخ ٌِٛٛد ِؼّشٞ ر١ضٞ ٚصٚ، اٌدضائش، -فشع لبْٔٛ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ -اٌمبْٔٛ
   

ْ رٕفز٘ب االؽشاف أاس٠خ اٌّفؼٛي االؽشاف ف١ٙب ٠ٚدت ٞ ِؼب٘ذح طأرٍضَ : ٔٗ أل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ػٍٝ ِٓ ارفب   رٕض اٌّبدح  - 

.  ثسغٓ ١ٔخ
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تتخذ الدكؿ كل التدابَت كاالجراءات اليت من شأهنا ضماف احًتاـ قواعد يقصد بتطبيق القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت أف 
قواعد القانوف الدكِف -كهبب أف ال يقتصر تطبيق ىذه القواعد . 352القانوف الدكِف االنساين كنفاذه يف نظامها القانوين الداخلي

. كقت السلم كخارج مناطق القتاؿ على كقت اغبرب كأماكن النزاع فقط، بل يتعُت ازباذ ىذه التدابَت يف -االنساين

كتعد اشكالية تطبيق كنفاذ القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت امتداد ؼبسألة قديبة يف القانوف الدكِف ىي اشكالية ربديد 
مذىب ثنائية القانوف : العبلقة بُت القانوف الدكِف العاـ كالقانوف الداخلي، كاليت يتنافس يف ربديدىا مذىباف اساسيُت معركفُت نبا

. كمذىب كحدة القانوف

كيف القانوف الدكِف االنساين فإف مسألة تطبيق قواعده على الصعيد الوطٍت ال زبرج عن إطار االشكالية السابقة باعتبار أف القانوف 
كف الدكِف االنساين انطباقا مباشرا يف الدكِف االنساين فرع من فركع القانوف الدكِف العاـ، حيث تنطبق االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة بالقاف

القانوف الداخلي دبجرد التوقيع كالتصديق عليها من السلطات الدستورية اؼبختصة، طبقا للمذىب الراجح يف ربديد العبلقة بُت القانوف 
. الدكِف العاـ كالقانوف الداخلي

انونية الداخلية للدكؿ من أجل سن تشريعات كاجراءات كفيلة كقد أحالت اتفاقيات جنيف األربعة يف العديد من النقاط إُف النظم الق
بتطبيق القانوف الدكِف االنساين، كيكوف ىذا منوطا باألطراؼ اؼبتعاقدة يف اؼبواثيق اؼبنظمة لو بصفة عامة، كاألطراؼ اؼبتنازعة بصفة 

. 353قانوف الداخليخاصة، كال يتأيت ذلك إال عن طريق تطبيق اتفاقيات القانوف الدكِف االنساين يف اؿ

: كيتم تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين يف القانوف الداخلي بدخوؽبا حيز النفاذ على مستول اقليم الدكلة، كذلك عن طريق

  اؼبوافقة كاالنضماـ اُف االتفاقيات: أوال

رد التصديق الذم يعترب تعهدا بضماف يتم ذلك عن طريق تصديق الدكؿ على اتفاقيات جنيف األربعة كبركتوكوالهتا االضافية، كدبج
احًتاـ ىذه االتفاقيات من جانب كل منها، تعرب الدكؿ عن رغبتها ك ارتضاىا االلتزاـ باالتفاقيات الدكلية اػباصة بالقانوف الدكِف 

. 354-ظبو اؼبعاىدات الدكلية على القانوف الوطٍت-االنساين عمبل دببدأ يف القانوف الدكِف ىو 

. الدكلة باتفاقيات القانوف الدكِف االنساين كتصبح جزءا من قانوهنا الداخلي، كتتقيد هبا كافة سلطاهتا كأفرادىا كبالتاِف تلتـز

  تطبيق القواعد العرفية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين يف القانوف الداخلي: ثانيا

أهنا نشأت من خبلؿ عادات كاعراؼ اغبرب اليت تعارفت إف غالبية قواعد القانوف الدكِف االنساين ىي قواعد ذات أصل عريف، أم 
فحركة إبراـ االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين جاءت لتقنُت القواعد العرفية اليت . 355عليها الدكؿ اؼبتحاربة عرب الزمن

                                                           
   

، داس اٌّغزمجً  د١ًٌ ٌٍزطج١ك ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌٛؽٕٟ، ٔخجخ ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّزخظظ١ٓ، ؽ_ ػٍزُ شش٠ف، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ - 

 .   .، ص    ِظش،  -اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح 
   

.    .، ص    االسدْ،  -، داس ٚائً ٌٍٕشش، ػّبْ اٌؼٕجىٟ ٔضاس، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ، ؽ - 
   

ًِ ا١ٌبصخٟ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ٚلبْٔٛ إٌضاػبد اٌّغٍسخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌٛالغ، ِدٍخ دِشك ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ، أ - 

 .   .، ص د، اٌؼذ    ،   اٌّدٍذ 
   

ْ، .ط.ِظش، د -، ِٕشأح اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ ، ج-اٌدّبػخ اٌذ١ٌٚخ -ػجذ اٌس١ّذ ِسّذ عبِٟ، اطٛي اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ - 

 .   .ص
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اؼبتعلقتُت باحًتاـ قوانُت كاعراؼ اغبرب الربية،  1907ك  1899اعتادت الدكؿ اؼبتحاربة على اتباعها بداية من اتفاقييت الىام لسنة 
.  2005كالربكتوكوؿ االضايف الثالث لسنة  1977كالربكتوكولُت االضافيُت لسنة  1949كصوال إُف اتفاقيات جنيف االربعة لسنة 

لداخلي دبجرد اكتماؿ عناصر كأركاف فالقواعد الدكلية العرفية ىي دبثابة القواعد القانونية اؼبلزمة، كتنطبق بصفة مباشرة يف القانوف ا
القاعدة العرفية، كمرد ذلك أهنا نابعة من سلوكيات الدكؿ اليت اعتادت عليها دبحض ارادهتا كاقتنعت بإلزاميتها ككجوب اتباعها كإال 

ملـز عبميع الدكؿ ىو ذك أثر مطلق أم  -العرفية-مع االشارة إُف أف ىذا النوع من القواعد . 356يًتتب عليها جزاء جراء ـبالفتها
اليت اشًتكت يف تكوين القاعدة العرفية أك اليت َف تشًتؾ فيها، بعكس القواعد االتفاقية اليت ؽبا أثر نسيب أم تطبيقها مقصور على 

. الدكؿ اليت انضمت االتفاقية

مامها التفاقيات القانوف الدكِف االنساين، ككنتيجة ؼبا سبق فإف قواعد القانوف الدكِف االنساين ملزمة عبميع الدكؿ بغض النظر عن انض
كبذلك تلتـز باتباع قواعد كاعراؼ اغبرب كعدـ االعتداء على اؼبرضى كاعبرحى كأسرل اغبرب، كما تلتـز حبماية اؼبدنيُت كعدـ 

. استهدافهم يف اؽبجـو من نساء كأطفاؿ كطواقم طبية كصحفية

ك  1949ية اؼبفعوؿ حىت قبل تقنينها كتضمينها يف اتفاقيات جنيف االربعة لعاـ فهذه كلها التزامات كانت قواعد عرفية ملزمة سار
النظاـ االساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، كعلى ىذا االساس مت اقامة احملاكمات اليت جرت بعد اغبرب العاؼبية الثانية عن جرائم 

. 357اغبرب مثل ؿبمة نورمبورج كطوكيو

يعية لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني االجراءات التشر: الفرع الثاني

 إف االلتزاـ بقواعد القانوف الدكِف االنساين ال يعٍت ؾبرد التصديق على اتفاقيات جنيف األربعة كالربكتوكوالت االضافية، بل البد على
باشرا يف قانوهنا الداخلي، كمن ىذه االجراءات الدكؿ ازباذ اجراءات ؿبددة عبعل قواعد القانوف الدكِف االنساين تنطبق انطباقا ـ

 االلتزاـ بإصدار التشريعات الضركرية لتنفيذ قواعد القانوف الدكِف االنساين، كمنح القضاء الوطٍت االختصاص العاؼبي دبعاقبة انتهاكات
. من اتفاقية جنيف األكُف 49ك  45كىذا تطبيقا لنص اؼبادتُت . القانوف الدكِف االنساين

 االلتزام بإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدولي االنساني :أوال

إدخاؿ قواعد القانوف الدكِف االنساين يف القانوف الداخلي، فطبقا لنص اؼبادة األكُف اؼبشًتكة يف صبيع اتفاقيات : كيتم ذلك عن طريق 
كِف االنساين يف القانوف الوطٍت عن طريق ازباذ تدابَت التشريعية جنيف األربعة، من كاجب االطراؼ اؼبتعاقدة إدخاؿ قواعد القانوف الد

البلزمة لفرض عقوبات جزائية فعالة على االشخاص الذين يقًتفوف أك يأمركف باقًتاؼ اؼبخالفات اعبسيمة الواردة يف ىذه االتفاقية، 
.  انوف القضاء العسكرم كقانوف العقوباتكال يبكن ذلك إال عن طريق دمج ىذه القواعد يف القانوف الداخلي بتضمينها يف ؽ

تضمُت قواعد القانوف الدكِف االنساين كاتفاقيات جنيف يف قانوف القضاء العسكرم   –1

                                                           
   

 .   -   .ػجذ اٌس١ّذ ِسّذ عبِٟ، اٌّشخغ اٌغبثك، ص - 
   

ؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ اٌسمٛق، خبِؼخ ث١شٚد اٌؼشث١خ، اٌس١ّذٞ ازّذ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ٚاٌّسىّخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ، اٌُ - 

 .   .، ص    ٌجٕبْ،  -ِٕشٛساد زٍجٟ اٌسمٛل١خ ، ث١شٚد
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باعتبار أف قواعد اغبرب زباطب القوات اؼبسلحة مباشرة فهي أكُف بتنفيذ اتفاقيات جنيف األربعة، كبالتاِف االلتزاـ بقوانُت كاعراؼ 
اؼبتعلقة حبماية اؼبدنيُت، كتزفَت الرعاية الصحية ألسرل اغبرب كاعبرحى كاؼبرضى كعدـ استهدافهم بعدكاف اك اغبرب كخاصة تلك 

.  358تعريضهم للخطر

فمع أف قواعد القانوف الدكِف االنساين قد كردت يف االتفاقيات كىي تنطبق بصورة مباشرة يف القانوف الداخلي دبجرد التصديق عليها، 
اؼبشرع اغبرص على تضمُت تلك القواعد يف قانوف القضاء العسكرم ألف  إال أنو البد على

القوات اؼبسلحة ىي اؼبعنية بتنفيذىا، نظرا ألف معظم االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف االنساين ربدث من رجاؿ القوات  
  كلذلك هبب أف يوضح ؽبم اػبط الفاصل بُت كاجبهم يف الدفاع عن كطنهم، كبُت. اؼبسلحة

. كاجبهم يف عدـ االعتداء على اؼبدنيُت كغَت اؼبقاتلُت كلو كانوا ينتموف لؤلعداء، بل ضبايتهم كتقدًن يد العوف اؼبادم كالصحي ؽبم

ذبرًن انتهاكات القانوف الدكِف االنساين يف قانوف العقوبات  _ 2

قواعد اليت كردت يف تلك اؼبعاىدة، بل يتعُت على يف بعض ليس كافيا أف تكوف الدكلة طرفا يف معاىدة دكلية حىت يبتثل أفرادىا اُف اؿ
كلبص بالذكر القانوف اعبنائي عن . االحياف أف تتخذ السلطات اؼبعنية تدابَت مبلئمة لتحويل تلك القواعد التعاقدية إُف قانوف كطٍت

. طريق تضمُت التزامات القانوف الدكِف االنساين كانتهاكاهتا يف صلب قانوف العقوبات

كربقيقا ؼببدأ الشرعية الذم . لك هبدؼ توسيع نطاؽ التجرًن كالعقاب كمشولو كل طوائف اجملتمع سواء عسكريُت كمدنيُت أك غَتىمكذ
كىو ما يعٍت . يقرر ال جريبة كال عقوبة إال بنص، كإعطاء فرصة للقضاء الوطٍت يف مكافحة ىذه اعبرائم كؿباكمة من يرتكبها كعقابو

العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية لرعايا تلك الدكؿ كخاصة القادة ك اؼبسؤكلُت بسبب عجز القضاء الوطٍت عن ذبنب مبلحقة اؼبدعي 
. 359حاكمة مرتكيب اعبرائم الدكلية

 اقرار بمبدأ االختصاص العالمي للقضاء الوطني في معاقبة انتهاكات القانون الدولي االنساني  :ثانيا

اكم الوطنية التصدم لبلنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف االنساين كؿباكمة مرتكبيها مهما للمح 360يتيح مبدأ االختصاص العاؼبي
، كأينما كاف اؼبكاف الذم ارتكبت فيو االنتهاكات، كيتم ذلك بتكريس ىذا اؼببدأ -عسكرية اك مدنية-كانت جنسياهتم أك صفتهم 
. يف التشريعات اعبنائية الوطنية

من اتفاقيات جنيف األربعة على التواِف، حبيث تلـز  146 -129 -50 -49صاص العاؼبي يف اؼبواد كقد مت النص على مبدأ االخت
ىذه النصوص الدكؿ إما دبقاضاة مرتكيب اؼبخالفات اعبسيمة أك بتسليمهم لطرؼ آخر  

. ت من العقابمن أجل ؿباكمتهم أيا كانت جنسيتهم أك اؼبكاف الذم ارتكبت فيو ىذه اعبرائم سعيا يف حملاربة االفبل

                                                           
   

د٠غّجش،   –   اٌؼٕضٞ سش١ذ زّذ، ِؼزمٍٛ غٛأزٕبِٛ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ِٕٚطك اٌمٛح، ِدٍخ اٌسمٛق، خبِؼخ اٌى٠ٛذ، اٌغٕخ - 

 .  .، ص اٌؼذد
   

 .    .، ص    ش١ذ زّذ، ِسبوّخ ِدشِٟ اٌسشة فٟ ظً لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، ِدٍخ اٌسمٛق، خبِؼخ اٌى٠ٛذ، ِبسط اٌؼٕضٞ س - 
   

ِبَ ِسىّخ ِىبْ اٌمجغ ػ١ٍٗ أ٠ب وبْ اٌّىبْ اٌزٞ اسرىجذ أعٕبد االخزظبص ثّسبوّخ اٌّدشَ ئ: لظذ ثبالخزظبص اٌمؼبئٟ اٌؼبٌّٟٞ - 

 . ٌٝ ردش٠ُ اٌمبْٔٛ االخٕجٟ ِٓ ػذِٗئثٙب اٚ اٌّدٕٟ ػ١ٍٗ، ٚدْٚ إٌظش ِشرهف١ٗ اٌدش٠ّخ، ٚثظشف إٌظش ػٓ خٕغ١خ 
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ف كيستلـز لتطبيق ىذا اؼببدأ أف توائم الدكؿ تشريعاهتا مع االتفاقيات الدكلية يف ىذا الشأف، فبل بد من كجود قواعد قانونية دكلية سبك 
هتاكات الدكلة من االستناد اليها يف ذبرًن االفعاؿ، اضافة إُف كجود قواعد كطنية تتيح للقضاء الوطٍت التحرؾ من خبلؽبا لقمع االف

. 361الدكلية كطنيا

كاغبقيقة أف مبدأ االختصاص العاؼبي جاء لسد الثغرة القانونية اؼبتمثلة يف عدـ كجود اختصاص قضائي جنائي دكِف متماسك يبكنو 
ثغرة نظرا ؿباربة افبلت اجملرمُت من العقاب أينما كانوا، كحىت مع نشأة احملكمة اعبنائية الدكلية َف تتمكن ىذه االخَتة من سد ىذه اؿ

. لتقييد اختصاصاهتا كطرؽ ربريك الدعول فيها بالعديد من العوائق القانونية ككاقعية، فبا جعل أنبية مبدأ االختصاص العاؼبي تتزايد

التدابير الوقائية الالزمة إلنفاذ القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني  : المطلب الثاني

ة القانونية الدكلية أيا كانت، إال إذا ارتضت الدكؿ االلتزاـ هبا كرغبت يف تنفيذىا، فقبوؿ الدكؿ ال يبكن أف تتحقق الفعالية للقاعد
التفاقيات جنيف يدؿ على امكانية اعتماد قواعدىا يف صبيع األحواؿ كال تقتصر ىذه األحواؿ يف زمن اغبرب فهناؾ التزامات شىت 

.  الت اغبركب كضباية االشخاص الذين يتأثركف هباتتحملها الدكؿ يف كقت السلم من أجل التخفيف من كم

كألجل تفعيل تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين تقـو الدكلة أكؿ ما تقـو بازباذ تدابَت كقائية لعلها ربد من انتهاكات قواعد ىذا 
. 362القانوف، اذ اف الوقاية افضل كسيلة النقاد آالؼ االركاح كمنع التدمَت بأقل تكلفة

بالتدابَت الوقائية حبكم أهنا تتخذ يف زمن السلم كقبل بدأ النزاع، كتشمل ىذه التدابَت اليت يوليها القانوف الدكِف االنساين أنبية  كظبيت
نشر قواعد القانوف الدكِف االنساين، كالتدريب يف ؾباؿ تنفيذ كاحًتاـ قواعد القانوف الدكِف االنساين، : كبَتة الحًتاـ احكامو كمبادئو

. افة اُف إدراج قواعده يف اؼبناىج الدراسيةبإض

 االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي االنساني : الفرع األول

 من البديهي أف معرفة قواعد القانوف الدكِف االنساين ضركرة ال ؿباؿ منها ؼبن أراد الوقاية من االنتهاكات اليت تطرأ يف اؼبستقبل على
دكِف االنساين يف الواقع العملي مرىوف حبشد كبَت من االشخاص على مستويات اجملتمع كافة، فكيف فتنفيذ القانوف اؿ. ىذا القانوف

ؿ لنا أف نتوقع إذف أف ربظى قواعده باالحًتاـ أك أف يدرؾ أحد اعبنود مثبل أف االكامر الصادرة إليو بقتل أسرل اغبرب اك اؼبدنيُت العز
، كذلك عن طريق القوانُت كاللوائح كالقرارات الوطنية 363علومات كافية على أكسع نطاؽىي أكامر غَت مشركعة ماَف يكن قد مت نشر ـ

. اليت تلعب دكرا بارزا يف استقباؿ القانوف الدكِف االنساين

تتعهد االطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف :  " ، بأف364كقد قضت اتفاقيات جنيف األربعة دبوجب نصوص متطابقة يف كل االتفاقيات
كيكوف االلتزاـ بالنشر من ". ىذه االتفاقيات على اكسع نطاؼ فبكن يف بلداهنا يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب  تنشر نصوص

خبلؿ ازباذ التدابَت اؼبناسبة خارج نطاؽ النزاع اؼبسلح كيف كقت السلم، حبيث يتيح ذلك أف يلم كل االشخاص اؼبدنيُت كالعسكريُت 

                                                           
   

 -زّش، اٌمب٘شحٚي، اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األدٌٟٚ االٔغبٟٔ اٌؼشفٟ، اٌّدٍذ األ٠ٌٛضدٚصٚاٌذ ثه، اٌمبْٔٛ اي –خْٛ ِبسٞ ٕ٘ىشرظ  - 

 .    -   .، ص    ِظش، 
362- olivier DUBOIS, Réunion d’experts sur les commissions ou autres instances chargées  de la mise en œuvre de droit international humanitaire sur le plan 
national, Genève, 23-25 octobre, 1996, R.I.C.R, N° 824, Vol 79, 1997, p.198.       
363- Maurice torrelli, le droit international humanitaire, Deuxième édition, pressées Universitaires de France, 1989, p.101.     

   
. ، ِٓ ارفبل١بد خ١ٕف االسثغ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ    ،    ،   ،   ٔظش اٌّٛاد أ - 
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خاصة فئة العسكريُت اليت تعد ـباطبة بصورة مباشرة هبذه القواعد، حبيث يلتزموف باحًتاـ كتطبيق بقواعد القانوف الدكِف االنساين، 
. قوانُت كاعراؼ اغبرب أثناء نشوب النزاعات اؼبسلحة اليت يشًتكوف يف القتاؿ فيها

يقعوا ربت طائلة احملاكمة عن ارتكاب كما اف االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف االنساين ضركرم للقادة كاغبكاـ كاؼبسؤكلُت ايضا حىت ال 
.  365جرائم دكلية

ية كما أف العلم بالقانوف الدكِف االنساين أمر جوىرم لؤلفراد كاؼبدنيُت العاديُت شأهنم شأف اؼبقاتلُت، حيث أهنم يعتربكف الفئات احملم
كافة حقوقهم كالتزاماهتم، فيعرفوف ماؽبم من حقوؽ بقواعد القانوف الدكِف االنساين كلذا فالعلم بو من قبلهم من شأنو ربقيق الدراية ب

. كما عليهم من التزامات ككاجبات

:  كربقيق االلتزاـ بنشر قواعد القانوف الدكِف االنساين يتم عن طريق ما يلي

  النشر االجباري في الجريدة الرسمية للدولة والمخصصة لنشر القوانين :أوال

ؿ إبراـ االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين يتم نشرىا يف اعبريدة الرظبية اليت تنشر من اؼبعلـو أنو بعد االنتهاء من مراح
كىذا النشر إجراء ضركرم كالـز حىت يتحقق . فيها القوانُت بعد التوقيع كاؼبصادقة عليها من طرؼ السلطات اؼبختصة طبقا للدستور

. لداخلي للدكلةعلم الكافة هبا كتصبح نافذة يف القانوف ا

  النشر في وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية :ثانيا

اإلعبلـ ىو عامل أساسي يف توعية اعبمهور كحشد نبمو، كلذلك كجب تبٍت معايَت جديدة كطرؽ حديثة عبعل اغبصوؿ على 
. اؼبعلومات سهبل، كلن يتوفر ذلك إال بدكر حقيقي كفعاؿ لوسائل اإلعبلـ

ف االطبلع على اعبريدة الرظبية ىو إجراء قانوين كاجب أكثر منو كسيلة للعلم كالنشر الذم يتحقق أكثر عرب كسائل اإلعبلـ كباعتبار أ
ح األكسع انتشارا كأكثرىا رغبة يف تقبل االفراد ؽبا، كاليت ؽبا دكر حيوم يف ؾباؿ نشر مبادئ القانوف الدكِف االنساين كالتعريف بو كفض

عية كاالقتناع كالتأثَت على أصحاب القرار كعلى الرأم العاـ الداخلي كاػبارجي يف ؾباؿ احًتاـ القانوف الدكِف االنتهاكات كالتو
.  االنساين

كخَت دليل على ذلك ما تلعبو كسائل اإلعبلـ من فضح االنتهاكات يف فلسطُت كغَتىا من مناطق العاَف حىت أصبحت نتيجة ىذا 
ة لبلنتهاؾ، كقد يكوف الصحفي ىو الشاىد األكؿ على ىذه االنتهاكات، كمن بُت أكؿ الضحايا الدكر اػبطَت الذم تقـو بو عرض

. 366الذين يسقطوف يف النزاعات اؼبسلحة

التدريب في مجال تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي االنساني  : الفرع الثاني

                                                           
   

 .   .،  ص    ِظش،  -، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح زغٓ عؼ١ذ ػجذ اٌٍط١ف، اٌّسىّخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ، ؽ - 
   

زّش إٌّؼمذ خالي اٌٙالي األ ٚي ألخٙضحاٌؼٍّٟ األ خالي، ا١ٌبد رٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ، ٚسلخ ػ١ٍّخ ِمذِخ ٌٍٍّزمٝثطب٘ش ثٛ - 

 .  .، اٌش٠بع، ص    خبٔفٟ     - فزشح 
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ين ىو حلقة مهمة من حلقات تطبيق القواعد اؼبستحدثة ؽبذا الشك أف تدريب اشخاص مؤىلُت يف ؾباؿ تنفيذ القانوف الدكِف االنسا
القانوف سعيا يف نشر الوعي القانوين كتعميق العمل االنساين كهتيئة كوادر قانونية كقضائية ـبتصة يف ؾباؿ القانوف الدكِف االنساين، 

. اؼبسلحة كيتعلق األمر بتكوين شروبة معينة تساىم يف تقدًن االستشارات كتأىيل أفراد القوات

من الربكتوكوؿ االكؿ على انو يف حالة السلم تقـو الدكؿ االطراؼ دبساعدة من اعبمعيات الوطنية   6كنصت اؼبادة 

للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر بإعداد عاملُت مؤىلُت بغية تقدًن العوف كاؼبعلومات الكافية لتسهيل تطبيق القانوف الدكِف االنساين، 
باؼبسانبة يف تكوين اؼبستشارين القانونيُت كاؼبسانبة يف االعماؿ العامة اؼبتعلقة بالنشر على  367شخاص اؼبؤىلوفكما يقـو ىؤالء اال

. الصعيد الوطٍت

  االشخاص المؤىلون :أوال

داف ينطبق كصف االشخاص اؼبؤىلوف على أساتذة القانوف الدكِف االنساين كالعاملُت على نشره كالطلبة الباحثُت اؼبتخصصُت يف مي
القانوف الدكِف االنساين، حبيث تقـو الدكؿ زمن السلم دبساعدة اعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر بإعداد عاملُت 

. مؤىلُت بغية تسهيل تطبيق ىذا القانوف

ء العاملُت القياـ بنشاطات نشر كما تلتـز الدكؿ بوضع قائمة للعالُت اؼبؤىلُت كإعبلـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر هبا، كيكمن ؽبؤال
 القانوف الدكِف االنساين دبساعدة اغبكومات يف عملية اقًتاح التدابَت البلزمة للتنفيذ كاؼبواءمة التشريعية، إضافة إُف ترصبة النصوص

. 368االتفاقية كلفت االنتباه للعمل الوقائي السلم يف حاالت السلم خاصة

إُف اؼبركز القانوين للعاملُت اؼبؤىلُت، فبا أدل ببعض اػبرباء القانونيُت اؼبشاركُت يف أعماؿ اؼبؤسبر  كيبلحظ اف اؼبادة اؼبذكورة َف تتطرؽ
إُف القوؿ أنو من اؼبناسب أف يبنح ؽبؤالء االشخاص مركز اؼبوظفُت الدبلوماسيُت، أك  1972التحضَتم للقانوف الدكِف االنساين عاـ 
. لقضاء اعبنائي الوطٍت للدكلة اغباميةعلى األقل اعفاءىم من اػبضوع لوالية ا

 المستشارون القانونيون :ثانيا

من الربكتوكوؿ االضايف  82إف نظاـ اؼبستشارين القانونيُت يف القوات اؼبسلحة نظاـ حديث نسبيا، كقد كرد النص عليو يف اؼبادة 
. القانوف الدكِف االنساين زمن السلم كزمن اغبرب األكؿ، كتتمثل مهمتهم يف تقدًن اؼبشورة للقادة العسكريُت بشأف اساليب تطبيق

كهبب أف يكوف اؼبستشاركف القانونيوف على قدر عاؿ من التخصص كاػبربة نظرا لصعوبة اؼبهمة بالنسبة للقادة العسكريُت كدكرىم يف  
كاؼبمتلكات احملمية كشارات اغبماية منع كقوع انتهاكات القانوف الدكِف االنساين، فبا يستدعي احاطتهم باألكضاع القانونية لؤلشخاص 

كال يهم أف يكوف اؼبستشاركف القانونيوف ضباطا تدربوا تدريبا قانونيا اك قانونيُت تدربوا تدريبا عسكريا اؼبهم اف يكونوا . بشكل دقيق
. 369ؽبم ثقافة قانونية يستطيعوف من خبلؽبا اداء مهامهم على احسن كجو

                                                           
   

ثؼشٚسح اٌؼًّ  ٚاٌزٞ ؽبٌت     زّش اٌزٞ أؼمذ فٟ ػبَ ْ لشاس اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ٌٍظ١ٍت األفىشح اٌؼب١ٍِٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ َ ٔجثمذا - 

 .ػٍٝ رى٠ٛٓ اشخبص لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ ِدبي ٔشش لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ
   

 -رخظض اٌمبْٔٛ اٌدٕبئٟ اٌذٌٟٚ، و١ٍخ اٌسمٛق –خّبي سٚاة، اٌٛػغ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّمبرً فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ، ِزوشح ِبخغز١ش  

 .   .، ص    خبِؼخ عؼذ دزٍت، اٌج١ٍذح، 
   

 .   .، ص    ِظش،  -، ِٕشأح اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ ِذ فٙبدح اٌشالٌذح، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ، ؽِر - 
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ىو نشعب القانوف الدكِف االنساين كاتصالو حبقوؿ أخرل من اؼبعرفة  -اؼبستشاركف القانونيوف-كاؼبغزل من االستعانة هبذه الفئة 
، كىو ما يؤدم باستعانة بآراء اىل االختصاص عند اغباجة، كىو أمر أقرتو عدة دكؿ حىت قبل النص عليو يف الربكتوكوؿ  كالعلـو

. العسكرية اليت من كاجبها أيضا معرفة تلك االحكاـاالضايف األكؿ، كذلك على أساس أف فيو تسهيل لعمل القيادة 

إدراج قواعد القانون الدولي االنساني في المناىج الدراسية  : الفرع الثالث

فاعبهل ىو أحد أىم  . ينبثق ىذا االلتزاـ عن االلتزاـ السابق اػباص بضركرة نشر قواعد القانوف الدكِف االنساين
لذلك تلتـز الدكؿ االطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربعة أف تدرج دراسة قواعد القانوف الدكِف ضمن أعداء القانوف الدكِف االنساين، ك

. برامج التعليم العسكرم كاؼبدين لتحقيق علم الناس كالسكاف اؼبدنيُت هبا

عات تدريبية ؽبا كال ينبغي أف يقتصر األمر على ؾبرد االدراج بل هبب أف يشمل ذلك ضركرة تدريسها بالفعل، كضركرة زبصيص سا
كجعل علـو القانوف الدكِف االنساين مادة أساسية يف العلـو العسكرية هبدؼ أف تصبح قواعد القانوف الدكِف االنساين جزءا أساسيا من 

كامر عقيدة اؼبقاتل، الذم عليو أف يدرؾ أف تطبيق كاحًتاـ قواعد القانوف الدكِف االنساين ىي مهمتو االساسية، كليس فقط تنفيذ األ
. إذ أف اسلوبو القتاِف سيقيم كىبضع للمسؤكلية اعبنائية الوطنية كالدكلية إذا ذباكز القواعد االنسانية. العسكرية كأداء كاجبو القتاِف

كىنا تظهر انبية تدريس قواعد القانوف الدكِف االنساين للقوات اؼبسلحة، حيث يدرؾ الفرد فيها ألنو ال هبوز لو االشتباؾ سول مع 
كما وبقق تدريس . ىداؼ العسكرية، كىو ما يعرؼ دببدأ التمييز القانوين أم ضركرة التمييز بُت اؽبدؼ العسكرم كاؽبدؼ اؼبديناال

ؼ القانوف الدكِف االنساين للقوات اؼبسلحة ادراؾ الفرد اؼبقاتل ؼببدأ عدـ االفراط يف استخداـ القوة اؼبضادة أك القوة اليت تتجاكز ىد
. 370كىو ما يعرؼ دببدأ التناسبتنفيذ اؼبهمة، 

كال شك أف تدريس قواعد القانوف الدكِف االنساين هبب أف يشمل القائد كالفرد اؼبقاتل على حد سواء، إذ ينبغي أف يؤخذ يف االعتبار 
ـ اُف ضركرة احًتاـ مبادئ كقواعد القانوف الدكِف االنساين عند اصدار االكامر كادارة اؼبعارؾ كقيادة اؼبقاتلُت يف عملياهتم كتوجيهو

.  القانوف ك تطبيق مبادئو األساسية اؼبتمثلة يف التمييز كالتقييد كالتناسب يف إطار الضركرة العسكرية

بيدا أف ادراج قواعد القانوف الدكِف االنساين يف مناىج التدريس الوطنية هبب أف ال يقتصر على برامج التدريس العسكرية بل هبب أف 
تعليم اؼبدنية كاعبامعات كـبتلف اؼبدارس اؼبدنية، حبيث يتم برؾبة تدريس مادة القانوف الدكِف االنساين يف برامج يبتد إُف منظومة اؿ

كليات اغبقوؽ كبعض التخصصات األخرل ذات الصلة هبذا القانوف كتشجيع البحث العلمي يف ذلك كإثراء اؼبكتبات بإصدارات يف 
لربامج اؼبدرسية يف شكل قصص كرسومات كغَتىا من أجل تربية النشئ على احًتاـ مبادئ ىذا اجملاؿ، كما هبب إدراج قواعده يف ا

. الكرامة االنسانية يف السلم كاغبرب كعلى ثقافة اغبوار كالتسامح

ُف الرغم غَت أنو ما يبلحظ اليـو أف قواعد القانوف الدكِف االنساين ال تظهر إال على كبو ىامشي يف الربامج التعليمية ؼبعظم الدكؿ ع
. من انبيتها

: خاتمة 

                                                           
   

عبعٗ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ع١شج ثٛسخٛا، رذس٠ظ لبْٔٛ إٌضاػبد اٌّغٍسخ ٌٍمٛاد اٌّغٍسخ ٚرذس٠جٙب ػٍٝ رطج١مٗ ٚرٕظ١ّٙب ػٍٝ ا - 

 .   .، ص    طذاس ثؼثخ اٌظ١ٍت االزّش ثبٌمب٘شح، ئاالٔغبٟٔ، 
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يبكن القوؿ أف القانوف الدكِف االنساين أصبح أكثر فركع القانوف الدكِف مشوال من حيث تقنينو، حيث تناكلت أحكامو بالتفصيل 
كف العديد من معظم اعبوانب اؼبتعلقة حبماية األفراد يف حالة النزاع اؼبسلح كإدارة العمليات القتالية، كمن جهة أخرل كرس ىذا القاف

غَت أنو شهد يف اؼبقابل انتهاؾ جسيم التفاقياتو كتزايد خطَت يف األعماؿ . اآلليات الدكلية كالوطنية من أجل تفعيل أحكامو كقواعده
 كىذا اف دؿ على شيء إمبا يدؿ على نقص فعالية. غَت االنسانية كالوحشية اليت ارتكبت أثناء النزاعات اؼبسلحة يف السنوات األخَتة

آليات تنفيذ أحكامو، كذلك يعود ألسباب كثَتة بعضها يعود إُف ضعف اآلليات كعدـ تأقلمها مع النزاعات اغبديثة، كالبعض اآلخر 
.   باألطراؼ اؼبتنازعة، كلذلك البد من السعي لتجديد اليات تطبيق ىذا القانوف

 

:    قائمة المراجع

مراجع باللغة العربية    : أوال

ت تنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة لنيل احسن كماؿ، آليا -1
، كلية اغبقوؽ جامعة مولود معمرم تيزم كزك، اعبزائر، -فرع قانوف التعاكف الدكِف -شهادة ماجستَت يف القانوف

2011    .
، دار 3الصعيد الوطٍت، لببة من اػبرباء كاؼبتخصصُت، طدليل للتطبيق على _ علتم شريف، القانوف الدكِف االنساين  -2

. 2006مصر،  -اؼبستقبل العريب، القاىرة 
. 2010االردف،  -، دار كائل للنشر، عماف1العنبكي نزار، القانوف الدكِف االنساين، ط -3
مشق للعلـو القانونية أمل اليازجي، القانوف الدكِف االنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية كالواقع، ؾبلة د -4

. 1، العدد2004، 20كاالقتصادية، اجمللد 
مصر،  -، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية1، ج-اعبماعة الدكلية -عبد اغبميد ؿبمد سامي، اصوؿ القانوف الدكِف العاـ -5

. ف.س.د
لكلية اغبقوؽ، جامعة بَتكت اغبميدم اضبد، القانوف الدكِف االنساين كاحملكمة اعبنائية الدكلية، اؼبؤسبر العلمي السنوم  -6

.  2005لبناف،  -العربية، منشورات حليب اغبقوقية ، بَتكت
العنزم رشيد ضبد، معتقلو غوانتنامو بُت القانوف الدكِف االنساين كمنطق القوة، ؾبلة اغبقوؽ، جامعة الكويت، السنة  -7

. 4ديسمرب، العدد  –29
.  1991القانوف الدكِف، ؾبلة اغبقوؽ، جامعة الكويت، مارس  العنزم رشيد ضبد، ؿباكمة ؾبرمي اغبرب يف ظل قواعد -8
لويزدكزكالد بك، القانوف الدكِف االنساين العريف، اجمللد األكؿ، اللجنة الدكلية للصليب األضبر،  –جوف مارم ىنكرتس  -9

. 2007مصر،  -القاىرة
. 2004مصر،  -القاىرة ، دار النهضة العربية،1حسن سعيد عبد اللطيف، احملكمة اعبنائية الدكلية، ط -10
بطاىر بوجبلؿ، اليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين، كرقة علمية مقدمة للملتقى العلمي األكؿ ألجهزة اؽببلؿ األضبر  -11

. ، الرياض2012جانفي  11 -9اؼبنعقد خبلؿ فًتة 
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ص القانوف اعبنائي الدكِف، زبص –صباؿ ركاب، الوضع القانوين للمقاتل يف القانوف الدكِف االنساين، مذكرة ماجستَت  -12
. 2006جامعة سعد دحلب، البليدة،  -كلية اغبقوؽ

. 2005مصر،  -، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية1ؿبمد فهادة الشبللدة، القانوف الدكِف االنساين، ط -13
لقانوف سَتج بورجوا، تدريس قانوف النزاعات اؼبسلحة للقوات اؼبسلحة كتدريبها على تطبيقو كتنظيمها على أساسو، ا -14

 . 2006الدكِف االنساين، اصدار بعثة الصليب االضبر بالقاىرة، 
 

 مراجع باللغة الفرنسية: ثانيا
 

1- olivier DUBOIS, Réunion d’experts sur les commissions ou autres instances chargées  de la mise en œuvre de 
droit international humanitaire sur le plan national, Genève, 23-25 octobre, 1996, R.I.C.R, N° 824, Vol 79, 
1997.    

2- Maurice torrelli, le droit international humanitaire, Deuxième édition, pressées Universitaires de France, 1989     
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دراسة فعالية المجتمع المدني في الجزائر في تعزيز ثقافة القانون الدولي 
 االنساني

 3 جامعة الجزائر / رانجة زكية. أ

 

 

: الملخص 

حد اؼبفاىيم اليت ربظى باىتماـ كاسع عرب ـبتلف الدراسات األكاديبية ك اليت تشَت إُف حركة أيعترب مفهـو اجملتمع اؼبدين       
يار نظاـ الثنائية القطبية كزكاؿ دكلة اجتماعية كاسعة عرفها العاَف بداية من منتصف القرف التاسع عشر يف اكركبا ك خاصة بعد انو

الرعاية يف معظم الدكؿ األكركبية ك كذا فشل مبوذج الدكلة الوطنية يف الدكؿ النامية يف ربقيق حلم التنمية الذم ترغب بو شعوب ىذه 
.  الدكؿ 

يتها ك بالنظر إُف األنبية االستثنائية للمجتمع ك من ىذا اؼبنطلق يعترب اجملتمع اؼبدين احد اؼبعاَف األساسية اليت تعطي للمرحلة الراىنة ىو
اؼبدين يف بناء الديبقراطية ك ترسيخها من خبلؿ تنمية حقوؽ اؼبواطنة ك العمل على تكريس حقوؽ اإلنساف ك ذلك من خبلؿ العمل 

ا أنبية بالغة يف تشكيل على التوعية هبذه اؼبفاىيم حيث تعد مؤسسات اجملتمع اؼبدين من أىم مؤسسات التنشئة السياسية اليت لو
قيقو الثقافة السياسية االهبابية ك ربقيق اؼبشاركة السياسية ك بالتاِف استكماؿ البناء الديبقراطي الذم تسعى الدكؿ النامية جاىدة إُف تح

شاط مؤسسات اجملتمع ك منها الدكؿ العربية ك على رأسها اعبزائر اليت تعمل على مواكبة التطورات العاؼبية     ك فتح اجملاؿ إماـ ف
 اؼبدين لتوعية اجملتمع دبختلف فئاتو ك بكل خصوصياتو على اؼبفاىيم األساسية اليت تواكب التطورات العاؼبي منها مفهـو القانوف الدكِف

جنبا إُف جنب مع اإلنساين الذم يهتم حبماية اإلفراد ك حقوقهم إثناء النزاعات اؼبسلحة ك بالتاِف تظهر أنبية اجملتمع اؼبدين يف العمل 
.  مؤسسات الدكلة الرظبية يف استكماؿ ـبتلف أدكارىا 

 

: المقدمة 

منذ أف كضعت اغبرب العاؼبية األكُف أكزارىا ، اىتمت األسرة الدكلية بشكل كبَت باغبقوؽ األساسية لئلنساف، كأصبحت قضية احًتاـ 
ين بٍت البشر ، مث بدأ اإلنساف يظهر كأحد رعايا القانوف الدكِف اإلنساف تزداد بصورة مطردة مع ظهور مشكبلت اغبركب كالنزاعات ب

  .ذبنبان النتهاؾ حقوقو الثابتة بصرؼ النظر عن قوميتو أك معتقداتو أك لونو أك جنسو أك ديانتو

صورة سببت كوارث قاسية كمدمرة ضد اعبنس البشرم كانتهكت حقوؽ اإلنساف ب 1945-1939كحُت نشبت اغبرب العاؼبية الثانية 
خطَتة حىت بلغت ضحايا اغبرب مبليُت البشر من النساء كاألطفاؿ كالشيوخ كالرجاؿ كمن العسكريُت كاؼبدنيُت كما استعملت ـبتلف 
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كالفتاكة مثل السبلح الكيمياكم كالبايولوجي كالغازات السامة معان يف ابادة اعبنس  (مثل القنابل النوكية)صنوؼ االسلحة اؼبدمرة 
شاع استعماؿ التعذيب كعقوبة االعداـ كسياسة التهجَت كالطرد للسكاف اؼبدنيُت كالتطهَت العرقي كغَتىا من اعبرائم كلقد  .البشرم

اب اػبطَتة فبا دفع اجملتمع الدكِف اُف تشكيل ؿبكمة دكلية حملاكمة اجملرمُت الدكليُت يف نورمربغ يف اؼبانيا لكي ال يفلت ؾبـر من العق
كبعد ذلك صدر ميثاؽ االمم اؼبتحدة كبتعو االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف عاـ . نتقاـ الشخصي كالثأركلكي ال يسود مبدأ اال

1948.  

مث توالت الصكوؾ كاللوائح الدكلية كاؼبواثيق كالعهود الدكلية اليت تنص على احًتاـ حقوؽ االنساف كنبذ القوة يف الصراعات من اجل 
لقانوف كاللجوء اليو يف حل النزاعات كقد أصبح مسألة السيادة الوطنية من اؼبسائل غَت اؼبطلقة كيبكن بناء السلم كتعزيز االمن كاحًتاـ ا

 أف تتقيد بفعل قواعد القانوف الدكِف فيسود القانوف الدكِف على القانوف الوطٍت كتكوف لو العلوية على القوانُت الوطنية من اجل ضباية
كما تزاؿ قضية حقوؽ االنساف يف العصر اغبديث . اكات كخباصة من أنظمة اغبكم الدكتاتوريةاالنساف كحقوقو من اإلىدار أك االنتو

من أىم القضايا اليت تشكل سببان للنزاعات بفعل سياسة األنظمة الشمولية يف بعض دكؿ العاَف كغياب الديبقراطية كحكم القانوف فبا 
  .بان للنزاعات كمن اجل ضباية االمن كالسلم الدكليُتيوجب على اجملتمع الدكِف التدخل غبماية ىذه اغبقوؽ ذبن

ك اعبزائر كغَتىا من الدكؿ تسعى جاىدة لتفعيل العمل بالقانوف الدكِف اإلنساين ك من خبلؿ ىده الورقة البحثية كباكؿ البحث يف 
دكرا جملتمع اؼبدين يف تفعيل العمل بالقانوف الدكِف اإلنساين ك ضباية حقوؽ اإلنساف  

: ح ىنا اإلشكالية التالية و نطر

 ما طبيعة الدكر الدية تلعبو مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ك يف ؾباؿ الًتبية على القانوف الدكِف اإلنساين
 :كلئلجابة على ىده اإلشكاِف اتبعنا اجملاكر التالية

 مفهـو اجملتمع اؼبدين 

  انبية اجملنمع اؼبدين 

 مع اؼبدين يف تعزيز القانوف الدكِف االنساين   دكر اجملت

   تطور  اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر

    مدل فعالية اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر

   اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر ك القانوف الدكِف االنساين 

   قانوف اعبمعيات اعبديد كاقع حقوؽ االنساف يف اعبزائر

 

 مفهوم المجتمع المدني: اوال 

 ف المجتمع المدني تعري :
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اف مفهـو اجملتمع اؼبدين قد حضي باىتماـ الكثَت من الباحثُت دبختلف توجهاهتم ك تياراهتم الفكرية حيث كاف لكل باحث نظرتو 
اػباصة يف تاصيل مفهـو اجملتمع اؼبدين ك لكن عموما فكل التوجهات كانت تصب يف فكرة كاحدة مؤادىا اف اجملتمع اؼبدنل يتوسط 

ؿ اؼبمتد بُت االسرة كمؤسسة اجتماعية ك الدكلة كمؤسسة سياسية سلطوية ك قبد يف الدراسات اؼبقدمة من مركز دراسات الوحدة اجملا
تعريفا للمجتمع اؼبدين على انو اؼبؤسسات السياسية ك االقتصادية ك االجتمعاية   ك الثقافية اليت تعمل يف  1992العربية لسنة 

قبلؿ عن سلطة الدكلة لتحقيق اغراض ـبتلفة منها اغراض سياسية كاؼبشاركة يف صنع القرار على الستول ميادينها اؼبختلفة يف است
الوطٍت ك القومي ك مثاؿ ذلك االحزاب السايسية ك منها اغراض نقابية كالدفاع عن مصاٌف اعضائها ك منها اغراض ثقافية كما ىي 

ما يف اربادات الكتاب ك اؼبثقفُت  ك اعبمعيات الثقافية اليت هتدؼ اُف نشر الوعي اربادات الكتاب ك اؼبثقفُت ك اعبمعيات الثقافية ؾ
 371الثقايف  

اف مفهومي للمجتمع اؼبدين ىو انو مفيد على كبو معقوؿ ، انو :" الذم يقوؿ فيو   h . steaven fishكعرفها ستيفن فيش 
ة على الدكلة ، انو يركز على االستقبللية مستبعدا تلك اعبماعات يستبعد اعبماعات ك االربادات اؼبتعصبة ك اليت تسعى اُف السيطر

 اليت تتداخل ك الدكلة دبا يشمل االربادات التطوعية اليت تعمل يف اطار النطاؽ العاـ ، فانو يستبعد كل اجملموعات اليت اما تكوف ضيقة
اربادات العماؿ ك ؾبموعات اؼبصاٌف ك كثَت من انواع اك ؿبدكدة االفق ، انو يشمل االحزاب السياسية يف انظمة حزبية تنافسية ك 

 372اخرل من اؼبنظات التطوعية 

ك بالتاِف فاف مفهـو اجملتمع اؼبدين يرتبط اساسا بظاىرة اؼبدنية ، كيتحدد جبملة مؤسساتو اؼبختلفة التخصصات كاليت اف عرفت اصباعا 
انوين فاهنا تعرؼ جدال بُت مؤيد لشموؿ االحزاب كمؤسسات سياسية ك فيما يتعلق جبانبها االجتماعي ك الثقايف ك االقتصادم ك الق

ك جدلية اخرل تتعلق بشمولة اؼبؤسسات االرثية اك اعباعات االكلية   larry diamondمستبعد ؽبا كما ىو شاف الرم دايبوند 
اسية كمؤسسة من مؤسسات ىذا اجملتمع من عدمها ك بطريقة  فاننا نذىب يف اعبدلية االكُف اؼبذىب االكؿ بااشتماؿ االحزاب السي

 على اعتبار اهنا نقطة االلتقاء بُت اجملتمع السياسي ك اجملتمع اؼبدين ، يف حُت ال لبوض يف اعبدلية الثانية العتبار اهنا موضوع رحب
بٌت االجتمعاية ك الثقافية ك قائم بذاتو يفضي اُف اعبدلية االكرب بُت الشرؽ ك الغرب ك بالنسبة الينا فاجملتمع اؼبدين ىو ؾبموع اؿ

االقتصادية ك القانونية كالسياسية اليت تتوفر فيها شركط معيارية ىي  

 االستقبلؿ عن سلطة الدكلة ماديا ك اداريا  -

 اؽبدفية  -

 373الطوعية  -

 

  خصائص المجتمع المدني  :
                                                           

   
دة اجملتمع ك الديبقراطية ك الدكلة يف البلداف العربية ، دراسة مقارنة الشكالية اجملتمع اؼبدين يف ضوء تريف اؼبدف ، مركز دراسات الوح: مًتكؾ الفاٌف  - 

  26ص  2002العربية ، بَتكت 
 . 27 26نفس اؼبرجع ص ص  - 372
 . 32ك  37ص ص  2000 يف الوطن العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت اضبد شكرم الصبيحي ، مستقبل اجملتمع اؼبدين - 373
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 samuelليت قدمها صمويل ىنتغتوف تتفق معظم الدراسات االكاديبية ك اؼبتناكلة للظاىرة اجملتمع اؼبدين مع اػبصائص ا
huntington   ك احملددة يف اربعة خصائص اجبة التوفر يف اجملتمع اؼبدين ك ىي ،  :

  ك يقصد هبا القدرة على التكيف كلما كانت اكثر فعالية ، الف اعبمود يؤدم اُف تضاؤؿ : القدرة على التكيف
 انبيتها ك ردبا اُف القضاء عليها 

 ام اف ال تكوف مؤسسات اجملتمع اؼبدين خاضعة اك تابعة لغَتىا من : بل اػبضوع ك التبعية االستقبلؿ يف مقا
اؼبؤسسات اك اعبماعات اك االفراد حبيث يسهل السيطرة عليها كفق ما يتماشى مع رؤية ك اىداؼ اؼبسيطر ك 

 : يبكن ربديد استقبللية اجملتمع اؼبدين عن الدكلة من خبلؿ اؼبؤشرات التالية 

 ستقبلؿ اؼباِف ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين ك يظهر ذلك من خبلؿ مصادر التمويل ، ىل ىو سبويل خارجي سبنحو اال
الدكلة اك بعض اعبهات اػبارجية ، اـ ىو سبويل ذايت من خبلؿ مسانبات االعضاء اك التربعات اك عوائد 

 نشاطاهتا اػبدماتية اك االنتاجية 

 دل استقبلليتها يف ادارة شؤكهنا الداخلية ، طبقا للوائحها ك قوانينها الداخلية االستقبلؿ االدارم ك التنظيمي ام ـ
 بعيدا عن تدخل الدكلة 

  ك يقصد بو تعدد اؼبستويات الراسية ك االفقية داخل اؼبؤسسة دبعٌت تعدد ىيئاهتا التنظيمية، : التعقد التنظيمي
لذم سبارس يف نشاطاهتا  ككجود مستويات تراتبية داخلها ك انتشارىا داخل اجملتمع ا

  حيث ال هبب اف تكوف ىناؾ صراعات داخل اؼبؤسسة اليت تؤثر على فبارستها لنشاطاهتا ، فكلما : التجانس
كانت الصراعات موجودة داخل اؼبؤسسة اؼبدنية بطريقة سلمية ك متعلقة بطبيعة نشاطها يبكنها اف تساىم يف 

السباب شخصية  ك كاف اسلوهبا عنيفا ادل ذلك اُف زبلف تطور اؼبؤسسة اما اذا كانت الصراعات قائمة 
 .اؼبؤسسة

 

أىمية المجتمع المدني: ثانيا  

يعترب قطاع اجملتمع اؼبدين، الذم يتكوف من اؼبنظمات غَت اغبكومية كاعبماعات ذات اؼبنطلق الديٍت، كالنقابات العمالية كؾبموعات 
ؼبؤسسات كاؼبنظمات، قوة رئيسية يف عملية التنمية الدكلية خبلؿ العشرين عامنا الشعوب األصلية كاؼبنظمات اػبَتية ، كغَتىا من ا

كشهد اجملتمع اؼبدين توسعان ىائبلن من حيث نطاؽ عملو كحجمو كقدراتو كذلك يف أعقاب تنامي اغبكم الديبقراطي يف صبيع . اؼباضية
ألف منظمة عاـ  26إُف  1990آالؼ منظمة عاـ  6من  -للتقاريرطبقان  -كازداد عدد اؼبنظمات غَت اغبكومية الدكلية . أكباء العاَف

كأصبحت منظمات اجملتمع اؼبدين العبان أساسيان يف ؾباؿ اؼبساعدات اإلمبائية العاؼبية، حيث كرد عن منظمة التعاكف كالتنمية . 1999
بليوف دكالر  12منظمات اجملتمع اؼبدين  ، بلغ حجم اؼبساعدات الدكلية اليت تدفقت عرب2003يف اؼبيداف االقتصادم أنو يف عاـ 

 .أمريكي على األقل
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كيتضح . ازداد كذلك تأثَت كقدرة منظمات اجملتمع اؼبدين يف تشكيل السياسات العامة على الصعيد العاؼبي خبلؿ العقدين اؼباضيُت
يف شىت أكباء العاَف حوؿ قضايا معينة ىذا النشاط جليان عن طريق ضببلت الدعاية الناجحة اليت استطاعت استقطاب آالؼ اؼبؤيدين 

أحدث  (GCAP) كيعترب النداء العاؼبي للعمل على مكافحة الفقر. حظر األلغاـ األرضية، كشطب الديوف، كضباية البيئة: مثل
دة اؼبعونات للبلداف األمثلة عن نشاط اجملتمع اؼبدين اؼبفعم باغبيوية كأنبيتو، كىو ضبلة مدنية عاؼبية تدعو إُف اإلعفاء من الديوف كزيا

الوقوؼ “مليوف مواطن للمشاركة يف أحداث كأنشطة  44، ييقدر أف ىذه اغبملة قامت بتعبئة ما يزيد على 2007كيف عاـ . الفقَتة
 .كاليت نيظمت يف ـبتلف مدف العاَف” يف كجو الفقر

اص يؤدم إُف تعزيز اعبهود الرامية إُف تشجيع النمو درؾ البنك الدكِف أف التعاكف بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاغبكومات كالقطاع اٍف
: كيلعب اجملتمع اؼبدين على كجو اػبصوص دكران ىامان يف التنمية من خبلؿ. االقتصادم كالتنمية االجتماعية اؼبستدامة بصورة كبَتة

 374.ارات اػباصة بالسياساتضماف كصوؿ أصوات الفقراء كاؼبهمشُت إُف اغبكومات، ككذلك ضماف األخذ بوجهات نظرىم يف القر

ج تشاركية . تشجيع اؼبساءلة كالشفافية يف القطاع العاـ عن طريق زيادة الضغوط لتحقيق اغبكم الرشيد بناء أسس مشًتكة من خبلؿ هني
حلوؿ مبتكرة تتسم  كتعزيز إسًتاذبيات التنمية الوطنية كاؼببادرات الوطنية الرامية إُف زبفيض أعداد الفقراء كتقدًن اػبربة الفنية كتوفَت

بفاعلية التكلفة ؼبواجهة اؼبشكبلت احمللية كاؼبشاركة مع اغبكومات لتقدًن خدمات اجتماعية، خاصة يف اؼبناطق اػبارجة من صراعات 
 .كاليت تعاين ىشاشة أساليب إدارة اغبكم

 :التحديات اؼبوضوعية

ليات اليت تضمن مشاركتو الفاعلة كاؼبؤثرة يف صنع االطار القانوين الذم ينظم عمل ـبتلف ىيئات اجملتمع اؼبدين كاال .1
لتنظيم عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية مع أنتظار العديد من األربادات كالنقابات اؼبهنية  13مت أقرار قانوف  ). القرارات

 (لًتتيب أكضاعها القانونية
لية معو، دبا يف ذلك الشفافية يف اغبصوؿ على اؼبستويات اؼبركزية كدكر السلطات احمللية، كتعاطي السلطات اؼبركزية كاؼبح  .2

 اؼبعلومات البلزمة كاغبق يف االطبلع، كالقدرة على احملاسبة كاؼبساءلة
 .كصيغة التوافقات اؼبرحلية يف النظاـ السياسي،كعدـ استكامل بناء اؼبؤسسات الدستورية،حداثة النظاـ الديبقراطي  .3
كبطء ؾبلس النواب يف تشريع ،اـ الدكتاتورم الشموِف اُف النظاـ الديبقراطي كجود فجوات قانونية نتيجة التحوؿ من النظ  .4

 375.القوانُت كتعديلها ككذلك بطء اؼبصادقة على ىذه القوانُت كالتشريعات
فبا يوفر كسب التأييد الشعيب ؽبذه القرارات كمن مث ،عدـ الوصوؿ اُف قناعة بأنبية مشاركة اجملتمع اؼبدين يف صناعة القرار .5

كالنظر ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين على اهنا بديل للسلطات التنفيذية كالتشريعية كىذه نظرة خاطئة ،رستها على ارض الواقع فبا
بل ىي جزء من تكوين ،الف منظمات اجملتمع اؼبدين ليست جزء من اغبكومة اك ؾبلس النواب كؾبالس احملافظات % 100

ىو مصدر السلطات كبالتاِف من حقو فبارسة الدكر الرقايب كالتنموم كاف الدكلة من خبلؿ أنتماء ىذه اؼبنظمات للشعب ك
بل حىت أعتمادىا كخرباء كمستشارين غَت حكوميُت ،يكوف لو رأم على األقل أستشارم أك دكر رقايب يف احملافل العامة 

  .عند اغباجة كبدكف مقابل مادم ككعمل تطوعي
                                                           

 23ص .1996، 1فلسفة القانوف كالسياسة عند ىيغل، دار الشركؽ، ط"بدكم، عبد الرضبن،  -1
                                                                                                                                                  ٔفظ اٌّشخغ ، ص  -

375
  



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

247 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

دراسات اؼبستقبلية كاالستشارية يف صياغة القرارات كربديد السياسات العامة عدـ األعتماد كاألىتماـ دبراكز البحوث كاؿ  .6
 .للببلد باألضافة اُف اعبهد اغبكومي الركتيٍت

دور المجتمع المدني في تعزيز القانون الدولي االنساني : ثالثا 

  تعريف القانون الدولي االنساني :

كالقواعد اليت ربٌد من استخداـ العنف أثناء اؼبنازعات اؼبسلحة أك من اآلثار الناصبة يعرؼ القانوف االنساين الدكِف بأنو ؾبموعة اؼببادئ 
عن اغبرب ذباه اإلنساف عامة فهو فرع من فركع القانوف الدكِف العاـ غبقوؽ اإلنساف غرضو ضباية األشخاص اؼبتضررين يف حالة نزاع 

عمليات العسكرية  كىو يسعى إُف ضباية السكاف غَت اؼبشًتكُت بصورة مسٌلح كحماية اؼبمتلكات كاألمواؿ اليت ليست ؽبا عبلقة باؿ
مباشرة أك الذين كفوا عن االشًتاؾ يف النزاعات اؼبسلحة مثل اعبرحى كالغرقى كأسرل اغبرب كيبكن القوؿ أف القانوف الدكِف اإلنساين 

. كتلتها عٌدة إتفاقيات كبرتوكوالت ىامة  1864لسنة " جنيف"إنطلق بإتفاقية 

كتأثر القانوف الدكِف اإلنساين فيما يتعلق حبماية ضحايا اغبركب كأسلوب إدارة القتاؿ بالصكوؾ الدكلية اؽبامة يف ميداف حقوؽ 
اإلنساف  مثل اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاالتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف كالعهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية 

. ُف أف اإلنساف وبق لو التمتع حبقوقو اللصيقة بآدميتو ككرامتو البشرية على قدـ اؼبساكاة يف زمن السلم اك زمن اغبرب كذلك تأسيسا ع

كذبدر اإلشارة اف العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية ىبٌوؿ للدكؿ يف حاالت الطوارئ اإلستثنائية اليت هتدد حياة الدكلة 
.  لكن شريطة اف يكوف ذلك يف أضيق اغبدكداغبد من بعض اغبقوؽ 

كاُف جانب الصكوؾ الدكلية اؼبذكورة فإف القانوف الدكِف اإلنساين اؽبادؼ إُف ضماف معاملة اإلنساف يف صبيع األحواؿ معاملة إنسانية 
الثركة اك أم معيار فباثل آخر  قد  زمن اغبرب دكف أم سبييز ضار يقـو على العنصر اك اللوف اك الدين اك اؼبعتقد اك اعبنس اك اؼبولد اك

الذم يضم االتفاقيات كالربكتوكوالت الدكلية اؼبوضوعة ربت رعاية اللجنة الدكلية للصليب " جنيف"تطور بفضل ما يعرؼ بقانوف 
السلم اليت  الذم يهتم بالنتائج اليت انتهت اليها مؤسبرات" الىام"األضبر كاليت هتتم أساسا حبماية ضحايا اغبرب ككذلك بقانوف 

عقدت يف عاصمة ىوالندا كيتناكؿ أساسا األساليب كالوسائل اغبربية اؼبسموح هبا ككذلك بفضل ؾبهودات األمم اؼبتحدة لضماف 
. إحًتاـ حقوؽ االنساف أثناء النزاعات اؼبسلحة كاغبد من إستخداـ أسلحة معينة لعدـ مراعاهتا إنسانية اإلنساف 

 376نيمبادئ القانون الدولي اإلنسا 

":  الىاي"مبادئ قانون /1

تقدـ اغبضارة هبب أم يؤدم اُف التخفيف قدر االمكاف من كيبلت "اف  1868جاء يف اعبلف ساف بيًتسبورغ لسنة  
. باعتماد مبدأم الضركرة العسكرية  كاؼبعاملة االنسانية" اغبرب

                                                           
  23.376ص  1993رياض صاٌف أبو العطاء، ديوف العاَف الثالث على ضوء أحكاـ القانوف الدكِف ، دار النهضة العربية، القاىرة، . د.    
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ال يبكن يكونو عرضة للهجـو الذم ينبغي اف يقتصر على  ينٌص اؼببدأ اف اؼبدنيُت :مبدأ التفرقة بُت اؼبدنيُت كاالىداؼ العسكرية - أ
االىداؼ العسكرية أم القوات العسكرية دبا يف ذلك اؼبقاتلُت كاؼبنشآت اليت تساىم يف ربقيق ىدؼ عسكرم كبالتاِف ال يبكن 

رب مهاصبة األمواؿ اؼبدنية لكن اػبسائر العرضية بُت اؼبدنيُت  اك أمواؽبم ال تعترب خرقا لقانوف اٌف

كاغبد من استخداـ االسلحة التقليدية  (السامة كاعبرثومية كالكيمياكية كبعض انواع اؼبتفجرات)حظر بعض انواع االسلحة  - ب
. العشوائية دبا يف ذلك االلغاـ كاألفخاح  كاالسلحة اغبارقة

. حظر اللجوء اُف الغدر اثناء القتاؿ كىو ىبتلف عن اغبيل اغبربية اؼبشركعة  -ج

. المة شخص اػبصم الذم يلقي السبلح اك َف يعد قادرا على القتاؿاحًتاـ س -د

. االحتبلؿ كضع كاقعي ال يعطي احملتل يف اؼبلكية يف االرض احملتلة كيبكن لو اف يصادر بعض االمواؿ كيعمل على حفظ االمن -ق

 

:  شرط مارتنز -2

عليها النصوص اؼبكتوبة ربت ضباية اؼببادئ االنسانية كما يبليو  كفقا ؽبذا الشرط يظل اؼبذنبوف كاؼبقاتلوف يف اغباالت اليت ال تنص 
. ىذا اؼببدأ عند البت يف قضايا كبار ؾبرمي اغبرب العاؼبية الثانية " نورمربغ"الضمَت العاـ كقد اعتمدت ؿبكمة 

" : جنيف"المبادئ االساسية لقانون  -3

. 377هبب اال تتناىف مقتضيات اغبرب كاحًتاـ الذات االنسانية 

ليست اغبرب مربرا لبلعتداء على حياة من ال يشاركوف يف القتاؿ  اك الذين  َف يعودكا  قادرين على : حصانة الذات البشرية  -
. ذلك 

منع التعذيب بشىت انواعو، كيتعُت على الطرؼ الذم وبتجز رعايا العدك اف يطلب منهم البيانات  اؼبتعلقة هبويتهم فقط، دكف  -
 .اجبارىم على ذلك

اـ الشخصية القانونية ، فضحايا اغبرب األحياء  فبن يقعوف من قبضة العدك وبتفظوف بشخصيتهم القانونية كما يًتتب عليها احًت -
 .من اعماؿ قانونية مشركعة

احًتاـ الشرؼ كاغبقوؽ العائلية كاؼبعتقد كالتقاليد كتكتسي االخبار  العائلية  انبية خاصة يف القانوف االنساين كىناؾ جهاز  -
 .ىو ككالة  االحباث تتوُف صبع االخبار كنقلها اُف من لو اغبق يف ذلك " جنيف"اص يف خ

 .اؼبلكية الفردية ؿبمية كمضمونة -

عدـ التمييز ، فاؼبساعدة كالعبلج كـبتلف اػبدمات كاؼبعاملة بصورة عامة تقدـ للجميع دكف فرؽ اال ما تفرضو االكضاع الصحية  -
 .كالسن

                                                           

125ص .1975، دار النهضة العربية، بَتكت لبناف، 327زاىية قدكره، تاريخ العرب اغبديث، ص . د 377  
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ة كحظر االعماؿ االنتقامية كالعقوبات اعبماعية كاحتجاز الرىائن، كاذا ارتكب شخص وبميو القانوف توفَت االماف كالطمأنُت -
االنساين جريبة فانو يعاقب كفقا للنصوص اؼبعموؿ هبا مع مراعاة الضمانات القضائية  على مستول االجراءات قبل التحقيق 

 .كبعده كعند احملاكمة كدبناسبة تنفيذ اغبكم

اؼبدنيُت اك استخدامهم غبماية اىداؼ عسكرية  حظر استغبلؿ  -

 منع النهب كاؽبجـو العشوائي كاالعماؿ االنتقامية  -

 .منع اعماؿ الغش كالغدر  -

 .تطور مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر: رابعا 

، حيث َف 1995ك  1988ظهرت منظمات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر بشكل كاضح كجلي خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت أحداث أكتوبر 
يعرؼ مفهـو اجملتمع اؼبدين ىذا الشيوع إال خبلؿ ىذه الفًتة ، كيأيت ذلك بسبب التحوؿ الديبقراطي الذم عرفتو اعبزائر على غرار 

ا لدستور العديد من أنظمة العاَف، كما تتطلبو الديبقراطية من ربرير حريات األفراد يف التعبَت كالتنظيم، فظهرت األحزاب السياسية كفق
كما تضمنو من االعًتاؼ بالتعددية اغبزبية، كتشجيع اؼبشاركة السياسية،كما كاف لؤلزمة االقتصادية اليت عرفتها اعبزائر  1989فرباير 

 378.دكر يف نشأة اجملتمع اؼبدين اعبزائرم 1986بداية من 

ترجع االنطبلقة اغبقيقية للمجتمع اؼبدين يف اعبزائر 
عيات غبماية ضحايا القمع مع تأسيس اللجاف كاعبم
، لتأيت بعدىا 1988على اثر حوادث أكتوبر 

صبعيات ـبتلفة، كجمعيات ضباية البيئة، اعبمعيات 
اٍف، كدبجرد اإلعبلف عن قانوف ...اػبَتية، اؼبهنية

اعبمعيات ذات الطابع االجتماعي كإطار قانوين 
كشرعي ؼبمارسة حق تكوين اعبمعيات، كحق إنساين 

مواثيق حقوؽ اإلنساف، عرفت اغبركة  تؤكد عليو كل
اعبمعوية نفسا جديدا، جسده ذلك الكم اؽبائل من 

اعبمعيات على اؼبستول الوطٍت كاحمللي، فعلى 
صبعية  434اؼبستول الوطٍت فقط، مت تأسيس حواِف 

يف غضوف أربعة سنوات فقط، أم يف الفًتة اؼبمتدة 
، كىذا ما يبينو من خبلؿ 1995-1991بُت سنيت 

 :رقاـ التالية اال

السنة 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

 عدد اعبمعيات الوطنية  اؼبنشاة

86 

12 

81 

151 

135 

92 

63 

70 

74 

12 

                                                           
 .2005دبناسبة االحتفاؿ باليـو العريب حملو االمية  الثامن من يناير من العاـ  (االلكسو)بياف اؼبنظمة العربية للثقافة كالعلـو  378

 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

250 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ات يفسر الباحث عبد القادر هبلوؿ ىذه الطفرة الكمية يف عدد اعبمعي" اعبزائر بُت األزمة االقتصادية كاألزمة السياسية"ك يف كتابو  
يف تقديرنا إف ضياع الثقة بُت األفراد يف اجملتمع، كالصراع السياسي بُت األشخاص الذين مارسوا العمل السياسي قبل الثورة :"بقولو

التحريرية كأثناءىا يف نظاـ اغبزب الواحد، نبا سبباف يف تشكيل األحزاب، أما اعبانب الشكلي فهو عامل التسهيبلت اؼبفرطة اليت 
 . "نوف اعبمعيات، حيث يكفي أف هبتمع على األقل طبسة عشر شخصا ليؤسسوا صبعيةيقدمها نص قا

تتكوف اعبمعية حبرية كإرادة أعضائها اؼبؤسسُت اثر صبعية عامة :"من قانوف اعبمعيات على ما يلي 6كيف نفس اإلطار تؤكد اؼبادة 
 ."كف األساسي كتعُت مسئوِف ىيئاهتا القياديةتأسيسية، ذبمع طبسة عشر عضوا مؤسسا ؽبا على األقل، كتصادؽ على القاف

إف مضموف ىذه اؼبادة يعد عامبل ىاما يف تسهيل عملية تأسيس اعبمعيات ذات الطابع االجتماعي، كىذا ما أدل إُف تغيَت يف مفهـو 
جد ؿبدكد  1988بل أكتوبر فبعد أف كانت اؼبشاركة يف أدبيات نظاـ ما ؽ. اؼبشاركة السياسية لدل ىيئات اجملتمع اؼبدين اعبزائرم 

كأحيانا منعدمة، نظرا النسداد قنوات االتصاؿ بُت اجملتمع اؼبدين كالسياسي، كحىت كإف كجدت فهي فارغة من ؿبتواىا اغبقيقي، حيث 
أف فلكي يشارؾ الفرد كيساىم يف اغبياة العامة، ال بد لو . (مشاركة-انضماـ)كانت مشركطة كخاضعة للنمطية القائمة على أساس 

كؽبذا فبمجرد فتح اجملاؿ للمفهـو اعبديد للمشاركة، الذم يستوجب من جهتو إقامة تنظيمات  .ينظم ػبيارات سياسية مفركضة
مؤسساتية تضمن حرية التعبَت كالتجمع كرفع الوصاية عن ـبتلف التنظيمات االجتماعية كالسياسية كالثقافية، تفجرت اغبركة اعبمعوية 

ة، كىو ما يعكس يف نفس الوقت تعطش اجملتمع بكل فئاتو للمشاركة الفعلية يف اغبياة العامة، كطرح مطالبو يف يف اعبزائر بصورة مذىل
 .إطار مدين

كعلى الرغم من التطور اؼبلحوظ يف ؾباؿ تأسيس اعبمعيات، كالسرعة اليت عرفتها اغبركة اعبمعوية يف بدايتها، إال أهنا عرفت تراجعا يف 
كيبكن إرجاع ىذا الًتاجع إُف الوضعية السياسية كاالجتماعية اليت عرفتها . 1992-1990رنة بالسنوات األكُف السنوات األخَتة مقا

الببلد، كاليت سبيزت بتفاقم األزمة بعد توقيف اؼبسار االنتخايب، كحل حزب جبهة اإلنقاذ كقوة سياسية ذبمع ربت لوائها قول 
ختلفة حزبية، إنسانية، اجتماعية، دينية كحىت نقابية، اليت كانت تنشط بقوة يف الفًتة ما اجتماعية كبَتة، كعدد كبَت من اعبمعيات اَف

، ككذا فوزه يف الدكر األكؿ 1990، كاليت لعبت دكرا كبَتا يف قباح اغبزب يف االنتخابات البلدية كالوالئية سنة 1992 -1990بُت 
، تعد عامبل مهما يف تراجع اغبركة 1992سي كاألمٍت اليت عرفتها الببلد منذ من االنتخابات التشريعية، كما أف حالة البلستقرار السيا

اعبمعوية، كزبوؼ األفراد من اؼبشاركة أك اؼببادرة لتأسيس اعبمعيات، إضافة إُف العوامل البَتكقراطية اليت من شأهنا أف تضعف ركح 
 .اؼببادرة كبو تأسيس اعبمعيات

ج اعبزائر لسياسة اؼبصاغبة الوطنية، كميثاؽ الوئاـ اؼبدين أعطى دفعة قوية كبو انبعاث اغبركة اعبمعوية إال أف استقرار الوضع األمٍت كانتها
 .يف اعبزائر فظهرت منظمات ضحايا اإلرىاب كتوجو جديد كؾباؿ عمل مستحدث لنشاط منظمات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر

 مدى فاعلية المجتمع المدني في الجزائر -خامسا 

الكمية للحركة اعبمعوية كتصنيفاهتا اؼبختلفة، بإمكاهنا تقدًن مؤشرات ىامة عن تطورىا منذ بداية التحوؿ الديبقراطي يف  الدراسة
اعبزائر، إال أف ىذه الدراسة تبقى ناقصة إذا َف ترافقها دراسة هتتم بالتطور الكيفي كاؼبؤسسي الذم كصلت إليو مؤسسات اجملتمع 
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ا بالنشاط كالفاعلية، كيف ىذا اإلطار قدـ صامويل ىنتغتوف بعض اؼبؤشرات اؼبوضوعية اليت من خبلؽبا يبكن اؼبدين، كىو الذم يسمح لو
 379:تقييم فاعلية منظمات اجملتمع اؼبدين كىي

هتا يقصد هبا قدرة اؼبؤسسة على التكيف مع تطورات البيئة اؼبتواجدة هبا، ألف اعبمود يؤدم إُف تضاؤؿ أنبي: القدرة على التكيف -أ
 :كردبا القضاء عليها، كما أف ىذا التكيف هبب أف يتم على ثبلث مستويات ىي

 .كىو قدرة اؼبؤسسة أك اعبمعية على إجراء تعديبلت على أنشطتها ككظائفها: التكيف الوظيفي -
مودىا أماـ الظركؼ كقدرهتا أم استمرار اعبمعية لفًتة طويلة من الزمن، فالديبومة عنصر مهم لفاعليتها، كمؤشر لص: التكيف الزمٍت -

 .التنظيمية

 .فاالستمرارية تسمح بتعاقب أجياؿ من الزعماء على قيادهتا، كىذا يتطلب مدة زمنية طويلة لقياس مثل ىذا اؼبعيار: التكيف اعبيلي -

رة عليها كتوجيو كىو أف ال زبضع اؼبؤسسة لغَتىا من اؼبؤسسات أك اعبهات أك األفراد، حبيث يسهل السيط: االستقبللػػية -ب
 .نشاطها، كيعد االستقبلؿ اؼباِف ضركرة ال بد منها الستقبلؿ القرارات كاألىداؼ

دبعٌت تعدد ىيئات التنظيم، ككجود تنظيم سلمي داخلها من ناحية، كانتشارىا اعبغرايف على أكسع نطاؽ فبكن داخل : التعقػػد -ج
 .اجملتمع من ناحية أخرل

كد صراعات داخل التنظيم بإمكاهنا أف تؤثر على نشاطو، فكلما كاف سبب االنقسامات بُت األجنحة كيعٍت عدـ كج: التجانػػس -د
كالقيادات راجع إُف أسباب فكرية، ككاف اغبل سلميا بعد اغبوار كالنقاش، كاف ذلك دليبل على تطور التنظيم، كالعكس صحيح، أم 

  لك دليل على زبلف اؼبؤسسة أك التنظيمكلما كانت االنقسامات ألسباب شخصية ككاف اغبل عنيفا فذ

 :من خبلؿ إسقاط ىذه اؼبعايَت على مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر كبصل على اؼبؤشرات التالية

على الرغم من حالة اعبمود كالًتدد اليت عرفتها اغبركة اعبمعوية منذ بدايتها، إال أهنا ظهرت بقوة خبلؿ السنوات : معيار التكيف - 
ة، كىذا من اجل طرح قضاياىا كاؼبسانبة دبواقفها االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، من خبلؿ الندكات الوطنية اليت عرفتها األخَت

، كسلسلة اغبوارات اػباصة باغبياة السياسية كاالقتصادية مع الدكلة، لتنتهي بعقد ملتقى اعبمعيات أك 1996اعبزائر منذ سبتمرب 
 11، مث عقد أكؿ منتدل كطٍت للحركة اعبمعوية الوطنية اؼبنعقد ما بُت 1997ستول العاصمة يف شهر أفريل اغبركة اعبمعوية على ـ

، كىذا هبسد خطوة أكُف كبو تكريس الديبقراطية من خبلؿ إشراؾ اجملتمع اؼبدين يف تصور اغبلوؿ اؼبمكنة لؤلزمة 1997أفريل  12ك
نظمات الوطنية على تكييف نشاطها ككظائفها كفق الظركؼ كاؼبشاكل اؼبتواجدة يف اليت مرت هبا الببلد، ؽبذا عملت اعبمعيات كاَف

  .اغبياة العامة

فمن خبلؿ اؼبعاينة اؼبيدانية كذبربة السنوات السابقة، قبد أف بعض اعبمعيات عملت على إدخاؿ تعديبلت على كظائفها تكيفا مع 
تفظة بأىداؼ معينة ال تتغَت، كأحيانا تنحصر ىذه األىداؼ يف اسم مستجدات كمتطلبات البيئة ، يف حُت قبد صبعيات أخرل مح

اعبمعية فقط، كعلى خبلؼ صبعيات أخرل قبدىا ال تسعى إُف توسيع نشاطها، بل ربصره يف ملتقيات أك ندكات أدبية األمر الذم 
 .ال يسهل ؽبا عملية التقرب من الواقع الشعيب

                                                           
.  178،ص 1989ؿبمود عودة كاخركف منشورات ذات السبلسل ،. ارفنج زايتلن ، النظرية اؼبعاصرة يف علم االجتماع ترصبة د 379
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انب آخر التكيف الزمٍت ؽبا، أم استمرارية اعبمعية، حيث يبكن اعتباره مؤشرا ىاما إف التكيف الوظيفي للجمعيات، يطرح إُف ج
 380:على تطور اعبمعية كمصداقيتها، كيف اعبزائر قبد الكثَت من اعبمعيات ال تستمر، إذ تتسم بطابع اؼبرحلية، كذلك لؤلسباب التالية

كل اعبهات الرظبية اؼبعنية بالتسجيل كاالعتماد، حيث علق رئيس صبعية ىذه العراقيل سبت مبلحظتها على مست: العراقيل البَتكقراطية -
العراقيل البَتكقراطية كاإلدارة تقتل اعبمعية يف مرحلتها اعبنينية، أحيانا يقطع الواحد منا آالؼ الكيلومًتات :"اؼبكفوفُت على ذلك بقولو

 . "طويلة دكف اغبصوؿ على اؼبوعدإُف اعبهة اؼبعنية باألمر دكف أف يستقبل، كأحيانا ينتظر لساعات 

قبد العديد من اعبمعيات قد توقف نشاطها نظرا للصعوبات اؼبالية اليت تعاين منها، ففي حُت توجد : اإلمكانيات اؼبادية كاؼبالية -
 .صبعيات سبلك مقرات كأجهزة عمل، ىناؾ صبعيات أخرل ال سبلك إال االسم

إف سهولة الشركط القانونية لتأسيس اعبمعيات فسح اجملاؿ لبعض : ىازية بعض األشخاصغياب الوعي حبقيقة العمل اعبمعوم كانت -
التجاكزات فبن ال يبلكوف صلة بالعمل اعبمعوم، كال الوعي باؼبشاركة االجتماعية، كذلك هبدؼ االستفادة من ىذه الشركط للحصوؿ 

مل ىذه اعبمعيات كربل، كىذا ما يطرح إشكالية ارتباط على مقرات كأمواؿ بطرؽ ـبتلفة، كدبجرد نفاذ ىذه اإلمكانيات يشل ع
اعبمعيات الطبلبية اليت  اعبمعية دبؤسسات حيث تذىب بذىاب الشخص، فبا يؤكد ىشاشة قاعدهتا االجتماعية، ىذا على عكس

 .قبدىا مستمرة يف العمل رغم تعاقب الدفعات الطبلبية

يث أدل عدـ االستقرار األمٍت إُف هتديد العمل اعبمعوم، كحاؿ دكف مواصلة اليت مرت هبا الببلد، ح: الظركؼ السياسية الصعبة -
 .نشاط اعبمعيات يف ـبتلف مناطق الوطن

إف سبويل اعبمعية ىو أحد عناصر فاعلية اعبمعية كأساس استقبللية قراراهتا، فإذا كاف مشكل التمويل غَت مطركح : معيار االستقبللية -
اؼبهنية خاصة االقتصادية منها، كاعبمعيات اؼبدعمة من طرؼ بعض األحزاب كحىت اؼبدعمة من  لدل بعض اعبمعيات، كاعبمعيات

 .طرؼ الدكلة، فانو يشكل عائقا بالنسبة للبعض اآلخر من اعبمعيات بشكل هبعلها كسيلة تستغل يف اؼبناسبات كيفقدىا استقبلليتها

لية قراراهتا ، كهبعل خطاهبا منبثقا من خطاب اعبهة التابعة ؽبا، كابرز دليل كما أف تبعية اعبمعيات للجهة اؼبمولة ؽبا، يفقدىا استقبل
  .على ذلك االربادات الطبلبية التابعة لبعض األحزاب السياسية

كيف ىذا اإلطار يبكن اإلشارة إُف نوع من اعبمعيات اليت تنشط بكثرة أثناء فًتة اغبمبلت االنتخابية كبصورة فعالة، كما تعمل على 
حث يف حل مشاكل ـبتلفة، كربقيق بعض األىداؼ اليت أنشئت من اجلها، كلكن دبجرد انتهاء الفًتة االنتخابية يقل نشاطها إف الب

َف ينعدـ، كىذا ما يفسر بتبعية ىذه اعبمعيات للجهات اؼبعنية بفًتة االنتخابات كاألحزاب السياسية، كيبثل دليبل على عدـ 
  .استقبلليتها

بالنظر إُف اغبركة اعبمعوية من الناحية التنظيمية يف اعبزائر، فاف حداثة التجربة لدل بعض من ىذه اعبمعيات َف : دمعيار التعقػػ -
يسمح ؽبا ببنية تنظيمية متعددة اؼبستويات، لكنها ربتوم على بنية متوسطية، أم أهنا َف تصل بعد إُف إدخاؿ التخصص الكبَت يف 

                                                           
 . 35، ص 1992الفاٌف ، اجملتمع كالديبقراطية كالدكلة يف البلداف العربية ، مركز دراسات الوحدة العريب ة ، بَتكت ،  مًتكؾ 380
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اإلمكانيات، كمع ىذا كانت ىناؾ صبعيات حاكلت العمل على توسيع كظائفها، كربسُت عملها كظائفها، كىذا بسبب نقص اػبربة ك
  .خاصة اعبمعيات االجتماعية كاإلنسانية من خبلؿ إدماج ـبتصُت كأطباء كنفسانيُت، كباحثُت يف علم االجتماع، كإعبلميُت

كصوؽبا ألغلب اؼبناطق يف الوطن، كيف ىذا الشأف يبلحظ سبركز كما أف التعقد التنظيمي للجمعيات يظهر يف توزيعها اعبغرايف، كمدل 
قسم كبَت من اعبمعيات الوطنية يف القسم الشماِف من اعبزائر، كباألخص اؼبدف الكربل كتلك القريبة من العاصمة، كيرجع ذلك إُف 

،  (من الدعم الذم سبنحو الدكلة للمجتمع اؼبدينباعتبار اؼبدف الريفية مهمشة نوعا ما )الظركؼ األمنية الصعبة، كقلة الوسائل اؼبادية 
كما أف ضعف نسبة التعليم، كسيطرة التنظيمات غَت الرظبية القائمة على الركابط التقليدية كالعشائرية، تشكل يف ؾبملها عوامل ربوؿ 

 .كؿ أىداؼ كاحدةحيث ال يعقل يف اؼبنطق العشائرم أف هبتمع أفراد من عشائر ـبتلفة ح.دكف كجود تنظيم مدين حديث 

على غرار الصراعات اليت عرفتها اعبمعيات ذات الطابع السياسي، كاليت كاف اغلبها ألسباب شخصية، كاليت أدت : معيار التجانػػس -
إُف حلها كانقسامها إُف أجنحة ـبتلفة، تعرؼ اعبمعيات ذات الطابع االجتماعي نفس الظاىرة، من جانب غياب التنسيق كالتجانس 

قيادة كرؤساء اعبمعيات، نظرا الختبلفات بُت األشخاص حوؿ التوجهات أك طرؽ تسيَت اعبمعية، كاؼبنافسة الشديدة اليت تنتهي بُت اؿ
يف كثَت من األحياف بأعماؿ عنف أك انسحاب بعض األطراؼ، كما أف الصراعات داخل اعبمعيات تكرس غياب النقاش الديبقراطي 

عند انتخاب اجملالس التنفيذية، حيث يربز الصراع كاضحا، فكثَتا ما ينتهي عملها يف األخَت  خاصة يف اعبمعيات العامة ؽبا، أك
 .بالفشل

ادرة فكيف للحركة اعبمعوية اعبزائرية، كلبنة أساسية يف بناء اجملتمع اؼبدين اعبزائرم، أف ربقق الديبقراطية كاؼبشاركة الواسعة كىي غَت ؽ
 .ال احًتاـ كتطبيق ابسط مبادئهاعلى احًتاـ ىذه القواعد داخلها، ك

 

 

 .آليات تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر 

على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف العاَف العريب عامة كيف اعبزائر على كجو اػبصوص، يبكن تفعيل 
 381:قيق التنمية البشرية، كذلك من خبلؿ اػبطوات التاليةدكر ىذه اؼبنظمات من اجل القياـ بالدكر اؼبنتظر منها أال كىو تح

ضركرة تنظيم العبلقة بُت اجملتمع اؼبدين كالدكلة دبا يضمن على األقل استقبللية نسبية، ىذا على الرغم من االفًتاض  -1
إف اغبد الذم يرل أف اجملتمع اؼبدين العريب سيظل خاضعا لتوجيهات الدكلة العربية ؼبدة عقدين قادمُت، كعليو ؼ

كالتخفيف من سيطرة الدكلة كتغلغلها داخل كيانات اجملتمع اؼبدين، كؿباكلة احتوائها جملالو، يعد من مستلزمات التعامل 
ؽبذا على الدكلة التزاـ اغبياد النسيب إزاء . مع اغبقبة القادمة اليت ستشهد ال ؿبالة تنامي قول كفاعلُت اجتماعيُت جدد

ماتو اؼبختلفة، كالعمل على إشراكها يف ازباذ القرارات بدؿ العمل االستشارم الشكلي، قول اجملتمع اؼبدين كتنظي

                                                           
 .  185،ص 1996سعد  الدين ابراىيم ، اجملتمع كالدكلة يف الوطن العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  بَتكت ، . د  381
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كالتخفيف من اإلجراءات البَتكقراطية يف التعامل معها، كتركيز مراقبتها عليها يف حدكد ما يسمح بو القانوف، كيضمن 
 .السَت اغبسن للنظاـ العاـ

لديبقراطية ىي األساس الصحيح لبناء اجملتمع اؼبدين، حيث سبثل اإلطار ضركرة تدعيم اؼبسار الديبقراطي كتأكيده، فا  -2
 .اؼبناسب غبقوؽ األفراد كاؼبواطنُت، كحق اختيار اغبكاـ، حرية التعبَت كحق االجتماع

التأكيد على تربية كتنشئة الفرد على السلوؾ الديبقراطي كالعمل اعبمعوم، كىذا قد يتوقف على دكر األسرة كاؼبدرسة   -3
تنمية قيم االحًتاـ كالنقد كاغبوار السلمي بدؿ العنف، كمنح الطفل فرصة اؼبشاركة برأيو كاقًتاحاتو حىت يف ابسط  يف

 .األمور
زيادة فاعلية اجملتمع اؼبدين من خبلؿ تدعيم مؤسساتو بقول اجتماعية كفاعلُت اجتماعيُت نشيطُت، يكوف للمثقف   -4

 .كالتوعية بأنبية القيم الديبقراطية بالنسبة لؤلفراد كاعبماعات بينهم دكر كبَت يف تنشيط العمل اعبمعوم،
تكثيف عمل اعبمعيات كالتنظيمات من أجل ربقيق استقبلليتها، ىذا من خبلؿ تشجيع ىذه التنظيمات على إتباع   -5

 .أسلوب التمويل الذايت بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن ؽبا دخبل ثابتا
على خلق ديناميكية اقتصادية كاجتماعية تعمل على تنمية كبلورة قول اجتماعية  تدعيم كجود قطاع خاص قادر  -6

لتشكيل عناصر اجملتمع اؼبدين من جهة، كالعمل على ربقيق الدعم اؼباِف للتنظيمات كاعبمعيات اؼبدنية من خبلؿ 
 .التربعات كاإلعانات اؼبادية اليت يقدمها ؽبا من جهة ثانية

ألف ىذه اؼبشاكل تأيت يف مقدمة اىتماـ )الجتماعية اليومية كمشكلة البطالة كالسكن إف التخفيف من اؼبشاكل ا  -7
، يسهم بشكل كبَت يف رفع درجة مشاركة الفرد كااللبراط يف التنظيمات االجتماعية، (الفرد بدؿ االلبراط يف اعبمعيات

  .ؾكىذا الدكر ال يبكن أف تضطلع بو الدكلة فقط بل مؤسسات اجملتمع اؼبدين كذؿ
ربسيس الفرد بأنبية العمل اعبمعوم كاالندماج فيو لتحقيق اغباجيات اليت تعجز الدكلة عن تلبيتها لو، كىذا الدكر   -8

ذبند لو كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ، من خبلؿ اختيار الربامج اليت تثَت االىتماـ باؼبشاركة االجتماعية الواسعة، كما يأيت 
اط اعبمعيات كنشاط اعبمعيات، من خبلؿ الربامج اليت تقدمها ىذه اعبمعيات التعريف بأنبية العمل اعبمعوم كنش

 . كأىدافها كعملها جبدية، بعيدا عن اؼبساكمات السياسية كالشخصية
 

 المجتمع المدني في الجزائر و القانون الدولي االنساني: سادسا 

  :فهي حقوؽ اإلنسافاف اؼبهاـ األساسية ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين يف ؾباؿ 

 .تقصي اغبقائق من خبلؿ صبع اؼبعلومات كربليلها- أ           

 .مراقبة تطبيق الدكلة اللتزاماهتا الدكلية فيما يتعلق حبقوؽ االنساف- ب        

 .يق حالة حقوؽ االنسافاستخداـ كافة الوسائل لرصد كتوث-  ج         

 .العمل على تعزيز مبادلء الديبقراطية كحقوؽ االنساف من خبلؿ نشر ثقافة حقوؽ االنساف كتعزيزىا-  د          

 .تقدًن العوف كاؼبساعدة لضحايا انتهاكات حقوؽ االنساف دبا يف ذلك اؼبساعدة القانونية- ق           

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/19447/posts
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 .ضايا حقوؽ االنساف بالتعاكف مع منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبنظمات غَت اغبكومية األخرلحشد الدعم كالتأييد لق- ك          

كيواجو اجملتمع اؼبدين يف العديد من بلداف العاَف الثالث عددان من التحديات كاؼبعيقات اليت البد من ايبلئها اىتمامان خاصان كاليت 
 382.ٌف، االستدامة، ضعف الدكر السياسي، التحالفات الوطنيةالديبقراطية كاغبكم الصا : تتلخص بالقضايا التالية

 : الديمقراطية والحكم الصالح .أ 

بالرغم من كوف اجملتمع اؼبدين دعامة رئيسية للتحوؿ الديبقراطي كاالنفتاح السياسي، اال أف العديد من منظمات اجملتمع اؼبدين تفتقر  
كيتجلى ذلك يف مظاىر عديدة منها غياب ، كم الصاٌف كاؼبشاركة كاؼبساءلة كالشفافيةاُف الديبقراطية كؼببادلء اإلدارة الرشيدة كاٌف

االنتخابات الدكرية التنافسية كاختيار القيادات بالتزكية، ضعف قاعدة العضوية يف العديد من منظمات اجملتمع اؼبدين دبا يف ذلك 
سبع اؼبدين كالنقابات اؼبهنية مقابل مبدأ الطوعية، عدـ فبارسة األحزاب السياسية، إلزامية العضوية يف قطاع كبَت من قطاعات اؼبج

 .اؽبيئات العامة للمجتمع اؼبدين الصبلحيات اؼبخولة ؽبا

 :االستدامة. ب

 تعترب االستدامة التحدم األبرز أماـ منظمات اجملتمع اؼبدين، إذ أف أعدادان كبَتة من منظمات اجملتمع اؼبدين يف بعض البلداف كالسيما 
  .اعبمعيات اػبَتية كاؽبيئات االجتماعية كاؼبنتديات الثقافية تظهر كتنشط لفًتة قصَتة مث تذكم كزبتفي

 :ضعف الدور السياسي. ج 

يبلحظ أف منظمات اجملتمع اؼبدين يتنازعها تياراف مستقبلف أكؽبما مقاكمة ازباذ أم موقف سياسي، كاآلخر استغبلؿ صفتها اؼبهنية  
كقد يعزل السبب يف ذلك اُف أف اغبكومات قد سعت يف بعض البلداف اُف منع نشطاء األحزاب ، لعمل السياسيكواجهة ؼبمارسة ا

 .من اغبصوؿ على مناصب قيادية يف منظمات اجملتمع اؼبدين كالنقابات العمالية كاعبمعيات اػبَتية كاؽبيئات الثقافية كالرياضية

 :ضعف التحالفات الوطنية. د 

شبكات إقليمية أك دكلية، اال أف جهودىا يف اقامة  اء معظم قطاعات اجملتمع اؼبدين يف العديد من البلداف ربت بالرغم من انضو 
كقد يعود السبب يف ذلك اُف ىيمنة األشكاؿ التقليدية من اؼبظبلت الوطنية مثل ، ربالفات كشبكات كطنية كانت أقل قباحان 

كعجزت منظمات حقوؽ ، كالنقابات العمالية كاعبمعيات اػبَتية كاؽبيئات اؼبهنيةاالربادات العامة اليت ذبمع منظمات متشاهبة 
االنساف كالتنمية الديبقراطية عن القياـ بدكرىا يف بلورة صيغة للعمل اؼبشًتؾ رغم حاجتها اُف ذلك من أجل ضباية نفسها أماـ 

   .اؼبنظمات اؼبشاهبةالضغوط اغبكومية، أك للنهوض بأعباء مراقبة حقوؽ اآلنساف بالتعاكف مع 

 :اما معيقات قياـ شراكة فاعلة بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاغبكومات فتتمثل دبا يلي

                                                           
 2004، مركز اؼبستقبل  للثقافة كاالعبلـ ، بغداد ،  72اجملتمع اؼبدين  يف ربقيق الديبقراطية ، ؾبلة النبأ العدد  عمر صبعو عمراف العبيدم ، دكر 382

.  17،ص
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تعدد اؼبرجعيات اؼبعنية بتسجيل اؼبنظمات غَت اغبكومية من ىيئات كصبعيات اجتماعية، كاختبلؼ أمباط الرقابة كاإلشراؼ -  أ     
 .الرظبي عليها

لناظمة لعمل اعبمعيات، كىي حباجة اُف تعديبلت جوىرية استجابة ؼبتطلبات اؼبعايَت الدكلية الناظمة لعمل قدـ التشريعات ا- ب    
 .مؤسسات اجملتمع اؼبدين

  .ضعف القدرة على االبتكار كالتجديد يف صياغة األىداؼ ككسائل العمل- ج     

احمللية كالوطنية من جهة، كبينها كبُت اؼبنظمات غَت اغبكومية ضعف أشكاؿ التنسيق كالتعاكف بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية  -  د    
 383الدكلية كاألجنبية من جهة أخرل، فبا يشكل عائقان أماـ امكانية انتشار تلك اؼبنظمات كيقلل من كفاءهتا التنفيذية

 .فانون الجمعيات الجديد و حقوق االنسان في الجزائر : سابعا 

انتقادات الذعة بعد تكريسو ؽبيمنة السلطة على ـبتلف تفاصيل اغبياة اؼبدنية كاعبمعياتية يف بلد  يواجو قانوف اعبمعيات يف اعبزائر
يطرح سجلو اغبقوقي تساؤالت ملٌحة، كَف تفلح ؿباكالت النظاـ اعبزائرم من خبلؿ التذرٌع حبماية السيادة الوطنية، يف إقناع شق كاسع 

 .من اجملتمع اغبقوقي كاؼبدين يف اعبزائر

اربت اؼبواقف كالتصروبات حوؿ الوضع اغبقوقي يف اعبزائر، بُت سلطة ال تتواىن يف اهتاـ اعبمعيات كاؼبنظمات اغبقوقية بالتحامل تض
على اعبزائر كفق أجندة مشبوىة، كبتوظيف كرقة حقوؽ اإلنساف للضغط على سلطات الببلد، من أجل تقدًن تنازالت ألطراؼ 

كبُت صبعيات كتنظيمات حقوقية ؿبلية كدكلية تصٌر على انتهاؾ مربمج . تنازالت كاألطراؼ اؼبقصودةأجنبية، من دكف أف تسمي تلك اؿ
غبقوؽ اإلنساف يف اعبزائر من طرؼ السلطة، عرب التضييق على اغبريات السياسية كالنقابية كاإلعبلمية، كسعيها اؼبستمر لربؾبة اجملتمع 

 .على خط السلطة

، نفسها مضطرة إللغاء الربنامج الذم سطرتو «شفافية الدكلية»فحة الرشوة، كىي فرع اعبزائر ؼبنظمة ككجدت اعبمعية الوطنية ؼبكا
كقاؿ .ـبتلف فركعها احمللية يف بعض كاليات اعبمهورية، بسبب عدـ حصوؽبا على ترخيص إدارم من السلطات الرظبية لتنظيم أنشطتها

 .«ات اعبزائرية ال زالت سارية يف غيها، بالتضييق على اجملتمع اؼبدين كالنشطاءإف السلط»رئيس اعبمعية، جيبلِف حجاج، يف بياف لو 
بدؿ أف تسارع إُف إرساء آليات الشفافية كالرقابة على أمواؿ كفبتلكات الشعب، ال زالت تتسًٌت على الفاسدين كاؼبرتشُت، » :كأضاؼ

 ".رغم أف األمر يتعلق بفضائح ثقيلة هنبت أمواؿ اعبزائريُت

كقاؿ . ارة إُف قانوف اعبمعيات اعبديد الذم كضع العديد من العراقيل يف طريق تأسيس كنشاط اعبمعيات كاؼبنظمات األىليةيف إش
، «كبن ىنا اليـو يف الشوارع كالساحات بعدما أغلقت صبيع األبواب يف كجوىنا»عبدالوىاب فرصاكم، أحد ناشطي اعبمعية، 

. يسمح لنا هبا للتعبَت عن أنفسنا كمطالبناحىت الشوارع كالساحات َف يعد »: كأضاؼ

من جانب آخر صٌرحت الناشطة .لتتدخل بعدىا مباشرة قوات األمن بقوة لتفريق اؼبعتصمُت، كدخوؿ اعبميع يف عراؾ جسدم كصراخ
عينيات، يبكننا مقارنة مع الوضع السائد يف التس»بشأف كضعية حقوؽ اإلنساف يف اعبزائر، أنو « العرب«اغبقوقية حسينة أكصديق لػ

                                                           

  383                                                                                                                            18تفس اجملع السابق ص 
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القوؿ إف ىناؾ ربسنا كاضحا، لكن ىناؾ انتهاؾ غبقوؽ اإلنساف كاإلفبلت من العقاب على نطاؽ كاسع خبلؿ ىذه الفًتة، كنعتقد 
بعمق أنو ال يبكن أف يكوف ؽبا أمن دائم كمصاغبة كطنية دكف اؼبركر على اغبقيقة كالعدالة 

 

 :انتقادات قانون الجمعيات

 غَت اغبكومية التمويل األجنيب يبنع عن اؼبنظمات 
 يسمح للدكلة دبراقبة عمل اعبمعيات 
 يتيح للدكلة سحب الًتخيص من أم صبعية بذريعة ضباية السيادة 
 يسبب القانوف تراجعا فادحا يف نشاط اعبمعيات 
 * يكرس ىيمنة السلطة على اغبياة اؼبدنية 

 

 

تنشط يف الًتاب اعبزائرم، لكن مراقبُت يركف أف السلطة رباكؿ تضخيم ىذا ألف صبعية مدنية  80كتقوؿ األرقاـ الرظبية إف حواُف 
كتقوؿ اعبهات الرظبية يف اعبزائر إف الدكلة تريد من ىذا القانوف ضباية نفسها من . الرقم إلظهار انفتاحها على النشاط اؼبدين

 384. التمويبلت األجنبية اؼبشركطة

يتعارض سباما مع ماىو معموؿ بو يف ىذا اجملاؿ، خاصة كأف اعبزائر كانت قد  (قانوفاؿ)كيشَت خرباء قانوف إُف أف ىذا األخَت 
 .صادقت على االتفاقيات الدكلية اليت تضمن حق اعبمعيات يف النشاط كاغبصوؿ على موارد

فإف التدابَت . 2011 كرغم أف قانوف اعبمعيات اعبديد صدر يف إطار مشركع اإلصبلح السياسي الذم أطلقو الرئيس بوتفليقة يف أبريل
الواردة يف ىذا القانوف، ضٌيقت من ؾباؿ نشاط اعبمعيات كاؼبنظمات األجنبية، حبيث تفرض عليهم آليات رقابة كربقيقات أمنية 

 .كإدارية، مقابل اغبصوؿ على االعتماد كالسماح ؽبا بالنشاط ربت عيوف السلطة

:  خاتمة 

ـ بصفة عامة ككممارسة يف اعبزائر، لبلص إُف أف اجملتمع اؼبدين ىو احد الركائز األساسية من خبلؿ عرضنا لتطور اجملتمع اؼبدين كمفهو
لتحقيق الديبقراطية، اليت تعترب مشاركة الفرد فيها دليل على كعيو بالتحديات كالرىانات اليت تواجهو سواء كونو فردا أك يف إطار 

. (ب تعبَت ألفن توفلرحس)اعبماعة، خاصة كالعاَف يشهد موجة ديبقراطية ثالثة 

اليت  (إف َف نقل أنبها)منها التطوعية كاالختيارية كىو يعترب إحدل قنوات اغبوار كالتواصل : كيشًتط لقياـ اجملتمع اؼبدين عدة صفات
 .تربط السلطة السياسية بعامة الشعب، كتسعى إُف تقريب كجهات النظر كاغبيلولة دكف طغياف احد الطرفُت على اآلخر

كع إُف ربليل كضعية اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر، قبد أف اعبزائر حققت قفزة نوعية ككمية يف منظمات اجملتمع اؼبدين، سواء من كبالرج
 .حيث اؼبدل اعبغرايف أك من حيث االستمرارية أك من حيث ميداف نشاطها

                                                           
 125ص .2000حليم بركات، اجملتمع العريب يف القرف العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتكت،.د384
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اغلب مناطق الوطن حىت الصحراكية، كذلك  فمن حيث اؼبدل اعبغرايف انتقلت عدكل إنشاء اعبمعيات من اؼبدف الكربل لتشمل - 
سواء من حيث تقدًن اإلعانات )يف إطار سياسة انفتاح النظاـ السياسي اعبزائرم على صبيع شرائحو، كتشجيعو للعمل اعبمعوم 

. اؼبادية أك من حيث تقليص الرقابة كربرير النشاط اعبمعوم

سبع اؼبدين يعود تارىبها إُف اغبقبة االستعمارية، مثل صبعية العلماء اؼبسلمُت أما من ناحية االستمرارية، فنجد أف بعض منظمات اؼبج -
 .اليت ال تزاؿ تنشط يف إطار تربية اجملتمع اعبزائرم كتوعيتو، كالدفاع عن قيمو كمبادئو

ية كالثقافية، كما أهنا كبالنظر إُف ؾباؿ عمل ىيئات اجملتمع اؼبدين، نبلحظ أهنا مشلت كل ميادين اغبياة االقتصادية، االجتماع -
 .كاكبت التطورات اغباصلة يف اغبياة العامة للببلد من خبلؿ إنشاء صبعيات ضحايا اؼبأساة الوطنية

من كعلى الرغم من اؼبؤشرات االهبابية اؼبسجلة يف تطور نشاط اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر، كاليت يبكن أف ذبعلو يف اؼبرتبة األكُف عربيا 
ستقبللية كالنمو، فإف منظمات اجملتمع اؼبدين مازالت تعاين من عراقيل ربوؿ دكف قيامها بالدكر اؼبنوط هبا، كىو حيث النشاط كاال

مع ربقيق التنمية اإلنسانية، كمن بُت ىذه العراقيل، البَتكقراطية اإلدارية، كمشكلة التمويل، كنقص عدد أفرادىا نتيجة عزكؼ أفراد اجملت
اعبمعوم، بسبب انشغاؽبم دبشاكل اغبياة اليومية كمشكلة البطالة كالسكن، كىذا ما جعلها عرضة ؽبيمنة  علن االلبراط يف النشاط

 .كتبعية بعض األحزاب السياسية كالسلطة السياسية اليت تستخدمها يف سبيل ربقيق أىدافها

 

 قائمة المراجع                        

  لدكلة يف البلداف العربية ، دراسة مقارنة إلشكالية اجملتمع اؼبدين يف ضوء تريف اؼبدف اجملتمع ك الديبقراطية ك ا: مًتكؾ الفاٌف
.  2002، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتكت 

  2000اضبد شكرم الصبيحي ، مستقبل اجملتمع اؼبدين يف الوطن العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت  .

  ،1996، 1كف كالسياسة عند ىيغل، دار الشركؽ، طفلسفة القاف"بدكم، عبد الرضبن. 
 

   ،1993رياض صاٌف أبو العطاء، ديوف العاَف الثالث على ضوء أحكاـ القانوف الدكِف ، دار النهضة العربية، القاىرة  .

 1975، دار النهضة العربية، بَتكت لبناف، 327زاىية قدكره، تاريخ العرب اغبديث، ص . د.  
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 .2005العاـ 

 ؿبمود عودة كاخركف منشورات ذات السبلسل . رفنج زايتلن ، النظرية اؼبعاصرة يف علم االجتماع ترصبة د
،1989 . 
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  اؼبستقبل  ، مركز  72عمر صبعو عمراف العبيدم ، دكر اجملتمع اؼبدين  يف ربقيق الديبقراطية ، ؾبلة النبأ العدد
 . 2004للثقافة كاإلعبلـ ، بغداد ، 

 2000حليم بركات، اجملتمع العريب يف القرف العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتكت،.د . 
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اإلعالم وعالقتو بالقانون الدولي اإلنساني بين األىمية والخطورة  
  بجامعة تلمسان/ عبد الحكيم بوجاني. أ

 

: ملخصال

يبكن لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف على نطاؽ    
ذلك أف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرل كالنجوع   كاسع،

 قبل من ك ألنو أيضا يستخدـ لغة  بسيطة كمبسطة مفهومة   ؛، ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية صغَتةكاؼبدف اؿ
. اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت

ىا، بل على أك أنو سيتم بُت عشية كضحا  ، بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه   
العكس من ذلك فإف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء اإلعبلـ ك اإلعبلميُت؛ سبٌهد الطريق 

  . اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة

 

 :مقدمة

كيبتد تأثَت   ، دكد كالثقافات كالقوميات؛ حيث أصبح دكره عابرا للح يلعب اإلعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر      
كىبلق   ، ىذا الدكر إُف العديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ كالسيادة كاالستقبلؿ كاغبدكد

ُف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف إ  ، دائرة كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضارات
.  385 ، ليس قياسا على مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إُف انتشار ىذا الدكر إُف أقصى أرجاء اؼبعمورة اإلعبلـ أصبح كونيا

ة اليت تتطلب ال يرقى بالضركرة إُف مستول الكونية كالعاؼبية، تلك الرساؿ  ، ذلك أف الدكر الكوين لئلعبلـ من زاكية اؼبضموف     
، كلتعزيز قيم االختيار اغبر  اغبرص على إرساء اؼبساكاة كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدكِف

اد كتأكيد حقوؽ األفر  كاالنتماء إُف اإلنسانية اؼبشًتكة كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء على الصعيد العاؼبي كالوطٍت،
، يف حُت أف الدكر  ، كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ كاعبماعات كالشعوب يف سبلك الثركات

الكوين لئلعبلـ يف الوقت الراىن ينصرؼ إُف تعزيز األحكاـ القبلية كاؼبسبقة على الشعوب كالثقافات كتسييد التحيزات النمطية كتربير 
                     . 386ؽ القوة يف العبلقات الدكليةاؽبيمنة كمنط

                                                           

 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِفأنظر، عبد العليم ؿبمد،  - 385
  . www.ahram.org.eg :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825، العدد 128، مصر، السنة 2004ارس سنة ـ

 .، نفس اؼبرجعدكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِفعبد العليم ؿبمد، أنظر،  - 386
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، ذلك أف  كيدخل اإلعبلـ يف اؼبشهد العاؼبي كالدكِف الراىن كأحد اػبصائص اؼبميزة للعوؼبة دبعانيها االقتصادية كالسياسية كالثقافية    
، قد أفسحت اجملاؿ للحديث عن عصر العوؼبة،  نتالثورة يف ؾباؿ البث اؼبباشر كالفضائيات كاإلعبلـ اعبديد اؼبتمثل يف شبكة االنًت

كتآكل اغبدكد كاؼبسافات كاالندماج يف إطار مبط اقتصادم كسياسي كثقايف يتمحور حوؿ اػبصخصة كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف 
رقية كتفوؽ النموذج الغريب ككصوؿ التاريخ اإلنساين إُف هنايتو كفق تعبَت فوكوياما إثر اهنيار االرباد السوفييت كبلداف أكركبا الش

  .387 ذلك النموذج الذم أحرز قصب السباؽ مع هناية عقد الثمانينيات  ، كاألمريكي على كبو خاص

لقد أفضى التطور التقٍت كالتكنولوجي يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ إُف تغَت كبَت يف دكر اإلعبلـ كطبيعتو كميا ككيفيا، فالصورة اليت   
يستوم إزاءىا اؼبتعلموف كغَت   فهي لغة كاملة يفهما اعبميع،  ، سبثل نظاما متكامبل رمزيا كدالليا  ، عبلـ اؼبرئيىي ببل شك بؤرة اإل

كما وبظر فيو   ، ، كحدكد ما يبكن التفكَت فيو ، كتشكل األذىاف كالعقوؿ اؼبتعلمُت بصرؼ النظر عن أماكن كجودىم على خريطة العاَف
                                         . 388ذلك عبلنية، فهي رسالة مضمرة كلكنها كاضحة، دكف اإلشارة إِف  التفكَت

،  تلك الثقافة السهلة اليت تضع اؼبشاىد يف حالة استقباؿ دائم يعطل يف الكثَت من األحياف عزز اإلعبلـ دكر الثقافة الشفهية،فلقد     
  . ؼبختلف القضايا اليت يثَتىا اإلعبلـكيصوغ رؤيتو للعاَف ك  ، ملكات اؼبشاىد النقدية

إُف اإلسهاـ يف صنع ىذه األحداث   ، من نقل األخبار كالوقائع حيثما ذبرم إُف اؼبواطن  ، فقد انتقل اإلعبلـ يف اؼبرحلة الراىنة من تطوره
بل ضبل   ، رسالة اإلعبلـ يف ركاية األخبار، كَف تعد اغبيادية ىي  كالتأثَت فيها، عرب آليات الصورة كالتحليل كالتعليق كالتنافس كالربح

من أطراؼ القضايا كالصراعات اؼبختلفة يف بقاع   اؼبواطنُت على ربديد موقفهم منها كحثهم على التضامن مع ىذا الطرؼ أك ذاؾ،
         .389 شيت من العاَف

ألحياف كقت كقوعها كحدكثها كمتابعة ما هبرم أكال فتمكن اؼبواطنوف عرب اإلعبلـ من مشاىدة األخبار كمتابعتها يف الكثَت من ا    
، كىذه القدرة لئلعبلـ تعترب  كتشكيل انطباعاهتم كمواقفهم يف اللحظة كالتو، عرب االلبراط يف الصورة كإغباح اؼبعلقُت كاحملللُت  ، بأكؿ

           . غَت مسبوقة يف تاريخ التطور اإلنساين

                                                           
، 1994افة، دراسة مقارنة يف القانونُت اؼبصرم كالفرنسي، دار النهضة العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، مصر، سنة حسُت عبد اهلل قايد، حرية الصحأنظر، - 387

؛ ياسر ؿبمد، أنبية الصحافة ككظيفتها 365.، ص1995كما بعدىا؛ عبد اهلل مربكؾ النجار، التعسف يف استعماؿ حق النشر، دار النهضة العربية، مصر، سنة  343
: كما بعدىا، أنظر اؼبوقع اإللكًتكين 2-1.عملها كفق القوانُت اؼبقارنة، حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت، مركز اإلعبلـ األمٍت، صاؼببادئ اليت ربكم ك

www.policence.gove.bh  
   
قيات اؼبهنة، مفهومها كأساس إلزامها ك نطاقها، ؾبلة اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة الكويت، العدد الثاين، يونيو سنة أنظر، جابر ؿبجوب علي، قواعد أخبل - 

؛ ضبدم شعباف، اإلعبلـ األمٍت كإدارة 91.، ص1987، دار الرأم العاـ، سنة 1.؛عبد اغبميد حجازم، الرأم العاـ كاإلعبلـ كاغبرب النفسية، ط.357.، ص1998
؛ أضبد إبراىيم مصطفى، دكر كسائل اإلعبلـ كمؤسسات اجملتمع 30.، ص2005كالكوارث، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات، القاىرة، مصر، سنة  األزمات

، أنظر  2. مركز اإلعبلـ األمٍت، ص، حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت، 2008اؼبدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل التصدم للجريبة، يونيو سنة 
 www.policence.gove.bh: اؼبوقع اإللكًتكين

كما  03-02.ص، أضبد إبراىيم مصطفى، دكر كسائل اإلعبلـ كمؤسسات اجملتمع اؼبدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل التصدم للجريبة، نفس اؼبرجع، أنظر - 389
 .بعدىا
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داء اإلعبلـ ؽبذا الدكر، فإف األمر اؼبؤكد أف اإلعبلـ اؼبعاصر سبيز بقدرات خارقة على التأثَت كبصرؼ النظر عن طبيعة كظركؼ أ    
، كربديد معاَف النموذج الصاٌف كالنموذج الطاٌف من البشر  كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنُت عرب العاَف

، ككأف اغبكم  ، كصفات اعبنب كالنذالة على الثاين إضفاء صفات البطولة كالنبل على األكؿ، ك ، كتقريب األكؿ كاستبعاد الثاين كالسلوؾ
  . ، بل اقًتاهبم أك ابتعادىم عن تلك الصورة الكلية اليت يرظبها اإلعبلـ على البشر ال ىبضع بالضركرة ؼبعرفة تارىبهم كثقافتهم

تستند إُف السياسات كسيطرة االحتكارات كالشركات   ، ألمريكي على كبو خاصىذه حملة عامة عن الدكر اؼبعاصر لئلعبلـ الغريب كا    
  ، يف كسائل اإلعبلـ من الفنيُت كؿبًتيف االتصاؿ كاإلعبلـ  عابرة اعبنسيات كاغبدكد كسيادة منطق اؼبنافسة كالربح كنفوذ طبقة اؼبتنفذين

كالتشديد على طبيعة ىذا الدكر كأبعاده كقدرتو على ربديد   ، لراىنة من تطورهكما يهمنا يف اؼبقاـ األكؿ إبراز أنبية اإلعبلـ يف اؼبرحلة ا
                                           . 390االستجابات كاالذباىات كبلورة أمباط جديدة للتأثَت يف ؾبريات األمور كاألحداث

، كيعزز من ىذه  اإلعبلـ ملموسة على اذباىات اؼبواطنُت كموقفهمأما على الصعيد الوطٍت كالعريب فمن اؼبؤكد أف فاعلية كتأثَت      
كتدىور ؿبصلة العملية التعليمية كامتبلؾ الدكلة ألىم دكر اإلعبلـ كالنشر   ، الفاعلية يف ؾبتمعاتنا العربية النسبة الكبَتة من األمية اؼبنتشرة

  .391 كاالتصاؿ كتعثر التحوؿ الديبقراطي

ما مدى  أىمية وخطورة دور وسائل اإلعالم في نشر مبادئ القانون الدولي : نطرح اإلشكال اآلتيوعلى ىذا األساس،      
اإلنساني؟ وما ىي الخطة الناجعة التي يمكن من خاللها تمهيد الطريق النخراط وسائل اإلعالم في أداء ىذه المهمة؟ 

ث األكؿ سنتطرؽ إُف إبراز العبلقة بُت القانوف الدكِف كمن خبلؿ ىذا اإلشكاؿ؛ سنقسم ىذا البحث إُف مبحثُت، يف اؼببح     
أما يف اؼببحث الثاين فسنربز أىم اؼبعوقات اؼبتعلقة بنشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الداخلي . اإلنساين كاإلعبلـ 

. طي ىذه اإلشكاالت اؼبذكورة أعبلهكالدكِف، باإلضافة إُف إعطاء أىم االقًتاحات كاغبلوؿ اؼبمكنة كاليت من شأهنا أف تغ

 

 المبحث األول
   اإلعالم و عالقتو بالقانون اإلنساني الدولي

 
كإذا كاف اإلنساف يف ىذا   ، كضع ضوابط عرفية أك مكتوبة للحركب كالصراعات كالنزاعات اؼبسلحة لحرص اإلنساف منذ القدـ عل    

كإذا كاف التطور اؼبعريف كالقانوين كاألخبلقي َف يسمح للبشرية   ، القتاؿ كالصراعالوقت اؼببكر من تارىبو قد أقر دبشركعية اغبرب ك
فإنو أم اإلنساف قد حاكؿ أنسنة اغبرب كالصراعات عرب كضع قواعد كضوابط   ، باستكشاؼ عدـ مشركعية اغبرب كالقتل كالقوة

  . 392اػبركج عليها نوعا من فقداف شرؼ اؼبقاتلُت أك عارا يلحق هبم كيعترب  كأعراؼ يلتـز احملاربوف بإتباعها كفبارساهتا يف ميداف القتاؿ،
                                                           

، 2000ض، السعودية، سنة أنظر، علي فايز اعبحٍت، اإلعبلـ األمٍت كالوقاية من اعبريبة، مركز الدراسات كالبحوث، أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية، الريا- 390
 .237.ص
   
 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16ألىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد ، ملفات ادكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِفأنظر، عبد العليم ؿبمد،  - 

 . www.ahram.org.eg :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة 

 ،03.، اؼبرجع السابق؛ اظباعيل عبد الرضبن، األسس األكلية للقانوف اإلنساين الدكِف، صاإلنساين الدكِف بالقانوفدكر اإلعبلـ يف التعريف ، أنظر، عبد العليم ؿبمد - 392
كذلك أنظر، جاف   ؛www.policence.gove.bh: حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت، مركز اإلعبلـ األمٍت، كما بعدىا، أنظر اؼبوقع اإللكًتكين
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عن قتل   ، عند فتح األقطار كاألمصار  ، ففي التاريخ اإلسبلمي حرص اػبليفة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو على أف ينهي جنوده    

، كحظر عليهم اقتبلع شجرة أك تدمَت بئر مياه أك إتبلؼ  ف أك أسَت أك مقاتل ال وبمل سبلحو أك رضيعامرأة أك طفل أك شيخ مس
                                               . 393، أك ما دكف ذلك فبا ليس لو عبلقة بالقتاؿ كقواعده كأعرافو زرع
لوضع القيود على فبارسة اغبرب، ككذلك كانت   تنخرط يف إطار نظاـ كامل،كيف أكركبا يف العصور الوسطى كانت تقاليد الفركسية     

كمعاملة غَت   ، ، كتضمنت ىذه التقاليد ربديد شركط التحذير اؼبناسبة كمعايَت السلوؾ يف أرض اؼبعركة مبادئ السامورام يف الياباف
                                      .394 مواؼبقاتلُت كالعسكريُت كضباية األسرل كمسؤكليات اؼبنتصر بعد استسبلـ خص

، َف تعد ىذه التقاليد صاغبة للتطبيق كفشلت يف التوافق مع ىذه  بيد أنو مع تطور كسائل القتاؿ كاخًتاع اؼبدفعية كالبنادؽ كالذخائر    
، توارت ىذه التقاليد  عشر كالسابع عشر ، كمع بدء اغبركب الصليبية كاغبركب الدينية يف أكركبا يف القرنُت السادس الوقائع اعبديدة

                                                  . كأفسحت اجملاؿ للفوضى، كالرعب كظهر التنظَت اؼببكر ؼبا أصبح يعرؼ بقانوف اغبرب
بُت غَت احملاربُت يف النزاعات كيقصد هبذا القانوف نظاـ إنساين قانوين دكِف وبكم العبلقات بُت القوات اؼبتحاربة، كبينها ك    

يضمن ضباية اؼبدنيُت كاعبرحى كاألسرل كزبفيف اؼبآسي اليت زبلفها اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة خاصة بعد اغبرب السبعينية   العسكرية،
                                                             . 395بُت أؼبانيا كفرنسا كمعركة سولفرينو بُت النمسا كإيطاليا كفرنسا

، كبعد تأسيس  ، أحد شهود ىذه اؼبآسي ككرس حياتو فيما بعد ؼبعاعبتها1863 كاف مؤسس اللجنة الدكلية للصليب األضبر عاـ    
  .396 لتحسُت أكضاع أعبرحي كاؼبصابُت يف اؼبعارؾ  1864 ، مت عقد مؤسبر آخر يف جنيف عاـ  ىذه اللجنة

خاصة أف العبلقات الدكلية كالظركؼ السائدة    البحث يف كيفية تطوير قواعد القانوف اإلنساين الدكِف،، تواُف كمنذ ذلك التاريخ  
            . بل افًتضت أهنا أمر قائم كمعطى كتركز البحث يف ذباكز تداعياهتا كآثارىا  ، آنذاؾ َف تسمح بازباذ قرار حوؿ قانونية اغبرب

نساين الدكِف دبدينة الىام يف ىولندا حيث عقد مؤسبراف مهماف يف تاريخ تطور ىذا القانوف كنبا كارتبط تطور القانوف اإل         
، ك أسفرا عن أنظمة الىام أك لوائح الىام كاللذاف ركزا على إدارة اغبرب كضبط استخداـ السبلح 1907 كعاـ  ،1899 مؤسبرا عاـ

          .397 اؼبسموح بو كحظر أنواع معينة من األسلحة
                                                                                                                                                                                           

؛ ستانيسبلؼ هنليك، عرض موجز للقانوف الدكِف اإلنساين، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، 7.، ص1984بكتيو، القانوف الدكِف اإلنساين، تطوره كمبادئو،  جنيف 
 .09.، ص1784أغسطس سنة 

   
سبلمي، مقالة مقدمة  ضمن أعماؿ الندكة اؼبصرية األكُف حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين، نوفمرب أنظر، طلعت الغنيمي، نظرة عامة يف القانوف اإلنساين الدكِف اإل - 
 .كما بعدىا 17.، إصدارات اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكِف، ص1982سنة 
   
ة الداخلية اإلمارايت، مركز اإلعبلـ األمٍت، كما حبث منشور على موقع كزار ،05-04.إظباعيل عبد الرضبن، األسس األكلية للقانوف اإلنساين الدكِف، صأنظر،  - 

   ؛www.policence.gove.bh: بعدىا، أنظر اؼبوقع اإللكًتكين
   
كلية أك العرؼ الدكِف الرامية بصفة خاصة إُف من القواعد الدكلية اؼبستمدة من االتفاقيات الد ؾبموعة: كقريب من ىذا التعريف، أف القانوف اإلنساين الدكِف ىو - 

ع يف استخداـ طرؽ كأساليب حل اؼبشكبلت اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة من اؼبنازعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية كاليت تفيد ألسباب إنسانية حق أطراؼ النزا
يتضرركف بسبب النزاعات اؼبسلحة؛ أنظر، ؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين  اغبرب اليت تركؽ ؽبا أك ربمي األعياف كاألشخاص الذين تضرركا أك قد

 .11.، ص2000، سنة 1.كطبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، ط
، 1997، تونس، سنة 1.يب غبقوؽ اإلنساف كاللجنة الدكلية للصليب األضبر، طالزماِف عامر، مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين، منشورات اؼبعهد العرأنظر،  - 396
 .12-11.ص
   
 .14.ابق، صالزماِف عامر، مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف كاللجنة الدكلية للصليب األضبر، اؼبرجع الس - 

http://www.policence.gove.bh؛
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أقرت   ،1949 ، كيف عاـ  ، الذم حظر استخداـ الغازات السامة كاألسلحة البيولوجية1925 كتبل ذلك بركتوكوؿ جنيف لعاـ     
ك منكويب البحار كأسرل   ، كاعبرحى كاؼبرضى يف البحر  ، اتفاقيات جنيف األربع على التواِف لتقنُت التعامل مع اعبرحى كاؼبرضى يف الرب

                 . 398الربكتوكوالف اللذاف أضيفا التفاقية جنيف  1977 كصدر بعد ذلك يف عاـ  دنيُت غَت العسكريُت،اغبرب كمصَت اَف
حت كقد شكل ىذا الرصيد اؼبتنامي كاؼبتطور للقانوف اإلنساين الدكِف النواة األساسية اؼبعرفية كاألخبلقية كاإلنسانية كالعرفية اليت أفس   

انوف اإلنساين الدكِف كذباكزه للحدكد كسياسات القول العظمى كحساسيتها إزاء معاَف كؿبطات التطور البارزة يف مسَتة اجملاؿ لتطور الق
القانوف اإلنساين خاصة جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية كجريبة اإلبادة كأخَتا كليس آخرا احملكمة اعبنائية الدكلية اليت تأسست 

يف كل الصراعات العرقية كالنزاعات اؼبسلحة أشخاصا كأفراد يتحملوف حبكم مواقعهم كأدكارىم مسؤكلية  على افًتاض مؤداه أف شبة
إشاعة الكراىية كالتحريض على التطهَت العرقي كارتكاب اعبرائم ضد اإلنسانية كال يصح اعتبار صباعية قومية بأكملها عنصرية أك 

                                .399 مسئولة عن ىذه اعبرائم

كىكذا شهد اجملتمع الدكِف تشكيل ؿباكم جنائية للمسؤكلُت عن ىذه اعبرائم يف يوجوسبلفيا السابقة كركاندا نتيجة لتجاكز  
اغبساسيات ككضع هناية للحصانة الفردية كجهود نشطاء حقوؽ اإلنساف من ؿبامُت كقانونيُت كشهود عياف ؽبذه اعبرائم حبكم 

                              . 400اإلعبلمية مهماهتم اإلنسانية أك

؛ ذلك أٌف اإلعبلـ  إٌف لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة دكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف على نطاؽ كاسع 
ؽ القرل كالنجوع كاؼبدف الصغَتة، ناىيك عن بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعما

؛ كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع، متعلمُت كغَت  اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية
  .401 متعلمُت

أنو سيتم بُت عشية كضحاىا، بل على العكس  ، أك بيد أٌف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه 
من ذلك، فإٌف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء اإلعبلـ ك اإلعبلميُت، سبهد الطريق 

الدولي أىم معوقات نشر وتعزيز القانون ما ىي : وعلى ىذا األساس نطرح اإلشكال اآلتي.  اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة
وما ىي الخطة التي يمكن أن تستند إلى بعض الخطوات المقترحة والتي من خاللها  اإلنساني على الصعيد الداخلي والدولي

. وىو ما سنبينو في المبحث الموالي   نعزز دور وسائل اإلعالم في نشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني؟

الدولي اإلنساني بين طرح المشاكل وطرح الحلول  أىم معوقات نشر وتعزيز القانون: المبحث الثاني

                                                           
   
 .84.، ص2000، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، مصر، سنة 1.ف الدكِف كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، طأنظر، ؿبمد نور فرحات، تاريخ القانو - 
   
، جامعة ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة ماجستَت، فرع قانوف التعاكف الدكِفأنظر، أحسن كماؿ - 

دكر اإلعبلـ يف ، ؛ أنظر، عبد العليم ؿبمد06.، ص2011، تيزم كزك، اعبزائر، سنة مرم، كلية اغبقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي كالعلـو السياسيةمولود مع
، العدد 128، مصر، السنة 2004س سنة مار 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد اإلنساين الدكِفالتعريف بالقانوف 

 www.ahram.org.eg :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825
   
 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِفأنظر، عبد العليم ؿبمد،  - 

 www.ahram.org.eg :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة 
 .أعبله عبد العليم ؿبمد، نفس اؼبرجع - 401

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إُف مشاكل نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين يف اؼبطلب األكؿ، أما يف اؼبطلب الثاين سنحاكؿ إبراز       
. أىم االقًتاحات كاغبلوؿ كخطة بديلة لتعزيز دكر اإلعبلـ يف نشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين

المطلب األول        

أبرز مشاكل نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني   

الصراع :من اؼبعلـو أٌف الفرع الوحيد من فركع القانوف الدكِف العاـ كىو القانوف الدكِف اإلنساين، ييعاين من إشكاليات عدة أنبها       
كحق القوة؛ كلعل ذلك مرٌده إُف تقاطع السياسة مع القانوف ، كاالزدكاجية  بُت قوة القانوف كقانوف القوة، أك الصراع ما بُت  قوة اغبق

. يف اؼبعايَت كاالنتقائية يف التطبيق، ىذا على الصعيد الدكِف 

أما على الصعيد الداخلي ييواجو القانوف الدكِف اإلنساين ربديات عدة زبتلف من دكلة ألخرل خصوصان اؼبعوقات اليت تواجو       
، كىذا ما 402الدكِف اإلنساين يف ؾباؿ التعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدةالقانوف 

 :سوؼ نتطرؽ إليو على النحو التاِف 

لدراسية يف لعل من أبرز اؼبعوقات اليت تواجو القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الداخلي تكمن يف عدـ إدراجو ضمن اؼبناىج ا-   
اؼبراحل األكُف من الدراسة أك ضمن مناىج جامعية معمقة ، إذ قبد أنو يدرس يف غالبية دكؿ العاَف الثالث كمادة اختيارية كضمن مواد 

القانوف الدكِف العاـ ، باإلضافة إُف خلو اؼبناىج اؼبدرسية من ذلك ، كإف جرت بعض اعبهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال 
كفي لتحقيق الغرض اؼبنشود ، ييضاؼ لذلك أف تدريس ىذه اؼبادة ينحصر بالدرجة األكُف لطلبة كليات القانوف مع أف ىذه اؼبادة ت

مهمة لكافة الكليات كخصوصان اليت تدرس اؼبواد اإلنسانية كاالجتماعية ، لنجد أف تعليم كتدريس القانوف الدكِف اإلنساين كضمن 
ييشكل عائق أماـ تقدـ ىذا القانوف كتطوره  اآلليات اؼبتبعة حاليان 

403 .

كمن اؼبعوقات كذلك غياب الثقافة القانونية أك الوعي القانوين بالقانوف الدكِف اإلنساين ، كذلك بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم -  
ق أكلوية بالنسبة ؽبا ، كوف القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف أك بسبب أف الكثَت من اجملتمعات ال تعترب

. اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ال تتعامل مع القانوف الدكِف اإلنساين كفق إطار مؤسسي 

شكل عائق عند الرجوع إليهم -   ُي إٌف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أظباء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ، مي
لديها إؼباـ دببادئ القانوف الدكِف  العاـر القانوف الدكِف اإلنساين ، كوف اػبربات اؼبتوفرة حاليان يف الغالب بسهولة كييسر لغايات نش

.  404العاـ

                                                           
ـ اؼبوافق  2010-05-26األربعاء ف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ نشر كتعزيز القانوالطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف  أنظر، ؿبمد - 402
  www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية، ىػ 12-6-1431

   
 .، نفس اؼبرجعالقانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ؤسسات العاملة يف نشر كتعزيزمشكبلت اَفؿبمد الطراكنة،  - 

، دار الفكر اعبامعي، 1.صبلح الدين، اغبق يف اؼبساعدة اإلنسانية، دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كحقوؽ اإلنساف، طبوجبلؿ أنظر،  - 404
ف كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، اؼبرجع السابق، ؛ أحس221.، ص2008اإلسكندرية، مصر، سنة 

 .14-13.ص

http://www.musawah.net/
http://www.musawah.net/
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أف اعبمعيات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين كاليت من اؼبفركض أف يعوؿ عليها يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين َف تليب -  
بسبب قلة اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لديها،      أك بسبب سيطرة اغبكومات عليها كذلك من ا  الغرض اؼبطلوب منو

خبلؿ تبعيتها للحكومات يف أغلب البلداف ، ييضاؼ لذلك أف معظم أعضاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ىم فبثلُت 
. لقانوف الدكِف اإلنساين ؼبؤسساهتم دكف أف يكوف لديهم خربة  أك دراية با

أف اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ليس لديها خطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذه الغاية ، كىي تعتمد -  
، كوهنا تغلب بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقركءة كاؼبسموعة ، علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال تعطي ذلك اؼبساحة اؼبناسبة 

اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف اإلنساين ، كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها الكوادر اؼبؤىلة 
.  405بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية الفضلى حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين

يبية للعاملُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، كإذا كيجدت مثل ىذه ال يوجد لدل اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ برامج تدر-   
. الربامج فإهنا زبلو من ربديد كاضح للفئات اؼبستهدفة من التدريب أك إعداد اغبقيبة التدريبية 

يب األضبر يف العديد غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبؤسسات اغبكومية كاعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصل-  
من البلداف ، حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذم يًتتب عليو نوع من االزدكاجية يف العمل كما يتبع ذلك من ىدر 

. للجهد كاؼباؿ كالطاقات 

لتطبيق العملي كالنص كمن اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كجود فجوة ما بُت ا- 
النظرم دبعٌت قبد أف الدكؿ مصادقة تقريبان على كافة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين كخصوصان اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص 

زامات على إلزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه إال أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلت
. اؼبفركضة على عاتق الدكؿ األطراؼ 

أف أغلب البلداف َف تقم بالقدر الكايف من اؼبواءمات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكلية اؼبصادؽ عليها -  
. كإذا كيجدت مثل ىذه اؼبراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنيان 

ت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين تتمثل ككما أسلفنا ، باالزدكاجية يف التطبيق كلعل أىم اؼبشكبل- 
 كاؼبعايَت فنجد أف ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت اؼبواطن العادم ، ؼباذا ييطبق القانوف الدكِف اإلنساين على الدكؿ الصغَتة كال

أك الدكؿ اليت تقـو بانتهاكات كاسعة للقانوف الدكِف اإلنساين ، كلعل ما جرل يف دارفور كما هبرم يف غزة ييطبق على الدكؿ الكربل 
. أكرب دليل على صحة ما نقوؿ ، األمر الذم هبعل مهمة اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء 

                                                           
ـ اؼبوافق  2010-05-26األربعاء أنظر، ؿبمد الطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  - 405
 www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية، ىػ 12-6-1431
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خبصوص النشر كالتوعية بالقانوف الدكِف اإلنساين على الوجو  أف اؼبؤسسات العاملة ال تطبق االلتزامات اؼبفركضة على عاتقها- 
األكمل ، فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كانت اتفاقيات جنيف تنص على كجوب نشر القانوف الدكِف اإلنساين على أكسع نطاؽ فبكن ، إال 

. 406كريُت كاؼبدنيُتأننا قبد أف ذلك يتم لقطاعات قليلة كؿبدكدة كبدكف كجود برامج معمقة لبعض الفئات من العس

أف اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططها بشكل يهدؼ إُف - 
. تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء كلعدـ كجود خطط عمل سنوية

ان فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف كلعل كثرة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية خصوص- 
اإلنساين، كخاصة مؤسسات اإلعبلـ، األمر الذم أضاؼ عبء كبَت على ىذه األخَتة ؛ كوف اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف 

. ىة نظر البعض يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل اغبركب ييصبح نوع من الًتؼ الفكرم حسب كج

اغبكومات ، اعبمعيات الوطنية ، اللجاف الوطنية ، الصليب األضبر ، بعض : نظران لوجود أكثر من جهة تعمل يف ىذا اجملاؿ كىي- 
 منظمات اجملتمع اؼبدين ، اإلرباد الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر ، التلفزيوف كاإلذاعة كالصحافة ككل كسائل اإلعبلـ، فنجد أف

اؼبشكبلت كالتحديات ىي غياب التنسيق كالتشارؾ يف ؾباؿ نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين، حيث قبد على سبيل اؼبثاؿ أف 
بعض اعبمعيات الوطنية تتمتع بإمكانيات مادية كبَتة يف حُت أف البعض ييعاين من نقص كبَت يف ىذا اػبصوص ، لنجد أف النقص يف 

 .حائبلن أماـ تطوير األداء كأماـ أف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين على الوجو األكمل  اإلمكانيات كاؼبوارد يقف

كما أنو يوجد عائق آخر يتمثل يف غياب للثقافة القانونية كالوعي يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ، كلعل ذلك ربدم كبَت  - 
ف حيث أف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ال يتوجب أف يقتصر كما سبق للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ـ

، الذكر على األكساط العسكرية كاؼبدنية اؼبعنية مباشرة هبذا القانوف بل أصبح يف عاَف اليـو ضركرم لكافة األفراد حىت اؼبواطن العادم 
من أجل تنفيذ احملاكر الرئيسية للنشر اليت هتدؼ إُف تعزيز ثقافة الوعي كىذا يتطلب ؾبهودات ضخمة لتوفَت اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبالية 

.  407بالقانوف الدكِف اإلنساين، كىنا يظهر الدكر اؼبهم لوسائل اإلعبلـ يف ىذا الصدد

ت بالعاَف كلعل من أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كما فرضتو األحداث اليت عصف- 
سبتمرب ؛ حيث تداخلت اؼبفاىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة التفريق ما بُت اؼبقاكمة اؼبشركعة  11بأسره كخصوصان أحداث 

دد ككاضح لئلرىاب ، ككذلك دخوؿ مفاىيم  للشعوب من أجل تقرير مصَتىا كاإلرىاب ، كعدـ كجود مفهـو أك تعريف ؿبي
اغبرب اإلستباقية،  كصعوبة اؼبوازنة بُت اغبرية كاألمن ؛األمر : الدكِف اإلنساين من قبل مثل كمصطلحات جديدة َف يألفها القانوف 

. الذم فرض تبعات كصعاب جديدة توجو اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ 

ان يف االعتداء على كأصبحت اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين عيرضة لبلعتداء عليها ، كذلك كما شاىدناه صبيع- 
طواقم سيارات اإلسعاؼ كالعاملُت يف ؾباؿ اإلغاثة كالصحفيُت اؼبكلفُت باإلعبلـ، كىذا ما حدث فعبلي يف بعض مناطق النزاعات 

                                                           
ـ اؼبوافق  2010-05-26األربعاء مقاؿ منشور بتاريخ  مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها،أنظر، ؿبمد الطراكنة، - 406
 www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية، ىػ 12-6-1431

   
ـ اؼبوافق  2010-05-26األربعاء القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  الطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز ؿبمد أنظر، -
 www.musawah.net، عماف ،ألردف، موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية، ىػ 12-6-1431
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نوف اؼبسلحة على الرغم من أف الطواقم الطبية كالعاملُت يف ؾباؿ اإلغاثة كاؼبكلفُت باإلعبلـ ىم من الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القا
. الدكِف اإلنساين 

أف اغبركب كالنزاعات األخَتة يف بعض اؼبناطق ، مت استخداـ أسلحة تدمَتية أحدثت آالـ ال مربر ؽبا كعلى نطاؽ كاسع ، كخَت - 
دليل على ذلك ما حدث يف غزة كجنوب لبناف ؛ األمر الذم تبُت معو أف األضرار اليت غبقت باألشخاص كاؼبمتلكات ال يبكن 

. ت العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف أف تتعامل معها بشكل فعاؿ يف ظل االنتهاكات القادمة من قبل بعض أطراؼ النزاع للمؤسسا

كبناءن على ما تقدـ قبد أف اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كخاصة كسائل اإلعبلـ ؼبا      
 يف نشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، ىي مشكبلت ليست بالسهلة ، كيًتتب عليها إف َف يتم ؽبا من دكر مهم كحساس كخطَت

معاعبتها؛ أف تصبح تلك اؼبؤسسات يف كضع يصعب عليها القياـ باؼبهاـ اؼبلقاة على عاتقها على الوجو األكمل ، األمر الذم 
.  408ِف اإلنساينينعكس سلبان على الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف الدك

كعليو، ال بد من السعي كاحملاكلة إُف إعطاء بعض التوصيات أك التصورات أك بتعبَت آخر بعض اغبلوؿ كاؼبقًتحات، كاليت يبكن      
. من خبلؽبا ذباكز ىذه اؼبشكبلت أك التخفيف من آثارىا، كىو ما سيتم التطرؽ إليو يف اؼبطلب اؼبواِف

 

 

 

:  المطلب الثاني

 تراحات والحلول البديلة لتعزيز دور اإلعالم والمؤسسات األخرى في نشر مبادئ القانون الدولي اإلنسانيأىم االق

   

إف االعًتاؼ باؼبشكبلت كالتحديات مهم كضركرم ؛ كوف االعًتاؼ باؼبشكلة جزء ىاـ من حلها ، خصوصان يف اؼبناطق اليت       
عل العمل على تقوية اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ من أىم األمور اليت هبب أخذىا تعاين من أنواع شىت من النزاعات اؼبسلحة ، كؿ

بعُت االعتبار ؛ كوف ىذه اؼبؤسسات كخاصة كسائل اإلعبلـ تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة كالفعالية أكثر من اغبكومات ؛ كوف 
حُت أف ذلك ييشكل أكلوية قصول للمؤسسات العاملة يف اغبكومات كعلى الصعيد الرظبي ال تعترب ذلك ضمن سلم أكلوياهتا ، يف 

 . 409ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، كىذا ما ثبت من خبلؿ الواقع العملي

                                                           
   
، سنة 01، العدد 20النظرية كالواقع، ؾبلة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد  لقانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُتأمل يازجي، اأنظر،  - 

 .149.، ص2004
   
ـ اؼبوافق  2010-05-26األربعاء شور بتاريخ الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها، مقاؿ منالطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف  ؿبمد أنظر،  - 
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كلتحقيق اؼبزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ ، ال بد من إهباد نوع من النهج التشاركي على الصعيد اإلقليمي ؛ ألنو من خبلؿ ذلك     
كاعد القانوف الدكِف اإلنساين ، كيبكن للمؤسسات من تطوير أدائها من خبلؿ تبادؿ التجارب كاػبربات مع يبكن تعزيز احًتاـ ؽ

. كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين. اآلخرين

شر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ىي ما االقًتاحات كاغبلوؿ البديلة لتعزيز دكر اإلعبلـ كاؼبؤسسات األخرل يف فكلعل من أىم      
 :يلي

 
ـباطبة رؤساء ربرير الصحف كالقنوات التليفزيونية كاإلذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف كمصادره كتطوره   : 1 

يها أنبية التعريف بو كالغرض من ىذا هبذا القانوف يوضح ؼ  ، عرب رسالة مكتوبة من قبل اؼبتخصصُت كالقانونيُت اؼبعنيُت كقواعده
؛ لتشكيل مواقفهم كفهمهم للجرائم كاالنتهاكات اليت  من أجل توسيع مدركات اؼبواطنُت كتزكيدىم دبعايَت دقيقة كموضوعية  ، التعريف

االنتهاكات يف الصراعات  يشاىدكهنا       أك يسمعوف عنها كخلق ثقافة قانونية سبكن اؼبواطنُت من التمييز بُت األنواع اؼبختلفة من
                                     . 410كالنزاعات يف العاَف

بداياتو األكُف كأنظمة الىام كاتفاقيات جنيف   ،إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِف  : 2 
كتوزيع ىذه الكتيبات على اإلعبلميُت كالصحفيُت يف الصحف   ادت إليها،كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت ؽ

كاجملبلت القومية كالقنوات التليفزيونية هبدؼ تبسيط كتوضيح قواعد ىذا القانوف لغَت اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا 
اؼبتقدمة خاصة يف ؾباؿ تبسيط العلم كاؼبعارؼ كالنظريات كىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف  .411 القانوف هبدؼ تقديبو للقراء كاعبمهور

، كيقـو بوضع ىذه  العلمية عبمهور كبَت من القراء غَت اؼبتخصصُت عرب ما يسمى كتاب اعبيب الذم يسهل قراءتو يف أم مكاف
كقد ينسحب     . قارئ العادمالكتب أساتذة يف ؾباالهتم لديهم قدرة على تبسيط اؼبسائل العلمية اؼبعقدة حىت تكوف يف متناكؿ اؿ

ذلك على القانوف اإلنساين الدكِف؛ ألف ىذا القانوف ينطوم على مساحات كمناطق رمادية كغامضة تتعلق بالتميز بُت بعض اؼبفاىيم 
أك دكِف كما  مثل توصيف نزاع ما بأنو مسلح أك أنو نزاع داخلي  ، كفض االشتباؾ بينها كقابلتيها لبلنطباؽ يف صراعات كنزاعات ـبتلفة

نزاعا داخليا، كذلك األمر فيما   إذا كاف كضعا داخليا معينا ؿبكوما بالقانوف اإلنساين أك القانوف احمللي كقانوف حقوؽ اإلنساف، أـ
                          . يتعلق بضركرة انطباؽ اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة يف اتفاقيات جنيف

ملُت يف حقل اإلعبلـ اؼبرئي كاؼبكتوب يشمل ؿباؿ إقامتهم كمقرات عملهم كإرساؿ ىذه كيرتب ذلك عمل سجل كامل للعا    
  . الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأم ككتاب األعمدة كالباحثُت العاملُت يف دكر اإلعبلـ

ية لئلعبلميُت يف ؾباؿ القانوف يبكن باالتفاؽ بُت اعبهات كاؼبنظمات اؼبدنية الوطنية كالدكلية التخطيط لدكرات تثقيفية كتدريب  : 3 
يتوُف فيها التدريس ـبتصوف يف ؾباؿ القانوف اإلنساين كمعاَف تطوره كضركرة قواعده كمبادئو يف أنسنة الصراعات  ، اإلنساين الدكِف

                                                           
   
 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد الدكِفدكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين أنظر، عبد العليم ؿبمد،  - 

 www.ahram.org.eg :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة 
   
، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، 1.البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، ط ماريا تَتيزا دكتلي، التدابَت الوطنيةأنظر، - 

 .544.، ص2000مصر، سنة 
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   . 412كف اإلنساين الدكِفكضبطها كتعريف اؼبتدربُت باالتفاقيات كاؼبعاىدات كاؼببادئ اليت تضمنتها كفلسفتها كاالذباه العاـ لتطور القاف
                    

كىذه الدكرات ستمكن اإلعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كاؼببادئ اليت تضمنها كفلسفتها كاالذباه العاـ     
                         . لتطور القانوف اإلنساين الدكِف

ِف يف الكليات كاؼبعاىد خاصة كليات اإلعبلـ كاآلداب قسم الصحافة كغَتىا من اؼبعاىد ذات تدريس القانوف اإلنساين الدك  : 4   
كيتم ىذا التدريس عرب إضافة مقرر أكاديبي حوؿ القانوف اإلنساين  ، الصلة باإلعبلـ كالتليفزيوف كالصحافة ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفة

كإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدكِف ضمن             . لصلة هبذا القانوفالدكِف هبدؼ زبريج أجياؿ جديدة من اإلعبلميُت ذكم ا
فإنو يبكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج اؼبدنية   ،1949 برامج التدريب العسكرم إجباريا للدكؿ دبوجب اتفاقيات جنيف لعاـ 

                     . ارسُت كـبتلف اؽبيئاتحىت تصبح ىذه اؼببادئ معركفة من قبل اعبمهور العريض من األطباء كالد
كيبكن للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتنبا من اؼبنظمات األىلية كاغبكومية رصد بعض اؼبنح التدريبية ؼبختلف الفئات من      

قانوف اإلنساين يف ساف ريبو القانوف اإلنساين الدكِف يف اؼبعاىد اؼبتخصصة مثل اؼبعهد الدكِف لل لاإلعبلميُت كغَتىم للتدريب عل
                         . بإيطاليا

كتصب ىذه اػبطوات يف اذباه تشكيل كتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف اإلنساين لدل عدد كبَت من الفئات يف أكساط     
ُف نطاؽ كاسع خارج دائرة اؼبتخصصُت من رجاؿ اإلعبلميُت كاألطباء كالطبلب هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين كتعميم مبادئو ع

                         .413 القانوف
الوطنية كالدكلية زبصيص كتصميم شهادة تقدير سبنح لئلعبلميُت النشيطُت   ، يبكن للجهات اؼبعنية بنشر القانوف اإلنساين الدكِف  : 5 

كيبكن ؼبثل ىذه الشهادة أف تشكل حافزا معنويا رمزيا ػبدمة ىذه القضية   ، ىذا القانوف كتعريف اعبمهور العريض بو   يف تركيج مبادئ
                   . اؼبهمة

كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كعلى أكسع نطاؽ فبكن كدبا يعزز : 6 
الذم يتوجب معو إنشاء كحدات متخصصة باإلعبلـ كالنشر ضمن معايَت كضوابط الثقافة كالوعي بتلك اؼببادئ كاؼبفاىيم ، األمر 

كاضحة؛ حىت يبكن من خبلؿ اؼبؤشرات تطوير األداء اؼبؤسسي لعمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف  أداء تقـو على مؤشرات
 . 414الدكِف اإلنساين

كِف اإلنساين سواء كانت دكلية ، حكومية، أـ أىلية من أف تعمل كفق ال بٌد للمؤسسات اؼبختلفة العاملة يف ؾباؿ القانوف الد :7 
نب االزدكاجية يف العمل ، كىدر الطاقات كاؼبوارد جراء تكرار  النهج التشاركي كالتنسيق فيما بينها كما سبق الذكر؛ األمر الذم هبي

. ؤسسات العاملة يف اؼبيداف العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة ، على أف يشمل التنسيق هبذا اػبصوص اَف
                                                           

يف العلـو القانونية، زبصص القانوف الدكِف  أنظر، العقوف ساعد، مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت كغَت اؼبقاتلُت كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، مذكرة اؼباجستَت - 412
 .111.، ص2009اإلنساين، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر، سنة 

   
 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف، أنظر، عبد العليم ؿبمد - 

 www.ahram.org.eg :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكين42825، العدد 128، مصر، السنة 2004رس سنة ما
عة اغباج ػبضر، باتنة، ـأنظر، لعور حساف ضبزة، نشر القانوف الدكِف اإلنساين، مذكرة ماجستَت يف العلـو القانونية، زبصص قانوف دكِف إنساين، كلية اغبقوؽ، جا - 414

 .160، 71-70.، ص2009اعبزائر، سنة 
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كلكوف التدريس مرحلة مهمة من مراحل نشر القانوف الدكِف اإلنساين، يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين : 8 
العاـ ، على  ضمن مناىج اؼبدارس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية ، مث اؼبراحل اعبامعية كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة القانوف الدكِف

أف يتم إعداد اػبطط الدراسية بالتعاكف ما بُت اؼبدارس كاعبامعات من جهة كاؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين من 
دد اػبطة الفئات اؼبستهدفة من التدريس كاؼبواضيع اليت يتوجب أف تشملها اػبطط الدراسية  . جهة أخرل حبيث وبي

غبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه ؛ كوف ذلك يندرج بالدرجة األكُف يف يتوجب أف ترصد ا: 9 
. إطار مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع 

إهباد االنسجاـ ما بُت نوصي كذلك بإهباد نوع من اؼبراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن :  1
النص الوارد يف االتفاقيات الدكلية كالنص الوارد يف القوانُت الوطنية ، دبا يضمن عدـ كجود فجوة ما بُت التطبيق العملي كالنص 

. النظرم

اإلنساين يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كطنية على صعيد كل دكلة على حده تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف : 11
ييشارؾ فيو    (مركز كطٍت)كإنشاء مركز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، على أف يكوف اؼبركز كاػبرباء كاالستشاريُت  

القطاعُت الرظبي كاألىلي، كيعقد سنويان على األقل مؤسبر سنوم يتم من خبللو استعراض اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة 
.  ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ككضع تصورات لكيفية ذباكز تلك اؼبشكبلت كاؼبعوقات يف حاؿ كجودىا يف

األمم اؼبتحدة، اللجنة )كلغايات رفع مستويات اؼبؤسسات كتطوير أدائها يتوجب على اعبهات اؼباكبة كاعبهات الدكلية مثل : 12
إهباد برامج تدريبية ؼبساعدة اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف  (اإلنسانيةالدكلية للصليب األضبر، منظمات اإلغاثة الدكلية 

اإلنساين على تطوير أدائها، كتنفيذ بعض األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه سواء من خبلؿ الدعم اؼباِف كاللوجسيت أك من خبلؿ 
. تبادؿ اػبربات كالتجارب 

ف الدكِف اإلنساين ، ال هبوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية بل ال بد من إشراؾ عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانو: 13
منظمات اجملتمع اؼبدين كاػبرباء كبصفتهم الشخصية ، ؼبا يف ذلك من أثر إهبايب ؛ كوف منظمات اجملتمع اؼبدين تتمتع بقدر كبَت من 

. اؼبركنة يف العمل أكثر من اعبهات اغبكومية 

يتوجب أف زبصص الدكلة يف ميزانيتها السنوية مبالغ كموارد كافية للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ  (الوطٍت  )صعيد احمللي كعلى اؿ: 14
القانوف الدكِف اإلنساين ، كوف اعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر ال تتقاضى من ميزانية بعض الدكؿ أم شيء ييذكر ، 

ال تكفي لدفع أجور اؼبقرات كركاتب اؼبوظفُت ، األمر الذم ييشكل عائق أماـ اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ أك زبصص بعض اؼبوارد اليت 
.  415العمل اإلنساين من ربقيق أىدافها

كمن أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين نوصى بإهباد آليات تعاكف كتنسيق مع ـبتلف كسائل : 15
ؿ زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثبلن يف كسائل اإلعبلـ اؼبرئية من أجل التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ، ككذلك اإلعبلـ من أج

                                                           
   
 7ىػ اؼبوافق لػ  1425من ؿبـر سنة  16، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِفدكر اإلعبلـ يف ، أنظر، عبد العليم ؿبمد - 

 www.ahram.org.eg :على اؼبوقع اإللكًتكين، منشور 42825، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة 
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مساحة معينة يف كسائل اإلعبلـ اؼبقركءة كاؼبسموعة لنفس الغاية ، على أف يتوُف بعض اػبرباء يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين إعداد 
 .لدكر اغبيوم كاؽباـ الذم أصبحت كسائل اإلعبلـ تلعبو خصوصان يف ظل ثورة االتصاالت كاؼبعلوماتية اؼبادة اإلخبارية ، نظران ؿ

االىتماـ بالقانوف اإلنساين الدكِف كمراعاة  لىذه ؾبرد أمثلة كخطوات ؼبا يبكن عملو غبفز اإلعبلميُت كغَتىم من الفئات عل    
ديبها للقراء هبدؼ تنمية كعيهم كتوسيع مداركهم كتنمية قدراهتم على تشكيل كصياغة قواعده كمبادئو يف تغطية القضايا اؼبختلفة كتق

.  اؼبواقف كاألحكاـ على أسس تتوافق مع ىذه اؼببادئ القانونية

 

: خــاتــمـة

فعبل يف  لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة دكر مهم ككبَت -كما سبق الذكر-نستنتج من خبلؿ ىذا البحث، أٌف      
؛ ذلك أٌف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا  التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف على نطاؽ كاسع

 ؛ كألنو أيضا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرل كالنجوع كاؼبدف الصغَتة، ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية
                               . يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع، متعلمُت كغَت متعلمُت

، أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا، بل على  بيد أٌف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه    
ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء اإلعبلـ ك اإلعبلميُت، سبهد  العكس من ذلك، فإٌف استنهاض اإلعبلـ

. الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة

كىذا ما استنتجناه من خبلؿ إعطائنا لبعض اغبلوؿ اليت من شأهنا كما سبق الذكر أف سبهد الطريق اللبراط اإلعبلـ باعتباره كسيلة     
أٌف االعًتاؼ باؼبشكبلت لقانوف الدكِف اإلنساين يف أداء ىذه اؼبهمة اغبساسة، كأف أىم اقًتاح كحل يبدأ أكال من مهمة لنشر مبادئ ا

كالتحديات مهم كضركرم ؛ كوف االعًتاؼ باؼبشكلة جزء ىاـ من حلها ، خصوصان يف منطقتنا اليت تعاين من أنواع شىت من أنواع 
كية اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ من أىم األمور اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار ؛ كوف النزاعات اؼبسلحة ، كلعل العمل على تق

ىذه اؼبؤسسات كخاصة كسائل اإلعبلـ تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة كالفعالية أكثر من اغبكومات ؛ كوف اغبكومات كعلى الصعيد 
ؿ أكلوية قصول للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف الرظبي ال تعترب ذلك ضمن سلم أكلوياهتا ، يف حُت أف ذلك ييشك

 .اإلنساين، كىذا ما ثبت من خبلؿ الواقع العملي 

  

كلتحقيق اؼبزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ ، ال بد من إهباد نوع من النهج التشاركي على الصعيد اإلقليمي ؛ ألنو من خبلؿ ذلك     
لدكِف اإلنساين ، كيبكن للمؤسسات من تطوير أدائها من خبلؿ تبادؿ التجارب كاػبربات مع يبكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف ا

. كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين. اآلخرين

  

 :قائمة المراجع

: الكتب -أوال
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، 1.ريب غبقوؽ اإلنساف كاللجنة الدكلية للصليب األضبر، طالزماِف عامر، مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين، منشورات اؼبعهد الع-1
 .1997تونس، سنة 

، دار 1.بوجبلؿ صبلح الدين، اغبق يف اؼبساعدة اإلنسانية، دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كحقوؽ اإلنساف، ط-2
 .2008الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، سنة 

 .1984اإلنساين، تطوره كمبادئو،  جنيف  جاف بكتيو، القانوف الدكِف -3
 .2005ضبدم شعباف، اإلعبلـ األمٍت كإدارة األزمات كالكوارث، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات، القاىرة، مصر، سنة -4
 .1987، دار الرأم العاـ، سنة 1.عبد اغبميد حجازم، الرأم العاـ كاإلعبلـ كاغبرب النفسية، ط -5
 .1784سبلؼ هنليك، عرض موجز للقانوف الدكِف اإلنساين، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، أغسطس سنة ستاين-6
، دار 1.ماريا تَتيزا دكتلي، التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، ط-7

 .2000ة اؼبستقبل العريب، القاىرة، مصر، سن
ؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كطبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة،  -8
.  2000، سنة 1.ط
سنة  ، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة، مصر،1.ؿبمد نور فرحات، تاريخ القانوف الدكِف كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، ط-9

2000 .
 

: المراجع الخاصة-ثانيا
: أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير -1
حسُت عبد اهلل قايد، حرية الصحافة، دراسة مقارنة يف القانونُت اؼبصرم كالفرنسي، دار النهضة العربية، رسالة دكتوراه، جامعة -1

التعسف يف استعماؿ حق النشر، دار النهضة العربية، مصر، كما بعدىا؛ عبد اهلل مربكؾ النجار،  343، 1994القاىرة، مصر، سنة 
 .1995سنة 

أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة ماجستَت، فرع قانوف -2
نوف األساسي كالعلـو السياسية، تيزم كزك، اعبزائر، سنة التعاكف الدكِف، جامعة مولود معمرم، كلية اغبقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القا

2011. 
، العقوف ساعد، مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت كغَت اؼبقاتلُت كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، مذكرة اؼباجستَت يف العلـو القانونية-3

 .2009زبصص القانوف الدكِف اإلنساين، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر، سنة 
لعور حساف ضبزة، نشر القانوف الدكِف اإلنساين، مذكرة ماجستَت يف العلـو القانونية، زبصص قانوف دكِف إنساين، كلية اغبقوؽ، -4

. 2009جامعة اغباج ػبضر، باتنة، اعبزائر، سنة 
 
: المقاالت والتعاليق -2
 النظرية كالواقع، ؾبلة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد أمل يازجي، القانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت-1

 .2004، سنة 01، العدد 20
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جابر ؿبجوب علي، قواعد أخبلقيات اؼبهنة، مفهومها كأساس إلزامها ك نطاقها، ؾبلة اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة الكويت، -2
 .1998العدد الثاين، يونيو سنة 

الـ األمٍت كالوقاية من اعبريبة، مركز الدراسات كالبحوث، أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، علي فايز اعبحٍت، اإلع-3
 .2000السعودية، سنة 

طلعت الغنيمي، نظرة عامة يف القانوف اإلنساين الدكِف اإلسبلمي،مقالة مقدمة ضمن أعماؿ الندكة اؼبصرية األكُف حوؿ القانوف -4
.  1982إصدارات اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكِف،نوفمرب سنة الدكِف اإلنساين، 

أضبد إبراىيم مصطفى، دكر كسائل اإلعبلـ كمؤسسات اجملتمع اؼبدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل التصدم للجريبة، يونيو -5
 www.policence.gove.bh: اإللكًتكين اؼبوقع أنظر األمٍت، اإلعبلـ مركز اإلمارايت، الداخلية كزارة موقع على منشور حبث، 2008سنة 

 كما األمٍت، اإلعبلـ مركز اإلمارايت، الداخلية كزارة موقع على منشور حبث الدكِف، اإلنساين للقانوف األكلية األسس الرضبن، عبد إظباعيل-6

   www.policence.gove.bh: اإللكًتكين اؼبوقع أنظر بعدىا،

 ىػ 5 14 سنة ؿبـر من 16 األحد بتاريخ منشور مقاؿ األىراـ، ملفات الدكِف، اإلنساين بالقانوف التعريف يف اإلعبلـ دكر ؿبمد، العليم عبد - 
  . www.ahram.org.eg :اإللكًتكين اؼبوقع على منشور ،5   4 العدد ،  1 السنة مصر، ،4    سنة مارس   لػ اؼبوافق

-5 -6  األربعاء بتاريخ منشور مقاؿ أدائها، كتطوير اإلنساين الدكِف القانوف كتعزيز نشر يف العاملة اؼبؤسسات مشكبلت الطراكنة، ؿبمد- 

  www.musawah.net اؼبدنية، كالثقافة  اإلنساف حقوؽ على بالًتبية ؼبتعلق اكاةاؼبس موقع ،ألردف، عماف ىػ، 1431-6- 1 اؼبوافق ـ  1  

 اإلمارايت،مركز الداخلية كزارة موقع على منشور حبث اؼبقارنة، القوانُت كفق عملها ربكم اليت كاؼببادئ ككظيفتها الصحافة ؿبمد،أنبية ياسر - 

  www.policence.gove.bh                     : اإللكًتكين اؼبوقع ين،أنظراألـ اإلعبلـ
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دور وسائل اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني في ضوء العولمة 
والتغيرات الدولية المعاصرة 

الجزائر -تلمسان–والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد  كلية الحقوق/ األستاذ بوزيدي خالد  

  

 ملخص  

، كيبتد تأثَت ىذا  حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات كالقوميات  ، يلعب االعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر   
، كىبلق دائرة  لعبلقات بُت الدكؿ كالسيادة كاالستقبلؿ ك اغبدكدالدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كا

، إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف االعبلـ  كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضارات
  . ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء اؼبعمورةليس قياسا على مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إِف انتشار   ، أصبح كونيا

تلك الرسالة اليت تتطلب اغبرص   ، ال يرقي بالضركرة إِف مستوم الكونية كالعاؼبية  ، ذلك أف الدكر الكوين لئلعبلـ من زاكية اؼبضموف   
، كلتعزيز قيم االختيار اغبر كاالنتماء  كِفعلي إرساء اؼبساكاة كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ      الد
، كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات  إِف االنسانية اؼبشًتكة كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء علي الصعيد العاؼبي كالوطٍت

يف حُت أف الدكر الكوين لئلعبلـ   ، كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ  كالشعوب يف سبلك الثركات،
يف الوقت الراىن ينصرؼ إُف تعزيز األحكاـ القبلية كاؼبسبقة علي الشعوب كالثقافات ك تسييد التحيزات النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق 

  . القوة يف العبلقات الدكلية

طلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين كعلى ىذا األساس يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تض   
، ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ  الدكِف علي نطاؽ كاسع

ك ألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة ك مبسطة   ، ةناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقايف  ، القرم كالنجوع كاؼبدف الصغَتة
أك   ، بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه .  مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت

ر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة ، بل على العكس من ذلك فإف استنهاض االعبلـ ألداء ىذا الدكر ًن أنو سيتم بُت عشية كضحاىا
 .،ك ىو ما سنسعى إُف ابرازه يف ىذه اؼبداخلة إزاء االعبلـ ك االعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة

 

: مقدمة

كيبتد تأثَت ىذا  ، حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات كالقوميات  ، يلعب االعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر   
، كىبلق دائرة  الدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ كالسيادة كاالستقبلؿ ك اغبدكد
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ف االعبلـ ، إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إ كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضارات
  . ليس قياسا على مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء اؼبعمورة  ، أصبح كونيا

تلك الرسالة اليت تتطلب اغبرص   ، ال يرقي بالضركرة إِف مستوم الكونية كالعاؼبية  ، ذلك أف الدكر الكوين لئلعبلـ من زاكية اؼبضموف   
، كلتعزيز قيم االختيار اغبر كاالنتماء إِف  اؼبساكاة كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدكِفعلي إرساء 

، كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات  االنسانية اؼبشًتكة كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء علي الصعيد العاؼبي كالوطٍت
يف حُت أف الدكر الكوين لئلعبلـ   ، كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ  الثركات،كالشعوب يف سبلك 

يف الوقت الراىن ينصرؼ إُف تعزيز األحكاـ القبلية كاؼبسبقة علي الشعوب كالثقافات ك تسييد التحيزات النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق 
  . القوة يف العبلقات الدكلية

كعلى ىذا األساس يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين    
، ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ  الدكِف علي نطاؽ كاسع

ك ألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة ك مبسطة   ، ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية  ، قبوع كاؼبدف الصغَتةالقرم كاؿ
أك   ، بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه .  مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت

، بل على العكس من ذلك فإف استنهاض االعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة  بُت عشية كضحاىا أنو سيتم
.  إزاء االعبلـ كاالعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة

لدكر اإلعبلـ يف  التعريف بالقانوف الدكِف  كمن مث فإف اإلشكالية اليت يثَتىا موضوع البحث تتعلق أساسا بإبراز التكييف القانوين    
االنساين؟ ك ما ىي الضوابط ك القيود القانونية الواردة على حرية اإلعبلـ لتفعيل دكرىا يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين ك اغبد من 

يق تطوير أداء اإلعبلـ يف التعريف إسهامها يف إثارة النزاعات اؼبسلحة ؟ك ما ىي التحديات ك اإلشكاالت ك العوائق  اليت تواجو ك تع
بالقانوف الدكِف االنساين ؟ك ماىي اػبطوات اؼبقًتحة لتفعيل ك تطوير دكر اإلعبلـ يف ؾباؿ التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين؟ 

: كفق اػبطة اآلتية ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو تبعا،   

لقانون الدولي  االنساني التكييف القانوني لدور اإلعالم في  التعريف  با: أوال

مضمون دور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني في ضوء اإلشكاالت و التحديات الجديدة التي تعيق تطوير : ثانيا
أداءه 

التكييف القانوني لدور اإلعالم في  التعريف  بالقانون الدولي  االنساني : أوال

 ف  بالقانون الدولي االنسانياألساس القانوني لدور اإلعالم في التعري -1

كغالبان ما تكوف انتهاكات القوانُت ىي . يعد احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين أك انتهاكو جزءان مهمان يف النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة   
العبلقات بُت الدكؿ  فعندما تقـو أطراؼ النزاع دبخالفة القوانُت فإف ذلك يؤثر ليس فقط على. مصدر األزمات اإلنسانية كالسياسية

اؼبتنازعة ،كإمبا على السلم ك األمن الدكليُت كافة ،فبا سيخلف معو ضحايا ك مآسي من تقتيل ك دمار ألطراؼ نص القانوف الدكِف 
. االنساين على ضركرة ضبايتها سواء لضعف شروبة معينة أك لؤلنبية الثقافية ك االقتصادية ك االجتماعية ؼبراكز ك أمكاف معينة



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

278 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ك من مث برزت مؤسسات عديدة تولت على عاتقها مهمة التعريف بالقانوف الدكِف االنساين تفاديا للخسائر اليت قد تنجم عن    
ك اؼبنظمات غَت 416خرؽ احدل قواعده ،سواء قبل بدء أم نزاع مسلح أك أثناءه ،ك على غرار الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات الدكلية 

كِف االنساين ك التعريف بقواعده ،برز االعبلـ يف فًتة التسعينات كمؤسسة فعالة يف ىذا اجملاؿ ،ك يف نشر القانوف الد417اغبكومية 
ظهورىا ىذا كاف سبلحا ذك حدين ،فمن جهة ثار التساؤؿ حوؿ مدل الدكر الذم يبكن أف يلعبو االعبلـ كمؤسسة فعالة لنشر 

ائها يف ىذا اجملاؿ يف ظل االنتشار ك التأثَت الكبَت ؽبذه اؼبؤسسة على صعيد كتعزيز قواعد القانوف الدكِف االنساين ، ك كيفية تطوير أد
الرأم العاـ الداخلي ك الدكِف ؟ك على أم أساس قانوين ينطلق االعبلـ يف فبارستو ؽبذا الدكر؟  

يف التعريف بالقانوف  إف اإلجابة عن ىذه االشكاليات يف حقيقة األمر يصب من منبع كاحد ،إذف أف دكر اؼبؤسسات اإلعبلمية   
الدكِف االنساين هبد مصدر يف القانوف الدكِف نفسو ،حيث اعًتؼ للصحافيُت ك اإلعبلـ حبرية الرأم ك التعبَت يف  كل الظركؼ ك 
مية األكقات سيما االستثنائية منها ،حيث يشتد ىذا الدكر بالذات أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك غَت الدكلية ،فاؼبؤسسات االعبل

،بتسليط الضوء بالصوت ك 418شأهنا يف ذلك شأف اؼبؤسسات ك اؼبنظمات األخرل تعٌت دبهمة الدفاع عن حقوؽ االنساف ك ضبايتها 
الصورة ك القلم للخركقات اليت قد ترتكب يف النزاعات اؼبسلحة ضد األشخاص ك اؼبمتلكات ك األمواؿ اليت نص القانوف الدكِف 

. ااالنساين على ضركرة ضبايتو

فمن منطلق أف اغبرية تعد شرطا أساسيا لقياـ الصحفي بعمل أخبلقي ، تبنت معظم اؼبواثيق الدكلية كاإلقليمية فكرة حرية الرأم ك    
التعبَت اليت تشمل فيما تشمل حرية الصحافة ك اإلعبلـ كضمانة أساسية ؽبذه اؼبؤسسات ك دفعها كبو اؼبسانبة يف ؾباؿ حقوؽ 

االساسية ،لتغدك بذلك شريكا اسًتاتيجيا للدكؿ ك اؼبنظمات الفاعلة يف ؾباؿ القانوف الدكِف االنساين ،فبإجراء االنساف ك اغبريات 
من العهد الدكِف للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية يتبُت لنا أف  19من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاؼبادة  19مقارنة بسيطة بُت اؼبادة 

فقد . أك من جانب أم سلطة أخرل،عتناؽ رأم ما، ىي حرية مطلقة ال هبوز تقييدىا دبوجب قانوف كل منهما يؤكد على أف حرية إ
من العهد الدكِف  19، كأكدت الفقرة األكُف من اؼبادة 419من اإلعبلف على ضركرة كفالة اعتناؽ اآلراء دكف تدخل 19أكدت اؼبادة 

من العهد على الطابع اؼبطلق  19من اؼبادة  3تدخل، كأكدت الفقرة على أف حرية الرأم حق مستقل يقـو على إعتناؽ اآلراء دكف 
                                                           

األمن الدكليُت كفقا ؼبيثاؽ  السلم كباعتباره اعبهاز الدكِف اؼبكلف حبفظ  اؼبتحدة،أبرز ىذه اؼبنظمات الدكلية قبد ؾبلس األمن الدكِف التابع ؽبيئة األمم -416
اؼبوضوع راجع  للمزيد حوؿ ىذا . األمم اؼبتحدة

Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for implementing international humanitarian law and protecting and assisting war victims, dans 
International Review of the Red Cross, Vol. 91, N° 874, juin 2009, pp. 279-328 

مات الدكلية اؼبعنية بتنفيذ ك نشر ك تطوير قواعد القانوف الدكِف االنساين ،ىناؾ نوع من اؼبنظمات ك اؽبيئات اػباصة اؼبستقلة عن باإلضافة إُف اؼبنظ-417
للمزيد  .الدكلية اغبكومات مارست ك التزاؿ سبارس دكرا ىاما يف ؾباؿ تطوير ك تنفيذ قواعد القانوف الدكِف االنساين ،كمنظمة ىيومن رايتس ك منظمة العفو

درجة  لنيل        حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف االنساين ،مذكرة 
،اعبزائر  كالعلـو السياسية ،تيزم كز اؼباجستَت يف القانوف ،فرع التعاكف الدكِف ،جامعة مولود معمرم ،كلية اغبقوؽ ،مدرسة الدكتوراه القانوف األساسي ك

 131-125،ص  03/11/2011،
 2003يناير  22-21عبلء شليب ،اإلعبلـ ك حقوؽ االنساف ،أعماؿ الندكة االقليمية حوؿ االعبلـ ك حقوؽ االنساف ،القاىرة ، -418
رأم كالتعبَت، كيشمل ىذا اغبق حرية اعتناؽ اآلراء دكف أم لكل شخص اغبق يف حرية اؿ)من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف على أنو  19تنص اؼبادة  -419

. (تدخل، كاستقاء األنباء كاألفكار كتلقيها كإذاعتها بأية كسيلة كانت دكف تقيد باغبدكد اعبغرافية
  1948 ديسمرب/ كانوف األكؿ  15اؼبؤرخ يف  3 –ألف د  217اعتمد اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف دبوجب قرار اعبمعية العامة 
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 2غبرية الرأم عندما نصت على أف الواجبات كاؼبسؤكليات اػباصة ال تسرم إال فيما يتعلق دبمارسة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف الفقرة 
. 420عتناؽ اآلراء حبريةمن العهد أم فيما يتعلق دبمارسة اغبق يف حرية التعبَت كليس يف إ 19من اؼبادة 

فبل أحد بإمكانو أف ينكر أك هبحد التأثَت الكبَت الذم لعبو ك الزاؿ يلعبو اإلعبلـ على عدة أصعدة ك ؾباالت، كعلى عدة    
ره مستويات ك يف كل الظركؼ ،سيما يف ؾباؿ القانوف الدكِف االنساين الذم وبكم النزاعات اؼبسلحة كونو يثَت الكثَت من اعبدؿ يف آثا

ك ألف . ك مدل احًتاـ قواعده ،بل ك مدل معرفة أم طرفو بفحواه كمقاصده اليت تنصب بالدرجة األكُف على ضباية حقوؽ األنساف
 اإلعبلـ كذلك يوفر ك فبا ال شك فيو ؿبفبل سياسيا للنقاش كتبادؿ األفكار كاؼبعلومات كاآلراء دبا يساىم يف تكوين كتوجيو الرأم العاـ

فضبل عن توعيتو كتثقيفو ك نشر مبادئ القانوف الدكِف االنساين بُت ـبتلف شرائحو ،باختبلؼ توجهاهتا السياسية ك  ك التأثَت فيو
. االجتماعية ك الدينية كاالقتصادية

دكرىا يف إال أف السؤاؿ الذم يثار يف ىذا اجملاؿ حوؿ تأثَت امتبلؾ بعض الدكؿ لوسائل اإلعبلـ اؼبرئي أك اؼبسموع أك اؼبطبوع على    
نشر أحكاـ ك مبادئ القانوف الدكِف االنساين؟  فالنصوص القانونية من جهة ال سبنع امتبلؾ الدكؿ لوسائل اإلعبلـ  ،فالواقع أف ىذا 

إال أف .األمر ال يشكل مشكلة قانونية فالدكلة سبلك اغبق استنادا إُف حرية التعبَت باإلعبلف عن كجهات نظرىا كعن سياساهتا للعمـو 
شكالية الفعلية تكمن يف احتكارىا لوسائل اإلعبلـ كانفرادىا هبا كعدـ ظباحها بإنشاء كسائل إعبلـ غَت فبلوكة أك مدارة من جهتها اإل

كىو ما يؤثر ال ؿبالة على قدرة ىذه اؼبؤسسات على القياـ دبهامها النبيلة ك األخبلقية على أكمل كجو سيما يف ؾباؿ . كربت إشرافها
ؽ االنساف ،ك كسف ذباكزات ك خرقات القانوف الدكِف االنساين ،إذ غالبا ما تضغط الدكؿ يف ىذا اجملاؿ ػبلق التعريف حبقو

. 421توجهها

كحىت نضمن أف تكوف ضباية حقيقية غبرية التعبَت عن الرأم فإنو من اإللزامي السماح لوسائل اإلعبلـ باالستقبللية بعيدا عن ربكم    
ل دكر ىذه الوسائل لكوهنا عُت الشعب ك طريق كصولو إُف طيف كاسع من اآلراء ك باألخص فيما يتعلق اغبكومة ، كىذا للحفاظ عل

باؼبصلحة العامة، ك يتبع ذلك أف تكوف أية أجهزة ذات سلطة تنظيمية  أك حاكمة سواء على الوسائل العامة أك اػباصة مستقلة ك 
. 422ؿبمية من أم تدخبلت سياسية

                                                           
 :من العهد للدكِف للحقوؽ اؼبدنية ك السياسية على أنو 19تنص اؼبادة  . -420

  .لكل إنساف حق يف اعتناؽ آراء دكف مضايقة (1
لكل إنساف حق يف حرية التعبَت يشمل ىذا اغبق حريتو يف التماس ـبتلف ضركب اؼبعلومات ك األفكار ك تلقيها ك نقلها إُف آخرين دكمبا  (2

  .،سواء على شكل مكتوب أك مطبوع أك يف قالب فٍت أك بأم كسيلة أخرل ىبتارىااعتبار للحدكد 
 .تستتبع فبارسة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف الفقرة الثانية من ىذه اؼبادة كاجبات ك مسؤكليات خاصة (3

 :ك على ذلك هبوز إخضاعها لبعض القيود ك لكن شريطة أف تكوف ؿبدد بنص القانوف ك أف تكوف مرضية
 اـ حقوؽ اآلخرين أك لسمعتهم؛الحًت -أ 
 .أك الصحة العامة أك اآلداب العامةضباية األمن القومي أك النظاـ العاـ   -ب 

 278األردف ،ص  ، 2007دار الثقافة ،،اغبقوؽ احملمية ، لثاينؿبمد يوسف علواف، ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، اعبزء ا -421
استقبللية التحرير ك االستدامة التجارية ،أعد ىذا البحث من أجل اؼبؤسبر الدكِف حوؿ حرية التعبَت ك تطوير اإلعبلـ الذم عقد غوين ليسًت ،اؼبلكية ك  -422

 2007يناير /كانوف الثاين  10-8يف مقر اليونسكو بباريس فرنسا ،يف الفًتة 
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اللية اؼبؤسسات اإلعبلمية دبا يبكنها من أداء مهامها ىو مبدأ متعارؼ عليو يف القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف إذ أف اغباجة الستق   
، صرح اؼبقرر اػباص لؤلمم اؼبتحدة غبرية الرأم ك التعبَت ك فبثل منظمة األمن ك التعاكف غبرية  2003،ففي اإلعبلف اؼبشًتؾ لعاـ 

رر اػباص ؼبنظمة أمريكا غبرية الرأم اإلعبلـ بأركبا باإلضافة إُف اؼبق

على صبيع السلطات اليت سبارس سلطات تنظيمية على اإلعبلـ أف تتمتع باغبماية ضد التدخل ك بالذات ذك الطبيعة : "ك التعبَت
حزب  السياسية ك االقتصادية متضمنا ذلك عملية شفافة لتعيُت األعضاء كالسماح باؼبدخبلت العامة ك عدـ الوقوع ربت سيطرة

".  سياسي

كما أكضح كل من ؾبلس أكركبا ، ك اللجنة اإلفريقية غبقوؽ اإلنساف ك الشعوب أف استقبللية السلطات التنظيمية من األكلويات    
على أم سلطة : "األساسية، كقد تبنت اللجنة اإلفريقية إعبلنا ؼببادئ حرية التعبَت يف افريقيا،  كالذم يتضمن اؼببدأ األساسي التاِف

سبارس سلطات يف ؾباؿ تنظيم البث أك االتصاالت أف تكوف مستقلة كتتمتع باغبماية الكافية ضد التدخل كباألخص ذك الطبيعة 
.  423"السياسية ك االقتصادية

 

 اإلعالم كوسيلة قانونية لنشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني عبر إعمال آلية حرية تلقي المعلومات وتداولها  -2

ا األمر ك قبل التطرؽ إُف دكر اإلعبلـ يف نشر مبادئ القانوف الدكِف االنساين عرب إعماؿ آلية حرية تلقي اؼبعلومات يستوجب علُت   
. ك تداكؽبا ،الوقوؼ أكال على مفهـو ك معٌت اؼبعلومات

ما يتصل بالعاـ أم إدراؾ ،ك ؽبذه اؼبشتقات العديد من اؼبعاين منها  (عاـ)فاؼبعلومات ىي إحدل اؼبفردات اؼبشتقة من اؼبصدر     
 كعية،طبيعة األمور ،ك اؼبعرفة أم القدرة على التمييز ك التعليم ك التعلم ك الدراسة ك اإلحاطة ك اإلحاطة كاليقُت كاإلتقاف كاإلرشاد كالت

.  أصلو التيٍت كيعٍت عملية االتصاؿ  Informationك اإلعبلـ ك الشهرة ك التمييز ،ك مصطلح 

: التعريف اآليت للمعلومات ك يقدـ اؼبنجد   

: أما اؼبعجم العريب اغبديث فيقدـ التعريف اآليت. (كل ما يعرفو اإلنساف عن قضية أك حادث)

.   424(األخبار ك التحقيقات أك كل ما يؤدم إُف كشف اغبقائق ك ايضاح األمور)

موعة يتم التعبَت عنها بعبلقات متتالية لنقل فكرة ما مقركءة أك مكتوبة ،أك مس، كلمات ،أك أرقاـ ،أك رموز" كىناؾ من عرفها بأهنا   
كيذكر أكس فورد أف اؼبعلومات ىي اإلخبار عن شيء تقولو أك مشتقات اؼبعرفة ،كاإلعبلـ ، كاغبقائق ،كالبيانات ،كاليت تأيت من 

تستخدـ لتوصيل اغبقيقة ،أك مفهـو اغبقائق اؼبوصلة رسالة :كىناؾ ثبلث معاف للمعلومات ىي .القراءة ،أك ذبميع بيانات بأم طريقة 
. 425عملية توصيل اغبقائق ،أك اؼبفاىيم

                                                           
ساف ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلـو القانونية زبصص قانوف دكِف سهاـ رحاؿ ،حدكد اغبق يف حرية التعبَت يف القانوف الدكِف غبقوؽ االف -423

 17،ص  2011-2010غبقوؽ االنساف ،كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ،جامعة حاج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر ،
 478،ص  2012،العدد األكؿ ، 28مفهـو اؼبعلومات ك إدارة اؼبعرفة ،ؾبلة جامعة دمشق ،اجمللد  علي،أضبد  -424
 116-115ص ،  2008،األردف ، مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع،اإلعبلـ كاؼبعلومات يف الوطن العريب يف ظل إرىاب العوؼبة ،مصطفى ؿبمد رجب  -425
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اغبقائق عن أم موضوع أك األفكار ك اغبقائق عن الناس ك األماكن أك أم معرفة )كعلى أم حاؿ يبكن تعرؼ اؼبعلومات بأهنا    
. (تكتسب من خبلؿ االتصاؿ أك البحث أك التعليم أك اؼببلحظة

ؽ اؼبؤسسات اإلعبلمية يف حرية التعبَت يشمل حقها يف التماس ـبتلف ضركب اؼبعلومات كاألفكار ،كتلقيها كمن مث قبد بأف ح   
كنقلها إُف اآلخرين ،كدكف اعتبار للحدكد ،كذلك من خبلؿ كافة كسائل التعبَت كاإلعبلـ أك بأية كسيلة يبكن نقل اآلراء ،كنشرىا 

. ،كتداكؽبا من خبلؽبا

قد أقر ك اعًتؼ هبا كوسيلة فعالة لنشر األفكار بصفة عامة ك من مث التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين بصفة على أف ىذه اآللية   
حيث طلبت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف  خاصة ،باعتبارىا حقا من حقوؽ االنساف يف القانوف الدكِف بعد اغبرب العاؼبية الثانية،

جتماعي عقد مؤسبر دكِف حوؿ حرية اؼبعلومات حيث انعقد اؼبؤسبر يف جنيف يف ربيع سنة اجتماعها من اجمللس االقتصادم كاال
 1 -د 59من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كىو مضمنو يف قرار اعبمعية العامة رقم  19،كما قبدىا مؤكدة يف اؼبادة 426 1948

الصادر يف  76 -45سي من حقوؽ اإلنساف ،كيف القرار كالذم نص على أف حرية اؼبعلومات حق أسا 1946ديسمرب  14اؼبؤرخ يف 
بشأف اإلعبلف يف خدمة البشرية ،كيف القرار الذم اعتمده اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلـو كالثقافة  1990ديسمرب  14

لكلمات كالصور على الصعيدين الدكِف الذم يركز على تعزيز حرية تداكؿ األفكار عن طريق ا 1989عاـ  25،اليونسكو يف دكرهتا 
الذم اعتمده اؼبؤسبر العاـ لليونسكو يف دكرتو السادسة كالعشرين كالذم يسلم بأف الصحافة  304كالوطٍت مشار إليها كذلك يف القرار 

بشأف إعبلف  1993بر ديسم 20اؼبتعددة كاؼبستقلة عنصرا أساسي يف كل ؾبمع ديبقراطي كالقرار الذم اعتمدتو اعبمعية العاـ بتاريخ 
. 427الثالث من مام يوما عاؼبيا غبرية الصحافة

فاغبق يف حرية التعبَت كاؼبضموف عاؼبيا كيف العديد من الدساتَت وبمي اغبق يف البحث عن اؼبعلومات كاألفكار كيف استبلمها ىذه    
 ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،ك اؼببادئ اليت وبتويها األخَتة اليت ال تقل أنبية على اغبق يف نقل اؼبعلومات ،لتصبح األمور كاضحة يف

ىذا األخَت على سبيل اؼبثاؿ ، فمن األنبية دبكاف أف يتمكن اإلعبلـ من التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ،ك من مث تقدًن رسالتهم ك 
لومات ك تلقيها عن طريق اإلعبلـ ىو حق ككجهة نظرىم للجمهور بكل مهنية ك احًتافية ،فحق اعبمهور يف الوصوؿ إُف ىذه اؼبع

.  مركزم بالنسبة إُف القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف

ك من ىذا اؼبنظور يتضح أف غبرية التعبَت بعدا فرديا يضمن لوسائل اإلعبلـ اغبق يف أف تقل اؼبعلومات كاألفكار كنشر قواعد ك    
. للناس صبيعا حق استبلـ اؼبعلومات اليت يرغب اإلعبلـ يف نقلها إليهممبادئ القانوف الدكِف االنساين ،ك بعدا صباعيا يضمن 

الضوابط و القيود القانونية الواردة على حرية اإلعالم لتفعيل دورىا في نشر القانون الدولي اإلنساني و الحد من  -3
 إسهامها في إثارة النزاعات المسلحة  

م كلو كاف ذلك بشكل ضمٍت إُف تفعيل دكؿ اإلعبلـ  يف نشر القانوف يبكن أف نستشف ىذه الضوابط ك القيود ك اليت تؤد   
من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ،ك اليت  30الدكِف اإلنساين ،ك اغبد من إسهامو يف إثارة النزاعات اؼبسلحة ، من نص اؼبادة 

ُف حقوؽ اإلنساف كحرياتو اؼبنصوص عليها إال أكردت حظرين على أية دكلة أك صباعة أك فرد ،أكؽبما فرض قيود يف تشريعاهتا    ع
                                                           

 278ؿبمد يوسف علواف ،اؼبرجع السابق، ص ،ؿبمد خليل اؼبوسى  -426
 44ص ، 2005 ، لبناف، ـالدار العربية للعلو،الصحافة كالكمبيوتر ،عباس مصطفى صادؽ  -427



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

282 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

تلك اليت يكوف ىدفها ربقيق اؼبصلحة العامة أك اؼبصلحة اعبماعية ،ثانيهما ىو حظر القياـ بنشاط أك بأم عمل يكوف الغرض منو 
ة الطرؼ دبا يتناىف مع اؼبادة إىدار اغبقوؽ كاغبريات الواردة فيو ،كما أف إعبلف حالة الطوارئ ال هبوز االحتجاج بو لتربير قياـ الدكؿ

بالدعاية للحرب أك بالدعوة إُف الكراىية القومية أك العنصرية أك الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز ،أك العداكة ، أك  20
 .428العنف

عاية لصاٌف اغبرب أك كبالتاِف ك من خبلؿ اؼبقارنة البسيطة اليت قمنا هبا ،يستدؿ بأف نصوص القانوف الدكِف هتدؼ إُف منع الد   
: لصاٌف الكراىية العرقية كىذا ما سنبينو كذلك تبعا يف النصوص الدكلية التالية 

نشر األخبار الكاذبة ،كاليت بإمكاهنا  1925حيث أداف اؼبؤسبر الثالث كالعشركف للربؼباف ك اؼبنعقد بواشنطن يف أكتوبر من عاـ  -
تو ؼبدل اػبطورة اليت تشكلها الدعاية على السبلـ العاؼبي ،يف حُت طالب اؼبساس بالسبلـ العاؼبي ،كىذا من خبلؿ مناقش

إدخاؿ تشريعات تسلط العقاب على األشخاص الذين  ،1932اؼبشاركوف يف مؤسبر ارباد الربؼبانات ك اؼبنعقد يف صيف عاـ 
أخر من أنواع النشر ،أك الذين  يعمدكف إُف إثارة الدكؿ على القياـ باغبرب ،كىذا عن طريق الكتابة أك القوؿ أك أم نوع

يتعمدكف إُف نشر أنباء كاذبة أك كثائق مزكرة ،كذلك هبدؼ زيادة حدة التوتر بُت دكؿ معينة ،كاليت يكوف ؽبا األثر الكبَت يف 
ض ،كاؼبتعلقة باستخداـ اإلذاعات ألغرا 1936سبتمرب  23كما جاء يف اؼبادة األكُف من إتفاقية .429إطار العبلقات الدكلية 

السلم على التزاـ الدكؿ األطرؼ باإلمتناع فورا عن توفَت أم بث إذاعي يعمل على ربريض السكاف اؼبقمُت يف إقليم أيا كاف 
على اإلتياف بأفعاؿ منافية للنظاـ الداخلي أك األمن اإلقليمي ألحد األطراؼ اؼبتعاقدة ،ك الذم بإمكانو أف يضر حبسن التفاىم 

بُت األطراؼ اؼبتعاقدة على مراقبة ما يذاع يف ؿبطات اإلذاعة بببلدىم، كاؽبدؼ من كراء ذلك ىو ؿباربة    الدكِف ،كما مت االتفاؽ 
أم ربريض على أم بلد من الببلد ك الذم من شأنو أف يؤدم إشعاؿ اغبركب ،كأيضا االلتزاـ بضركرة ربرم الدقة يف نقل 

 .430أف يثَت حرب ضد طرؼ متعاقد آخراألخبار ك أخَتا االبتعاد عن أم ربريض يكوف من شأنو 
لعاـ  110ازبذت األمم اؼبتحدة عدة قرارات تدين استخداـ الدعاية ك مثاؿ ذلك قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم   -

ك الذم أعادتو مرة أخرل يف إعبلف اؼببادئ األساسية اػباصة بإسهاـ كسائل االتصاؿ يف دعم السبلـ ك التفاىم الدكِف  1947

                                                           
 اصطبلحالذم يعٍت إعادة غرس العسلوج ليعطي نباتا جديدا يف مكاف جديد كالدعاية  propgatus الدعاية كلمة ذات أصل التيٍت كترج إُف الفعل -428

 congregationباسم زبطيط اؼبهاـ عندما أنشأ البابا قريقورم مؤسسة دينية كتعٍت إدارة من كبار األساقفة تقـو بتنظيم ك 16قدًن يعود إُف القرف 
pour propager la foi   كتعٍت إدارة من كبار األساقفة تقـو بتنظيم كزبطيط اؼبهاـ للكنيسة الكاثوليكية ، كمنذ تلك اللحظة أرتبط مفهـو الدعاية

. بالرأم العاـ
تستخدـ اؼبواقف اؼبرغوب يف أف يتبناىا اآلخركف كالدعاية كاإلعبلف كلقد كردت كلمة الدعاية يف موسوعة السياسة على أهنا نشر األفكار ككجهات النظر ك

تايلور ،ترصبة     للمزيد حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع فيليب. إٍف...أحدث كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ بالناس من صحافة كإذاعة كتلفزيوف كسينما كمنشورات 
  ك ما بعدىا 7ص      ، 2000م ، اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك اآلداب ،الكويت ،سامي خشبة ،الدعاية للحرب منذ العاَف القدًن حىت العصر النوك

14-MARIO Bettati, le droit d’ingérence (mutation de l’ordre international, Ed Odile Jacob, paris 

1996, p    -    
 

15- LOUIS philippe laprevote, de quelques difficultés d'étudier la propagande en général Et 

l'information de guerre en particulier, in la guerre entrak, les médias et les conflits,(Ouvrage 

collectif sous la direction de gerald arboit et michel mathien), bruylant, 2006, p 278 – 279 
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 27من أجل ترقية حقوؽ اإلنساف ك مناىضة العنصرية ك العزؿ العنصرم ك التحريض على اغبرب الذم أقرتو األمم اؼبتحدة يف 
 .1978431نوفمرب 

كما جاء يف االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم السابق اإلشارة إليها يف اؼبادة الرابعة منها على ضركرة     
الدكؿ بالتصريح باعبرائم اؼبعاقب عليها يف القانوف كل بث لؤلفكار اليت ترمي إُف السمو كالكراىية العرقية ، كل ربريض على  التزاـ

الفعل العنصرم ،ككذلك كل تصرؼ يشكل انتهاكا أك التحريض على أفعاؿ موجهة ضد كل عرؽ أك ؾبموعة أشخاص من لوف آخر 
قية الدكؿ األطراؼ على منع اؼبنظمات ك نشاطات الدعاية اليت ربرض على التمييز العنصرم أك من أصل آخر كما ذبرب ىذه االتفا

432 .

يف الفقرة الثانية من اؼبادة اػبامسة  2007كما جاء يف مشركع اإلتفاقية الدكلية غبماية الصحفيُت يف مناطق النزاع اؼبسلح لعاـ  -
نف ،اإلبادة اعبماعية ، اعبرائم ضد اإلنسانية ،ك كذا االنتهاكات اػبطَتة حظر صبيع أعماؿ التحريض من قبل كسائل اإلعبلـ على الع

 . 433للقانوف اإلنساين

لكن ك رغم ما أدرج من قوانُت تدين الدعاية إُف اغبرب إال أنو ك بالرجوع إُف الواقع العملي قبد أف كسائل اإلعبلـ باستخدامها    
اؼبستول الداخلي أك الدكِف كاف من اؼبمكن تفاديها لو قامت ىذه الوسائل ؽبذا األسلوب استطاعت أف تشعل حركبا سواء على 

 بإعطاء اعبمهور حقو يف معرفة اغبقائق ،ؼبا يبكن أف يلعبو اإلعبلـ من دكر يف ؾباؿ التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين على كجو العمـو
. ،ك ىو ما سنحاكؿ تبيانو يف اعبزء اؼبواِف من ىذا البحث

ضمون دور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني في ضوء اإلشكاالت و التحديات الجديدة التي تعيق تطوير م: ثانيا
أداءه  

 التحديات القديمة والتحديات الجديدة التي تواجو و تعيق تطوير أداء اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني  .1

ثرت ك بشكل كبَت على أداء دكره اإلهبايب للتعريف بالقانوف الدكِف         االنساين ،كذلك لقد كاجو اإلعبلـ ربديات ك ضغوط أ   
. اٍف...على مراحل ك عصور ـبتلفة شهدىا العاَف ،شكلت اؼبنعرج ك على عدة مستويات اقتصادية كاجتماعية ك سياسية 

العديد من اغبركب أكربىا اغبرب العاؼبية األكُف ك ،حيث شهد العاَف فيهم  19ك 18كىذا ما يتجلى ك بوضوح خبلؿ القركف    
حيث كانت ىنالك العديد من الفئات  الثانية ،أين لعب اإلعبلـ دكرا كبَتا فيها على الرغم من ؿبدكدية انتشاره يف ذلك الوقت،

ك القلة القليل من اعبمهور  ؿبركمة من تتبع أبسط كسيلة اعبلمية ،ك اقتصر التلقي من االعبلـ على الفئات السياسية كالربجوازية
البسيط ،ك ىو ما يفسر اكبصار دكر االعبلـ يف ىذه الفًتة على القياـ بدكره االنساين ك االخبلقي للتعريف بالقانوف الدكِف االنساين 

. لفًتةكحقوؽ االنساف بصفة عامة خبلؿ تلك ا ،ك من مث الوقوؼ جنبا إُف جنبا مع حقوؽ ضحايا النزعات اؼبسلحة بصفة خاصة،

                                                           
 66، ص  2001اعبنائي ،منشورات اغبلي اغبقوقية ، لبناف،  عبد القادر القهوجي ،القانوف الدكِف -431

 85، لبناف ،ص  2005،الدار اؼبصرية اللبنانية ،الطبعة األكُف ،  (الضبط ك السيطرة )راسم ؿبمد صباؿ ،نظاـ االتصاؿ ك اإلعبلـ الدكِف  432-
433 - Mario bettati, op. cit ., p 311 
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إذ بدؿ ك اف ربتشد ىذه األخَتة يف تقدًن مهمتها يف ؾباؿ التعريف بالقانوف الدكِف االنساين ،فقد كانت كسيلة ضغط كدعاية    
ترتكز بيد القادة العسكريُت ك السياسيُت ،يوجهوهنا حسب رغباهتم الشخصية ك البلإنسانية لتحقيق قباحاهتم يف ؾباؿ معُت ،على 

. ادئ القانوف الدكِف االنساينأنقاض قواعد كمب

فعلى سبيل اؼبثاؿ ك لكي تقـو حبشد التأييد يف الداخل ك التهيئة على تقبل اغبرب تقـو كسائل اإلعبلـ بإتباع اسًتاتيجية تقـو على    
: ثبلثة مراحل

 

صناعة األزمة : المرحلة األولى

ؾ بالًتكيز على التهديد الذم يشكلو الطرؼ اؼبعادم للدكلة كالشعب حيث تقـو كسائل اإلعبلـ يف ىذه اؼبرحلة بتهويل األزمة ،كذؿ   
،ك ذلك باستعراض اعبهود الديبلوماسية ك اؼبفاكضات حىت تصل إُف التأكيد على أف اغبرب قد أصبحت شيء ال مفر منو ،ك ىذا 

لعسكرية ،ك من جهة أخرل يقـو اػبرباء على ؼبواجهة اػبطر الذم يبثلو العدك ،ك عند الوصوؿ إُف ىذه اؼبرحلة تبدأ بإستعراض القوة ا
. التلفزيوف باغبث على اغبرب باعتبارىا اغبل الوحيد

فهي  ك اؽبدؼ من صناعة ىذه األزمات ىو ربقيق مصاٌف الشركات عابرة القارات ك اليت تسيطر على صناعة اإلعبلـ كاالتصاؿ ،   
. 434دبواجهة أزمة خارجية. لية تريد شغل الناس عن التفكَت يف قضاياىم كمشكبلهتم الداخ

حيث قبد عل سبيل اؼبثاؿ أف كسائل اإلعبلـ األمريكية يف حرب الواليات اؼبتحدة األمريكية ضد العراؽ قد قامت باستخداـ    
 اسًتاتيجية التهديد لتشكيل أزمات جديدة مع العراؽ ،كلما ظهرت مشاكل ك أزمات داخلية كلذلك طورت كسائل اإلعبلـ األمريكية

،ك استخدمت يف ذلك اسًتاتيجية التهديد العراقي للغرب بشكل عاـ كإلسرائيل  1991أزمة التفتيش على األسلحة العراقية عاـ 
.  بشكل خاص

 طورت ىذه الوسائل أزمة جديدة حوؿ امتبلؾ العراؽ ألسلحة دمار شامل كعبلقة صداـ بتنظيم القاعدة، 2002كيف سبتمرب    
أمريكية لئلطاحة بالرئيس العراقي آنذاؾ متبنيو يف ذلك خطاب اإلدارة  األمريكية ،ك اليت تريد من كراء  كدفعت يف اذباه شن حرب

مليوف أمريكي نتيجة اهنيار بعض  80ىذا اؽبجـو مواجهة مشكلة الفضائح احملاسبية للشركات ،ك اػبسائر اليت غبقت بأكثر من 
.  435الشركات األمريكية

ورة العدو تشويو ص: المرحلة الثانية

تقـو كسائل اإلعبلـ يف بداية ىذه اؼبرحلة بالًتكيز على شخص قائد العدك ،أك الزعيم حيث تكشف لنا حرب اػبليج كيف حولت    
كيف ىذا ؿباكلة الستغبلؿ الرعب الذم يثَته ىتلر يف نفوس الغربيُت ، ك ذلك بتشبيهو هبتلر،ك سائل اإلعبلـ صداـ حسُت إُف شيطاف 

ك ىذا إلقناع األمريكيُت بأهنا تذىب إُف اغبرب ... أنو طفل شرير، متعطش للدـ، كلب ؾبنوف ،أخطر رجل يف العاَفكما كصفتو ب

                                                           
  312 ،ص 2002، الكويت، الفبلح ةمكتبسليماف صاٌف ،أخبلقيات اإلعبلـ ، -434
  12/07/2014فضيحة أتركف أكرب فبلس يف تاريخ أمريكا  ،، يعقوب بن أفرات  -435

www.ahewar.org/debat/show.art.asp? Aid 926   
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ير  ىذه اؼبرة بنفس اؼبربرات اليت ذىبت هبا إُف اغبرب العاؼبية الثانية ،ك تعتمد كسائل اإلعبلـ يف تغطيتها على ىذه اؼبرحلة على لغة اٍف
. 436كالشر

كرة قائد العدك ال تكفي لتربير اغبرب ،ذلك ألف اغبرب توجو ضد شعوب ،كتؤدم إُف سقوط الكثَت من الضحايا لكن تشويو ص   
. 437لذلك فإنو حىت لو كانت صورة القائد العدك مشوىة كما ترظبها ك سائل اإلعبلـ إال أف ذلك ال يشكل مربرا كافيا للحرب

ق فبا أدل إُف تشويو صورة العرب صبيعا ك لكي يتم ذلك عمدت ىذه الوسائل كلذلك انتقلت إُف تشويو صورة اعبيش العراقي ك شعب
ك من أىم ىذه القصص قصة قياـ  إُف تقدًن الكثَت من القصص اليت تستهدؼ إثارة العواطف اؼبعادية ك الكراىية للشعب العراقي،

كىي قصة مت  اعهم من اغباضنات يف مستشفى الكويت،اعبنود العراقيُت بإلقاء األطفاؿ الكويتيُت ناقصي النمو يف الشوارع بعد انتز
ك الربيطانية ك نقلتها الكثَت من ك سائل اإلعبلـ يف العاَف ،  كقد أشار  إذاعتها ك نشرىا بشكل كاسع يف كسائل اإلعبلـ األمريكية ،

كيف مناقشة ؾبلس   الشعب العراقي،الرئيس األمريكي إُف ىذه القصة ست مرات يف األسابيع التالية لنشر القصة كدليل على الشر  يف
الشيوخ للتدخل األمريكي ك ضرب العراؽ استشهد سبعة شيوخ هبذه القصة للداللة على كحشية الشعب العراقي ك حث اجمللس على 

. اؼبوافقة على اغبرب

ىيل )ت عامة ىي شركة ك أف القصة كانت خرافة قامت شركة عبلقا بعد عامُت من نشر ىذه القصة بشكل كاسع ظهرت اغبقيقة،   
بفربكتها ،كقد شكلت ىذه القصة فضيحة تقلل من مصداقية كسائل اإلعبلـ األمريكية ،ك تقلل من ثقة اعبماىَت فيما  (أندنولتوف

تقدمو من مضموف خاصة أثناء اغبرب ،كما توضح أف اغبدكد بُت اإلعبلـ كالدعاية يف النظاـ اإلعبلمي الدكِف قد زالت ،ك كسائل 
ـ األمريكية ما ىي إال منفذ لبلسًتاتيجية الدعائية لئلدارة األمريكية حىت لو كانت ىذه الدعاية إلثارة كراىية الشعب األمريكي اإلعبل

. 438للشعوب األخرل عن طريق الكذب

تبرير الحرب  : المرحلة الثالثة

ىا ،ك أهنا ما قامت حىت استنفذت صبيع يف ىذه اؼبرحلة تقـو كسائل اإلعبلـ بتسليط الضوء على مشركعية اغبرب ك عدالت   
. اؼبفاكضات ك التسويات لكن دكف جدكل

ك يكشف ربليل كسائل اإلعبلـ األمريكية ك الغربية يف ىذه اؼبرحلة سواء يف حرهبا على العراؽ أك أفغانستاف أهنا تبنت اسًتاتيجية    
قامت ىذه االسًتاتيجية على أف اغبرب تتم بُت اؼبتحضرين اغبرب اإلعبلمية ،حبيث تدعم أىداؼ اغبرب العسكرية ك تربرىا حيث 

. ضد غَت اؼبتحضرين أك أعداء اغبضارة

كما صور اؼبستشرقوف الثقافة الغربية على أهنا عقبلنية ك تقدمية ك إنسانية ك متحضرة ،ك بذلك لعب االستشراؽ كظيفة أيديولوجية    
ؿ حوؿ ذلك إُف رسالة تارىبية للغرب النبيل ؼبساعدة اآلخرين اؼبتخلفُت اؼبتوحشُت مهمة فهو َف يكتف بتربير استغبلؿ العاَف للغرب ب

ك قد تبنت الصحافة الغربية خبلؿ اغبقبة االستعمارية ىذا اػبطاب ،ك بررت بو اؼبذابح اليت ارتكبتها القول . غَت اؼبتحضرين

                                                           
 237،ص  2007األردف،  –،عماف  1،األمن ك حرب اؼبعلومات ،دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ،ط  ذياب البدانية -436
 317اف صاٌف ،اؼبرجع السابق ،سليم -437
 200،ص  ،اؼبرجع السابق ذياب البدانية -438
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ا بأهنا أقل من البشر ،كالثورة اعبزائرية ك اؼبصرية خَت دليل االستعمارية ضد الشعوب بعد أف قللت من إنسانية ىذه الشعوب ،ك صورتو
. 439على ذلك

فمن الواضح أف كسائل اإلعبلـ الغربية ك النظاـ اإلعبلمي الدكِف بشكل عاـ قد أعادت اغبياة إُف ىذه اػبطابات هناية اغبرب    
. غبرب ضد اإلرىابالباردة ،ك استخدمتو يف تربير حرب اػبليج ك أفغانستاف أك ما يطلق عليو ا

 

اإلشكاالت و العوائق التي تواجو اإلعالم و انعكاسات ذلك على أداء دوره في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني  .2

يواجو االعبلـ خبلؿ تأديتو ؼبهامو االخبلقية ك االنسانية بصفة عامة ،ك القانوف الدكِف اإلنساين بصفة خاصة يف ؾباؿ التعريف    
نشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت كالدكِف ،إشكاالت كعوائق عديدة سنحاكؿ إبرازىا كل منها على حده على كالتوعية بو ك
: النحو التاِف 

  لعل من أبرز اؼبعوقات اليت تواجو اإلعبلـ عن أداه مهمتو قصد التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ،تكمن يف عدـ إدراجو
راحل األكُف من الدراسة أك ضمن مناىج جامعية معمقة ،إذ قبد أنو يدرس يف غالبية دكؿ ضمن اؼبناىج الدراسية يف اَف

العاَف الثالث كمادة اختيارية كضمن مواد القانوف الدكِف العاـ ،باإلضافة إُف خلو اؼبناىج اؼبدرسية من ذلك ،كإف جرت 
اؼبنشود ،ييضاؼ لذلك أف تدريس ىذه اؼبادة  بعض اعبهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي لتحقيق الغرض

ينحصر بالدرجة األكُف لطلبة كليات القانوف مع أف ىذه اؼبادة مهمة لكافة الكليات ،كخصوصان كلية اإلعبلـ باعتبارىا 
سهم اػبطوة االكُف ك األساسية اليت تزرع أنبية التعريف ك التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين يف صفوؼ اإلعبلميُت أنف

،لنجد أف تعليم كتدريس القانوف الدكِف اإلنساين كضمن اآلليات اؼبتبعة حاليان ييشكل عائق أماـ تقدـ ىذا القانوف كتطوره 
. على الساحة اإلعبلمية ك اعبماىَتية

 عبلـ كمن اؼبعوقات كذلك غياب الثقافة القانونية أك الوعي القانوين بالقانوف الدكِف اإلنساين لدل موظفي مؤسسات اإل
أنفسهم كسط غياب مناىج تعليمية كما قلنا سابقا، كذلك بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف 

الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،أك بسبب أف الكثَت من كسائل اإلعبلـ ال تعتربه أكلوية بالنسبة ؽبا ، كوف اؼبؤسسات العاملة يف ىذا 
. كف الدكِف اإلنساين كفق إطار مؤسسياجملاؿ ال تتعامل مع القاف

  إف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أظباء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين، يشكل عائق لدل كسائل
لعاـ اإلعبلـ عند الرجوع إليهم بسهولة كييسر لغايات نشر القانوف الدكِف اإلنساين، كوف اػبربات اؼبتوفرة حاليان يف الغالب ا

. لديها إؼباـ دببادئ القانوف الدكِف العاـ
  أف اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ليس لديها خطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذه الغاية ، كىي

اؼبساحة اؼبناسبة تعتمد بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقركءة كاؼبسموعة، علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال تعطي ذلك 
، كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف اإلنساين،كما أف الصحافة الرظبية 

. ليس لديها الكوادر اؼبؤىلة بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية الفضلى حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين 

                                                           
 351،ص سليماف صاٌف ،اؼبرجع السابق  -439
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 اؿ برامج تدريبية للعاملُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،كإف كجدت مثل ال يوجد لدل اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اؼبج
. أك إعداد اغبقيبة التدريبية ىذه الربامج فإهنا زبلو من ربديد كاضح للفئات اؼبستهدفة من التدريب

 انوف الدكِف اإلنساين يف غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبؤسسات اإلعبلمية ك اؼبنظمات الفاعلة يف ؾباؿ الق
العديد من البلداف ،حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذم يًتتب عليو نوع من االزدكاجية يف العمل كما يتبع 
ذلك من انعكاسات على اؼبهمة األظبى لكل كاحد منها أال كىو نشر التوعية ك التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين بالدرجة 

. األكُف
  اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات اإلعبلمية ، كجود فجوة ما بُت التطبيق العملي كالنص النظرم  لقواعد القانوف كمن

الدكِف اإلنساين ،دبعٌت قبد أف الدكؿ مصادقة تقريبان على كافة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين كخصوصان اتفاقيات جنيف 
شر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه إال أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع األربع اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بن

بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفركضة على عاتق الدكؿ األطراؼ ،بل ك تقف بعض الدكؿ حجرا أساسا أماـ قياـ اإلعبلـ 
. بدكره يف اجملاؿ بكل حرية ك مصداقية بالضغط ك التشويش عليو

 الت اليت تواجو اؼبؤسسات اإلعبلمية كذلك تتمثل ككما أسلفنا باالزدكاجية يف التطبيق كاؼبعايَت ،فنجد أف كلعل أىم اؼبشك
ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت اؼبواطن العادم ،ؼباذا ييطبق القانوف الدكِف اإلنساين على الدكؿ الصغَتة كال ييطبق 

ات كاسعة للقانوف الدكِف اإلنساين ، لعل ما هبرم يف غزة كما جرل يف العراؽ على الدكؿ الكربل أك الدكؿ اليت تقـو بانتهاؾ
. ك أفغانستاف أكرب دليل على صحة ما نقوؿ ،األمر الذم هبعل مهمة اإلعبلـ يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء

 ،تطوير أدائها كذلك  بشكل يهدؼ إُف أف اؼبؤسسات اإلعبلمية غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططها
. لعدـ كجود مؤشرات أداء كلعدـ كجود خطط عمل سنوية

  كلعل كثرة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية خصوصان يف منطقتنا فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ
كبَت على ىذه اؼبؤسسات ، نشر القانوف الدكِف اإلنساين بصفة عامة ك اإلعبلـ بصفة خاصة ،األمر الذم أضاؼ عبء 

كوف اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل اغبركب ييصبح نوع من الًتؼ الفكرم 
. حسب كجهة نظر البعض

 16اث كلعل من أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اإلعبلـ كما فرضتو األحداث األخَتة اليت عصفت بالعاَف بأسره كخصوصان أحد
،حيث تداخلت اؼبفاىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة التفريق ما بُت اؼبقاكمة اؼبشركعة للشعوب من  2011سبتمرب  11

دد ككاضح لئلرىاب ،ككذلك دخوؿ مفاىيم كمصطلحات  أجل تقرير مصَتىا كاإلرىاب ،كعدـ كجود مفهـو أك تعريف ؿبي
كصعوبة اؼبوازنة بُت اغبرية كاألمن ،األمر الذم  (اغبرب اإلستباقية)ؿ جديدة َف يألفها القانوف الدكِف اإلنساين من قبل مث

. فرض تبعات كصعاب جديدة توجو اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ 
  كأصبحت اؼبؤسسات اإلعبلمية عيرضة لبلعتداء عليها ، كذلك كما شاىدناه صبيعان يف االعتداء على طواقم الصحفيُت

من كسائل اإلعبلـ ،كىذا ما حدث فعبلي يف بعض مناطق النزاعات اؼبسلحة كالعراؽ ك فلسطُت كمكاتب ك مقررات العديد 
،على الرغم من اف الطواقم الصحفية كالعاملُت يف اجملاؿ اإلعبلمي بصفة عامة ىم من الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف 

 .الدكِف اإلنساين
 في مجال التعريف بالقانون الدولي اإلنساني الخطوات المقترحة لتفعيل و تطوير دور اإلعالم .3
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  يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين الدكِف علي نطاؽ كاسع   
بوؽ يف أعماؽ القرل ك اؼبدف الصغَتة ،ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبس

،كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت   ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية
  . كغَت متعلمُت

بل علي  ، ،أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه    
العكس من ذلك فإف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء االعبلـ ك االعبلميُت سبهد الطريق 

  . اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة

  :،ك اليت يبكننا إصباؽبا يف النقاط التالية  كيبكن ؼبثل ىذه اػبطة أف تستند إِف بعض اػبطوات اؼبقًتحة يف ىذا الصدد   

  ـباطبة رؤساء ربرير الصحف كالقنوات التليفزيونية كاالذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف االنساين الدكِف كمصادره
ية التعريف بو ،عرب رسالة مكتوبة من قبل اؼبتخصصُت كالقانونيُت اؼبعنيُت هبذا القانوف يوضح فيها أىم كتطوره كقواعده 

لتشكيل مواقفهم كفهمهم  أال كىو توسيع مدركات اؼبواطنُت كتزكيدىم دبعايَت دقيقة كموضوعية، ، كالغرض من ىذا التعريف
للجرائم كاالنتهاكات اليت يشاىدكهنا أك يسمعوف عنها ،كخلق ثقافة قانونية متواضعة سبكن اؼبواطنُت من التمييز بُت األنواع 

  . هتاكات يف الصراعات كالنزاعات يف العاَفاؼبختلفة من االف
  بداياتو األكُف كأنظمة الىام كاتفاقيات  إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِف،

كالصحفيُت يف ،كتوزيع ىذه الكتيبات علي اإلعبلميُت   جنيف كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت قادت إليها
الصحف كاجملبلت القومية كالقنوات التليفزيونية ،هبدؼ تبسيط كتوضيح قواعد ىذا القانوف لغَت اؼبتخصصُت كتنمية 

  . حساسية خاصة إزاء ىذا القانوف هبدؼ تقديبو للقراء كاعبمهور

نظريات العلمية عبمهور كبَت من القراء غَت كىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف اؼبتقدمة خاصة يف ؾباؿ تبسيط العلم كاؼبعارؼ كاؿ
اؼبتخصصُت ،عرب ما يسمي كتاب اعبيب الذم يسهل قراءتو يف أم مكاف ،كيقـو بوضع ىذه الكتب أساتذة يف ؾباالهتم لديهم قدرة 

  . علي تبسيط اؼبسائل العلمية اؼبعقدة حىت تكوف يف متناكؿ القارئ العادم

ألف ىذا القانوف ينطوم علي مساحات كمناطق رمادية كغامضة تتعلق بالتميز  نساين الدكِف،كقد ينسحب ذلك علي القانوف اإل   
كما  مثل كصف نزاع ما بأنو مسلح أك أنو نزاع داخلي أك دكِف، ، بُت بعض اؼبفاىيم ،كقابلتيها لبلنطباؽ يف صراعات كنزاعات ـبتلفة

. نزاعا داخليا مدكال   ك القانوف احمللي كقانوف حقوؽ اإلنساف ،أـإذا كاف كضعا داخليا معينا ؿبكوما بالقانوف اإلنساين أ

كيًتتب عن ذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعبلـ اؼبرئي كاؼبكتوب ،يشمل ؿباؿ إقامتهم كمقرات عملهم كإرساؿ ىذه    
  . الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأم ككتاب األعمدة كالباحثُت العاملُت يف دكر االعبلـ

  يبكن باالتفاؽ بُت اعبهات كاؼبنظمات اؼبدنية الوطنية كالدكلية التخطيط لدكرات تثقيفية كتدريبية لئلعبلميُت يف ؾباؿ القانوف
،يتوُف فيها التدريس ـبتصوف يف ؾباؿ القانوف اإلنساين كمعاَف تطوره كضركرة قواعده كمبادئو خبلؿ النزاعات  االنساين الدكِف 
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ا كتعريف اؼبتدربُت باالتفاقيات كاؼبعاىدات كاؼببادئ اليت تضمنتها كفلسفتها كاالذباه العاـ لتطور القانوف كالصراعات ،كضبطو
  . 440اإلنساين الدكِف

كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كاؼببادئ اليت تضمنها كفلسفتها كاالذباه العاـ لتطور    
كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كالتحليبلت كتغطية االخبار  . اإلنساين الدكِفالقانوف 

  . اليت يتابعوهنا

  تدريس القانوف اإلنساين الدكِف يف الكليات كاؼبعاىد خاصة كليات اإلعبلـ كاآلداب قسم الصحافة كغَتىا من اؼبعاىد ذات
،كيتم ىذا التدريس عرب إضافة مقرر أكاديبي حوؿ القانوف   الـ كالتليفزيوف كالصحافة ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفةالصلة باإلع

  . اإلنساين الدكِف هبدؼ زبريج أجياؿ جديدة من اإلعبلميُت ذكم الصلة هبذا القانوف

،فإنو  1949 ا للدكؿ دبوجب اتفاقيات جنيف لعاـكإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدكِف ضمن برامج التدريب العسكرم إجبارم   
يبكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج اؼبدنية حيت تصبح ىذه اؼببادئ معركفة من قبل اعبمهور العريض من األطباء كالدارسُت كـبتلف 

  . اؽبيئات

بعض اؼبنح التدريبية ؼبختلف الفئات من كيبكن للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتنبا من اؼبنظمات األىلية كاغبكومية رصد    
اإلعبلميُت كغَتىم ،للتدريب علي القانوف اإلنساين الدكِف يف اؼبعاىد اؼبتخصصة مثل اؼبعهد الدكِف للقانوف االنساين يف ساف ريبو 

  . بإيطاليا

لدم عدد كبَت من الفئات يف أكساط  كتصب ىذه اػبطوات يف اذباه تشكيل كتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف االنساين   
اإلعبلميُت كاألطباء كالطبلب ،هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين كتعميم مبادئو علي نطاؽ كاسع خارج دائرة اؼبتخصصُت من رجاؿ 

  . القانوف

                                                           
   
ين تنظم بعض اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كرش عمل أك غَتىا من أشكاؿ التدريب األخرل يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسا ك -

. جنة الدكلية أيضان مثل ىذه الندكات يف عدد من البلداف غالبان مع شركاء آخرينكتنظم الل. للصحفيُت
 الذين يغطوف كيبكن العثور على مواد على مواقع اإلنًتنيت للمنظمات العاملة على قضايا ترتبط بالقانوف الدكِف اإلنساين أك اليت تتيح مواد للصحفيُت

  www.crimesofwar.orgكعلى سبيل اؼبثاؿ ، نزاعات مسلحة
 اؼبهن اليت يزكر موقع اللجنة الدكلية على اإلنًتنيت العديد من صانعي السياسة كاؼبمارسُت الذين يدرسوف قضايا تتعلق بالقانوف الدكِف اإلنساين يف ك

. يزاكلوهنا
على سبيل اؼبثاؿ اؼبستشاركف ) ف الدكِف اإلنساينكيبكن االستعانة باػبرباء يف العديد من البلداف لتقدًن معلومات كآراء عن القضايا ذات الصلة بالقانو

خرباء اؼبنظمات غَت اغبكومية ؛ اػبرباء اغبكوميوف؛ األساتذة كالباحثوف؛ القانونيوف التابعوف عبمعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر الوطنية أك للجنة الدكلية
اؼبسؤكلة عن مشركع اللجنة  (أنتونيبل نوتارم)مقابلة مع السيدة   لدكلية للصليب األضبر ،مركز اؼبعلومات ،اللجنة ا للمزيد حوؿ ىذا اؼبوضوع أنظر.(كآخركف كثَتكف؛ الشهَتة

 22/11/2007الدكلية حوؿ مسألة سبلمة الصحفيُت كالقانوف الدكِف اإلنساين يف اإلعبلـ أثناء اغبركب ،بتاريخ 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30-international-conference-nterview-

notari-221107.htm 
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 نح لئلعبلميُت يبكن للجهات اؼبعنية بنشر القانوف اإلنساين الدكِف الوطنية ك الدكلية ،زبصيص كتصميم شهادة تقدير مت
،كيبكن ؼبثل ىذه الشهادة أف تشكل حافزا معنويا رمزيا   ىذا القانوف كتعريف اعبمهور العريض بو  النشيطُت يف تركيج مبادئ
  . ػبدمة ىذه القضية اؼبهمة

ين الدكِف ،كمراعاة ىذه ؾبرد أمثلة كخطوات ؼبا يبكن عملو غبفز اإلعبلميُت كغَتىم من الفئات على االىتماـ بالقانوف اإلنسا   
قواعده كمبادئو يف تغطية القضايا اؼبختلفة كتقديبها للقراء ،هبدؼ تنمية كعيهم كتوسيع مداركهم كتنمية قدراهتم على تشكيل كصياغة 

.  اؼبواقف كاألحكاـ على أسس تتوافق مع ىذه اؼببادئ القانونية

: الخاتمة

فإنو يتبُت لنا جليا أف االعًتاؼ باؼبشكبلت  يف بالقانوف الدكِف اإلنساين،من خبلؿ ما سبق من بياف لدكر اإلعبلـ يف التعر   
كالتحديات اليت تواجهها اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ مهم كضركرم ،كوف االعًتاؼ باؼبشكلة جزء ىاـ من حلها ،خصوصان يف 

ؿ على تقوية اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ من أىم منطقتنا اليت تعاين من أنواع شىت من أنواع النزاعات اؼبسلحة ،كلعل العم
األمور اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار ، كوف ىذه اؼبؤسسات تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة كالفعالية أكثر من اغبكومات ، كوف 

صول ؽبا يف ؾباؿ القانوف الدكِف اغبكومات كعلى الصعيد الرظبي  ال تعترب ذلك ضمن سلم أكلوياهتا ،يف حُت أف ذلك ييشكل أكلوية ؽ
. اإلنساين، كىذا ما ثبت من خبلؿ الواقع العملي

 كلتحقيق اؼبزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ ، ال بد من إهباد نوع من النهج التشاركي بُت كسائل اإلعبلـ فيما بينها بالدرجة األكُف،   
ألنو من خبلؿ ذلك يبكن تعزيز احًتاـ قواعد  اؿ القانوف الدكِف اإلنساين،ككذا فيما بُت اإلعبلف كاؼبنظمات كاؼبؤسسات الفاعلة يف مج

. القانوف الدكِف اإلنساين ، كيبكن للمؤسسات اإلعبلمية من تطوير أدائها من خبلؿ تبادؿ التجارب كاػبربات مع اآلخرين

يف ظل التحديات اليت تواجو اإلعبلـ يف اآلكنة  كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين خصوصان     
األخَتة ،علمان بأف الفرصة ال زالت بأيدينا لكي نقوم كندعم ىذا القانوف ، األمر الذم أعتقد أف اؼبؤسسات اإلعبلمية ك من خبلؿ 

. ربديات اليت تواجههاما سبق تبيانو ك دراستو ك ربليلو يف ىذا البحث قادرة على ربقيق ذلك إذا ما ذباكزت اؼبعيقات كاؿ

: قائمة المراجع

 1948ديسمرب /كانوف األكؿ 15اؼبؤرخ يف  3 –ألف د  217اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف دبوجب قرار اعبمعية العامة  -
 العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية ،اعتمد ك عرض للتوقيع ك التصديق ك االنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة -

كفقا  1976مارس /آذار 23،تاريخ بدء النفاذ  1966ديسمرب /كانوف 16اؼبؤرخ يف  (21-د)ألف  2200لؤلمم اؼبتحدة 
 منو 49ألحكاـ اؼبادة 

أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف       االنساين ،مذكرة لنيل درجة  -
لقانوف ،فرع التعاكف الدكِف ،جامعة مولود معمرم ،كلية اغبقوؽ ،مدرسة الدكتوراه القانوف األساسي ك العلـو اؼباجستَت يف ا

 03/11/2011السياسية ،تيزم كزك ،اعبزائر ،
 2012،العدد األكؿ ، 28أضبد علي، مفهـو اؼبعلومات ك إدارة اؼبعرفة ،ؾبلة جامعة دمشق ،اجمللد  -
  2007األردف،  –،عماف  1اؼبعلومات ،دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ،ط  ذياب البدانية ،األمن ك حرب -
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 ، لبناف 2005،الدار اؼبصرية اللبنانية ،الطبعة األكُف،  (الضبط ك السيطرة )راسم ؿبمد صباؿ ،نظاـ االتصاؿ ك اإلعبلـ الدكِف  -
ذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلـو سهاـ رحاؿ ،حدكد اغبق يف حرية التعبَت يف القانوف الدكِف غبقوؽ االنساف ،ـ -

-2010اعبزائر ، باتنة، القانونية زبصص قانوف دكِف غبقوؽ االنساف ،كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ،جامعة حاج ػبضر،
2011 

- ،  .لبناف ،2005عباس مصطفى صادؽ ،الصحافة كالكمبيوتر ،الدار العربية للعلـو
 لبناف ،2001كِف اعبنائي ،منشورات اغبلي اغبقوقية ،عبد القادر القهوجي ،القانوف الد -
 2003يناير  22-21أعماؿ الندكة االقليمية حوؿ االعبلـ كحقوؽ االنساف ،القاىرة  عبلء شليب ،اإلعبلـ ك حقوؽ االنساف، -
حوؿ حرية التعبَت  أعد ىذا البحث من أجل اؼبؤسبر الدكِف غوين ليسًت ،اؼبلكية ك استقبللية التحرير ك االستدامة التجارية، -

 2007يناير /كانوف الثاين  10-8كتطوير اإلعبلـ الذم عقد يف مقر اليونسكو بباريس فرنسا ،يف الفًتة 
اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف  فيليب تايلور ،ترصبة سامي خشبة ،الدعاية للحرب منذ العاَف القدًن حىت العصر النوكم،  -

 2000الكويت ، كاآلداب ،
، 2007 دار الثقافة، اغبقوؽ احملمية، ؼ علواف، ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف، اعبزء الثاين،ؿبمد يوس -

 .األردف
 األردف، مصطفى ؿبمد رجب ،اإلعبلـ كاؼبعلومات يف الوطن العريب يف ظل إرىاب العوؼبة ،مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، -

2008    
اؼبسؤكلة عن مشركع اللجنة الدكلية حوؿ  (أنتونيبل نوتارم)ضبر ،مركز اؼبعلومات ، مقابلة مع السيدة  اللجنة الدكلية للصليب األ -

 22/11/2007بتاريخ  مسألة سبلمة الصحفيُت كالقانوف الدكِف اإلنساين يف اإلعبلـ أثناء اغبركب ،

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30international-conference-nterview-notari-221107.htm 

  12/07/2014،أتركف أكرب فبلس يف تاريخ أمريكافضيحة ، يعقوب بن أفرات  -

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?Aid926  
- LOUIS Philippe Laprevote, de quelques difficultés d'étudier la propagande en général Et l'information de guerre en 

particulier, in la guerre entrak, les médias et les conflits,(Ouvrage collectif sous la direction de gerald arboit et 
michel mathien), bruylant, 2006 

- MARIO Bettati, le droit d’ingérence (mutation de l’ordre international, Ed Odile Jacob, paris 1996 
- Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for implementing international humanitarian law and protecting 

and assisting war victims, dans International Review of the Red Cross, Vol. 91, N° 874, juin 2009 
  

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30international-conference-nterview-notari-221107.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?Aid926
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فعالية أدوات ووسائط اإلعالم الجديد في الّتعريف بالقانون الّدولي اإلنساني 
الشارقة جامعة  -كلية االتصال / رحيمة الطيب عيساني . د

 

 

: ملخص

ؾبموعة من األساليب كاألنشطة : إُف Digital mediaأك اإلعبلـ الرقمي New mediaيشَت مصطلح اإلعبلـ اعبديد 
الرقمية اعبديدة اليت سبكننا من إنتاج كنشر كاستهبلؾ احملتول اإلعبلمي دبختلف أشكالو من خبلؿ األجهزة اإللكًتكنية اؼبتصلة أك غَت 

فرضت كاقعا إعبلميا جديدا بكل اؼبقاييس؛ فقد انتقلت باإلعبلـ إُف مستول الٌسيادة اؼبطلقة من حيث االنتشار، . نتاؼبتصلة باإلنًت
 كاخًتاؽ كافة اغبواجز اؼبكانية كالزمانية، كالٌتنوع البلمتناىي يف الرسائل اإلعبلمية، دبا يبلكو من قدرات كمقومات الوصوؿ كالٌنفاذ

بتقنياتو كأدكاتو كاستخداماتو كتطبيقاتو اؼبتنوعة، يف الفضاء اإللكًتكين اؼبًتامي األطراؼ ببل حدكد أك حواجز  للجميع، كامتداده الواسع
يف خدمات اؽباتف احملموؿ، كالشبكات : كما كأتاحت إمكانيات ىائلة للتواصل كاالتصاؿ االجتماعي كما ىو اغباؿ .كفوارؽ

 .االجتماعية كغَتىا من تطبيقات االنًتنت

. من ىذا اؼبنطلق ستناقش الورقة إمكانات كخصائص أدكات اإلعبلـ اعبديد يف الٌتعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين       

 

مقدمة 

شهد الٌنصف الثاين من القرف العشرين تطورات كبَتة كمتسارعة يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالٌتصاؿ؛ كسائبل كرسائبل نتيجة للٌتطورات 
ثورة اؼبعلومات، كتطوير شبكات اؽباتف، كإدخاؿ كسائط جديدة مثل األقمار الصناعية كاأللياؼ البصرية، الٌتكنولوجية اليت أحدثتها 

كقد أبرز اػبرباء كدارسو االٌتصاؿ أىم ظبات ىذا الٌتطور الٌتكنولوجي . كاغباسبات اإللكًتكنية لتسريع بث كنقل كتلقي اؼبعلومات
: االٌتصاِف يف اؼبرحلة اإللكًتكنية يف

كسائل اتصالية كإعبلمية جديدة غٌَتت من مسار الوظائف الٌتقليدية للوسائل القديبة كأكجدت ؽبا كظائف جديدة  ظهور .1
سٌرعت من عمليات تغَت اجتماعية كثقافية يف اجملتمعات اؼبتحررة كاؼبنغلقة على حد سواء باذباه تشكيل ؾبتمع جديد عرؼ 

. كاالنفتاح على بعضو يف القرية الكونية باجملتمع اؼبعلومايت الذم يعيش عبلقات الًتابط

أف ىذه الوسائل االٌتصالية اعبديدة مع تطورىا كقدرهتا الفائقة يف جلب اعبمهور كاالستحواذ عليو َف تستطع أف تقض على  .2
اعبماىَتم الوسائل الٌتقليدية القديبة،بل عٌززت من كجودىا، كسانبت يف تطويرىا؛ فاالنًتنيت مثبل خدمت صبيع كسائل اإلعبلـ 

كعملت على تطويرىا كعوؼبتها كأصبح لئلنساف عديد من اػبيارات كاالختيارات يف انتقاء الوسيلة اؼبناسبة لو تعٌرضا كترتيبا 
. ألكلوياتو اغبياتية
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 بناء زيادة حجم اؼبعلومات اؼبتاحة كٌما كأكعية متنوعة يف ربصيلها كمعاعبتها كنقلها كبثها، لتشكل بذلك الٌركافد اؼبهٌمة يف .3
. كعي كشخصية الفرد يف ؾبتمعات اؼبعلومات

التكامل كاالندماج بُت كاٌفة كسائل اإلعبلـ اعبماىَتم كتكنولوجيا االٌتصاؿ كاؼبعلومات؛ كمع تطور اغباسبات اإللكًتكنية  .4
كشبكات اؽباتف كشبكات اؼبعلومات، كاستخداـ تكنولوجيا البث الفضائي؛ ظهرت تكنولوجيا االٌتصاؿ متعدد 

بتطبيقاهتا اؼبختلفة اليت سبثلها أكثر شبكة  (Interactive) كتكنولوجيا االٌتصاؿ التفاعلي (Multimédia)لوسائطا
. اإلنًتنيت

 (...األقمار الصناعية، الكوابل، األلياؼ البصرية، اغباسبات اإللكًتكنية،)ما أبرزت الٌتطورات اؼبتبلحقة يف الوسائط التقنية اغبديثةؾ   
ة للوسائل اليت استفادت من استخداماهتا سواء كانت كسائل إعبلـ كبلسيكية كالصحافة كاإلذاعة كالتلفزيوف، إمكانات ضخم

أككسائل أقل كبلسيكية كاؽباتف البصرم، كالتلفزيوف التفاعلي، كالفيديو كفق الطلب كالشراء عن بعد؛ فظهر التلفزيوف الكابلي، 
ثابت، كظهر احملموؿ يف أجياؿ متبلحقة كمتطورة جدا، كاالستنساخ عن بعد كالفيديو كالرقمي كاؽبرتزم، كتطور اؽباتف األرضي اؿ

تكس، كتوفرت اؼبعلومات عن بعد من بنوؾ اؼبعطيات، كحصلنا على الصورة الواضحة كالفورية لؤلحداث كاألشخاص عن طريق 
. األقمار الصناعية كاإلنًتنيت

اعبديدة يف ؾباؿ الطباعة كبو التكامل بُت النشر الورقي كالرقمي، الذم يسَت كدفعت تطبيقات ىذه اؼبستحدثات الٌتكنولوجية   
 (Digital Audio Broadcasting, DAB)كغزا البث اإلذاعي الرقمي . باذباه االلبراط الكلي يف ؾباؿ النشر اإللكًتكين

، كأصبح ىذا الٌتطور اغباصل على مستول أمواج األثَت ؿبققا جودة الصوت كاستقباؿ اإلشارات خاصة داخل كسائل النقل العاٌمة
. (Disque Vinyle)ؿبل (CD)اإلرساؿ اإلذاعي يكتسي األنبية نفسها اليت عرفها إحبلؿ القرص اؼبدمج

كاقتحم اؽباتف النقاؿ ؾباؿ خدمات اإلنًتنيت كالتجارة اإللكًتكنية كالتلفزيوف، كبفضل اعبيل الثالث من ىذه اؽبواتف أمكننا    
ـ مليارم 2005امج التلفزيونية على شاشاهتا الصغَتة، لذلك بلغ عدد مستعملي اؽباتف احملموؿ إُف حدكد سبتمرب متابعة الرب

كىي نسبة  (GSM Association)التابعة لشركة (Wirelss Intelligence)مستعمل كفق دراسة أجرهتا شركة الدراسات
 .تناىز ثلث سكاف العاَف

سبثلو الدكؿ الكربل اؼبصنعة )التكنولوجيات كالوسائط كالوسائل اإلعبلمية يعيش العاَف اؼبعاصركتبعا ؽبذه التطورات الكربل يف 
تنافسا ؿبموما يف ؾباؿ اإلبداع كاالبتكار التكنولوجي من أجل عهد جديد يكوف فيو اإلعبلـ كاالتصاؿ  (كالشركات متعددة اعبنسيات

كم يف مسالك اؼبعلومات كتدفقها، لتفقد بذلك الطاقة من اآلف موقعها كمنتج سيد اؼبوقف، تقاس فيو قوة األمم كاألفراد دبدل التح
. اسًتاتيجي كربل ؿبلو اؼبعلومة؛ ربصيبل كمعاعبة كزبزينا كتوزيعا

أف الثورة القادمة ستشهد نسقا أسرع ألف التكنولوجيات تتطور ىي األخرل خبطى أكرب فبا كاف عليو األمر " جَتار تَتم"كيرل   
من الزمن،كمن ىذا اؼبنطلق فإهنا ستغَت بشكل جذرم اؽبياكل االقتصادية، كأمباط التنظيم كاإلنتاج، كقدرة األفراد على قبل قرف 

 .الوصوؿ إُف اؼبعرفة كالًتفيو، كأساليب العمل كالعبلقات االجتماعية

تصاؿ كاإلعبلـ يف صبيع أكباء العاَف، كقد ربطت اؼبستحدثات يف ؾباؿ اإلليكًتكنيات كالفضاء نطاقا عريضا من أجهزة اال       
كنقلت صناعة االتصاؿ كاإلعبلـ بسرعة إُف األماـ يف الوقت الذم توقفت فيو أك تدىورت العديد من الصناعات التقليدية كعملت 
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ليف البث، ىذه اؼبستحدثات على زبفيض تكاليف نقل الربامج كزادت من مركنة أنظمة التوزيع، األمر الذم قلل بشكل كبَت من تكا
. كأدل إُف زيادة عدد القنوات التلفزيونية

فالتغَتات التكنولوجية يف كسائل صبع كنشر كتوصيل اؼبادة اإلعبلمية خاصة السمع بصرية منها قد فتحت ؾباالت جديدة       
خاصة بشكل َف يسبق لو نظَت سواء من اؼبتاحة للفرد يف الٌدكؿ اؼبتقدمة  -يف اجملاؿ-لتوزيعها، كأدت إُف زيادة عدد األكعية اؼبعلوماتية

إف ىذا التنوع . خبلؿ شبكات التلفزيوف الكابلية كالرقمية أك البث اإلذاعي عرب أقمار االتصاؿ، أك عرب ؿبتويات شبكة االنًتنيت
ئاتو كجنسياتو الكبَت الذم حدث لؤلكعية اؼبعلوماتية اؼبتوافرة جعل الصناعة توسع نطاؽ خدامتها لتشمل اعبمهور العاؼبي بكل ؼ

. كخصائصو التعليمية كاالجتماعية

كمع ذلك فقد تداخلت كثَت من العوامل التقنية كاالقتصادية كالٌسياسية بصورة غَت مسبوقة، جاعلة من اإلعبلـ اعبديد قضية      
لٌتواصل االجتماعي شائكة جدا، كؿبورا لنقاشات متخصصة كعامة حوؿ مدل تأثَته على كسائل االٌتصاؿ الٌتقليدية، كأشكاؿ ا

مدل فعاليتو يف مناقشة القضايا اإلنسانية، كالٌتعريف هبا، ككذا . ة، كحقيقة العبلقة بُت اعبديد كالٌتقليدمكالعبلقات االجتماعي
. كتوصيلها إُف اعبماىَت الكونية بالشكل الذم يضمن اتساع رقعة االىتمامات االنسانية اؼبشًتكة

: ىا ىذه الّدراسة في تساؤالت محوريةوىي اإلشكاالت التي تطرح     

 ما اإلعبلـ اعبديد كما ىي كسائطو كأدكاتو اليت ينتشر كيتغلل من خبلؽبا؟  .1
 ما خصائص اإلعبلـ اعبديد كظباتو اليت سبيزه عن اإلعبلـ الٌتقليدم؟ .2
كما مدل فعالية أدكات ككسائط اإلعبلـ اعبديد يف الٌتعريف بالقانوف الٌدكِف اإلنساين؟  .3

 

 ؛ االصطالح والمفهوماإلعالم الجديد ووسائطو : أوال

، (New Media)يف األدبيات الٌتنظَتية العربية كًتصبة للمقابل اإلقبليزم" اإلعبلـ اعبديد"يستخدـ مصطلح      
ىو  (Media)  ككاضح أنو حدث خطأ يف تعريب اؼبسمى األجنيب فأصل كلمة، (Nouveaux medias)كالفرنسي

(Medium) كلذلك عيربت كلمة(الوسيط أك الناقل)اليت تعٍت ،(Multimedia)  كَف تعرب  (الوسائط اؼبتعددة)إُفسابقا
توجو ال وبل  -حسب رأيي -أك األصح، كىو" اؼبيديا اعبديدة"أف استخداـ كلمة  441، كلذؾ يرل بعض الباحثُت(اإلعبلـ اؼبتعدد)إُف

كيفًتض يف ، ا، سواء أكانت يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالٌتصاؿ أك أم علم آخراإلشكاؿ يف استعماؿ اؼبصطلحات اؼبتولدة يف بيئات أنتجتو
ىذه اغباؿ أف كبتكم إُف الًتصبة الصحيحة للكلمات، كاؼبعٌت اؼبقصود من استخداـ اؼبصطلح عند من استعملو أكؿ مرة أك أطلقو؛ 

  .تسمية أك توصيفا أك اصطبلحا

اؼبستخدمة يف ؾباؿ ؛ (الوسائط اعبديدة)ىو  (New Media)التعريب الصحيح لػ كاستنادا إُف ىذه القاعدة يف الًتصبة، يصبح     
 New)ىي األصح ترصبة كتعريبا الصطبلح" الوسائط اعبديدة" اإلعبلـ كاالٌتصاؿ على حد سواء، كمع أنٍت مقتنعة جدا بأف كلمة

                                                           
 .(17-13)، ص(2012، (1)اؼبنشورات اعبامعية دبنوبة، ط: تونس)اؼبيديا اعبديدة؛ االبستيمولوجيا كاإلشكاالت كالسياقات،: الصادؽ اغبمامي  -441
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Media)استعماؿ اػباطئ الشائع  "لة العربية الشهَتة، عمبل باؼبقو"اإلعبلـ اعبديد"، إال أنٍت سأستخدـ يف دراسيت ىذه مصطلح
 ".أفضل من الصواب اؼبهجور

 Digital) أك ما يعرؼ كذلك باإلعبلـ الرقمي، (New Media)لذلك كتتمة لتفاصيل اؼبوضوع فمصطلح اإلعبلـ اعبديد      
media) شر كاستهبلؾ احملتول اإلعبلمي دبختلف يشَت إُف ؾبموعة من األساليب كاألنشطة الرقمية اعبديدة اليت مكنت من إنتاج كف

كأتاحت إمكانيات ىائلة للتواصل كاالٌتصاؿ . اؼبتصلة أك الغَت متصلة باالنًتنت (الوسائط)أشكالو من خبلؿ األجهزة اإللكًتكنية
ت اؼبثاؿ االجتماعي من خبلؿ خدمات اؽباتف احملموؿ، كالشبكات االجتماعية على االنًتنت كعلى الرغم من أف االنًتنت ليس

 .       الوحيد على كسائط اإلعبلـ اعبديد إال أهنا كانت كمازالت السبب الرئيسي لوصف ىذا النمط من اإلعبلـ باعبديد
يشَت إُف احملتول اإلعبلمي الذم يبث أك ينشر عرب الوسائط اإلعبلمية اعبديدة اليت يصعب كيرل بعض الباحثُت أف اؼبصطلح        

الوسائل الٌتقليدية كالصحافة كالردايو كالتلفزيوف، كذلك بفعل الٌتطور الٌتكنولوجي الكبَت يف انتاج كتوزيع اؼبضامُت إدراجها ربت أم من 
اندماج الكومبيوتر :"اإلعبلـ اعبديد  بأنو  High-Tech Dictionary لذلك يعرفو قاموس الٌتكنولوجيا الرفيعة. 442اإلعبلمية

 ".دة كالوسائط اؼبتعد كشبكات الكومبيوتر

 The integration of computers, computer networking, and multimedia  .443  

  :عرب مدخلُت نبا Computing Dictionary الكومبيوتر كيعرفو قاموس         

تلفزيوف بأنواعها اؼبختلفة كاؿ اإلعبلـ اعبديد ىو صبلة من تطبيقات االٌتصاؿ الرقمي كتطبيقات النشر اإللكًتكين على األقراص .1
الكومبيوترات الشخصية كالنقالة فضبل عن التطبيقات البلسلكية لبلتصاالت  كىو يدؿ كذلك على استخداـ. الرقمي كاالنًتنت

اإلعبلـ اعبديد يف سياؽ التزاكج  كىبدـ أم نوع من أنواع الكومبيوتر على كبو ما تطبيقات. احملمولة يف ىذا السياؽ كاألجهزة
كغَتىا  كالفيديو يف الوقت الذم يبكن أيضا معاعبة النصوص كإجراء عمليات االٌتصاؿ اؽباتفي الصوتإذ يبكن تشغيل  الرقمي

 . مباشرة من أم كومبيوتر
 االٌتصاؿ يف البيئة الرقمية دبا يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية اإللتقاء اؼبفهـو يشَت أيضا إُف الطرؽ اعبديدة يف .2

كاجملموعات بإظباع صوهتم كصوت ؾبتمعاهتم إُف  تبادؿ اؼبنافع كاؼبعلومات، كىي بيئة تسمح لئلفرادكالتجمع على االنًتنت ك
 .444"العاَف أصبع

اإلعبلـ الرقمي الذم يقدـ يف  كل أنواع:"تعريفا عمليا لبلعبلـ اعبديد بأنو Sheridan كلية شريدياف الٌتكنولوجية كتضع         
تتمثل األكُف يف الكيفية اليت يتم هبا بث مادة اإلعبلـ اعبديد، : القدًن ؾ حالتاف سبيزاف اعبديد منكترل أف ىنا". شكل رقمي كتفاعلي

فضبل  خبلؽبا الوصوؿ إُف خدماتو، فهو يعتمد على اندماج النص كالصورة كالفيديو كالصوت، كتتمثل الثانية يف الكيفية اليت يتم من
 . التفاعلية فهي سبثل الفارؽ الرئيس الذم يبيزه كىي أىم ظباتو ملية االنتاج كالعرض، أماعن استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو يف ع

 : تقسيم اإلعبلـ اعبديد إُف األقساـ األربعة اآلتية على ذلك  يبكن          
                                                           

 .(52)، ص(2010، (1)دار فكر كفن، ط: القاىرة)اإلعبلـ اعبديد: حسنُت شفيق -442
443 http://www.computeruser.com/dictionary 

. (5)، ص(2008دار الشركؽ، : عماف)اإلعبلـ اعبديد؛ دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة:عباس مصطفى صادؽ - 444
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ينمو  كىو كتطبيقاهتا، كىو جديد كليا بصفات كميزات غَت مسبوقة، Online شبكة االنًتنت اإلعبلـ اعبديد القائم على .1
 . بسرعة كتتوالد عنو ؾبوعة من تطبيقات ال حصر ؽبا

كتنشأ منو  كىو أيضا ينمو بسرعة. على األجهزة احملمولة، دبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب كالصحف اإلعبلـ اعبديد القائم .2
 . قمية الشخصية كغَتىااؽباتف كاؼبساعدات الر انوع جديدة من التطبيقات على األدكات احملمولة اؼبختلفة كمنها اجهزة

كالرقمية  الٌتقليدية مثل الراديو كالتلفزيوف اليت أضيفت إليها ميزات جديدة مثل التفاعلية القائم على منصة الوسائل .3
 . كاالستجابة للطلب

 فة مثلكيتم تداكؿ ىذا النوع، إما شبكيا أك بوسائل اغبفظ اؼبختل ، Offlineاإلعبلـ اعبديد القائم على منصة الكومبيوتر .4
 .   445"اإللكًتكنية كغَتىا االسطوانات الضوئية، كيشمل العركض البصرية كألعاب الفيديو كالكتب

العديد من األشكاؿ اؼبستحدثة من نظم االٌتصاؿ :"يشَت إُف كترل اؼبوسوعة اإللكًتكنية كيكيبديا أف تعبَت اإلعبلـ اعبديد     
قمنا بعقد مقارنة بُت  كالتعبَت مرتبط أيضا بالنظم اإلعبلمية القديبة، فإذا ما. فبكنة بفضل الكومبيوتر اإللكًتكين اليت أصبحت

صحافة اإلعبلـ اعبديد نلمس الفرؽ يف ديناميكيتها كيف حالة  الصحافة الورقية اليت تتصف حبالة سكوف يف نصوصها كصورىا مع
بأنواعها اؼبختلفة، دبا يبكن  ٌتصاؿ بُت االجهزة الثابتة كاحملمولةالتعبَت يشَت أيضا إُف قابلية اجراء اال. بو التغَت اؼبستمر الذم تتصف

 . 446"معو نقل اؼبعلومات بُت بعضها البعض

-Point-toكاحد إُف كاحد يقـو مبدأ كسائل اإلعبلـ الٌتقليدية على نظاـ ثابت كمعركؼ، إما بطريقة االٌتصاؿ من كبينما     
point ، ،الكثَتين أك من كاحد إُف كمثاؿ على ذلك االٌتصاؿ باؽباتف Point-to-many   كمثاؿ على ذلك التلفزيوف

فقد . بشكل جذرم اعبديد، كيف تطبيقاتو اؼبختلفة، خاصة اؼبرتبطة االنًتنت، فإف ىذا النمط تغَت أما يف حالة اإلعبلـ. كالراديو
  .مكنت االنًتنت من الوصوؿ إُف كل األشكاؿ احملتملة من نقاط االٌتصاؿ

أجهزة اإلعبلـ الرقمية عموما، أك :"اإلعبلـ اعبديد بأنو Condensed Net Glossary االنًتنت اؼبوجز عرؼ قاموسكم    
 التعريف اشارة ألجهزة اإلعبلـ القديبة، كىو ىنا تعبَت غَت إنتقاصي يستخدـ أيضا كيف أحياف يتضمن. صناعة الصحافة على االنًتنت

  .اعة، التلفزيوف، الراديو، كالسينماالطب: لوصف نظم إعبلـ تقليدية جديدة

كمستقبلها، كمع ذلك فإف الفواصل بُت اإلعبلـ  كيتميز اإلعبلـ اعبديد عن القدًن خباصية اغبوار بُت الطرفُت، صاحب الٌرسالة      
  .447"نفسو أعيد تكوينو كربسينو كمراجعتو ليلتقي مع اعبديد يف بعض جوانبو اعبديد كالقدًن ذابت، ألف القدًن

كضع تعريف شامل عن اإلعبلـ اعبديد، لعدة أسباب، تبدأ بأف ىذا  من خبلؿ ؾبموعة التعريفات اؼبختلفة يبدك استحالة      
بشكل كامل ككاضح، فهي ما  األمر يبثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل كالتطبيقات كاػبصائص اليت َف تتبلور اإلعبلـ ىو يف كاقع

كإذا ما أردنا كضع تعريف لئلعبلـ اعبديد بناء على . قديبا يف اليـو التاِف يع، كما يبدك اليـو جديدا يصبحزالت يف حالة تطور سر
كضع تعريف صاـر من ىذا اؼبدخل  اعبديدة فهي بالتأكيد ستكوف قديبة دبجرد ظهور مبتكرات جديدة، كىذا مدعاة لصعوبة الوسائل

                                                           
445    http://www.sheridanc.on.ca  
446    wekopedia.com.  http://www. 

 .(5)د؛ دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة، صاإلعبلـ اعبدم:عباس مصطفى صادؽ: نقبل عن  -447
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ؾبموعة اػبصائص اليت سبيز اإلعبلـ اعبديد فهنالك شبو اتفاؽ على صبلة  بناء على ربديدا بينما ىبتلف الوضع إذا مت كضع تعريف
. ىذا اإلعبلـ، سنفصل فيها الحقا خصائص يتصف هبا

إُف شبو اتفاؽ بأف فكرة اعبدة يبكن استقراؤىا من أف اإلعبلـ اعبديد يشَت إُف  كلكن يبكن أف لبلص من صبلة التعريفات األكلية      
الٌتقليدية خاصة فيما يتعلق باعبلء حاالت  تنوع يف األشكاؿ كالٌتكنولوجيا كاػبصائص اليت ضبلتها الوسائل اؼبستحدثة عنمن اؿ حالة

 فإذا ما كاف اإلعبلـ. كنبا تأتياف نتيجة ؼبيزة رئيسة ىي التفاعلية Customization كالتخصيص Individuality الفردية
اإلعبلـ الشخصي كالفردم ىو إعبلـ القرف اعبديد، فاالنًتنت كىي  إعبلـ القرف العشرين، فإفاعبماىَتم كاإلعبلـ كاسع النطاؽ كسم 

كاؼبعلومات الصحفية كالعلمية  جعلت يف مقدكر أم انساف البحث عن األغنية كالربنامج التلفزيوين كالفيلم السينمائي كاحدة من أدكاتو
  .اليت يريد يف الوقت الذم يريد

تقـو عليو تكنولوجيا االنًتنت،  ُف أف اإلعبلـ اعبديد ليس انًتنت فقط، فبعض تطبيقاتو بعيدة كليا عن اؼببادئ اليتمع اإلشارة إ     
االٌتصالية اليت ظهرت بعد أكؿ تطبيق للنشر االلكًتكين من نص كصور ساكنة يف  فاإلعبلـ اعبديد يستبطن عددا من الٌتكنولوجيات

 . إُف تطبيقات االٌتصاؿ غَت اؼبسبوقة على شبكة االنًتنت الكومبيوتر كالشبكات اؼببكرة نظم

يف   Diana Owen ك  Richard Davisكللخركج من حالة التقابلية يف تصنيف اإلعبلـ اعبديد، يضع كل من        
  :448اإلعبلـ اعبديد كفق ثبلثة أنواع ىي (االعبلـ اعبديد كالسياسة األمريكية)كتاهبما اؼبشًتؾ

اإلعبلـ اعبديد كفق ىذا التصنيف يعود اُف ؾبموعة من  كيرل الباحثاف أف مبوذج: اإلعبلـ اعبديد بتكنولوجيا قديبة: النوع األكؿ .1
اُف حقبة الثبلثينات من  الذم يرجع كالتلفزيوف كالصحف، كيشَتاف اُف راديو كتلفزيوف اغبوار االشكاؿ الصحفية يف االذاعة

يستخدـ اإلذاعة كأداة أساسية للحديث إُف الناس ككانت أحاديثو مسموعة  ركزفليت القرف اؼباضي، فقد كاف الرئيس االمريكي
 االخبارية كاجملبلت Talk Show التلفزيوف أيضا مع الراديو جدد نفسو كثَتا بربامج اغبوار اغبية .بشكل كاسع

Television news magazine  مثل Date Line   60ك Minutes امج اؼبسائية، كالرب اغبية كبرامج االخبار
 Inside كبرامج التابلويد، مثل  Good Morning America كبرامج الصباح اؼبعركفة، مثل Night Line مثل

Edition  أكبرا كيشمل التجديد، يف حاالت أخرل، مبوذج برنامج. الشبيهة بصحافة التابلويد الورقية Oprah كقنوات مثل 
MTV  قها للتغطية االخباريوة ساعة بساعةاؼ اؼبتخصصة يف اؼبوسيقى كاليت مددت. 

كقد . يعود إُف اػبمسينات من القرف اؼباضي كلكنها سبثل مبطا جديدا يف االعبلـ Today بعض الربامج اؼبذكورة مثل       
أساليب مستحدثة يف بناء  معظمها باستخداـ الٌتكنولوجيات اعبديدة مثل الكومبيوتر كالشبكات اؼبختلفة، كطبقوا بادر
 لبلنتقاؿ اُف اؼبرحلة اعبديدة، مثل تغطية قضية الرياضي اؼبشهور  كقد مثلت بعض التغطيات عبلمة فارقة. ضوعاهتم كتقديبهامو

O. J Simpson  كقضيةWilliam Kennedy Smith  ك Timothy McVeigh   الذم فجر مبٌت البلدية
كاستخداـ كافة كسائل االٌتصاؿ كالعرض كالغرافيك  تابعةكطريقة اَف فالتغطيات تغَتت كثَتا يف الشكل. يف أكبلىوما سييت
 . الكومبيوتر كاإلحصاء بواسطة

                                                           
448-  Richard Davis, Diana Owen: New Media and America Politics(New York: Oxford University Press, 
1998), p(9).      
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الوسائل اليت نعايشها اآلف اليت تعمل على منصة الكومبيوتر كىي  سبثلو صبيع: إعبلـ جديد بتكنولوجيا جديدة: النوع الثاين .2
الوسائل اليت مكنت من إنفاذ  كىي. يد االلكًتكين كغَتنباالكومبيوتر اؼبختلفة كعلى رأسها شبكة اإلنًتنت كالرب تشمل شبكات

كمكنت من دمج . الطرفُت كحققت للمواطنُت اظباع أصواهتم للعاَف حالة التبادؿ اغبي كالسريع للمعلومات كمن الٌتواصل بُت
الدكؿ اليت كانت تعيق حركة  بُتكالوسائل اؼبختلفة مع بعضها البعض كذباكزت العوائق اؼبكانية كالزمانية كاغبدكد  الٌتكنولوجيات

تسهيل التفاعل اعبماىَتم كتقدًن مصادر ال حد ؽبا، كؾباال كاسعا من  اإلعبلـ القدًن، كىذه الوسائل تتصف بدكرىا الفعاؿ يف
 . كالتطبيقات االٌتصالية االشكاؿ

د، فقد أصبحت اغبدكد الفاصلة بُت أنواع تزكؿ الفوارؽ بُت القدًن كاعبدم كىنا: إعبلـ جديد بتكنولوجيا ـبتلطة: النوع الثالث .3
القدًن كاعبديد، كيستخدـ الكثَت من  كحدثت حالة سباىي كتبادؿ للمنافع بُت اإلعبلـ اؼبختلفة حدكدا اصطناعية، الوسائل

 تلفة، أم أهنمالوسائل الٌتقليدية الوسائل اعبديدة الستكماؿ أدكارىم اإلعبلمية اؼبخ اؼبمارسُت للعمل االعبلمي الذين يعملوف يف
بأنبية اإلعبلـ اعبديد، كتعمل على  ككما يعًتؼ األفراد تعًتؼ اؼبؤسسات القديبة أيضا. أصبحوا يستخدموف النوعُت معا

كبَتة مثل كاشنطن بوست كنيويورؾ تايبز لديها مواقع ضخمة على شبكة  الٌلحاؽ بتكنولوجياتو كتطبيقاتو اؼبختلفة، فصحف
كتكمل مشركعها اإلعبلمي  التلفزيوف اؼبختلفة كنشرات األخبار مع اعبمهور بأدكات اإلعبلـ اعبديدكتتواصل برامج  ،نتاالنًت

  . كتدير استطبلعاهتا عرب الوسائل اؼبستحدثة

: خصائص وسائط اإلعالم الجديد: ثانيا

: ية كأنبها اآليتتتميز كسائط اإلعبلـ اعبديد بعديد من اػبصائص كالسمات اليت سبيزىا عن كسائل اإلعبلـ التقليد

أم القدرة على تبادؿ األدكار بُت مرسل الرسالة كمستقبلها إذ يتحوؿ من يتعامل مع كسائط اإلعبلـ اعبديد من ؾبرد متلقي : التفاعلية
كىذه السمة َف تكن سبيز سول أشكاؿ االتصاؿ اؼبواجهي، يف . سليب إُف مشارؾ متفاعل يرسل كيستقبل اؼبعلومات يف الوقت ذاتو

 (Linear)انتهاء فكرة االتصاؿ اػبطى (Interactivity) كاف االتصاؿ اعبماىَتم التقليدم يفتقدىا سباما، كتعٌت التفاعلية حُت
أك االتصاؿ يف اذباه كاحد من اؼبرسل إُف اؼبلتقي ليتحوؿ إُف اتصاؿ يف اذباىُت تتبادؿ فيو أطراؼ عملية االتصاؿ األدكار، كيكوف 

اغبرية يف التأثَت على عملية االتصاؿ يف الوقت كاؼبكاف الذم يناسبو كبالدرجة اليت يراىا، كيًتتب على ذلك لكل طرؼ فيها القدرة ك
: 449ما يلي

ال يقف دكر اؼبستقبل أك اؼبتلقي عند حدكد التلقي كالقياـ بالعمليات اؼبعرفية يف إطار االتصاؿ الذايت بعيدا عن اؼبرسل أك القائم  .1
راراتو يف حدكد القبوؿ كاالستمرار أك التوقف كالعزكؼ عن العملية االتصالية فقط، كلكن ربوؿ باالتصاؿ، كما ال تكوف ؽ

 .اؼبستقبل أك اؼبتلقي إُف مشارؾ يف عملية االتصاؿ كمؤثرا يف بناء عناصرىا باختياراتو اؼبتنوعة كاؼبتعددة كمسيطرا على ـبرجاهتا

 اؼبخرجات أك احملتول النهائي يف عملية االتصاؿ، بل سبتد إُف التأثَت يف ال تتوقف اؼبشاركة فقط على االختيار اؼبطلق من بُت .2
بناء احملتول كتوجيهو سواء كاف ىذا التأثَت تزامنيا مع عرض احملتول أك ال تزامنيا عند التعرض إُف احملتويات طبقا ػبيارات زمن 

 . التعرض بالنسبة للمتلقي

                                                           
 .(31)، ص(ـ2007، (1)عاَف الكتب، ط: القاىرة)االتصاؿ كاإلعبلـ على شبكة االنًتنيت: ؿبمد عبد اغبميد-449
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يف إطار متزامن من  -أكثر من مرسل كأكثر من متلقي– يف عملية االتصاؿ عن بعدكأدل ذلك أيضا إُف إمكانية تعدد اؼبشاركُت .3
 .مع تبادؿ األدكار خبلؿ عملية االتصاؿ طبقا غبركة اغبوار كاذباىاهتا (Vidéo Conférences)خبلؿ مؤسبرات الفيديو

ا فقط، بل ربولت إُف كسيلة مضافة إُف كَف تعد اؼبؤسبرات عن بعد أك مؤسبرات الفيديو التفاعلية قاصرة على اؼبشاركُت فيو .4
االتصاؿ اعبماىَتم بوسائلو اؼبتعددة يشارؾ فيها اؼبتلقي باغبوار، كما شاىدنا تطبيقاهتا أثناء اغبرب على العراؽ يف القنوات 

 .التلفزيونية الفضائية العربية كاألجنبية

بناء على اختياراتو من بُت كسائل  (Active)نشط كترتب على خاصية التفاعلية أنو َف يعد يكفي أف نصف اؼبشاىد بأنو  .5
بناء على رفضو أك قبولو للمحتول،  بل أصبح مشاركا كمتفاعبل يف العملية االتصالية  (Obstinate)االتصاؿ اؼبتعددة أك عنيد

ركة اإلهبابية كالنشطة كاتسع مفهـو ديبقراطية االتصاؿ كاغبق يف االتصاؿ ليشمل اؼبشا. الكلية يؤثر فيها كيف عناصرىا كنتائجها
يف عمليات االتصاؿ لتلبية حاجاتو االجتماعية اؼبتعددة، كليس ؾبرد توفَت كسائل اإلعبلـ االتصاؿ كزيادة عدد اؼبستفيدين منها 

. يف اجملتمعات اؼبختلفة

 فوسائل اإلعبلـ . ببلن أك مرسبلن كىي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية يف الوقت اؼبناسب للفرد، سواءان كاف مستق: البلتزامنية
يوميا ذباكز هبا ؿبدكدية الوقت يف استقباؿ  (سا24)اعبديد بتكنولوجياهتا اؼبتقدمة مكنتها العمل الدائم كاؼبستمر على مدار

د الرسائل كاالتصاؿ من طرؼ اعبمهور، إُف إمكانية إرساؿ كاستقباؿ الرسالة يف الوقت الذم يناسب اؼبرسل كاؼبستقبل على ح
سواء، فأصبح لكل مرسل أف يبعث برسالتو االتصالية اليت يريدىا يف التوقيت الذم يناسبو ىو، كما أصبح لكل مستقبل أف 

 .يستقبل الرسالة اليت تصلو يف الوقت الذم يناسبو ىو

 ا يف أم تتجو كسائل اإلعبلـ اعبديد إُف صغر حجمها كبالتاِف االستفادة منو: قابلية التحرؾ كالتحويل كالتوصيل
... كتلفزيوف السيارة أك الطائرة، كالكمبيوتر النقاؿ كاؼبدمج مع ساعة اليد، أك مع اؽباتف النقاؿ، كاإلذاعات الدكلية،.مكاف

 . كغَتىا كثَت من الوسائل اغبديثة اليت طورت تكنولوجياهتا

الية القدرة على نقل اؼبعلومات من كسيط آلخر، كما أصبحت لكثَت من كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبسموعة ذات التكنولوجيات الع    
كقد زادت إمكانية . كربويلها من صورة إُف أخرل؛ كتحويل الرسالة اؼبسموعة إُف رسالة مكتوبة كالعكس، ككذا نظاـ الًتصبة اآلِف

ة مع بعضها البعض لتشكل بعض ىذه الوسائل كقدرهتا على توصيل الرسائل السريعة كالكثَتة بفضل إمكانية توصيل األجهزة االتصاِف
  .منظومة اتصالية متكاملة، بغض النظر عن اختبلؼ الشركات الصانعة أك تباين دكؿ التصنيع

كيعٍت بو االنتشار اؼبنهجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حوؿ العاَف كيف داخل كل طبقة من طبقات اجملتمع، ككل كسيلة : التنوع كاالنتشار
ترؼ مث تتحوؿ إُف ضركرة، نلمح ذلك يف جهاز الفيديو كبعده التلفاز عاِف الوضوح كالتلفاز الرقمي تظهر تبدك يف البداية على أهنا 

 . كالتلفاز ذك الشاشة الببلزمية كالسينما اؼبنزلية

راء من ىم أقل ث-ال ليقصي-أف من اؼبصلحة القوية لؤلثرياء ىنا أف هبدكا طرائق لتوسيع النظاـ اعبديد ليشمل (ألفن توفلر)كيف رأم
 .حيث يدعموف بطريقة غَت مباشرة اػبدمة اؼبقدمة لغَت القادرين على تكاليفها
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مع تطور اؼبستحدثات التقنية يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كتعددىا كارتفاع القدرة على التخزين كاإلتاحة للمحتول االتصاِف، أدل ك
للمتلقي اختيارات أكرب لتوظيف عملية االتصاؿ دبا يتفق مع  يف عناصر العملية االتصالية، اليت كفرت (Variety)ذلك إُف التنوع

 :حاجاتو كدكافعو لبلتصاؿ، كسبثل ذلك يف اآليت

الذم أصبح يستخدـ جبانب  (P.C)تنوع يف أشكاؿ االتصاؿ اؼبتاحة من خبلؿ كسيلة رقمية كاحدة ىي اغباسب الشخصي .1
يف توفَت االتصاؿ الشخصي  Modem- Modialotor  Demodiolatorمودـ –أجهزة ترميز االتصاالت التلفونية 

 Small Group)أك توفَت االتصاؿ باعبماعات الصغَتة  (E-mail)أك الربيد االلكًتكين (Chat)باالتصاؿ الصويت أك الكتايب
Com)  من خبلؿ اؼبؤسبرات أك صباعات النقاش(Discussion Group)  ككذلك االتصاؿ بالوصوؿ إُف اؼبواقع اػباصة

شبكات كؿبطات التلفزيوف كالراديو احمللية كالعاؼبية، كاالختيار من بينها يف اؼبكاف كالزماف الذم وبدده بناء على ظركفو بصحف اؿ
 .اػباصة كحاجاتو

تنوع احملتول الذم ىبتاره على اؼبواقع اؼبختلفة اؼبنتشرة على شبكة االنًتنت،سواء يف كظائف ىذا احملتول، أك ؾباالتو،  .2
، مث التنوع يف (Multimedia)رافية للنشر كاإلذاعة، أك الوسائل اؼبتعددة اليت يتم ترميز احملتول االتصاِف من خبلؽبا أكاؼبواقع اعبغ

     .امتدادات ىذا احملتول كركابطو كتفسَتاتو من خبلؿ النصوص الفائقة

كمات إُف تقليل تكاليف إنتاجها إُف اغبد الذم كباؼبقابل فقد أدل التطور التكنولوجي اؽبائل يف تصنيع كسائل االتصاؿ كاؼبعل      
 أتاح ؽبا قدرا كبَتا من االنتشار كاتساع نطاؽ االستخداـ بُت األفراد؛ رغم تفاكت مستوياهتم االقتصادية كالثقافية، حبيث َف يعد ينظر

كما أف الربط بُت كسائل االتصاؿ اغبديثة . إُف ىذه الوسائل باعتبارىا ترفا الداعي لو، كإمبا باعتبارىا ضركرة ال يبكن االستغناء عنها
قد بات عاؼبيا أك كونيا هبدؼ زبطي اغبدكد اإلقليمية؛ إذ أصبح يف اإلمكاف االتصاؿ بأم مكاف يف العاَف من اؽباتف احملموؿ، أكمن 

. اؽباتف العمومي، كما تعددت قنوات البث التلفزيوين الفضائي

: ككسائطو أنبهااعبديد  كاؼبميزات اليت يتصف هبا اإلعبلـكلبلص إُف ؾبموعة من اػبصائص          

 مكاف كاحد، على منصة الكومبيوتر كشبكاتو،   دؾبو للوسائل اؼبختلفة القديبة كاؼبستحدثة يف
 الوقت  يف انقبليب للنموذج االٌتصاِف اؼبوركث دبا يسمح للفرد العادم ايصاؿ رسالتو إُف من يريد كما ينتج عن ذلك االندماج من تغيَت

.  االٌتصاِف الٌتقليدم الذم يريد بطريقة كاسعة االذباىات كليس من أعلى إُف أسفل كفق النموذج
 التفاعلية كالتشعبية كتطبيقات الواقع االفًتاضي كتعددية الوسائط كربقيقو  فضبل عن تبٍت ىذا اإلعبلـ للتكنولوجيا الرقمية كحاالت

      .الدكلة الوطنية كاغبدكد الدكلية الفردية كالتخصيص كذباكزه ؼبفهـو ؼبيزات
  ،كما أف اإلعبلـ اعبديد يتميز باعتماده على استخداـ الكمبيوتر كاالٌتصاالت عن بعد يف إنتاج اؼبعلومات كالتسلية كزبزينها كتوزيعها

يف الواقع خاصية مشًتكة ىذه اػباصية كىي عملية توفَت مصادر اؼبعلومات كالتسلية لعمـو الناس بشكل ميسر كبأسعار منخفضة ىي 
بُت اإلعبلـ القدًن كاعبديد، الفرؽ ىو أف اإلعبلـ اعبديد قادر على إضافة خاصية جديدة ال يوفرىا اإلعبلـ القدًن كىي 

كالتفاعل ىو قدرة كسيلة االٌتصاؿ اعبديدة على االستجابة غبديث اؼبستخدـ سباما كما وبدث يف عملية  (Interactivity)التفاعل
كىي اػباصية اليت أضافت بعدا جديدا مهما إُف أمباط كسائل اإلعبلـ اعبماىَتم اغبالية اليت تتكوف يف العادة . ثة بُت شخصُتاحملاد
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من منتجات ذات اذباه كاحد يتم إصدارىا من مصدر مركزم مثل الصحيفة أك قناة التلفاز أك الراديو إُف اؼبستهلك مع إمكانية اختيار 
 .تسلية مىت أرادىا كبالشكل الذم يريدهمصادر اؼبعلومات كاؿ

 كما يتميز اإلعبلـ اعبديد أيضا بأنو إعبلـ متعدد الوسائط(Multimedia)  كيعٍت أف اؼبعلومات يتم عرضها يف شكل مزيج من
ىا كتعديلها كنقلها النص كالصورة كالفيديو؛ فبا هبعل اؼبعلومة أكثر قوة كتأثَتا، ىذه اؼبعلومات ىي معلومات رقمية يتم إعدادىا كزبزين

يتميز اإلعبلـ اعبديد أيضا بتنوع كسائلو كسهولة استخدامها، كىذه اػبصائص غَتت من مثٌ من أمباط السلوؾ . بشكل إلكًتكين
. اػباصة بوسائل االٌتصاؿ

: في الّتعريف بالقانون الّدولي اإلنسانيفعالية وسائط اإلعالم الجديد : ثالثا

كاقعية ػبصائص كفبيزات كسائط االعبلـ اعبديد السابقة تدلل على أهنا سبتلك عومل الفعالية األساسية  إف القراءة العلمية كاؿ    
: ، كذلك بسبب اآليت لبلضطبلع بدكر مهم ككبَت يف الٌتعريف بالقانوف الٌدكِف اإلنساين، كعلى نطاؽ كاسع

 عن مؤسسة  2014ر يناير شوففي تقرير صدر : االستخدام الكبير والواسع لوسائط اإلعالم الجديد"We Are 
Social " تناكؿ حالة استخداـ كانتشار كل من االنًتنت كالشبكات االجتماعية كاؽبواتف الذكية من بُت أىم األشياء التقنية

 :اليت تشهد تطوران كزيادة كبَتين من حيث نسب اعتمادىا أك استخدامها من قبل اؼبستخدمُت على الصعيد العاؼبي
مليار مستخدـ كىو  2.5دد مستخدمي االنًتنت يف كل مناطق العاَف بشكل إصباِف، حيث كصل عدد إُف كبو فقد ارتفع ع .1

، 2013مليوف مستخدـ مقارنة دبستخدمي العاـ  150أم بزيادة سنوية مساكية لػ  .من سكاف العاَف (%35)ما يقارب نسبة
. 450مليار مستخدـ لئلنًتنت على األرجح 3ف ىناؾ إُف أ (ICU)يف حُت أشارت تقديرات لبلرباد الدكِف لبلتصاالت 

كىو رقم كبَت مقارنة بعدد سكاف العاَف الذم زاد عن الٌسبع مليارات، كإذا ما استثٍت األطفاؿ كاألميُت إلكًتكنيا فهذا يعٍت أف 
ادنا عليها يف تسيَت أكثر من ثلث سكاف العاَف يستخدموف االنًتنيت، كأهنا تغلغل بشكل كبَت جدا يف حياتنا كيتزايد اعتم

 .أمورنا كل يـو

                                                           
450- Social, Digital & Mobile Worldwide in 2014, by Simon Kemp in News on 9 January 2014 at 16:09 
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/ 

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.linkedin.com/in/eskimon
http://wearesocial.net/category/news/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
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كترافقت زيادة عدد اؼبشًتكُت مع البفاض ملموس يف تكاليف االشًتاؾ كزيادة يف سرعة االستخداـ، كربسُت اػبدمات 

مع أنو يبدك من اؼبستحيل االستناد إُف أرقاـ إحصائية دقيقة كموثوؽ هبا، بشأف عدد اؼبستخدمُت . كتطبيقاهتا على نطاؽ أكسع
الفعليُت لئلنًتنت يف العاَف كالوطن العريب خاصة بسبب اختبلؼ مفهـو اؼبشًتؾ عن مفهـو اؼبستخدـ فإذا كاف الشخص مشًتكا 
باإلنًتنت من منزلو، يبكن أف يشاركو كاحد أك أكثر من أفراد أسرتو يف عملية االستخداـ من اؼبنزؿ، كىكذا بالنسبة للمؤسسات 

ترنت، كما قد تغيب األرقاـ اغبقيقية، عندما يوجد أكثر من مزكد ػبدمة االتصاؿ باالنًتنت يف القطر كالدكائر العامة كمقاىي االف
. الواحد

، أف تنمو حركة اإلنًتنت العاؼبية بواقع ثبلثة أضعاؼ 451كتوقع مؤشر شبكات سيسكو اؼبرئية غبركة بيانات االتصاالت اؼبتنقلة
مليار شخصنا، أم أكثر  3.6، سيبلغ عدد مستخدمي اإلنًتنت حواِف 2017، كأنو كحبلوؿ عاـ 2017ك 2012بُت عامي 

االتصاالت باإلنًتنت عاؼبينا زيادة ىائلة، فبحلوؿ عاـ /، كسيشهد عدد األجهزة(مليار 7.6)من عدد سكاف العاَف اؼبتوقع  (%48)من
من جهاز “ؿبمولة، االتصاالت /صية ثابتةأجهزة شخ)مليارنا  19سيبلغ عدد االتصاالت بشبكة اإلنًتنت العاؼبية أكثر من  2017

. (، كاتصاالت أخرل(M2M)” إُف جهاز

كربولت شبكات التواصل االجتماعي إُف اؼبنصة األكسع للمستخدمُت ألشكاؿ اإلعبلـ، االتصاؿ كالتواصل االجتماعيُت، تدلل  .1
فقد . جملاؿ خاصة يف السنوات الثبلثة األخَتةعلى ذلك األرقاـ كالنسب الضخمة اليت تكشف ككشفت عنها الٌدراسات اؼبتواترة يف ا

من مستخدمي األنًتنيت يستخدموف الشبكات االجتماعية، أم ما يعادؿ  (%70)أف" نيلسُت أكنبلين"أكد تقرير صدر عن موقع 
من الوقت اؼبستغرؽ  (%10)حواِف كاؼبدكنات تستحوذ على الشبكات أف استخداـك. يف العاَف اإلنًتنت مستخدمي من ثلثيأكثر 

مقارنة باألقساـ األربعة األخرل األكثر استخدامان  قد زاد دبقدار مرتُت االجتماعية الشبكات استخداـ أفك .اإلنًتنت شبكة يف تصفح
 .كالربيد اإللكًتكين اإلنًتنيت، كالبوابات شبكة يف برامج الكمبيوتر الشخصي، كالبحث: كىي

                                                           
 /                                                                       http://www.aitnews.com.   2013جواف  8، البوابة العربية لعلـو التقنية -451

http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/01/Slide005.png
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كأف اؼبستخدمُت الذين أجريت عليهم الدراسة، يقضوف كقتهم على شبكات التواصل أكثر من أم موقع إلكًتكين آخر، حيث 
. عرب األجهزة احملمولة (%30)ية، كنسبة من الوقت الكلي ؽبم على اإلنًتنت، عرب اغباسبات الشخص (%20)إهنم يقضوف ما نسبتو 

كأضافت الٌدراسة أف الوقت الكلي الذم يقضيو مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عرب اغباسبات 
 8قيقة، مقارنة بػػػػمليار د 121إُف  (2012)؛ ليصل عدد الدقائق اليت قضوىا يف يوليو (%37)الشخصية كاألجهزة احملمولة زاد بنسبة

كأكدت الدراسة أف تزايد عدد األجهزة احملمولة، كتوافر االتصاؿ، كسهولة الوصوؿ إُف االنًتنت ساىم يف . (2011)مليار يف يوليو
. إثراء النمو اؼبستمر لئلعبلـ االجتماعي

التجربة  جزءا رئيسا من االجتماعية الشبكات أصبحت:"اؼبدير التنفيذم للموقع " John Burbank" كقاؿ جوف بوربانك
 االجتماعية الشبكات مواقع عترب حاليان أكثرالذم م ،""Facebookفيس بوؾ"كأضاؼ التقرير أف  ."اإلنًتنت شبكة العاؼبية على

كاحدة من كل إحدل عشرة دقيقة تستغرؽ  كأف دقيقة. اإلنًتنت شبكة ثبلثة من كل عشرة أشخاص يتصفحوف شعبية، يزكره شهرينا
.  452االجتماعية الشبكات اؼبدكنات أك مواقع إما يف عل نطاؽ العاَف، تكوف اإلنًتنت يف تصفح

اؼبتخصصة يف األحباث أف اؼبراىقُت كالبالغُت، علي حد السواء، يستخدموف مواقع الشبكات " بيو"كأثبتت دراسة أجرهتا ؾبموعة
ككجدت أف عدد . اتصاؿ باألصدقاء القدامى أكثر من تكوين صداقات جديدة للبقاء على" مام سبيس"ك" فيسبوؾ"االجتماعية مثل

، حيث  2005اؼبستخدمُت البالغُت الذين لديهم حسابات شخصية على مواقع الشبكات االجتماعية قد تضاعف أربع مرات منذ 
استخدامهم لتلك الشبكات االجتماعية، فكٌلما قٌل عمر اؼبستخدمُت البالغُت زاد احتماؿ . اليـو (%35)حينها إُف (% 8)ارتفع من

سنة لديهم حسابات  24إُف  18من عدد اؼبستخدمُت البالغُت على شبكة اإلنًتنت الذين تًتاكح أعمارىم من  (%75)فحواِف
فقط ؼبن  (%7)سنة ك 34إُف  25للذين تًتاكح أعمارىم من  (%57)شخصية على مواقع الشبكات االجتماعية، كذلك مقابل 

 453.سنة أك أكثر 65رىم إُف تصل أعما

السابق أف الفيس بوؾ مازاؿ ىو أشهر اؼبنصات االجتماعية، كأكثرىا شعبية، " We Are Social"كذكر تقرير مؤسسة
احتبلؿ فايس بوؾ للمركز األكؿ من حيث عدد اؼبستخدمُت النشطُت كالذم كصل حاليان إُف : من خبلؿ البيانات حيث يبلحظ 

يف اؼبركز الرابع متخطيان بذلك شبكة قوقل االجتماعية  (WhatsApp)ا يأيت تطبيق الواتس آب كم. مليوف مستخدـ 1184
(Google+)  454مليوف مستخدـ 400من حيث عدد اؼبستخدمُت النشطُت كالذم كصل إُف. 

                                                           
452  -  www. Nielsen_online.com   

453-   ،  . 2011يونيو  17، يف "فيس بوؾ يساعد يف تكوين صداقات أفضل:" ، دراسة(ركيًتز: اؼبصدر)موقع اإلمارات اليـو
http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2011-06-17-1.403971                                   
454  - Social, Digital & Mobile Worldwide in 2014by Simon Kemp in News on 9 January 2014  
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/ 
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http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.linkedin.com/in/eskimon
http://wearesocial.net/category/news/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
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مستخدمي  ، أف عدد"2014نظرة على اإلعبلـ االجتماعي يف العاَف العريب "تقريروبالنسبة للمنطقة العربية فقد كشف 

مليوف مستخدـ لبلنًتنت، يف  135مليوف شخص، من بُت  71، قد قارب 2013اإلعبلـ االجتماعي يف العاَف العريب بنهاية عاـ 
من العرب اؼبشاركُت يف دراسات التقرير يعتربكف اإلعبلـ االجتماعي مصدرا رئيسا (%30)الوقت الذم بُت فيو أف ما يقارب

. 455لؤلخبار

من إصباِف  (:88)، فإف2013 جوافبداية شهر " GO-Gulf.com"صائيات اليت نشرىا موقعكفقان آلخر اإلحك
مستخدمي االنًتنت يف الشرؽ األكسط لديهم حساب كاحد على األقل يف أحد مواقع التواصل االجتماعي، كأكثر الشبكات 

كبلغ عدد " تويًت"مستخدـ تقريبا، كيتلوه مليوف 58، حيث بلغ عدد مستخدميو يف اؼبنطقة "فيس بوؾ: "االجتماعية انتشاران ىي
. مليوف مستخدـ 5.8بػ " لينكد إف"مليوف مستخدـ، مث 6.5مستخدميو 

 (%93)مليوف مشًتؾ، كما كصلت اصباِف اإلشًتاكات الفعلية إُف 173حبواِف  2013كزاد عدد مشًتكي اؼبوبايل خبلؿ العاـ  .2
كما تتزايد نسبة اعتماد . يف بعض اؼبناطق (%100)شًتاؾ فاقت حاجزكما يبلحظ أيضان أف نسبة اال. من ؾبمل سكاف العاَف

مليار شخص حوؿ العاَف اغبصوؿ  1.5كبالتاِف فإنو بإمكاف اآلف حواِف  (بركدباند)خدمات االتصاؿ باإلنًتنت ذات النطاؽ العريض
 .على االنًتنت ذات التدفق السريع من خبلؿ أجهزهتم احملمولة

                                                           
عي يف اؼبنطقة ، بالتعاكف مع نادم ديب للصحافة، كحبث اذباىات اإلعبلـ االجتما"كلية ؿبمد بن راشد لئلدارة اغبكومية"صدر عن برنامج اغبوكمة كاالبتكار يف  -455

كقد استندت نتائجو إُف استبياف . 2014هبدؼ فهم الٌتنامي اؼبستمر لدكر اإلعبلـ االجتماعي يف ـبتلف أكجو حياة اؼبواطن العريب يف عاـ  2013العربية خبلؿ عاـ 
 (آذار)بلدا عربيا، كاستيكمل االستبياف يف مارس  22ين يف اإللكًتكين، استهدؼ القاطن« بيت دكت كـو»إقليمي أجراه برنامج اغبوكمة كاالبتكار بالتعاكف مع موقع 

 76ككانت العينة تتألف بصورة أكلية من مستخدمي اإلنًتنت، حيث إهنا أديرت من خبلؿ استبياف على االنًتنت، ككانت تتألف من . 3321، كبلغ عدد اجمليبُت 2013
ككانت مصر كالسعودية كاألردف كاعبزائر كاإلمارات كاؼبغرب ىي الدكؿ اليت . عاما 19ك 15ئة منهم بُت يف اؼبا 48يف اؼبائة من الذكور، كتضم أشخاصا تًتاكح أعمار 

 .ربظى بأكرب سبثيل يف حجم العينة

http://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/01/Slide011.png
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يرة إُف أف عدد مستخدمي اؽبواتف الٌنقالة حوؿ العاَف سيتجاكز عدد السكاف الفعلي للكرة األرضية، كأشارت الٌدراسات األخ
، حيث يرل التقرير الصادر عن البنك الدكِف أف عدد اؼبشًتكُت يف خدمة االتصاالت اؽباتفية اعبوالة سيصل 2015كذلك حبلوؿ عاـ 

. مليار شخص فقط 7.5آنذاؾ يساكم  مليارات فيما سيكوف عدد سكاف العاَف فعليان  9إُف 

كحسب تقرير االرباد الدكِف لبلتصاالت الذم يقاـ سنويان لقياس ؾبتمع اؼبعلومات فإف عدد اشًتاكات اؽبواتف النقالة قد كصل 
 اؼبتخصصة بدراسات األسواؽ التقنية دراسةن عن استخداـ اؽبواتف الذكية حوؿ Nielsenأصدرت شركة . مليارات مشًتؾ 6إُف 

من األشخاص الذين يستخدموف اؽبواتف، ىم من مستخدمي اؽبواتف الذكية، كبأف  (%45)العاَف، كبينت الدراسة بأف حواِف 
كمع بداية تفوؽ . من األشخاص الذين اشًتكا ىاتفان خبلؿ الشهور الثبلثة األخَتة كاف يف الواقع ىاتفان ذكيان كليس عاديان  (60%)

، لكن يف اؼبقابل تعاين iOSالعادية من حيث اؼبستخدمُت، أبرزت الدراسة تفوؽ كل من أندركيد ك اؽبواتف الذكية على اؽبواتف 
فحصة أندركيد من السوؽ ما زالت تنمو باستمرار، كاآليفوف كاف اعبهاز األكثر مبيعان خبلؿ . األنظمة األخرل من أزمة حقيقية
كأضافت الدراسة . الفًتة القادمةخبلؿ خبلؿ آيفوف كا أهنم يعتزموف شراء من الزبائن قاكؿ (%44.5)األشهر األخَتة باإلضافة إُف أف

. شكل أكثر من نصف مبيعات اؽبواتف الذكية  iPhone 4Sبأف 

فقد أكدت البحوث  ،تحول وسائط اإلعالم الجديد إلى مصدر أساسي ومهم للمعلومات لكثير من مستخدميها ( أ)
نيت مثبل كاستخداماهتا يف العاَف أهنا أصبحت الوسيلة االتصالية األكثر حضورا كاألكسع كالٌدراسات كالٌتقارير اؼبتواترة حوؿ االنًت

 انتشارا، كاألكثر اعتمادا يف شىت اجملاالت االتصالية؛ انطبلقا من ربقيق اغباجة إُف معرفة آخر األخبار كالوقائع كاألحدات، كاإلطبلع
حاجات االتصاؿ كالتواصل االجتماعي كالثقايف بُت األفراد كاعبماعات على اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاألفكار، كانتهاء بإشباع 

 .كاجملتمعات

لتصنع بذلك عاؼبا ثقافيا كفكريا كحضاريا يتجاكز اؼبفردات البسيطة اليت ينبئ عنها نقل اؼبعلومات عربه إُف حيث بدأ اجملتمع       
بدكف حضور مادم أك لقاء حسي بل نبضات كهربائية تنتقل بُت  كليا يتغَت، فأصبح ؾبتمعا انًتنيتيا اتصالو يقـو على الشبكة

كىي ثورة ثقافية . اعبانبُت، بل إف فهم الًتاث نفسو تغَت عرب ىذه اؼبعطيات اعبديدة، إنو عاَف جديد كمغاير كليا للعاَف قبل االنًتنيت
 .(هتلكاؼبس)كليست ؾبرد ثورة تقنية زبطت كل األعراؼ يف عملية االستحواذ على اؼبتلقي

: كقد كفرت االنًتنيت منذ نشأهتا إمكانات كبَتة على كافة اؼبستويات أنبها         

سهولة اغبصوؿ على اؼبعلومات كىي ال تزاؿ طرية من مصادرىا اؼبباشرة، فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر ينتقل القارئ  .1
أك قيود  من موقع إُف آخر، كيقرأ أم موضوع يشاء بأم لغة يفهم دكف مصادرة 

سهولة إيصاؿ اؼبعلومات إُف اعبمهور دكف ربكم من اغبكاـ اؼبستبدين أك رجاؿ اؼباؿ احملتكرين ؼبلكية كسائل اإلعبلـ،   .2
كتوفَت اؼبعلومات الصحيحة ىو أكؿ خطوات التغيَت، كقد كاف احتكار أىل السلطة كالثركة للمعلومات يف اؼباضي من أىم 

.  الوسائل اليت وبتموف هبا
مكن من إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية بالشكل الذم يريده اؼبرسل دكف تدخل موجو من أباطرة اإلعبلـ الذين اعتادكا الت .3

التصرؼ يف اؼبعلومات اليت تصلهم كصياغتها كإخراجها بالطريقة اليت زبدمهم على حساب اؼبرسل األصلي كرسالتو بل 
يقدموف الرسالة بصورة زبدـ نقيض ما أراد مرسلها 
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شبن االتصاالت بل كؾبانيتها يف أغلب األحواؿ فبا هبعلها متاحة للجميع كال ؾباؿ الحتكارىا من طرؼ اغبكومات رخص  .4
القمعية أك الشركات االحتكارية كمن فوائد رخص شبن االتصاالت إشراؾ عامة الناس يف اؼبعلومات، كتلك ىي اػبطوة األكُف 

 .الزباذ اؼبوقف السياسي الرشيد
عدة عوامل، من قبيل ربسن البٌت التحتية لبلنًتنت كالتغطية األكسع للشبكة، كاألجهزة اليت باتت يف  كقد أدل تضافر .5

 . متناكؿ اليد، كخيارات االتصاؿ، إُف اتساع رقعة انتشار االنًتنت يف العاَف بأسره

مقاطع الفيديو، كمكنت  أتاحت شبكات التواصل االجتماعي ؼبتصفحيها إمكانية مشاركة اؼبلفات كالصور كتبادؿك      
مستخدميها من إنشاء اؼبدكنات اإللكًتكنية كإجراء احملادثات الفورية كإرساؿ الرسائل، كنتيجة لتنامي كتطور ىذه اؼبواقع، فإنو 

يقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شبكة االنًتنت، كقد لعبت الكوارث الطبيعية كالفيضانات كالزالزؿ كالتسونامي، 
ث السياسية كحركة اعبماىَت الشعبية الواسعة كخصوصان الشباب منهم، فبن يرتادكف شبكات التواصل االجتماعي، دكران كاألحدا

ىامان يف شعبية ىذه الشبكات، كأصبحت الوسيلة األساسية لتبادؿ اؼبعلومات كاألخبار الفورية يف متابعة مسار كتطورات 
.  األحداث

ثر من ؾبرد كسيلة لنقل اػبرب أك التعليق عليو بل أصبح ؽبا دكر يف معاعبتو كمتابعتو كإثارة كربولت ىذه الشبكات إُف أؾ      
، كيتم نقل األخبار عن الصفحات كمؤسسيها على الفيس بوؾ إُف الصحف  ردكد األفعاؿ حولو، مع القدرة اؽبائلة على االنتشار

كأصبح بإمكاف أم شخص لدية دراية بصنع مادة إعبلمية تعكس . رىاالورقية كالربامج الفضائية دبا يزيد من حجم تأثَتىا كانتشا
كجهة نظره كربيزاتو، خاصة يف ظل القدرة اؽبائلة على نقل الصور كمقاطع الفيديو كاستخدامها عرب الشبكات االجتماعية، كاليت 

نقل اؼبطالب كفبارسة الضغط كسبثيل  أصبحت سبارس الدكر الرقايب على اغبكومات بل على الربؼباف كأداء النواب داخلو، كعملية
 .كالتأثَت يف عملية صنع الٌسياسات العامة. قول جديدة يف اجملتمع

كأصبحت التعليقات كعبلمات االعجاب كاؼبشاركة كتبادؿ ملفات الفيديو كالصور عرب الفيس بوؾ كتوتَت تستخدـ يف         
، كأداة ىامة من أدكات اؼبشاركة السياسية -ذلك ما ظبي بالربيع العريب مثاؿ -إدارة الصراع السياسي كاالجتماعي داخل البلداف

كؽبا دكر يف دعم أشكاؿ االحتجاج كالٌتعبَت عن اؼبواقف كاؼبصاٌف، سواء من جانب األحزاب السياسية أك اؼبهتمُت بالشأف العاـ، 
 .يةأك بكوهنا كسيلة للحشد كالتعبئة لتكوين التحالفات كتنظيم الفاعليات السياس

الصورة، )فقد كفرت كسائط اإلعبلـ اعبديد دبا ربويو من كسائط متعددة : نشر األخبار والمعلوماتالحرية المطلقة في  .2
كمع انتقاؿ اجملتمعات إُف ؾبتمعات . عناصر جديدة للمسانبة يف نشر اؼبعلومات كتداكؽبا(الصوت، الكلمة، النص، كاغبركة

ؼبعلومات السريع، كتكوين البناء التحيت اؼبعلومايت الوطٍت كالكوين، فقد أصبح نشر معلوماتية، كتشييد بعض الدكؿ لطريق ا
اػبرب كاؼبعلومة ليس على اؼبستول احمللي أك الوطٍت أك اإلقليمي بل على اؼبستول العاؼبي ببل حدكد كال قيود، كال قوانُت ضابطة 

رين من أم مكاف يف العاَف بعيدا عن الرقابة كبسرعة كخبفاء كمتحكمة فيما ينشر، فبا يتيح نشر اؼبعلومات كتبادؽبا مع اآلخ
كما يف الربيد اإللكًتكين الذم يعتمد على ضمانات اػبصوصية كعدـ اعطاء معلومات عن الشخص صاحب )مقنن أحيانا

 .(اغبساب
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فًتة زمنية كجيزة ساىم يف  سهولة إنتاج كنشر، كإعادة نشر اؼبعلومات كمشاركة التحديثات بأيسر السبل، كأقلها كلفة، كيفكإف 
كزاد من صعوبة مراقبة احملتول الذم يتٌم نشره من قبل األفراد . سرعة انتشارىا، كجعل قدرة التحٌكم يف احملتول اإللكًتكين ضئيلة جدان 

. كاعبماعات عكس كاقع اغباؿ يف كسائل اإلعبلـ التقليدية

ع كبَت كناشط من مستخدمي االنًتنت فرصة إنتاج كتشاطر احملتويات كقد أتاحت أدكات اإلعبلـ االجتماعي يف بداياهتا جملتم
كأدل تطور ىذا األسلوب من التواصل إُف ربولو من ؾبرد أداة إعبلمية نٌصية للتواصل إُف أداة إعبلمية ظبعية كبصرية . مع اآلخرين

 . ين للتأثَت يف اآلخرين كقراراهتمفيما بعد قامت تلك األداة بتوفَت اؼبزيد من اإلمكانيات كالفرص للمستهلك. شاملة

كلذلك يستند اؼبتحمسوف للشبكات االجتماعية إُف ىذه اإلمكانيات كاػبدامات اليت تقدمها لرٌكادىا كمستخدميها، كما  
فتوح، أتاحتو من فضاءات جديدة يف عاَف التواصل االجتماعي، كتكوين العبلقات االجتماعية؛ كتوسيع نطاقها، كتوفَت فرص التعلم اَف

فهي تتيح ؽبم . كاالٌطبلع على مايدكر يف أطراؼ الكرة األرضية األربعة، كاؼبشاركة يف صناعة احملتول اإلعبلمي كاالتصاِف كاختياره كبثٌو
: حرية االختيار ؼبن يريد اؼبشاركة معهم يف اىتماماهتم، كتبادؿ اؼبعلومات يف ؾباالت التعليم كالثقافة كالرياضة كغَتىا، إضافة إُف

  يتوافر يف ىذه اؼبواقع االجتماعية، كمن خبلؿ اؼبشاركُت فيها، كٌم كبَت من اؼبعلومات كاألحباث كاؼبواد الدراسية، اليت هتم
يضاؼ إُف ذلك أف التعليم عرب اإلنًتنت ازبذ طابعان حيويان كتفاعليان، قياسان بالتعليم الكبلسيكي .الطلبة بشكل أساسي

فالدكر الذم تلعبو الشبكات االجتماعية يف تطوير التعليم يتمثل أساسان يف إضافة اعبانب . تابةالذم ىبيم عليو اعبمود كالر
االجتماعي لو، كاؼبشاركة من كل األطراؼ يف منظومة التعليم، بداية من مدير اؼبدرسة كاؼبعلم كأكلياء األمور، كعدـ االقتصار 

التواصل كاالتصاؿ يف خارج نطاؽ اؼبدارس، كيكسر حاجز الوقت، على الًتكيز على تقدًن اؼبقرر للطبلب، فبا يزيد فرص 
كيقضي على كثَت من الرظبيات داخل اؼبدارس، كيكسب الطالب مهارات أخرل كالتواصل كاالتصاؿ كاؼبناقشة كإبداء الرأم، 

ألنظمة كىي مساحة ضيقة جدان داخل أسوار اؼبدارس، يف ظل تكدس الطبلب يف الفصوؿ ككثرة اؼبواد، مع كجود ا
. كاؼبساحات الضيقة للمناقشات كالتداكالت

  إتاحة اجملاؿ لؤلفراد للدخوؿ إُف اؼبواقع االجتماعية كالتعريف بأنفسهم، كمن مث التواصل مع اآلخرين الذين تربطهم هبم
 اآلخرين يف كما تتيح ؽبم إمكانية إرفاؽ اؼبلفات كالكتابة حوؿ مواضيع ؿبددة كمعينة، هتم اؼبشًتكُت. اىتمامات مشًتكة

. نفس الصفحة كزبدـ مصاغبهم اؼبشًتكة، ففي كل اؼبواقع االجتماعية تتوافر إمكانية التعليق على اؼبواضيع اؼبطركحة فيها
 كيبكن . تساعد متصفحيها على إنشاء صداقات جديدة كتكوين عبلقات يف ؾباالت متعددة، بتبادؿ األخبار كاؼبعلومات

ػباصة تبادؿ اؼبلفات اػباصة كالصور كمقاطع الفيديو، كما أهنا ؾباؿ رحب للتعارؼ من خبلؿ الشبكات االجتماعية ا
 .كالصداقة، كخلق جو ؾبتمع يتميز بوحدة األفكار كالرغبات غالبان، كإف اختلفت أعمارىم كأماكنهم كمستوياهتم العلمية

  ظة كقوعو، كيبكن تبادؿ ىذه اؼبعلومات بُت  وبسب لشبكات التواصل االجتماعي أهنا تتعامل مع اؼبعلومة كاػبرب كاغبدث ٌف
األصدقاء معززة بالصور كمقاطع الفيديو كالتعليق كالرد على بعضها، كىذا ما َف تتمكن منو كسائل اإلعبلـ اغبديثة، فإهنا 

 فإهنا تقـو فقط بدكر اؼبرسل من خبلؿ كسيلتها اإلعبلمية كالفضائيات (عاجل أك مباشر)كلو قدمت اػبرب ربت مسمى
مثبلي، كَف تتمكن من أف ذبعل اؼبشاىد يتفاعل معها يف غبظة بثها لتلك األحداث، إال بعد فًتة من الوقت عندما تكوف 

تلك األخبار قد نشرت على موقعها اإللكًتكين، كهبذه اغبالة يبكن ؼبتصفح تلك اؼبواقع للقنوات الفضائية أف يرد أك يعلق 
 .على تلك األخبار
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  نتاج للثورة التكنولوجية، كضعت أساسان ػبدمة مستخدميها، كال يبكن أف تقود صباعة أك أفرادان دكف إف ىذه اؼبواقع ىي
رغبتهم أك إرادهتم إُف عواَف أخرل، تؤثر سلبان على الواقع االجتماعي ؽبؤالء الناس، فهي كأم أداة صاغبة لبلستخداـ يقرر 

ان يستفيد منو الفاعل كمن حولو، أك فعبلن سيئان يضر بالفاعل كدبن مستخدمها الفعل الذم ستؤديو، فإما أف يكوف فعبلن حسن
. حولو

ككهذا كنظرا ؼبا توفره ىذه الوسائط من خاصية الٌسرعة كالٌسهولة، كرخص الكلفة كسعة االنتشار، فإهنا تشكل أداة        
مية لفصوؿ كفركع القانوف الدكِف اإلنساين، فعالة كنشطة جدا يف نشر كتداكؿ اؼبعلومات كالٌتحليبلت كالٌنقشات الواسعة كالعل

 :مثلما يشرحو اؼبخطط البياين التاِف

 
. (E)كوحدات مبعثرة مث يبدأ االتصاؿ بوحدات أقل إُف أف يصل إُف تشابك يف (A)حيث يبلحظ أف  

 

: خاتمة

ؼبميزة لزمن ثورة التكنولوجيات تدخل كسائل اإلعبلـ ككسائطو اعبديدة يف اؼبشهد العاؼبي كالٌدكِف الراىن كأحد اػبصائص ا
  كاؽبواتف احملمولة كاألجهزة الٌلوحية اؼبتطورة،  ذلك أف الثورة يف ؾباؿ اإلعبلـ الفضائي كاالنًتنت كتطبيقاهتا  ، كاالتصاؿ كاؼبعلومات

اغبدكد كاؼبسافات كؾبتمعات اؼبعلومات كالثورات الرقمية، حيث تتآكل   قد أفسحت اجملاؿ للحديث عن عصر العوؼبة كمابعدىا،
كتندمج يف إطار مبط اقتصادم كسياسي كثقايف يتمحور حوؿ اػبصخصة كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف ككصوؿ التاريخ االنساين 

: كتؤشر كل تلك اؼبعطيات على اآليت -كما قاؿ فوكوياما-إُف هنايتو 
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، كبنسب مضاعفة ذبعل من .1 ق الوسائل االتصالية األكثر حضورا كاألكسع يتزايد استخداـ اإلعبلـ اعبديد ككسائطو كل يـو
انتشارا، كاألكثر اعتمادا يف شىت اجملاالت االتصالية؛ انطبلقا من ربقيق اغباجة إُف معرفة آخر األخبار كالوقائع كاألحدات، 

بُت األفراد  كاالطبلع على اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاألفكار، كانتهاء بإشباع حاجات االتصاؿ كالتواصل االجتماعي كالثقايف
 .كاعبماعات كاجملتمعات

َف يعد استخداـ ىذه الوسائط أمرا اختياريا يف اجململ، بل أصبح كاقعا تفرضو التطورات اليت شهدىا كيشهدىا العاَف يف  .2
 اػبربة كإف ؾباؿ التكنولوجيات االتصالية، الربؾبيات، كالتحوالت السياسية كالثقافية يف كل اجملتمعات كالثقافات،

 تضطر كانت اليت القديبة اؼبعادلة غَتت كاإلعبلـ كاالتصاؿ التنظيم ؾباؿ يف كفرىا اإلعبلـ اعبديد اليت اعبديدة سهيبلتكالت
كمساندة القول البشرية من الداخل أك اػبارج، فقد أصبحت العملية برمتها تعتمد على  دعم على االعتماد إُف التغيَت قول

 .ملية التغيَت الشاملة كالقوية كالواسعةنقرات علمية كاعية كمنظمة إلحداث ع
مؤشر كاضح على قلب موازين اؼبفاىيم الزمانية  -خاصة-كإف األرقاـ اؼبتعاظمة ألعداد اؼبستخدمُت لبلنًتنت كتطبيقاهتا .3

ات كاؼبكانية لئلعبلـ كاالتصاؿ كنظرياهتما، كاليت أصبحت حباجة إُف إعادة صياغتها كفق اغبوامل اعبديدة لبلنًتنت كأدك
اؼبتلقي "، كمفاىيم"التلقي"ككسائط اإلعبلـ اعبديد بصفة عامة، كما ستجربنا على إعادة النظر يف رؤل كأفكار

، كغَتىا من اؼبفاىيم التقليدية لئلعبلـ كاالتصاؿ "الرسالة"ك" الوسيلة"، ك"عبماىَت"ك" اعبمهور"، ك"اؼبتلقي النشط"ك"السليب
 .اعبماىَتم

ئط اإلعبلـ اعبديد من طرؼ األفراد كاعبماعات االجتماعية، كالزيادة اؼبطردة يف أعداد مع الٌتوسع يف استخداـ كسا .4
مستخدميها عرب العاَف، كسهولة كسرعة اعتمادىا كااللبراط يف ؾبتمعها االفًتاضي أصبح دبقدكر كل شخص الوصوؿ إُف 

اؼبنخفضة، التأثَت الكبَت كالواسع، التفاعل عن الٌسرعة، الكلفة : مبليَت البشر بنقرة كاحدة؛ نظرا ؼبا تتميز بو من خصائص
 . بعد، كاالنتشار الكوين كعبورىا كذباكزىا للحدكد اعبغرافية كالسياسية

كإف القراءة العلمية كالواقعية ػبصائص كفبيزات كسائط االعبلـ اعبديد الٌسابقة تدلل على أهنا سبتلك عومل الفعالية األساسية  .5
 :، كذلك بسبب اآليت  الٌتعريف بالقانوف الٌدكِف اإلنساين، كعلى نطاؽ كاسعلبلضطبلع بدكر مهم ككبَت يف

 االستخداـ الكبَت كالواسع لوسائط اإلعبلـ اعبديد .
 ربوؿ كسائط اإلعبلـ اعبديد إُف مصدر أساسي كمهم للمعلومات لكثَت من مستخدميها .
  نشر األخبار كاؼبعلوماتاغبرية اؼبطلقة يف. 

يعة كظركؼ أداء اإلعبلـ اعبديد لدكر فبكن كفعاؿ يف الٌتعريف بالقانوف الٌدكِف االنساين كشرحو كبصرؼ الٌنظر عن طب .6
فإف األمر اؼبؤكد أف ىذا اإلعبلـ قد سبيز بقدرات كبَتة على التأثَت كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد   ، كتفسَته

كتقريب األكؿ كاستبعاد   ، كذج الصاٌف كالٌنموذج الطاٌف من البشر كالٌسلوؾكربديد معاَف الٌنم  ، مدركات اؼبواطنُت عرب العاَف
ككأف اغبكم على البشر ال ىبضع   ، كصفات اعبنب كالنذالة على الثاين  ، كإضفاء صفات البطولة كالنبل على األكؿ  ، الثاين

دىم عن مضامُت كؿبتويات كسائط اإلعبلـ بل مدل استخدامهم كاقًتاهبم أك ابتعا  ، بالضركرة ؼبعرفة تارىبهم كثقافتهم
 . اعبديد
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دور وسائل االعالم االجتماعية في التعريف بالقانون الدولي االنساني 
جامعة عباس لغرور خنشلة  / لطـيفــة جحــيـــش . أ

 

: الملخص

حيث أصبح دكرىا عابرا للحدكد كالثقافات   ، عب كسائل االعبلـ االجتماعية دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصرتل
كىبلق دائرة كاسعة ، كيبتد تأثَت ىذا الدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ  ، كالقوميات

إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف االعبلـ أصبح   ، اعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضاراتللتف
، ليس قياسا علي مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء اؼبعمورة أف كسائل االعبلـ   كونيا

كعلى ىذا االساس .درات خارقة علي التأثَت كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنيُت االجتماعية تتميز بق
، ذلك أف  يبكن ؽبذه الوسائط االعبلمية اعبديدة اف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف الدكِف  االنساين علي نطاؽ كاسع

،  ف الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرم كالنجوع كاؼبدف الصغَتةاالعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة ـ
كبسبب اػبصائص التقنية اؼبتطورة لوسائل االعبلـ االجتماعية  كقدرهتا .  ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية

راء كاالفكار يف زمن قياسي كباقل تكلفة فاهنا اصبحت رائدة يف ؾباؿ االعبلـ العالية على ايصاؿ اؼبعلومات كاالخبار كتشارؾ اال
. لذلك فهي يف كضع يبكنها من التعريف بالقانوف الدكِف االنساين كنشر مبادئو باحًتافية

مقدمة 

انطبلقا من كسائل اإلعبلـ قبحت كسائل االعبلـ االجتماعي خبلؿ فًتة كجيزة يف استقطاب اىتماـ كافة شرائح اجملتمعات كمكوناهتا، 
التقليدية كصوال إُف اؼبشاىَت كقادة الدكؿ ، كذلك ادراكا للقوة اليت باتت سبتلكها ىذه الوسائط اعبديدة ، كما تسابقت اغبكومات 

ال يبكن ذباىل كالسريعة سباشيا مع التطورات اؼبتبلحقة يف عاَف االتصاالت " القاطرة"كاألشخاص العاديوف يف العاللم إُف اللحاؽ هبذه 
التأثَت القوم لوسائل اإلعبلـ اإلجتماعية على الشعوب، كدفعها للتحرؾ كاؼبشاركة يف اغبياة العامة، من خبلؿ فتحها اجملاؿ لتبادؿ 

م كمشاركة اؼبعلومات بُت اعبميع، خببلؼ كسائل اإلعبلـ التقليدية اليت تصب اؼبعلومات باذباه كاحد لتتشكل ثنائية اؼبنتج كاؼبتلق
الذم يقارب عدد ” فايس بوؾ“كربديدا ” تويًت“فوسائل اإلعبلـ اإلجتماعية، على غرار موقعي التواصل اإلجتماعي  456السليب

مستخدميو النصف مليار، ذباكزت حقيقة الدكر اإلخبارم لوسائل اإلعبلـ، كحققت األىم خبلق التواصل كالتفاعل بُت الناس للمشاركة 
ـ الثقافية يف صنع اػبرب كنشره بأقصى سرعة   بأنفسهم كدبختلف  مستوياتو

كيسجل ؽبذه الشبكات كسر احتكار اؼبعلومة ؽبذا فاهنا تعد من اىم الوسائل كاكثرىا تطورا يف  التوعية السياسية كاالجتماعية كايصاؿ 
 االنساين كغَته من اؼبواضيع اليت انتشر اؼبعلومات كاالخبار اُف ابعد نقطة يف العاَف كيف ظرؼ قياسي  كباقل تكلفة كيعترب القانوف الدكِف

كلقد شكلت ىذه . تداكؽبا على كسائل االعبلـ االجتماعية خاصة يف السنوات االخَتة اليت انتشرت فيها الثورات ك اغبركات اؼبسلحة
                                                           

 25، ص 2001، القاىرة دار الثقافة للنشر كالتوزيع. كحرية التعبَتدكِف ؿبمد البيايت، االعبلـ اؿ   - 456
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راد داخل ىذه الوسائط االعبلمية عامل ضغط على اغبكومات كاؼبسؤكلُت، كمن ىنا بدأت تتجمع كتتحاكر بعض التكتبلت كاألؼ
الشبكات، ربمل أفكاران كرؤل ـبتلفة، متقاربة أك موحدة  أحيانان، فبا أثرت ىذه اغبوارات على تلك الشبكات كزادهتا غٌت كجعلت من 

 457.الصعب جدان على الرقابة الوصوؿ إليها أك السيطرة عليها، أك عبمها يف حدكد معينة

:  اشكالية الورقة البحثية -1

اؼبتعاظم الستخداـ الشبكة العنكبوتية، كتزايد عدد اؼبستخدمُت لوسائل اإلعبلـ االجتماعية  كاليت ربولت بدكرىا من  يف ضوء االنتشار
 أدكات للتعارؼ كالتواصل إُف كسائل لتناقل االخبار كاؼبعلومات، كمقابل تدىور األكضاع االجتماعية كالسياسية العربية كقياـ العديد من

يف  (شبكات التواصل االجتماعي)غبة  جاءت ىذه الورقة لتبحث يف كيفية مسانبة كسائل اإلعبلـ االجتماعية الثورات كاغبركات اؼبس
. التعريف بالقانوف الدكِف االنساين  كنشر مبادئو  ليعلم االشخاص اؼبعنيوف بو  ماىي حقوقهم ككيف يطالبوف بو 

 .الصطبلحاتكسائل االعبلـ االجتماعية من تعدد اؼبضامُت إُف تعدد ا -2

إف كسائل االعبلـ االجتماعية أك  كسائل االعبلـ البديلة َف تتضح معاؼبها بعد من حيث اؼبفهـو اؼبوحد، فعلى الرغم من أهنا    
أحدث نقلة نوعية مقارنة باإلعبلـ الرظبي التقليدم، على اختبلؼ أشكاؽبا من مواقع اجتماعية كمدكنات الكًتكنية كبوابات كمواقع 

كما اهنا أضافت تغيَتا يف مفهـو اإلعبلـ القدًن كتطوير كسائلو اؼبعتادة من صحافة . ة   كصفحات كؾبموعات اجتماعية كغَتىااحملادث
لكن َف يتفق إُف غاية اآلف على . فقد عرفت صبيع ىذه األدكات ربوالت مفاىيمية كاستخداماتية متنوعة .مرئية، مكتوبة، كمسموعة

لذلك سوؼ نستعرض أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبذه الوسائط . ـ االجتماعية ، كبالتاِف البنية اؼبصطلحاتية ؽبامفهـو موحد لوسائل االعبل
 458االعبلمية  يف ىذا احملور

اندماج الكمبيوتر كشبكات الكمبيوتر كالوسائط تعرؼ  كسائل االعبلـ االجتماعية  حسب قاموس التكنولوجيا الرفيعة بأهنا       
ك شبكات التواصل االجتماعي  باختصار ىي ؾبموعة أكسائل االعبلـ االجتماعية .أيضا  lester تعريف ليسًت ، كيف.اؼبتعددة

أم أف   .تكنولوجيات االتصاؿ اليت تولدت من التزاكج بُت الكمبيوتر كالوسائل التقليدية لئلعبلـ، الطباعة كالتصوير كالصوت كالفيديو
اسا من خبلؿ التحوؿ الذم طرأ يف العبلقة بُت اعبمهور ككسائل اإلعبلـ، من إعبلـ تبلور أس  (New media)اإلعبلـ اعبديد

إف تلك الوسائل .كيشَت إياد الدليمي يف تعريفو لئلعبلـ اعبديد من خبلؿ كسائل االتصاؿ اغبديثة بقولو. اعبماىَت إُف صباىَت اإلعبلـ
تكوف مكملة لئلعبلـ التقليدم، إعبلـ يزاكج بُت اؼبهنية كصرامة التقاليد  اغبديثة لبلتصاؿ متمثلة بالفيسبوؾ كتويًت كيوتيوب، يبكن أف

اليت نشأت عليها السلطة الرابعة، كبُت التقنية اغبديثة اليت تتيح لئلعبلـ التقليدم الفرصة ليكوف أكثر قربا يبس اغبدث فحسب، كإمبا 
قـو من خبللو اؼبواطن أك اؼبستعمل بإنتاج مضامُت إعبلمية من الناس أيضا، كىذا ىو جوىر اؼبوضوع كما يعد ذلك النشاط الذم م

اإلنًتنيت،اؼبدكنات،مواقع التشبيك االجتماعي، مواقع بث الفيديو كالبودكاست، )كنشرىا عرب كسائل كتطبيقات االتصاؿ اعبديدة
 459.ت كاؼبؤسسات اإلعبلمية لتقـو بنشرىاأك إرساؽبا إُف القنوا (...كاؼبواقع التشاركية، مواقع الويكي، كمنتديات النقاش االلكًتكين

                                                           
   

   ، ص     داس اثشاء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، . اٌدذ٠ذِظطفٝ سِؼبْ، ِجبدب االػالَ    - 
 

   ِسّذ اٌج١برٟ ، ِشخغ عبثك، ص     -
   

    ، ص     داس ٚائً ٌٍٕشش، ػّبْ، . ػٍٟ أٛس  إٌّشبٚٞ،  اٌّشخؼ١خ االػال١ِخ فٟ ػظش اٌؼٌّٛخ  -
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حوؿ اإلعبلـ اعبديد أف العديد من األشكاؿ اؼبختلفة اؼبستحدثة من نظم  (webopedia)كيبوبديا.كجاء يف تعريف موسوعة    
نا بعقد مقارنة بُت االتصاؿ االلكًتكين اليت أصبحت فبكنة بفضل الكمبيوتر، كالتعبَت أيضا مرتبط بالنظم اإلعبلمية القديبة، فإذا ما قم

 460الصحافة الورقية اليت تتصف حبالة السكوف

التعبَت أيضا . يف نصوصها كصورىا مع صحافة اإلعبلـ اعبديد، نلمس الفرؽ يف ديناميكيتها كيف حالة التغيَت اؼبستمر الذم تتصف بو 
. ة، دبا يبكن معو نقل اؼبعلومات بُت بعضها البعضيشَت إُف قابلية إجراء االتصاؿ بُت األجهزة الثابتة كاحملمولة بأنواعها اؼبختلف

الرأم كاؼبعلومة كاػبرب كاػبربات كالتجارب بانو     fridirik morissonكيقوؿ عن كسائل اإلعبلـ االجتماعية موقع  الباحث 
ق، سول التزاـ الفرد كالصور كمشاىد الفيديو، اليت تسَت الكًتكنيا من قبل أفراد مستقلُت غَت خاضعُت ألم نظاـ سياسي أك غَت

 461.الشخصي دبا يؤمن بو من قيم كمبادئ، كفق ما لديو من رقابة ذاتية

كصفوة القوؿ، من خبلؿ عرض اؼبفاىيم اؼبتعددة لوسائل االعبلـ االجتماعية، فإهنا تعتمد أساسا على استخداـ الكمبيوتر   
تكلفة منخفضة، كبوتَتة تفاعلية عالية، تعرب يف مضموهنا عن قدرة كاالتصاالت يف إنتاج اؼبضامُت اإلعبلمية كتوزيعها، بشكل أيسر ك

كسائل اإلعبلـ اعبديد على االستجابة غبديث اؼبستخدـ، الذم يتحوؿ بدكره من متلقي ساكن تقليدم إُف متلقي نشيط كفعاؿ، 
 . كيشارؾ بطريقة مباشرة يف صناعة اؼبادة اإلعبلمية كالًتكيج ؽبا

ة اؼبفاىيم حوؿ اإلعبلـ اعبديد فإنو يبكن أف كبدد أىم ما يبيزه باستخراج القواسم اؼبشًتكة من اؼبفاىيم كعلى الرغم من تعددم   
 :السابقة، كىي كالتاِف

كيقصد هبا الدرجة اليت يكوف فيها للمشاركُت يف عملية االتصاؿ تأثَت يف أدكار اآلخرين  :(interactivity )التفاعلية-
ؽ على فبارستهم اؼبمارسة التبادلية أك التفاعلية، كىناؾ سلسلة من األفعاؿ االتصالية اليت يستطيع فيها الفرد كباستطاعتهم تبادؽبا، كيطل

فاؼبرسل يستقبل كيرسل يف الوقت نفسو، ككذلك اؼبستقبل، كيطلق على . كيقـو بأفعالو االتصالية (ب)أف يأخذ موقع الشخص  (أ)
 .رالقائمُت باالتصاؿ مشاركُت بدال من مصاد

أم أف الرسالة االتصالية من اؼبمكن أف توجو إُف فرد كاحد أك إُف صباعة معينة، كليس  :(demassification)تفتيت االتصاؿ -
 .إُف صباىَت ضخمة

أم إمكانية إرساؿ الرسائل كاستقباؽبا يف كقت مناسب للفرد اؼبستخدـ كال تتطلب من  :(asynchronisation)البلتزامنية -
 .ىم أف يستخدموا النظاـ يف الوقت نفسواؼبشاركُت كل

إف كسائل االتصاؿ تتميز بصغر حجمها فبا هبعل إمكانية االستفادة منها يف االتصاؿ من أم مكاف إُف  :(mobility)اغبركية  -
 .آخر أثناء ربرؾ مستخدمها

من كسط آلخر، كالتقنيات اليت يبكنها يقصد هبا قدرة كسائل االتصاؿ على نقل اؼبعلومات  :(convertibility)قابلية التحويل -
 .ربويل الرسالة اؼبسموعة إُف رسالة مطبوعة كالعكس

                                                           
   

   ، ص     ٌسذ٠ثخ، ػّبْ، ػبٌُ اٌىزت ا. سائفخ ػجذ اٌغزبس، اٌّفب١ُ٘ اٌّغزسذثخ فٟ االػالَ اٌدذ٠ذ،   -
   

    ػٍٟ أٛس إٌّشبٚٞ، ِشخغ عبثك، ص    - 
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 462.توصيل األجهزة االتصالية بأنواع أخرل من األجهزةتعٍت إمكانية   :(connectivity)قابلية التوصيل -

عاَف، كيف داخل كل طبقة من طبقات يعٍت االنتشار اؼبنهجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حوؿ اؿ :(ubiquity)الشيوع كاالنتشار -
 .فكل كسيلة تظهر تبدك على أهنا ترؼ مث ربوؿ إُف ضركرة. اجملتمع

 .أم أف البيئة األساسية لوسائل االتصاؿ اغبديثة ىي بيئة عاؼبية :(globalisation)الكونية -

صحافة .ة لؤلفراد، إُف التعددية اؼبصطلحاتية، فعرؼ بػكقد امتد تأثَت التعدد اؼبفهومايت لئلعبلـ اعبديد كدكره يف اغبياة االجتماعي   
 .صحافة النقاش اؼبفتوح.ك.إعبلـ النحن.ك.صحافة اؽبواة.ك.الصحافة الشعبية.ك. التطوع

 463.كتعدت حدكد التأثَت اؼبفهومايت اؼبصطلحايت إُف تعددية أشكاؿ ككسائل اإلعبلـ اعبديد، كىو ؿبتول العنصر اؼبواِف للورقة البحثية

تعريف القانون الدولي االنساني   -3

ىو صبلة القواعد اليت ربمي يف زمن اغبرب ، "قانوف اغبرب"أك " قانوف النزاعات اؼبسٌلحة"كيسمى أيضان ، "القانوف الدكِف اإلنساين
كتتمثل . ؿ القتاؿكتقيد استخداـ أساليب ككسائ، أك الذين كفوا عن اؼبشاركة فيها، األشخاص الذين ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية

كال يقتصر االلتزاـ بقواعد القانوف على اغبكومات كقواهتا . غايتو األساسية يف اغبد من اؼبعاناة البشرية كدرئها يف زمن النزاعات اؼبسلحة
 464.كإمبا يبتد ليشمل أيضان صباعات اؼبعارضة اؼبسلحة كغَتىا من أطراؼ النزاعات، اؼبسلحة فحسب

القانون الدولي االنساني  صد انتهاكات الحق في اإلعالم ور -4

لقد تقدـ  انتشار مفهـو القانوف الدكِف االنساين  بشكل ملحوظ يف العقود األخَتة بفضل جهود اجملتمع الدكِف كالناشطُت يف ىذا 
نوف الدكِف االنساين من قبل كيلعب اغبق يف اإلعبلـ دكران مركزيان يف الرصد كاؼبراقبة كاؼبسائلة كاغبث على احًتاـ مبادئ القا. اجملاؿ

اؼبقاـ األكؿ يف ليس فقط كسيلة للحصوؿ على اؼبعلومات أك التعبَت باؼبعٌت الضيق، ألنو يعترب اإلعبلـ فاغبق يف . أنظمة اغبكم القائمة
ار الصحيح كسيلة لتمكُت اعبمهور من الرقابة على أنشطة اغبكومة كغَتىا من اؼبؤسسات اؽبامة، فبا يبقى اغبكومات ضمن اؼبس

. اؽبادؼ إُف التغيَت كبو األفضل

كأبعد من ذلك، يشكل التمتع حبق يف اإلعبلـ تأثَتان ملموسان يف إشاعة ثقافة حقوؽ اإلنساف كالتعريف باالنتهاكات الواردة على تطبيق 
ىم القدرة على كضع حد القانوف الدكِف االنساين  كما قد يساىم باستخداـ قوة تأثَت اإلعبلـ إلرساؿ رسائل ىادفة ؼبن لدم

لبلنتهاكات، كالتأثَت على من ؽبم سلطة إصدار القرار لدفعهم على تغيَت الواقع من خبلؿ استخداـ كسائل اإلعبلـ  االجتماعية اليت 
لدكؿ أنبية دكر اإلعبلـ يف مكافحة الفساد كألزمت ا 2005ربظى بعدد ىائل من التابعُت كلقد تناكلت اتفاقية مكافحة الفساد لعاـ 

 13465يف مادهتا رقم 

: بضركرة ازباذ كافة التدابَت اؼبناسبة لتمكُت اؼبشاركة النشطة للمنظمات غَت اغبكومية كاإلعبلـ ببنودىا اؽبادفة إُف 

                                                           
 78-73: ، ص2012شتاء  -25: عدد: لبلتصاؿتونسية اجمللة اؿ. ىاشم  رشواف حبيب،  شبكات التواص االجتماعي تعريفها كخصائصها   - 462
   

   ٘بشُ سشٛاْ زج١ت، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص    - 
   

   ، ص     داس اٌىزبة اٌدبِؼٟ، اٌؼ١ٓ، .اْ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛيفزسٟ ػجذ اٌشؤٚف خشٚ   - 
   

   ص       ِبسط   ،     ٔشش فٟ ٍِفبد اال٘شاَ،  اٌؼذد .  ، دٚس االػالَ فٟ اٌزؼش٠ف ثبٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ عليم ؿبمداؿ عبد  - 
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تعزيز الشفافية يف عمليات ازباذ القرار كتشجيع إسهاـ الناس فيها؛   - 

ضماف تيسر حصوؿ الناس فعليان على اؼبعلومات؛   - 

ـ بأنشطة إعبلمية تسهم يف عدـ التسامح مع الفساد ككذلك برامج توعية عامة تشمل اؼبناىج اؼبدرسية كاعبامعية؛ القيا -

احًتاـ كتعزيز كضباية حرية التماس اؼبعلومات اؼبتعلقة بالفساد كتلقيها كنشرىا كتعميمها  - 

فاعل كارتباط كثيق باعتبار أف لئلعبلـ دكرا أساسيا يف الكشف كعليو فإف العبلقة بُت اإلعبلـ كالقانوف الدكِف االنساين  ىي عبلقة ت
عن حاالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف كاؼبساس هبا كالتصدم ؽبا من جهة، كمن جهة أخرل، يلعب اإلعبلـ دكرا ؿبوريا يف دعم كتأكيد 

 466.حقوؽ اإلنساف اليت ينص عليها القانوف الدكِف االنساين  كترصبتها يف كاقع عملي

االعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني  دور  -5

، كيبتد تأثَت ىذا  ، حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات كالقوميات يلعب االعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر
، كىبلق دائرة  دة كاالستقبلؿ كاغبدكدالدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ كالسيا

إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف االعبلـ   ، كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضارات
ذلك أف الدكر   . اؼبعمورة، ليس قياسا علي مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء  أصبح كونيا

، تلك الرسالة اليت تتطلب اغبرص علي إرساء اؼبساكاة  اليرقي بالضركرة إِف مستوم الكونية كالعاؼبية  ، الكوين لبلعبلـ من زاكية اؼبضموف
النتماء إِف االنسانية اؼبشًتكة كلتعزيز قيم االختيار اغبر كا  ، كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدكِف
كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات كالشعوب يف سبلك   ، كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء علي الصعيد العاؼبي كالوطٍت

الوقت الراىن ، يف حُت أف الدكر الكوين لبلعبلـ يف  ، كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ الثركات
ينصرؼ إِف تعزيز األحكاـ القبلية كاؼبسبقة علي الشعوب كالثقافات كتسييد التحيزات النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق القوة يف العبلقات 

  . الدكلية

 467يدخل االعبلـ يف اؼبشهد العاؼبي كالدكِف الراىن كأحد اػبصائص اؼبميزة للعوؼبة دبعانيها االقتصادية كالسياسية

قد أفسحت اجملاؿ للحديث   ، ذلك أف الثورة يف ؾباؿ البث اؼبباشر كالفضائيات كاالعبلـ اعبديد اؼبتمثل يف شبكة االنًتنت  ، كالثقافية 
كتآكل اغبدكد كاؼبسافات كاالندماج يف إطار مبط اقتصادم كسياسي كثقايف يتمحور حوؿ اػبصخصة كالديبقراطية   ، عن عصر العوؼبة
ككصوؿ التاريخ االنساين إِف هنايتو كفق تعبَت فوكوياما إثر اهنيار االرباد السوفييت كبلداف أكركبا الشرقية كتفوؽ النموذج  كحقوؽ اإلنساف

 468 . ذلك النموذج الذم أحرز قصب السباؽ مع هناية عقد الثمانينيات  ، الغريب كاألمريكي علي كبو خاص

فالصورة اليت ىي   ، العبلـ كاالتصاؿ إِف تغَت كبَت يف دكر االعبلـ كطبيعتو كميا ككيفيالقد أفضي التطور التقٍت كالتكنولوجي يف ؾباؿ ا
يستوم إزاءىا اؼبتعلموف كغَت اؼبتعلمُت   ، ، فهي لغة كاملة يفهما اعبميع سبثل نظاما متكامبل رمزيا كدالليا  ، ببلشك بؤرة االعبلـ اؼبرئي

،  ، كما وبظر فيو التفكَت كتشكل األذىاف كالعقوؿ، كحدكد مايبكن التفكَت فيو  ، اَفبصرؼ النظر عن أماكن كجودىم علي خريطة الع

                                                           
   

   ػجذ اٌؼ١ٍُ ِسّذ اٌّشخغ اٌغبثك، ص    - 
   

   -  ، ص     ،   ِدٍخ اٌٛعبئؾ اٌّؼشف١خ،  داس إٌّبس، اٌمب٘شح، اٌؼذد .  سؤٚف ثغ١ٟٛٔ ، االػالَ ٚاٌمؼب٠ب اٌذ١ٌٚخ   - 
   

   سؤٚف ثغ١ٟٛٔ اٌّشخغ اٌغبثك، ص   - 
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، تلك الثقافة السهلة اليت  كما عزز االعبلـ دكر الثقافة الشفهية  . فهي رسالة مضمرة كلكنها كاضحة  دكف اإلشارة إِف ذلك عبلنية،
كيصوغ رؤيتو للعاَف كؼبختلف القضايا اليت   ، ملكات اؼبشاىد النقدية  ، حيافتضع اؼبشاىد يف حالة استقباؿ دائم يعطل يف الكثَت من األ

   . يثَتىا اإلعبلـ

إِف اإلسهاـ يف صنع   ، ،  انتقل من نقل األخبار كالوقائع حيثما ذبرم إِف اؼبواطن االعبلـ يف اؼبرحلة الراىنة من تطورهكاعبدير بالذكر اف 
 ، َف تعد اغبيادية ىي رسالة االعبلـ يف ركاية آليات الصورة كالتحليل كالتعليق كالتنافس كالربح ، عرب ىذه األحداث كالتأثَت فيها

من أطراؼ القضايا كالصراعات   ، بل ضبل اؼبواطنُت علي ربديد موقفهم منها كحثهم علي التضامن مع ىذا الطرؼ أك ذاؾ، األخبار
كف عرب االعبلـ من مشاىدة األخبار كمتابعتها يف الكثَت من األحياف كقت كقوعها حيث سبكن اؼبواطن  اؼبختلفة يف بقاع شيت من العاَف

  ، كتشكيل انطباعاهتم كمواقفهم يف اللحظة كالتو عرب االلبراط يف الصورة كإغباح اؼبعلقُت كاحملللُت  ، كحدكثها كمتابعة ماهبرم أكال بأكؿ
  . كر االنساينكىذه القدرة لبلعبلـ تعترب غَت مسبوقة يف تاريخ التط

، فاف األمر اؼبؤكد أف االعبلـ اؼبعاصر سبيز بقدرات خارقة علي التأثَت  كبصرؼ النظر عن طبيعة كظركؼ أداء االعبلـ ؽبذا الدكر
ر ، كربديد معاَف النموذج الصاٌف كالنموذج الطاٌف من البش كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنُت عرب العاَف

، ككأف اغبكم  كصفات اعبنب كالنذالة علي الثاين  ، كإضفاء صفات البطولة كالنبل علي األكؿ  ، كتقريب األكؿ كاستبعاد الثاين  ، كالسلوؾ
  . ، بل اقًتاهبم أك ابتعادىم عن تلك الصورة الكلية اليت يرظبها االعبلـ علي البشر الىبضع بالضركرة ؼبعرفة تارىبهم كثقافتهم

  ، كسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين الدكِف علي نطاؽ كاسعيبكن ؿ
ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرم كالنجوع كاؼبدف 

، كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع  عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية، ناىيك  الصغَتة
 469 . متعلمُت كغَت متعلمُت

 بل علي العكس  ، ، أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا بيد أف الدكر اؼبمكن لبلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه
من ذلك فإف استنهاض االعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء االعبلـ كاالعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو 

  . كيبكن ؼبثل ىذه اػبطة أف تستند إِف بعض اػبطوات اؼبقًتحة يف ىذا الصدد  . يف أداء ىذه اؼبهمة

لتليفزيونية كاالذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف االنساين الدكِف كمصادره كتطوره ـباطبة رؤساء ربرير الصحف كالقنوات ا  : أكال
هبذا القانوف يوضح فيها أنبية التعريف بو كالغرض من ىذا   عرب رسالة مكتوبة من قبل اؼبتخصصُت كالقانونيُت اؼبعنيُت،  ، كقواعده
، لتشكيل مواقفهم كفهمهم للجرائم كاالنتهاكات اليت  دبعايَت دقيقة كموضوعية ، أال كىو توسيع مدركات اؼبواطنُت كتزكيدىم التعريف

يشاىدكهنا أك يسمعوف عنها كخلق ثقافة قانونية متواضعة سبكن اؼبواطنُت من التمييز بُت األنواع اؼبختلفة من االنتهاكات يف الصراعات 
  . كالنزاعات يف العاَف

، بداياتو األكِف كأنظمة الىام كاتفاقيات جنيف  صغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِفإصدار سلسلة من الكتيبات اؿ  : ثانيا
، كتوزيع ىذه الكتيبات علي اإلعبلميُت كالصحفيُت يف الصحف  كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت قادت إليها

                                                           
   

   ػجذ اٌؼ١ٍُ ِسّذ ِشخغ عبثك،  ص   - 
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كتوضيح قواعد ىذا القانوف لغَت اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا  كاجملبلت القومية كالقنوات التليفزيونية هبدؼ تبسيط
  . القانوف هبدؼ تقديبو للقراء كاعبمهور

كىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف اؼبتقدمة خاصة يف ؾباؿ تبسيط العلم كاؼبعارؼ كالنظريات العلمية عبمهور كبَت من القراء غَت 
، كيقـو بوضع ىذه الكتب أساتذة يف ؾباالهتم لديهم قدرة  عبيب الذم يسهل قراءتو يف أم مكافاؼبتخصصُت عرب ما يسمي كتاب ا

  . علي تبسيط اؼبسائل العلمية اؼبعقدة حيت تكوف يف متناكؿ القارئ العادم

علق بالتميز بُت ، ألف ىذا القانوف ينطوم علي مساحات كمناطق رمادية كغامضة تت كقد ينسحب ذلك علي القانوف اإلنساين الدكِف
، مثل توصيف نزاع ما بأنو مسلح أك أنو نزاع  بعض اؼبفاىيم كفض االشتباؿ بينها كقابلتيها لبلنطباؽ يف صراعات كنزاعات ـبتلفة

ليا نزاعا داخ  ، داخلي أك دكِف كما إذا كاف كضعا داخليا معينا ؿبكوما بالقانوف اإلنساين أك القانوف احمللي كقانوف حقوؽ اإلنساف أـ
  . مدكال كذلك األمر فيما يتعلق بضركرة انطباؽ اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة يف اتفاقيات جنيف

كيرتب ذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعبلـ اؼبرئ كاؼبكتوب يشمل ؿباؿ إقامتهم كمقرات عملهم كإرساؿ ىذه الكتيبات 
  . ين يف دكر االعبلـبشكل منتظم لقادة الرأم ككتاب األعمدة كالباحثُت العامل

يبكن باالتفاؽ بُت اعبهات كاؼبنظمات اؼبدنية الوطنية كالدكلية التخطيط لدكرات تثقيفية كتدريبية لبلعبلميُت يف ؾباؿ القانوف   : ثالثا
 أنسنة الصراعات قواعده كمبادئو يف 470، يتوِف فيها التدريس ـبتصوف يف ؾباؿ القانوف اإلنساين كمعاَف تطوره كضركرة  االنساين الدكِف

.  كضبطها كتعريف اؼبتدربُت باالتفاقيات كاؼبعاىدات كاؼببادئ اليت تضمنتها كفلسفتها كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف

عاـ لتطور كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كاؼببادئ اليت تضمنها كفلسفتها كاالذباه اؿ 
  . القانوف اإلنساين الدكِف

  . كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كالتحليبلت كتغطية االخبار اليت يتابعوهنا
ا من اؼبعاىد ذات تدريس القانوف اإلنساين الدكِف يف الكليات كاؼبعاىد خاصة كليات اإلعبلـ كاآلداب قسم الصحافة كغَته  : رابعا

، كيتم ىذا التدريس عرب إضافة مقرر أكاديبي حوؿ القانوف اإلنساين  الصلة باإلعبلـ كالتليفزيوف كالصحافة ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفة
  . الدكِف هبدؼ زبريج أجياؿ جديدة من اإلعبلميُت ذكم الصلة هبذا القانوف

فإنو   ،1949 مج التدريب العسكرم إجباريا للدكؿ دبوجب اتفاقيات جنيف لعاـكإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدكِف ضمن برا
يبكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج اؼبدنية حيت تصبح ىذه اؼببادئ معركفة من قبل اعبمهور العريض من األطباء كالدارسُت كـبتلف 

  . اؽبيئات

األىلية كاغبكومية رصد بعض اؼبنح التدريبية ؼبختلف الفئات من  كيبكن للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتنبا من اؼبنظمات
اإلعبلميُت كغَتىم للتدريب علي القانوف اإلنساين الدكِف يف اؼبعاىد اؼبتخصصة مثل اؼبعهد الدكِف للقانوف االنساين يف ساف ريبو 

  . بإيطاليا

                                                           
   سؤٚف ثغ١ٟٛٔ، ِشخغ عبثك ص    -

470
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ؽ بالقانوف االنساين لدم عدد كبَت من الفئات يف أكساط كتصب ىذه اػبطوات يف اذباه تشكيل كتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعل
اإلعبلميُت كاألطباء كالطبلب هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين كتعميم مبادئو علي نطاؽ كاسع خارج دائرة اؼبتخصصُت من رجاؿ 

  . القانوف

زبصيص كتصميم شهادة تقدير سبنح لئلعبلميُت  ، الوطنية كالدكلية يبكن للجهات اؼبعنية بنشر القانوف اإلنساين الدكِف  : خامسا
كيبكن ؼبثل ىذه الشهادة أف تشكل حافزا معنويا رمزيا ػبدمة   ، ، ىذا القانوف كتعريف اعبمهور العريض بو النشيطُت يف تركيج مبادئ

  . ىذه القضية اؼبهمة

م االىتماـ بالقانوف اإلنساين الدكِف كمراعاة قواعده ىذه ؾبرد أمثلة كخطوات ؼبا يبكن عملو غبفز اإلعبلميُت كغَتىم من الفئات عل
كمبادئو يف تغطية القضايا اؼبختلفة كتقديبها للقراء هبدؼ تنمية كعيهم كتوسيع مداركهم كتنمية قدراهتم علي تشكيل كصياغة اؼبواقف 

 471كاألحكاـ علي أسس تتوافق مع ىذه اؼببادئ القانونية

جتماعية في نشر مبادئ القانون الدولي االنساني لدور المنوط بوسائل االعالم االا -6

لقد ربولت االنًتنت من طريقة للحصوؿ على اؼبعلومات ، إُف كسيلة لتبادؿ األفكار كمناقشتها ، َف يعد األشخاص يدخلوف االنًتنت 
كليس ؾبرد التواصل بُت حبثا عن اؼبعلومات فقط ، بل للتواصل فيما بينهم ، لكننا ندرؾ أف ىناؾ الكثَت من األمور األخرل 

األصدقاء، كيعترب التعريف بالقانوف الدكِف االنساين  كنشر مبادئو  موضوع من اىم اؼبواضيع اليت يتم تداكؽبا على  كسائل االعبلـ 
كالساحة العربية عل كجو اػبصوص من ثورات كحركب كحركات مسلحة جعلت االجتماعية  خاصة مع اؼبستجدات االخَتة يف العاَف 

تداكؿ القانوف الدكِف االنساين على صفحات االعبلـ االجتماعية امرا منتشرا من خبلؿ نشر انتهاكات اغبكومات كاالنظمة السياسة 
ؼببادئو  عرب صور كفيديوىات يتم التقاطها كتشاركها مع ىذه الصفحات  كمع التطور االتقٍت الكبَت ؽبذه الوسائل فانو من اليسَت 

كضع ىاـ يبكنها من اؼبعلونات اُف  اقصى نقطة يف العاَف يف كقت قياسي كباقل تكلفة  ىذا ما جعلها يف  ايصاؿ اكرب حجم فبكن
من أف تفضح أماـ الرأم العاـ الدكِف، حيثما ظبح ؽبا بذلك، انتهاكات القانوف الدكِف االنساين يف كل بلد تقريبان يف العاَف بغض 

كبالنسبة للحكومات اليت تسعى إُف . يف أية معاىدة معينة من معاىدات حقوؽ اإلنسافالنظر عما إذا كانت حكومة ىذا البلد طرؼ 
التماس مساعدهتا يف العثور على حلوؿ النتهاكات حقوؽ 

اإلنساف، فإف اآلليات اؼبوضوعية سبثل مصدران فريدان للخربة يف 
  472. ؾباؿ حقوؽ اإلنساف

                                                           
   

      سؤٚف ثغ١ٟٛٔ اٌّشخغ اٌغبثك ص  - 
   

   ٘بشُ سشٛاْ زج١ت، ِشخغ عبثك ، ص    - 
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دا عبذب القراء الشباب لقراءة األخبار  كمن بُت احدل الطرؽ ؼبشاىدة اؼبوضوع كتعترب كسائل االعبلـ االجتماعية  طريقة جيدة ج 
. لؤلخبار" التصفية االجتماعية"أمامك ىي أف يقـو أحد أصدقائك بالتعليق عليو ، كتلك ىي 

بدأ " ة االجتماعيةالتصفي"مصطلح ".لقد ظبحت كسائل التواصل االجتماعي دبعرفة ماذا يريد الناس كماىي الطريقة اليت يفكركف هبا
ىل شاىدت كذا ككذا : يظهر بشكل يومي ، فاحملادثات بُت األصدقاء خارج اؼبدرسة أك خارج أكقات العمل دائما ما تبدأ بالعبارة 

؟ كيبدأ اغبديث عن  مقاطيع الفيديو كاؼبواضيع اليت نشرت يف ذلك اليـو على تلك اؼبواقع " يوتيوب"أك " تويًت"، "فيس بوؾ"على 
كبدكف اغباجة ىكذا كيبدك أف اؼبؤسسات اإلعبلمية قد أدركت أنبية التفاعل مع صبهورىا من خبلؿ كسائل اإلعبلـ اإللكًتكنية، ك..

إُف قراءة الصحف أك متابعة التلفزيوف ، يبكن ألم شخص التعرؼ على ماهبرم يف العاَف من حولو خبلؿ دقائق معدكدة ، كىو ما 
. اإلعبلـ اإلجتماعية يف الطريقة اليت نتابع هبا األخبار كاؼبعلوماتيكشف إُف أم مدل قبحت كسائل 

كىناؾ صفحات خاصة هتتم بالقانوف الدكِف االنساين من اليسَت جدا على أم متصفح لوسائل االعبلـ االجتماعية العثور عليها  
: ل الفيس بوؾكالتواصل مع اعضائها كتبادؿ االفكار كاالخبار كاؼبعلومات كمن اىم ىذه الصفحات عل
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https://www.facebook.com/CIHLHR.org
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
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%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810 
 الدولي القانون اكتشاف مشروع

 االنساني

 

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88
%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/24
3051915885265 

International institute of 
humanitarian law 

https://www.facebook.com/IIHLSanRemo?rf=109437819076142 

Cellule de droit intrnational 
humanitair 

https://www.facebook.com/celluledihulb 

 

 : خاتمة

كبَت كانتشار كاسع يف ظرؼ قياسي كتزامنا مع االكضاع العاؼبية سبكنت كسائل االعبلـ االجتماعية من اجتياح عاَف االنًتنت بشكل 
ف اعبديدة اليت سبيزت بالعديد من االنقبلبات السياسية كالثورات كاغبركب فلقد لعبت ىذه الوسائط دكرا رائدا كفعاال يف التعريف بالقانو

الصفحات  اػباصة بالقانوف الدكِف االنساين كاليت  الدكِف االنساين من خبلؿ صفات الفيس بوؾ كالتويًت سواءا  العامة منها اك 
تستقطب مبليُت اؼبشتهدين يوميا ؼبا سبتلكو من خاصيات السرعة كاالنتشار كالفاعلية كالعاؼبية، اال اف ىذا الدكر لن يتم على اكمل 

ية بتنفيذ كتطبيق القانوف الدكِف االنساين كجو اال اذا كاف ىناؾ اىتماـ مقصود هبذه الوسائط االعبلمية من قبل اؼبنظمات الدكلية اؼبعن
كىذا ما َف  يتم تفعيلو جبدية لكن مع التطور السريع لوسائل االعبلـ االجتماعية كسيطرهتا . راقبة كالتوعيةكادراجها ضمن اليات اَف

 ىد احًتافية اكرب ؽبذه الوسائل على كل مناحي اغبياة السياسية كاالجتماعية كالثقافية فمن اؼبؤكد اف السنوات القليلة القادمة ستش

 : قائمة اؼبراجع 

 2005عاَف الكتب اغبديثة، عماف، . رائفة عبد الستار، اؼبفاىيم اؼبستحدثة يف االعبلـ اعبديد،  -1

 2004مارس  7،  128نشر يف ملفات االىراـ،  العدد .  عبد العليم ؿبمد ، دكر االعبلـ يف التعريف بالقانوف الدكِف االنساين -2

 1991دار كائل للنشر، عماف، . علي انور  اؼبنشاكم،  اؼبرجعية االعبلمية يف عصر العوؼبة -3

 1991دار الكتاب اعبامعي، العُت، .فتحي عبد الرؤكؼ جركاف، القانوف الدكِف االنساين بُت الواقع كاؼبأموؿ  -4

 2001كالتوزيع، القاىرة  دار الثقافة للنشر. ؿبمد البيايت، االعبلـ الدكِف كحرية التعبَت  -5

 1998دار اثراء للنشر كالتوزيع، عماف، . مصطفى رمضاف، مبادئ االعبلـ اعبديد  -6 

 : اجملبلت

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/IIHLSanRemo?rf=109437819076142
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 2010، 26ؾبلة الوسائط اؼبعرفية،  دار اؼبنار، القاىرة، العدد .  رؤكؼ بسيوين ، االعبلـ كالقضايا الدكلية  -7
 2012شتاء  -25: عدد: اجمللة التونسية لبلتصاؿ. جتماعي تعريفها كخصائصهاىاشم  رشواف حبيب،  شبكات التواص اال  -8  
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دور المناىج التعليمية في تحقيق ثقافة السلم االجتماعي 
جامعة الوادي /  عبد الرزاق باللموشي. أ

 

ملخـــص   

ألف اإلنساف اجتماعي بطبعو كال يبكن لو العيش ك، سعت اؼبناىج التعليمية اغبديثة على أف يكوف اإلنساف ىم ؿبور العملية الًتبوية 
إال يف صباعة، فقد استندت الًتبية على األساس االجتماعي الذم حرصت دبوجبو اجملتمعات علي ربقيق الًتبية من خبلؿ تنشئة اعبيل 

اجملتمعات اإلنسانية األخرل  كمساعدهتم علي التكيف مع السلوؾ اؼبرغوب يف اجملتمع، كتنظيم العبلقات اإلنسانية داخل اجملتمع كمع
. دبا وبقق التفاعل االجتماعي كالثقايف كاغبضارم

إف اؼبناىج التعليمية ىي حلقة الوصل بُت الًتبية  كإطار نظرم  كفكرم  يبٌت على أسس قيمية كاجتماعية كثقافية كنفسية كمعرفية 
ما يسمى باألىداؼ الًتبوية اليت تعرؼ على أهنا توجيو كبُت التعليم بوصفو اعبانب التطبيقي الذم من خبللو يبكن أف يتحقق 

اؼبتعلمُت كبو السلوؾ اؼبرغوب كذلك لتحقيق تكيف الفرد مع ذاتو كؿبيطو كتكوين ما يسمى باؼبواطن  الصاٌف، الذم وبًـت ثقافة 
 . السبلـ االجتماعي

نا مع اآلخرين بدالن من فرض الرأم الواحد بالقوة أك التهديد، إف ثقافة السبلـ تعٍت أف تسود ثقافة اغبوار كاؼبناقشة كاإلقناع يف تعامل
أم إف ثقافة السبلـ ىي أف كبل ما ينشأ من مشكبلت كخبلفات عن طريق التفاكض كليس عن طريق العنف، كعلى الرغم من حرص 

ناىج عموما كمناىج الًتبية اإلسبلمية اإلسبلـ على نشر ثقافة السبلـ بُت البشر، إال أف اؼبهتمُت بالًتبية يكادكف هبمعوف على أف اَف
خصوصا ال ترقى إُف اؼبستول اؼبنشود يف تعزيز ثقافة السبلـ اليت دعا إليها اإلسبلـ، بالنظر إُف تأثَتىا غَت الكايف يف سلوؾ النشء 

 تلقُت قيم العدؿ كالسبلـ، كتعزل ىذه الوضعية إُف القصور اؼببلـز ؼبناىجنا كؿبدكدية األساليب اؼبتبعة يف. داخل اؼبدارس كخارجها
كانطبلقان من كوف اؼبنهاج دبفهومو اغبديث يبثل ؾبموعة اػبربات الًتبوية اليت   .ناىيك عن عوامل أخرل خارجة عن إرادة الًتبويُت

كسيلة تثقيفية هتيئها اؼبدرسة لتبلميذىا ؼبساعدهتم على النمو الشامل كاؼبتكامل يف شىت جوانب الشخصية، فإف عليو أف يقـو بدكره ؾ
.  تسهم يف تعزيز ثقافة السبلـ يف اجملتمع

 :مقدمة

فباإلضافة إُف دكرىا التعليمي يف ؾباِف القراءة . تكتسب اؼبدرسة دكران مهمان يف اجملتمع بشكل عاـ كيف حياة الطفل بشكل خاص  
 .لتلميذ ثانياكالكتابة، كاكتساب اؼبعارؼ فهي يناط هبا مسؤكلية الًتبية أكالن، كتكوين شخصية ا

ليس ىذا فحسب كإمبا تساعد اؼبدرسة الطفل على فهم الواقع احمليط بو كاالندماج السريع كالتفاعل معو كتساعده على االكتشاؼ 
كإشباع حاجاتو الذىنية عرب مواد الدراسة، كإشباع حاجاتو الثقافية، كإعداده لبلستزادة فيها من أم حقل آخر، كإشباع حاجاتو 
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عرب العبلقات مع الزمبلء كىم يبثلوف اجملتمع الصغَت للطفل الذم يتدرب فيو على االندماج مع ركح اعبماعة كالتمثل االجتماعية 
. بأفكار اهبابية حوؿ اآلخر دبا وبقق تعزيز ثقافة السلم االجتماعي بُت صبيع األفراد بقيمها إلعداده لدخوؿ اجملتمع الواسع

. هناج الدراسيكيف البداية هبب التطرؽ لتعريف اَف

              المنهاج الدراسي: أوال    

: لعل أبرزىا ما يلي: تعاريف المنهاج الدراسي -1

ؾبموعة اػبربات اؼبربية اليت هتيؤىا اؼبدرسة للطلبة ربت إشرافها بقصد مساعدهتم على النمو : "1999تعريف فرحاف كآخركف -
 " الشامل كتعديل سلوكهم

اؼبخططة اليت توفرىا اؼبدرسة ؼبساعدة الطلبة على ربقيق  (النشاطات أك اؼبمارسات)صبيع اػبربات : 1995تعريف اللقاين   -
         ( 2004توفيق اضبد مرعي، ) "  النتاجات التعليمية اؼبنشودة إُف أفضل ما تستطيعو قدراهتم

   :أنواع األسس في المنهاج المدرسي -2 

كالغايات البعيدة للظواىر كاألشياء كرباكؿ  كل جوانب الوجوج كاؼبعرفة كالقيم كىي تعٍت بالعللىي نظرة شاملة ؿ: الفلسفي  األساس *
  (اؼبدارس الفلسفية ، الفلسفة األزلية كالواقعية كاإلسبلمية كالوجودية)مثل  البحث معانيها كقيمها كؽبا ميادين متعددة

 تعلمو سباماتو كمرحلة مبوه ككيفيةتعٍت باؼبتعلم من حيث حاجاتة كميولة كاه: األسس النفسية 

مثل التفاعل االجتماعي، التغَت االجتماعي  (اؼبنهج  كؽبا مفاىيم تؤثر يف مبادئ كمراحل النمو يف بناء : (األسس االجتماعية 
  ،الثقافة، اؼبشكبلت االجتماعية

كعبلقاهتا حبقوؿ اؼبعرفة  صادرىا كمستجداهتا،كتعٍت األسس اليت تتعلق باؼبادة الدراسية من حيث طبيعتها، ـك : األساس اؼبعريف
 .اؼبعاصرة يف تعليم اؼبادة، كتطبيقاهتا األخرل، كتطبيقات التعلم كالتعليم فيها، كالتوجهات

 كدبا أننا ندرس يف العبلقة بُت اؼبناىج كالسلم االجتماعي فبل بد أف نركز على األساس الفلسفي

 : األسس الفلسفية للمنهج -3

تعرضنا أمثلة لبعض مناىجنا الدراسية نبلحظ الكثَت من القصور يف بعضها، فمثبل ال توجد عبلقة بُت مواد اللغة العربية اليت كإذا ما اس
كتلك اليت تدرس يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كاؼبرحلة  (اإلنشاء -القراءة -النشيد كاحملفوظات -القواعد)يتم تدريسها يف اؼبرحلة االبتدائية 

تدرس كل مادة على حدة كمنفصلة عن األخرل، كمن األفضل دمج صبيع . النحو كالصرؼ كاألدب كالنصوص كالببلغةالثانوية شاملة 
كيتم فيها تعليم القواعد تطبيقيان، كليس اؼبطلوب حفظ ىذه القواعد يف حصة « اللغة العربية»ىذه اؼبواد يف مادة كاحدة تسمى مثبلن 

كذلك األدب كالنصوص كالببلغة اليت يبكن تذكقها، أما إذا كانت يف قواعد فيتم حفظها جبمود ك.. مستقلة، كإمبا اؼبطلوب ىو تطبيقها
مثل حفظ كلمة اعبناس أك التورية كحفظ بعض األمثلة عليها عن ظهر قلب يف منهج كاحد ال ىبرج االمتحاف عنو فبا يرسخ يف ذىن 

 .الببلغة كالقواعد مستقلة عن اؼبطالعة الطالب االنفصاؿ بُت ىذه اؼبواد كيفهم أف النصوص مستقلة عن
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 أما اؼبواد العلمية كاعبيولوجيا كالفيزياء كالكيمياء كالرياضيات فتحولت إُف مواد لتحفيظ األظباء العلمية مثل حفظ اسم الصخر الفبلين
اؼبمتاز، بغض النظر عن أم كاسم اغبيواف الفبلين كالعنصر الكيميائي الفبلين كمن يكتب اظبو صحيحان يف االمتحاف فهو الطالب 

ك يدرس الطبلب الصخور النارية كال يعلموف عنها شيئان ككأهنا شيء من اػبياؿ بينما ىي موجودة يف . تفكَت أك إبداع يف ىذا اجملاؿ
عملية شكل براكُت جامدة يف أماكن كثَتة يسهل على الطبلب الوصوؿ إليها ك دراستها على طبيعتها كاػبركج دببلحظات كانطباعات 

كما يدرسوف تركيب الزىرة يف األحياء كال يركهنا كىي .. حوؽبا بدالن من حفظ أظبائها يف اؼبنهج الذم هبب أال ىبرج عنو االمتحاف
. موجودة يف فناء اؼبدرسة

نطبلقو كإبداء كل ىذه اؼبناىج ربولت إُف تكبيل فكر الطالب كحصره بدؿ ا.. بل كيتم ربفظيهم شكل الزىرة كأظباء أجزائها كأغشيتها
كاالمتحانات تأيت ؿبصورة يف ىذه اؼبناىج، كعلى الطالب حفظ كل ما يرد فيها . رأيو يف اؼبواد كاألحداث اليت يراىا يف حياتو اليومية
ىم كأغلب اؼبدارس ال هتتم حبصة اؼبخترب كاغبصص التطبيقية األخرل اليت تعترب أ. من أظباء كرموز كنظريات دكف فهم كإدراؾ معانيها

كأفيد اغبصص كىي ذبد اىتماما كبَتا يف مدارس الدكؿ اؼبتقدمة، كردبا كاف ذلك ىو السر كراء نبوغ طبلهبا كميلهم للجوانب التطبيقية 
 .كالعملية الشيء الذم انعكس جليا يف النهضة الصناعية كالتكنولوجية يف تلك البلداف

:  تخطيط المناىج -4

كىو اإلعداد اؼبسبق للسياسات كالطرؽ كاالسًتاتيجيات كاإلمكانات اليت توجو ، توظيف اإلمكانياتيعٍت التخطيط الدراسة كالربؾبة ك 
كحىت يكوف  زبطيط اؼبناىج التعليمية بعيدا عن العشوائية كمعتمدا على الدراسة العلمية البد أف يشتمل على  العمل كبو أىداؼ معينة

: شركط أساسية من أنبها ما يلي

بوية كاضحة اؼبعاَف كمستمدة من فلسفة اجملتمع كجود فلسفة تر -1

كجود نظرية تربوية منبثقة من الفلسفة الًتبوية  -2

  . مواكبة التطورات العلمية كالتكنولوجية كالًتبوية النفسية اؼبعاصرة -3

 ( 1977ؿبمد ىاشم قالويف، )

: صياغة األىداف أول خطوة في بناء المناىج -5

عناصر اؼبنهاج كىي ىامة جدا فهي توفر قدرا ىاما من الفهم يسمح للقائمُت باألمور الًتبوية بوضع  تعترب األىداؼ أكؿ عنصر من
:  كتعرؼ األىداؼ على أهنا، اؼبناىج اليت ربقق الغايات الًتبوية على كبو أفضل 

"  النتاج اؼبتوقع حدكثو لدل اؼبتعلمُت يف ضوء إجراءات كإمكانات معينة "

كيشَت ىذا النوع من األىداؼ إُف ، ز الًتبويوف عادة بُت فئتُت من األىداؼ فئة األىداؼ الًتبوية التعليميةيبي: مستويات األىداف
   .الغايات القصول للعملية الًتبوية كاليت ترمي إُف التأثَت على شخصية الفرد عبعلو مواطنا يتسم باذباىات كقيم معينة

اض اليت تنشدىا العملية التعليمية كاليت تتجلى يف عملية اكساب أمباط سلوكية اك أدائية أما  النوع الثاين من األىداؼ يشَت اُف اإلغر
  .معينة يف مواد دراسية معينة



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

325 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

كأكؿ مستول لؤلىداؼ يشَت اُف األىداؼ ذات الدرجة اؼبرتفعة من حيث التعميم كالدرجة اؼبنخفضة من حيث التحديد أك 
العامة كتنمية القيم الدينية كاألخبلؽ كالديبقراطية أم نتاجات التعلم على اؼبدل البعيد   مايطلق عليو االىداؼ الًتبوية ، التخصيص

  الغايات كاؼبرامي:كتتفرع األىداؼ اُف نوعُت 

على اؼبدرسة أف تنمي ركح :كىي صياغة أىداؼ تعرب عن فلسفة اجملتمع كتعكس تصوراتو للوجود كاغبياة مثل قولنا :الغايات-أ 
الف األىداؼ تتموضع  على  ك سبحوا الفوارؽ االجتماعية  كىذا ما يقودنا للحديث عن اشكالية السلم االجتماعي،الديبقراطية ا

     .اؼبستول السياسي كالفلسفي العاـ كتسعى إُف تطبيق الناشئة دبا تراه مناسبا للحفاظ على قيم اجملتمع كمقوماتو الثقافية كاغبضارية
رامي للداللة على األىداؼ العامة كلكن تتموضع يف نطاؽ أضيق نسبيا من اؼبستول األكؿ حيث يستعمل مصطلح اَف:اؼبرامي _ب

يكوف على مستول مؤسسايت أم يف نطاؽ تنظيم كتسيَت برامج التعليم كمقرراتو كاليت يعمل بفضلها النظاـ الًتبوم على التحقيق 
.  التدرهبي ألىداؼ اؼبستول األكؿ اؼبتمثل يف الغايات

 : مفهوم ثقافة السلم االجتماعي  :ثانيا

كاؼبعٌت الشائع أك اؼبتبادر للذىن من لفظ السلم ىو ذبنب اغبرب كقد يتسع . السلم لغة ىو اػبلو من ما ىو معيب أك غَت مرغوب فيو
لسلم يتمحور كتأسيسا على ذلك يبكن القوؿ إف اؼبعٌت اؼبتبادر ؿ. ىذا اؼبعٌت عند البعض ليشمل ذبنب أٌم اعتداء مسلح أك بدين

أك تعذيبا أك اغتياال أك هتديدا بشيء من  حوؿ انتفاء العنف اؼبادم من الغَت أك عليو كسواء كاف ىذا العنف اؼبادم حربا أك إرىابا
 :ك يبلحظ على ىذا اؼبعٌت السائد على ـبتلف اؼبستويات انو. ذلك

كيغفل العنف اؼبادم الذم يبكن أف يلحقو الشخص بنفسو أم ػَتكز على العنف اؼبادم الصادر عن الغَت أك الذم يتعرض لو الغَت 
كمن الواضح أف العنف الذايت يتضمن اخبلال بالسبلـ مع النفس كالذم ال ينبغي اإلقبلؿ من أنبيتو ليس . العنف الذايت كاالنتحار

سبنع العنف مع الغَت سبنع ايضا العنف مع فقط الف العنف الذايت كثَتا ما ال ىبلو من عنف ما بالغَت كامبا أيضا الف ذات األسس اليت 
 .النفس كأف من ال يساَف نفسو عادة ما يكوف اقرب ألف ال يساَف الغَت

كللعنف الذايت مدلوالت عدة قد ال يكوف ىناؾ اختبلؼ كبَت على اعتبار بعضها عنفا كمن ذلك االنتحار كردبا ايضا جلد البعض 
 هبر العرؼ على تصنيفها ضمن العنف رغم اهنا تنطوم على عنف مادم يلحقو على أف ىناؾ سلوكيات شائعة َف. الجسادىم 

كالواقع انو اذا كاف االنتحار عنفا مع الذات مرفوضا . االنساف بنفسو كمن تلك السلوكيات، مثبل، ادماف اؼبخدرات كاؼبسكرات كالتبغ 
كاذا تقرر أف التدخُت . ىبتلف التدخُت عن كونو انتحارا بطيئافانو من غَت اؼبنطقي عدـ تصنيف، مثبل، التدخُت عنفا مع الذات اذ ال 

كاذا أخدنا يف االعتبار احصائيات منظمة الصحة . عنف مع النفس ال يعد مقبوال عدـ تصنيف صناعة التبغ عنفا مع الغَت مرفوضا
كأف ىذا العدد سيتضاعف حبلوؿ عاـ  2003العاؼبية كاليت تفيد باف التدخُت قد قتل حواِف طبسُت مليوف نسمة يف العاَف يف عاـ 

اتضح لنا أف بعض السلوكيات اليت ال نعتربىا عنفا قد تكوف أكثر ضحايا ك قتلى من السلوكيات اليت ال لبتلف يف اعتبارىا  2030
 .عنفا كاغبركب

فبا هبعل أمرا غَت مربر أف يعد يركز على العنف اؼبادم كيغفل العنف اؼبعنوم مع أف ىذا األخَت قد يكوف اشد ايبلما كأذل من األكؿ 
كالعنف اؼبعنوم قد يكوف عنفا لغويا كما يف حالة استخداـ ألفاظ . العنف اؼبادم إخبلال بالسلم بينما ال يعد العنف اؼبعنوم إخبلال بو

ر النفس احملرمة، أك مؤذية كألفاظ السب كالسخرية   أك عنفا سلوكيا كالتمييز العنصرم أك عنفا فقهيا كإصدار فتاكل التكفَت كاىدا
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عنفا اعبلميا كمصادرة ما ينشر اكبث ما فيو اذل دبشاعر اآلخر أك تعريض لو ؼبتاعب ؿبتملة، اك عنفا كامنا كاغبسد كسبٍت الشر للغَت 
دعواهتم اػبطباء يف اؼبساجد ػ ك ردبا األمر كذلك يف الكنائس  ػ يعموف ب/بعض االئمة يبلحظ مثبل أف)كالدعاء عليو باغلظ الدعوات 

 الغليظة، مثل الدعاء بتجميد الدماء يف العركؽ كالزالزؿ كغَتىا من الكوارث الشاملة الدمار، كل النصارل كغَتىم، احملاربُت منهم كغَت
هلل كَف اظبع أحدا يدعو ؽبم باؽبداية كالكف عن العدكاف مع أف اؼبطلوب ىو كفهم عن االعتداء علينا كأف ا. احملاربُت دبا فيهم األطفاؿ

الذم ندعوه قادر على أف يفعل ذلك بوسيلة رفيقة كأف يهديهم إف َف يكن لئلسبلـ فللسلم بقدر ما ىو قادر على أف يفعلو بوسيلة 
 ترل ؼباذا لبتار العنيفة مع أف الرفيقة يبكن أف تؤدم الغرض كأفضل لنا ؼبا قد يكوف فيو من اجر اؽبداية بفضل الدعاء؟. عنيفة

فمن حيث النوع، بناء علة األساس أك الدافع، يكوف السلم . يعو أفقيا، يتعُت تطوير مفهـو السلم رأسيا اك نوعياكباإلضافة إُف توس
كيقـو السلم االهبايب على االختيار الطوعي كالواعي كاؼبؤسس على االقتناع بالسلم كااللتزاـ اؼببدئي . إما سلما سلبيا أك سلما اهبابيا

لسلم السليب فيقـو على االضطرار الذم مرده اما العجز اك الرغبة عن االعتداء اك االنصراؼ عنو لسبب أك كأما ا. بتمكينو كاستدامتو
 .آخر كالضعف اك توازف القول اك اػبوؼ على فوات مصلحة ما باالعتداء

ُف التزاـ أطرافو الطوعي ليس فقط البدين إذ انو يقـو ع/كيف اؼبقابل فاف السلم االهبايب يكوف أكسع كامشل من ؾبرد انتفاء العنف اؼبسلح
باالمتناع عن العنف ماديا كاف أـ معنويا كاالبتعاد عن أسبابو كإمبا أيضا بالعـز كالعمل على معاعبة أسباب العنف كذبفيف منابعو 

كمبادئو من خبلؿ كمصادره احملتملة كاغبرص على حل النزاعات بالطرؽ السلمية كالودية ػ كيف نفس الوقت ػ السعي لتمثل قيم السلم 
كالسلم االهبايب غالبا ما ينحو الف يكوف ػ أفقيا ػ . تعزيز مقوماتو كإزالة معوقاتو كمهدداتو كالدفاع عنو كمقاكمة إغراءات اإلخبلؿ بو

 .سلما شامبل هبمع إُف السلم مع البشر السلم مع البيئة كمع اهلل، كيبيل إُف االستمرار كالدكاـ

كإذا تقرر ذلك انبٌت عليو أف ثقافة السلم اليت يتعُت . ألمثل ليس ىو السلم السليب كإمبا ىو السلم االهبايبكاضح فبا سبق أف السلم ا
 .كالفرؽ بُت الثقافتُت كبَت جدا. علينا نشودىا كالدعوة إليها إمبا ىي ثقافة السلم االهبايب كليس ثقافة السلم السليب

اع اؼبكبوت منها إُف ثقافة السلم ألهنا تفتقر لقيم كمبادئ السلم بدليل أف أصحاهبا عادة فثقافة السلم السليب ىي اقرب إُف ثقافة الصر
ما ال يلجأكف للسلم إال اضطرارا كإذا ما عبأكا إليو فإهنم غالبا ما يظلوف يضمركف العنف كيبارسونو مىت ما سنحت الفرصة أك أمنوا 

ىو  (الثقافة السلوكية)البا ثقافة بعدية تربيرية ضعيفة دبعٌت أف السلوؾ العملي كيف بعدىا النظرم تكوف ثقافة السلم السليب غ. عواقبو
كرا األصل يف السبلـ السليب كىو الذم يولد الثقافة النظرية كاليت تأيت انعكاسا للسلوؾ العملي أم الواقع القائم كتربيرا لو كال سبارس د

 .ة ضعف السلم السليب اؼبقًتف هباتوجيهيا للسلوؾ العملي كلذلك فهي بالضركرة ثقافة ضعيف

أما ثقافة السلم االهبايب كاليت ىي ثقافة السلم اليت يتعُت أف ننشدىا فيستنتج من ؾبمل ما سبهد عن مفهـو السلم أهنا منظومة من 
مضمونو كتعمل على القيم كاؼببادئ كاؼبفاىيم كالتوجهات كاؼبواقف كالسلوكيات اليت تؤسس للسلم دبعناه األمشل كاألمثل كتشكل معا 

 :كيتضح من ذلك. استثماره دبا يساعد على ضبايتو كإمبائو كاستمراره

مواقف )كثقافة سلوكية  (قيم كمبادئ كمفاىيم)ػ إف ثقافة السلم ليست ؾبرد ثقافة نظرية كما قد يتصور البعض كإمبا ىي ثقافة نظرية 
 .متداخلتاف كمتكاملتاف (كمشاعر كاذباىات عملية كسلوكيات
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لعبلقة بُت الثقافة النظرية كالثقافة السلوكية العملية يف ثقافة السلم عبلقة تبادلية تداعمية حيث انو كما أف التفكَت السلمي يعزز ا
السلوؾ السلمي فاف السلوؾ السلمي أيضا يعزز التفكَت السلمي، كتلعب الثقافة النظرية دكرا توجيهيا أساسيا يف ربديد كتشكيل 

 .لسلميالسلوؾ العملي ا

ثقافة السلم، شأف أم ثقافة أخرل، ثقافة قابلة للنماء كاالستمرار كما ىي قابلة للتدىور كاالضمحبلؿ كمع أف لكل من النماء 
كالًتاجع أسبابو كعواملو فاف عوامل اإلمباء كاالستمرار ال تتوافر إال بتوافر جهد بشرم كاع كمكثف بينما يكفي لتوافر عوامل التدىور 

اجملتمع عن أنبية السلم كالعمل من اجلو، كلعل ذلك يفسر لنا ارتباط حاالت ربسن السلم يف اجملتمعات عرب /اإلنساف ؾبرد غفلة
جهود سلمية يقودىا ركاد ذكك عـز كارتباط حاالت اضمحبلؿ السلم كتراجعو بًتاجع أك غياب مثل تلك /التاريخ بصعود حركات

 .أك اعبهود  تاغبركا

اجملتمع بل ىي تتداخل معها كتلتحم هبا كحبيث أف كل /كثقافة مستقلة كمنفصلة سباما عن باقي ثقافة اإلنساف ثقافة السلم ال توجد
كعلى سبيل اؼبثاؿ فاف الثقافة الدينية تكوف ثقافة . تقسيماتنا االفًتاضية للثقافة يبكن أف تكوف إما ثقافة سلمية كإما ثقافة غَت سلمية

كاؼببادئ الداعية للسلم مع اهلل كالنفس كالبيئة، كالثقافة التنموية تكوف ثقافة سلمية بقدر كفاءهتا يف سلمية بقدر ما ىي تكرس القيم 
استثمار السلم يف ربقيق تنمية تعزز مقومات السلم كالعدؿ االقتصادم كالتوازف االجتماعي كرفع مستول اؼبعيشة، كالثقافة اعبنسية 

الطاقة اعبنسية ػبدمة السلم كيف تامُت تصريفها بعيدا عن األساليب العنيفة  تكوف ثقافة سلمية بقدر إسهامها يف توظيف
كاالغتصاب، كالثقافة السياسية تكوف ثقافة سلمية طاؼبا كاف تركيزىا على قيم اغبوار كالتعايش كالنهج التوفيقي كاغبلوؿ السلمية 

 .للنزاعات
تاج للثقافة القائمة كانعكاس ؽبا كبالتاِف فهو يتطور كيتوسع مع تطور ػ مفهـو ثقافة السلم، شأنو شأف أم مفهـو ثقايف آخر، ىو ف

 .كيتناىف ذلك مع أم زعم بإمكاف تقدًن مفهـو هنائي ثابت لثقافة السلم. كتوسع الثقافة

 :آفاق ثقافة السلم

اغباِف لثقافة السلم ك ما يعتمل يف لعل أىم ما يرجح أف يكوف لو الدكر األساسي يف تشكيل اآلفاؽ اؼبستقبلية لثقافة السلم ىو الواقع 
 .ىذا الواقع من عوامل أك بذكر التغيَت من جهة كعوامل االستمرارية كاعبمود من جهة أخرل

. كتشكل ىذه اعبهود يف ؾبموعها أىم عوامل اك بذكر التغيَت اؼبنشود. ال ىبفى أف الواقع يشهد جهودا ملحوظة لتكريس ثقافة السلم
 .  مؤخرا مع تنامي نشاطات اليونسكو كاؼبؤسسات الثقافية األخرل ذات الصلة بثقافة السلم كقد تنامت ىذه اعبهود

كعموما، يصح القوؿ بأف كل العوامل اليت تعوؽ السلم كزبل بو تساىم لدرجة اك أخرل يف اعاقة سبكُت ثقافة السلم نظرا الف كل ما 
كقد سبق التوضيح باف . ؿ اليت تعيق السلم كتدفع للعنف كالصراع عديدةكالعواـ. يدفع لبلسلم كالعنف ىو مظنة تشجيع ثقافة العنف

 .من أىم تلك العوامل العامل الثقايف

إف شيوع ثقافة البلسلم كالعنف أصبحت من الوضوح حبيث يكاد يغٍت عن استعراض مظاىره كآثاره العديدة الدالة عليو كاليت تأيت يف 
ين اُف ربقيق اىدافهم كاشباع غرائزىم بالقوة العنيفة، كاحصاءات اغبركب كحوادث مقدمتها ما يشاىد بوضوح من نزكع الكثَت

االرىاب كالعنف االجتماعي، كتكاثر اعبماعات اؼبتطرفة، كسوء استخداـ اؼبوارد، كاالستعدادات اؼبستمرة ؼبمارسة اك مواجهة العنف 
 .كتكوين اعبيوش كاؼبليشيات كالتكالب على االسلحة
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ساسي الذم يثَته شيوع ثقافة البلسلم ىو ؼباذا شاعت يف اجملتمع البشرم ثقافة البلسلم كالعنف كليس ثقافة السلم كلعل السؤاؿ األ
 كالرفق؟

من الواضح انو إذا كاف اؽبدؼ ىو اغبد من ثقافة البلسلم لتمكُت ثقافة السلم أكثر فاف معاعبة السؤاؿ السابق اؼبعاعبة السليمة تبدك 
كمع تأكيدنا على اف أم عمل ثقايف ال يستغٍت عن اعبهد الفردم فاف فبا ال . كماؿ أسباب ربقيق اؽبدؼ اؼبذكورأمرا البد منو الست

شك فيو أف اؼبعاعبة األفضل للسؤاؿ اؼبذكور تتطلب جهودا صباعية منظمة تعتمد اؼبنهج التعددم كنأمل أف تبادر إُف الدعوة اُف مثل 
عبد اؼبلك  ).يونسكو باعتبارىا اؼبنظمة الثقافية الدكلية األكسع نطاقا كأكفر إمكانات كمواردتلك اعبهود كالتنسيق بينها منظمة اؿ

 (منصور حسن اؼبصعيب

                                                              :المناىج التربوية والسلم االجتماعي: ثالثا

كينبغي أف نستفيد من . عة ثقافة السلم كالتسامح كنبذ التعصب يف أرجاء اجملتمعإف النواة األكُف لتحقيق السلم اجتماعي، ىي إشا 
كمن ىنا يأيت دكر . اؼبنابر اإلعبلمية كاؼبؤسسات التعليمية يف إشاعة ىذه الثقافة، اليت هتيئ األرضية اؼبناسبة ؼبشركع السلم االجتماعي

ل تقبل اآلخر كنبذ العنف بكافة أشكالو ال سيما العنف اؼبدرسي الذم اؼبناىج التعليمية يف إرساء ثقافة السلم من خبلؿ اغبث عل
يرسخ يف التلميذ الكراىية كاغبقد فبا ينكس على تصرفاتو يف اجملتمع ككخبلصة ؼبا سبق نؤكد على ضركرة االستفادة من تعاليم القرءاف 

ككثَت من األحاديث " الذين آمنوا أدخلوا يف السلم كافة يا أيها"الكرًن الذم يدعو للسلم من خبلؿ عدة آيات صروبة مثل قولو تعاُف 
. الشريفة اليت ربث على السلم كالسبلـ كاألمن

باإلضافة إُف إعادة النضر يف مقررات بعض اؼبواد اليت ربث على العنف كاستبداؽبا بعبارات ذبسد السلم كالسبلـ كاغبوار دبا ال يتعارض 
. مع تعاليم الدين اإلسبلمي

ألف الثقافة . أف إشاعة ثقافة التسامح كالسلم، ىي اليت تؤسس مفهـو الوحدة الوطنية: ة أساسية يف ىذا اجملاؿ كىي كشبة حقيق
ؽبذا فإنو من الضركرم االىتماـ دبسألة إشاعة . الواحدة اليت تقبل اآلخر كما الذات، ىي اؼبقدمة الطبيعية للوحدة العملية كاالجتماعية

. ـ السلم االجتماعيالثقافة اليت تغذم مفاىي

كال بد من القوؿ أف األكطاف اؼبتقدمة سياسيا كاقتصاديا كتقنيا، َف تنب بلوف تارىبي أك قبلي أك عرقي كاحد، كإمبا ىي عبارة عن 
حد ؾبموعة من اجملتمعات التارىبية أك القبلية أك العرقية، اليت اندؾبت مع بعضها البعض على قاعدة السلم االجتماعي كالوطن الوا

كاؼبصلحة اؼبشًتكة، كَف تقف ىذه األكطاف عند ىذه اغبدكد، كإمبا عملت على تطوير التجربة، كتعميق الوحدة الوطنية بنظاـ قانوين 
كهبذا مت إبطاؿ اؼبفعوؿ السليب للتمايز التارىبي أك العرقي . يكفل للجميع حريتهم، كيتعاطى مع اعبميع على القاعدة الوطنية اؼبشًتكة

عرب نظاـ يؤسس السلم االجتماعي، الذم يصنع عند اؼبواطن حالة نفسية كعملية تتجو كبو إعبلء اؼبشًتؾ مع اإلنساف . مأك القبل
. اآلخر، كاحًتاـ نقاط التمايز كإبقائها يف حدكدىا الطبيعية التارىبية كالثقافية

يانة كاحدة، كإمبا ىي ؾبموعة من الشعوب انصهرت فالواليات اؼبتحدة األمريكية مثبل، ال تتكوف من شعب كاحد أك عرؽ كاحد أك د
ككاف . سياسي، كفر للجميع اؼبساحة اػباصة اليت يعرب فيها كل شعب أك ؾبموعة بشرية عن عقائدىا كأفكارىا -يف إطار قانوين 

. ؼبناىجها التعليمية الدكر األكرب يف ربقيق ذلك



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

329 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

فبا يدفع صبيع اجملموعات . االجتماعي على قاعدة قانونية ككطنية مشًتكة كيف اإلطار العاـ تسود اجملموعات البشرية عبلقة السلم
. البشرية إُف الدفاع عن ىذا النموذج كالسعي كبو إبراز قيمو األساسية

قبد أف ظركؼ القهر كالنفي كاإلقصاء . كحينما نتمعن يف التاريخ كعوامل نشوء العصبيات، كمن مث تأثَتىا السيئ يف الوجود اجملتمعي
كإف اؼبزيد من االستعبلء، ال يؤدم إُف تبلشي العصبية . االستعبلء، ىي اليت تدفع اآلخرين إُف التخندؽ   يف إطار عصيب ضيقك

كىكذا يصبح خيار القفز . فالنفي ال يولد إال نفيا مثلو، كالعنف يصنع عنفا مضادا. التارىبية كاالجتماعية، كإمبا يزيدىا اشتعاال
. جملتمعي ال وبل اؼبسألة بل يزيدىا تعقيداالتعسفي على التنوع ا

كاألساس السليم للتعامل مع العصبيات التارىبية، ىو اؼبزيد من السلم االجتماعي كالتسامح الثقايف، الذم يسمح لتلك العصبيات من 
. فبارسة دكرىا االهبايب يف البناء كالتبلحم االجتماعي

الداخلي اؼبتنوع، ليس باؼبزيد من قرارات اؼبنع كاغبظر، كإمبا بتوفَت األمن االجتماعي كإف إهناء تأثَت العوامل اػبارجية على الوضع 
فاجملموعة البشرية اليت يتوفر أمنها االجتماعي كالثقايف كالسياسي، ال تضحي بو من أجل عبلقة متميزة مع اػبارج . كالثقايف كالسياسي

. اخل بآفاقو كحقولو اؼبتعددةأك تأثَت مفتوح من اػبارج بعواملو اؼبختلفة، على الد

لذلك فهي تكوف مهيأة الستقباؿ التأثَت بكل . أما اجملموعة البشرية اليت تفقد األمن بكل صوره، فهي ال زباؼ على شيء زبسره
. صوره من اػبارج

ين ىي فريضة السلم إف الفريضة اليت ينبغي تأكيدىا كالعمل على تكريسها يف كاقعنا االجتماعي كالوط: كتأسيسا على ىذا نقوؿ 
كالبد من تعميم الوعي كالثقافة، اليت تؤكد على ىذه الفريضة كتعتربىا . ألهنا العاصم من اؼبتاىات كاغبركب اجملهولة اؼبصَت. االجتماعي

. من اؼبشاريع اغبيوية كاألساسية

ألف تطابق كجهات النظر بُت . كاألمور كإف التعايش كالسلم اجملتمعي، ال يعٍت تطابق كجهات نظر اؼبواطنُت حوؿ ـبتلف القضايا
. ـبتلف اؼبواطنُت من األمور اؼبستحيلة، كال تتناغم كالنواميس االجتماعية

كليس . فما داـ اإلنساف يبتلك عقبل كقدرة على التفكَت، فهذا يعٍت أنو يبتلك إمكانية االختبلؼ يف الفكرة ككجهات النظر كاؼبواقف
. لفية كالرؤية، أف تتطابق كجهات نظرىم كمواقفهم على كل القضايا كاألمورمن الطبيعي لعقوؿ ـبتلفة يف اٍف

إذ يسعى كل . كلكن اختبلؼ الناس يف  أفكارىم كتصوراهتم كمواقفهم تارة يكوف سببا أساسيا من أسباب النزاع كالتصادـ كالصراع
أفكارىم كمواقفهم ـبتلفة، فهم يقاكموف عملية الفرض  كاآلخركف دبا أف. كاحد بإمكاناتو كقواه، على فرض فكره كرؤيتو على اآلخرين

. كهبذا تتأسس عملية الصراع يف الوسط االجتماعي. كالقسر ىذه

كتارة أخرل يكوف االختبلؼ اؼبذكور، أحد العوامل اؼبساعدة لعملية التعايش االجتماعي باعتباره ىو اػبيار اغبضارم الوحيد الذم 
. ياراتو التصورية كالفكريةيكفل للمجموع حريتو، كوبًـت اخت

كإمبا ىو احًتاـ االختيار الفكرم الذم التـز بو كل كاحد، . كهبذا فإف السلم االجتماعي، ال يعٍت انطباؽ أفكار كآراء كل اجملتمع
ل التعايش كالعمل على تشكيل ؾبموعة من القواعد كاؼببادئ اليت ربًـت ىذا االختيار، كتسمح عبميع الشرائح كالقول االجتماعية عل

. على قاعدة اؼبشًتؾ األيدلوجي كالوطٍت، مع كجود اختبلؼ يف كجهات النظر، كتباين يف األفكار كاؼبواقف
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: اتمةـــخ

إف ثقافة السلم كالسبلـ كاغبوار البناء اؽبادؼ أصبح ضركرة ملحة جملتمعاتنا العربية كاإلسبلمية من خبلؿ بناء منهاج تربوم سليم 
ظريات اغبديثة كيستفيد من ذبارب الدكؿ اؼبتقدمة يف ىذا اجملاؿ، دكف إنباؿ اؼببادئ اإلسبلمية اليت ذبعل السلم ىادؼ يستند على الن

كاألمن من األكلويات لكي نعيش يف ؾبتمع بعيد عن الفوضى كاالحتجاجات كالعصبيات القاتلة اليت اليت تقضي على التطور 
.   كاالزدىار
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النظام التربوي في الجزائر و إشكالية التربية على القانون الدولي اإلنساني 
 المدية –جامعة يحي فارس / عرابـجي إيمان األستاذة

 

 

  :ملخصال

تربية ك التعليم، كما من كاجب يعلو يف أنبيتو فوؽ إحًتاـ اعبميع غبقوؽ األطفاؿ، ألف ما من أمانة يف عنق العاَف تفوؽ يف قدسيتها اؿ
. ضبايتهم كإحًتاـ حقوقهم ضبايةن ؼبستقبل البشرية بأسرىا

العاَف  كعلى الرغم من أف اجملتمع الدكِف َف يغفل اإلىتماـ بالًتبية كحباجتهم للحماية كالرعاية، إال أننا ما نشاىده يف أكباء عديدة من
. من إنتهاكات حقوؽ األطفاؿ شيء يدعو إُف اغبزف العميق

بيد أف أكثر ىذه اإلنتهاكات كأشدىا خطران على اإلطبلؽ ىي اليت ربدث لؤلطفاؿ من جرٌاء إندالع اغبركب كالنزاعات، كاليت زبٌلف  
. كراءىا أعدادان كبَتة من الضحايا يكوف معظهم من األطفاؿ

ضوع النظاـ الًتبوية يف اعبزائر يف ضوء قواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، ففي الًتبية ك التعليم يف اعبزائر كقد قسمت اؼبداخلة مو 
  تطور منظومة الًتبية ك التعليم يف اعبزائر ك تعريف الًتبية ك مفهومهت كحبث ضباية األطفاؿ من خطر األلغاـ األرضية، كيف اعبزء الثاين

ـ القانوف الدكِف اإلنساين ك ضباية األطفاؿ مت تناكؿ موضوع مفهو

 

مقدمــــة  

تلعب الًتبية ك التعليم  دكرا ىاما يف حياة الشعوب ك يف ربديد مصَتىا ك ربقيق مبوىا االقتصادم ك االجتماعي، بإعتباره أداة فعالة  
ببًت مادم )سيلتها ك ىو موضوع الًتبية ، يقوؿ للتحوؿ اإلجتماعي ، ك مدخبل طبيعيا ألية تنمية قومية فاإلنساف ىو ىدؼ التنمية كك

يف كتابو عن التعليم ك النمو اإلقتصادم يف الدكؿ النامية بعد إستعراضو لدكر التعليم يف الدكؿ اؼبتقدمة مثل أمريكا ك إقبلًتا   473 (
إف . لضركرة  حدا أدىن من التعليم إف أحد الدركس اؼبستفادة من التاريخ ىو أف التنمية اإلقتصادية اغبديثة تتطلب با: كالياباف 

عمليات الًتبية ك التنمية اإلقتصادية ىي عمليات مرتبطة ببعضها البعض ، ك ىي من أىم انشغاالت ك اىتمامات صبيع الدكؿ 
ليات كاألفراد ك اجملتمعات ك اؼبنظمات ك اؽبيئات ك ىي ليست أىدافا يف حد ذاهتا ، بل ىي طرؽ ك أساليب مرتبطة ك متكاملة لعم

. متفاعلة مع بعضها البعض هتدؼ صبيعها إُف رفع مستول معيشة الفرد ك تقدـ اجملتمع 

                                                           

03، ص 1996عاَف الكتب ، القاىرة ،  اإلصالح التربوي في العصر الحديث ،ؿبمد منَت مرسي ،   - 473  
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عرؼ يعرؼ عن الًتبية أهنا العملية اليت تتم دبقتضاىا ترقية اإلنساف ك اجملتمع ك تنمية قدرات األفراد ، ك اكتساهبم للقيم كاألفكار كاَف 
ربدد السياسة الًتبوية الظركؼ كالوسائل كاألىداؼ ك القيم اليت تضمن تلك التنمية  ك استثمارىا  من أجل ربقيق أىداؼ التنمية ، ك

. ليؤدم ىؤالء األفراد الدكر الذم ينتظرىم لتحقيق األىداؼ التنموية 

ليم ، كتكوف ىي إف التوازف بُت التنمية اإلقتصادية ك الًتبوية البد منو ، حيث العوامل اإلجتماعية ك الثقافية تؤثر على الًتبية ك التع
السبب األساسي يف ضعف التعليم عند الطبقات اإلجتماعية الفقَتة ك رفع اؼبستول التعليمي عند الطبقات الغنية ك منو يستوجب 

ك يعمل على إستغبلؿ موارد " عملية التخطيط الًتبوم من اجل التحكم يف عملية التنمية  كىو الذم ينظم األنشطة ك يعُت اغبركة 
إلستغبلؿ األمثل ، ك وبقق التفاعل اؼبتكامل ك اؼبتوازف يف ضوء العبلقات القائمة بُت الًتبية ك التنمية اإلقتصادية كبُت كافة اجملتمع ا
 474" اجملتمع 

إف التنمية اإلقتصادية ىي عمل إقتصادم ك ثقايف ك تربوم متكامل ، فالًتبية ىي اليت تعد ك توفر الرأظباؿ البشرم الذم ياكُف إعداد 
تنفيذ اػبطط التنموية ك كبن نعرؼ الدكر األساسي الذم يلعبو الرأظباؿ البشرم  يف ربقيق التنمية نظرا ؼبا لو من أثار إهبابية على  ك

التنمية ، ألف استغبلؿ الثركات الطبيعية ك االستفادة منها يتوقف على ما يبلكو ىؤالء األفراد من كفاءات ك خربات يكتسبها من 
. خبلؿ الًتبية 

ك منذ فجر التاريخ كاغبرب حدث الـز البشرية يف صبيع العصور، فقد حدثت حركب طاحنة قاست كيبلهتا البشرية على مر األعواـ 
ذبتاح البلداف كتؤَف الشعوب، كتدمر معاَف اغبضارات كالثركات الوطنية، كتزداد قسوهتا جيبلن  -كال تزاؿ -ككانت ىذه اغبركب. كالقركف

  475. التطور اؽبائل يف أسلحة كمعدات الدماربعد جيل بالنظر إُف

كقد حرص اإلنساف منذ القدـ على كضع ضوابط عرفية أك مكتوبة للحركب كالصراعات كالنزاعات اؼبسلحة، حيث كجدت يف صبيع 
بع تكيبكن أف نتاغبضارات العظمى تقريبان منذ الزمن القدًن كالعصور الوسطى، قواعد مقيدة غبق الغرماء يف إغباؽ األذل خبصومهم، 

قوانُت كضعت غبماية بعض الفئات من الناس، يف أياـ اإلغريق كالفرس كالركماف، كيف اؽبند كالصُت القديبة، كيف الدكؿ اإلسبلمية 
مشلت الفئات احملمية النساء كاألطفاؿ كاؼبسنُت، كاؼبقاتلُت اجملردين من السبلح، كاألسرل، كحظرت مهاصبة بعض . كاؼبسيحية
مثل أمكاف العبادة، كمنعت استخداـ الوسائل الغادرة يف القتاؿ، لكن مع تطور كسائل القتاؿ كاخًتاع اؼبدفعية كالبنادؽ األىداؼ 

فقد نشبت حركب بُت جيوش كطنية  476كالذخائر، َف تعد ىذه التقاليد صاغبة للتطبيق، كفشلت يف التوافق مع ىذه الوقائع اعبديدة،
.  كأكثر تدمَتان، تاركةن على أرض اؼبعركة أعدادان ـبيفةن من القتلى كاعبرحى العاجزين كبَتة استعملت فيها أسلحة أحدث

لذلك دعت اغباجة إُف كجود قانوف دكِف ينظم قواعد كأعراؼ اغبرب، كوبكم العبلقات بُت القوات اؼبتحاربة، كيضمن ضباية اؼبدنيُت 
. زاعات اؼبسلحةكاعبرحى كاألسرل، كزبفيف اؼبآسي اليت زبلفها اغبركب كالن

                                                           

122، دار اؼبنهج للنشر ك التوزيع ، عماف ،التخطيط التربوي إطار لمدخل تربوي جديد  أضبد علي اغباج ؿبمد ،   - 474
  

، يناير 29، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، السنة السادسة، العدد حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي اإلنسانيد األنور، العقيد أحم  -475
. 12ص  1993فرباير / 

. 38، ص 5/3/2004، جريدة األىراـ اؼبصرية، اعبمعة ، يدور اإلعالم في التعريف بالقانون اإلنسانى الدولعبد العليم ؿبمد، .د  -476
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كمن ىنا يبكن القوؿ أف حركة تطوير كتقنُت القانوف الدكِف اإلنساين، كما نسميو اآلف، ظهرت يف ستينات القرف التاسع عشر، 
 .لتحسُت أحواؿ اعبرحى يف اغبرب الربية 1864كاقتصرت يف بدايتها على جزئيات من ىذا القانوف، كإتفاقية جنيف األكُف سنة 

ع اغبرب فإف ؿباكلة ربقيق التوازف بُت الضركرات العسكرية كاإلعتبارات اإلنسانية اليت ال بد منها، فقد ظهرت يف كلكن كمع إندال
كإهنا أكؿ اتفاقية غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة من األفراد العسكريُت يف  (أنسنة اغبركب) 1864كقت مبكر نسبيان عاـ 

ينبغي أف تنتزع الرضبة كالشفقة كاإلنسانية من قلوب احملاربُت، كيبكن القوؿ أيضان إف اغبرب كإذا ما دارت اغبركب فانو ال  477،اؼبيداف
كاحملبة كالرضبة  تعٍت التسامح: تعٍت الدمار كاؼبوت كاػبراب كاؼبرض كالتشريد، اإلنسانية: كاإلنسانية ال يلتقياف من حيث اؼبعٌت؛ اغبرب

 . بكل معانيهاكاإلستقرار كاألمن كاإلزدىار كتعٍت اغبياة 

، حُت عقد أكؿ مؤسبر دكِف للسبلـ يف الىام، كأقر عدة اتفاقيات، الثانية منها 1899كاستمر األمر على ىذا اؼبنواؿ حىت سنة  
ت اكاػباصة بقواعد اغبرب الربية تعد أكؿ اتفاقية دكلية حديثة تقنن كتطور جزءان ىامان كمتكامبلن من قانوف اغبرب، كقد مت مراجعة اتفاقي

كاليت ركزت على تنظيم سَت العمليات اغبربية، لضبط استخداـ . 1907كاعتماد اتفاقيات جديدة كذلك يف عاـ  1899الىام لعاـ 
  .السبلح اؼبسموح بو، كحظر أنواع معينة من األسلحة

كاسع، كشن الغارات  إال أف اندالع اغبرب العاؼبية األكُف كما شهدتو من استعماؿ كسائل جديدة للقتاؿ استخدمت على نطاؽ
اعبوية، كالغازات السامة، كاحتجاز عشرات اآلالؼ من األسرل، كقصف اؼبدف، كشف عن اغباجة إُف تطوير اؼببادئ التقليدية لقانوف 

. ليةاغبرب، كلذا فقد قامت اعبماعة الدكلية بعد اغبرب العاؼبية األكُف بسلسلة من احملاكالت إستهدفت ربرًن اغبرب يف العبلقات الدك
بشأف حظر استخداـ الغازات كاألسلحة البيولوجية، ككذلك اتفاقية جنيف ؼبعاملة أسرل  1925كذلك توقيع بركتوكوؿ جنيف لعاـ 

. 1929اغبرب يف عاـ 

إلنساين، بيد أف اغبرب العاؼبية الثانية كما شهدتو من أىواؿ كمآسي ضد اإلنسانية، كانت دبثابة الدفعة  اغباظبة لتطور القانوف الدكِف ا
كجزء من رد فعل اإلنسانية على الفظائع اليت أرتكبت أثناء ىذه اغبرب يف حق  1949حيث مت توقيع اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 

كرغبة من . لذلك فقد جاءت ىذه اإلتفاقيات بقواعد خاصة غبماية ضحايا اغبرب، كمقت البعد اإلنساين لقانوف اغبرب. اؼبدنيُت
التوسع يف ؿبتول اغبد األدىن من القواعد اإلنسانية، فقد مت إقرار بركتوكولُت إضافيُت إلتفاقيات جنيف كذلك يف عاـ اجملتمع الدكِف يف 

يتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، كقد شاع استخداـ ىذه القواعد  (الثاين ).خاص بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية (األكؿ ). 1977
كالذم أصبح يشكل جانبان رئيسان من  (International Humanitarian Law)نساينربت مسمى القانوف الدكِف اإل

.  القانوف الدكِف العاـ

: مفهوم النظام التربوي: أوال 

صبيع  كاإلجراءات اليت تتبعها دكلة ما يف تنظيم كتسيَت شؤكف الًتبية كالتعليم من النظاـ الًتبوم ىو ؾبموعة القواعد كالتنظيمات
كانت  انعكاس الفلسفة الفكرية كاالجتماعية كالسياسية يف أم بلد بغض النظر عما إذا :ظم الًتبوية بصفة عامة كىي اعبوانب كالن

 :العاَف بالعوامل الرئيسية التالية ىذه الفلسفة مصرحا هبا كمعلنا عنها أـ ال كتتأثر النظم الًتبوية يف

                                                           
، اجمللة اعبزائرية القانونية اتفاقية تحسين حال جرحى الجيوش في الميدان، ىل مهدت السبيل للقانون الدولي المعاصرالدكتور عمر سعد اهلل،   - 477

 .   96، ص1993كاالقتصادية كالسياسية، العدد الرابع، 
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 العامل الثقايف اغبضارم 

 العامل السياسي االيديولوجي 

 لعامل الطبيعيا 

كاجتماعية كاقتصادية ك إدارية ؿبلية ك إقليمية كعاؼبية تسعى إُف  فالنظاـ الًتبوم ىو ؿبصلة عدة عناصر كمكونات علمية كسياسية
البشرية كإعداد الفرد  التنمية

 تطور المنظومة التربوية في الجزائر: المطلب الثاني 

كيبكن حصر مراحل  اعبامعات الضخمة كاؼبتطورة، نتقلت عربه من الكتاتيب البدائية إُفاعبزائرية تاريخ طويل، ا إف للمؤسسات الًتبوية
 :ىذه التطورات فيما يلي

 المؤسسات التربوية ما قبل االستعمار الفرنسي :المرحلة األولى

نشاء اؼبساجد كالكتاتيب، مسؤكلية صباعية يتعاكف الكل إل َف تكن ىنالك كزارات ـبتصة بالتعليم خبلؿ ىذه اؼبرحلة، فالتعليم كاف
. اؼبساجد، الكتاتيب، الزكايا : اؼبرحلة كمن أىم مؤسسات ىذه

للجامعة اعبزائرية دبركزه ككثرة حلقاتو  كَف تتكوف خبلؿ ىذه اغبقبة من الزمن جامعة يف اعبزائر، كقد كاف اعبامع الكبَت للعاصمة نواة
األستاذ كتعبَت صريح عن  ينتهي بشهادات، كإمبا كاف ىبتم بإجازة شفوية من عند اغبقبة من الزمن كَف يكن التعليم يف ىذه ،الدراسية

. رضاه

 المؤسسات التربوية في عهد االستعمار الفرنسي :المرحلة الثانية

الفرنسي نتيجة لضخامة األكقاؼ اؼبخصصة لو، كمن أكُف  لقد كاف التعليم دبؤسساتو اؼبختلفة مزدىرا نسبيا قبل دخوؿ االستعمار
األكقاؼ اليت سبوؿ اػبدمات الثقافية كالدينية كاالجتماعية للمسلمُت،  ػبطوات اليت قاـ هبا االستعمار الفرنسي االستيبلء على أمبلؾا

 غالبيتهم فبن بقوا على قيد اغبياة ، كىكذا عملت فرنسا على القضاء على كما استشهد كثَت من علماء الدين كتشتت مشلهم كىاجر
. هبدؼ الفرنسة كالتنصَت إلفقارئر معتمدة التجهيل كاالتعليم يف اعبزا

التعليمي، كارتبط اظبها باسم صبعية العلماء اؼبسلمُت بزعامة عبد  ك استمرت الكتاتيب القرآنية كاؼبساجد كالزكايا تستمر يف دكرىا
. ية يف ـبتلف أكباء اعبزائركاألـ ابن باديس ،ك قد عملت ىذه اعبمعية على بناء مدارس تابعة ؽبا حملاربة اعبهل اغبميد

 المنظومة التربوية في عهد االستقالل: المرحلة الثالثة

التبلميذ الذين بلغوا سن الدراسة، كقد كاف أكؿ  من ؾبموع% 20كانت نسبة االنتساب إُف التعليم غداة االستقبلؿ كانت تقارب 
االبتدائية بنسبة سبع ساعات  ؿ اللغة العربية يف صبيع اؼبدارسازبذت كزارة الًتبية قرارا يقضي بإدخا 1962دخوؿ مدرسي يف أكتوبر 

. يف األسبوع
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الفرنسية كاكبصار التعليم على مناطق ك طبقات دكف  كرثت اعبزائر قلة ىياكل االستقباؿ ك قلة اإلطارات ك مشكلة سيطرت اللغة
اللجنة الوطنية اليت عقدت  كرية اليت ازبذهتا، كمن اإلجراءات الف1962اعبزائرية تعديبلت ـبتلفة منذ  أخرل،فعمدت السلطة

. ك التكنولوجي ديبقراطية التعليم، التعريب، كالتكوين العلمي اعبزأرة،  -1962ديسمرب 15اجتماعها األكؿ يف 

عريبا كامبل بتعريب السنة الثانية االبتدائية ت طبق القرار القاضي1967تطبيق ؾبموع اإلجراءات السنة تلو األخرل، ففي أكتوبر كاستمر

: ك يبكن تلخيص النظاـ الًتبوم اعبزائرم يف فًتتُت

 

:  (1976-1962)الفترة األولى 

 :تربوم يساير متطلبات التنمية، كمن أكلويات ىذه الفًتة مت فيها إدخاؿ ربويبلت تدرهبية سبهيدا لتأسيس نظاـ

 .تعميم التعليم بإقامة منشآت تعليمية كتوسيعها للمناطق النائية -

اجملتمعات كالثقافات اليت ال سبت بصلة للمجتمع اعبزائرم، كما  ة إطارات التعليم أم إزالة آثار العناصر الدخيلة الوافدة منجزأر -
اإلطارات غايتها االعتماد على أبناء الببلد من  نظاـ التعليم كمناىجو كالبعد عن االستعارة من اجملتمعات األخرل، جزأرة يعٍت جزأرة

 .التعليمية حقيق الكفاءةأىل االختصاص لت

 .تكييف مضامُت التعليم اؼبوركثة عن النظاـ التعليمي الفرنسي -

 .التعريب التدرهبي للتعليم -

إباف الدخوؿ اؼبدرسي األكؿ إُف % 20ك قد أدت ىذه التدابَت إُف ارتفاع نسبة اؼبتمدرسُت الذين بلغوا سن الدراسة، إذ قفزت من 
 .يف هناية ىذه اؼبرحلة% 70

 : (2  2-1976)رة الثانية الفت

 بتنظيم الًتبية كالتكوين باعبزائر،كأدخلت إصبلحات على النظاـ لتتماشى ك 1976 أفريل 16اؼبؤرخ يف 35-76ابتدأت بصدكر أمر 
يق كتطب سنوات، قد شرع يف تعميم 9التعليم، كتأمينو ؼبدة  التحوالت االقتصادية كاالجتماعية، كما كرس الطابع اإللزامي كؾبانية

. (اؼبدرسة األساسية) 1981 -1980ابتداء من السنة الدراسية  أحكاـ ىذا األمر

 :تعديبلت تتمثل يف 2004  -2003كقد عرفت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية خبلؿ اؼبوسم الدراسي 

  -2004ة يف ؿبتويات بعض الكتب لنفس السن ، كقد مت تغيَت2004 -2003 تنصيب السنة األكُف من التعليم االبتدائي -
2005  

الفرنسية كلغة أجنبية أكُف، استعماؿ الًتميز العلمي  ، أضيفت إليها اللغة2005-2004تنصيب السنة الثانية من التعليم االبتدائي  -
. استعماؿ الوسائل التعبَتية كاؼبصطلحات العلمية،
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ابتداء من اؼبوسم  (نظاـ األربع سنوات)بومكالًت تنصيب السنة األكُف من التعليم اؼبتوسط يف إطار اإلصبلح التدرهبي -
. اللغة األمازيغية باعتبارىا لغة كطنية ، كظهور2004 -2003الدراسي

 .2006  –2005أما التعليم الثانوم فعرؼ تعديبلت يف ىيكلتو يف سنة 

كالتوجيهات اؼبتضمنة يف ـبطط  اؼبنظومة الًتبوية أما التعليم العاِف فقد عرؼ تعديبلت على ضوء توصيات اللجنة الوطنية إلصبلح
كالبحث العلمي  ، سطرت كزارة التعليم العاِف2002أفريل 20صودؽ عليو يف ؾبلس الوزراء يـو  تطبيق اإلصبلح الًتبوم الذم

حبيث يبثل بنية العليم العاِف  (LMD) للتعليم العاِف إعداد ككضع أرضية إلصبلح شامل2013-2004كهدؼ اسًتاتيجي ؼبرحلة
ىذه البنية حوؿ ثبلثة أطوار للتكوين  اؼبعموؿ هبا يف البلداف االقبلوسكسونية، كاؼبعممة يف البلداف اؼبصنعة،تتمثل مة من البنياتاؼبستلو

 .يتوج كل منها بشهادة جامعية

 (مهنية-أكاديبية)ثبلث سنوات، يتوج بليسانس+الطور األكؿ بكالوريا -

 (مهنية-أكاديبية )ستَتطبسة سنوات، يتوج ماج+ بكالوريا  لطور الثاينا -

 .شباف سنوات، يتوج بدكتوراه+ الطور الثالث بكالوريا  -

الًتبوية قصد التحسُت من اؼبردكد الًتبوم ك الرفع من  ك ال تزاؿ اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية إُف حد اآلف ذبرم تعديبلت على نظمها
  9مستواه 

 www.ingdz.com، نظام التربوي في الجزائربحث حول ال، (18/04/2010)منتدل اؼبهندس اعبزائرم، 1
 www.ahlabaht.com، تطور التعليم و مؤسساتو في الجزائر، (15/04/2010)موقع أحلى حبث،  1

أنبيتها –تطورىا  -الًتبية  مفهومها: ثانيا   

 478:معنى التربية لغة واصطالحا

فإذا أنزلنا عليها اؼباء اىتزت كربت : "كيف القرآف الكرًن، قاؿ تعاُف، "ربا يربو دبعٌت زاد كمبا: "جاء يف لساف العرب البن منظور:  لغة
ك جاء . ، أم مبت كازدادت، كرباه دبعٌت أنشأه، كمبٌى قواه اعبسدية كالعقلية كاػبلقية (5سورة اغبج، اآلية )" كأنبتت من كل زكج هبيج

أَف نربك فينا كليدا كلبث فينا من عمرؾ : "كيف قولو تعاُف".  بتكترل األرض ىامدة فإذا أنزلنا عليها اؼباء اىتزت كر: "يف قولو تعاُف
إشارات إُف ذلك اؼبعٌت اللغوم للًتبية، فهي دبعناىا الواسع تعٍت كل ". كقل رب أرضبهما كما ربياين صغَتة: "كأيضا قولو تعاُف". سنُت

ف عمليات تكوينية أك كراثية، كدبعناىا الضيق تعٍت عملية تساعد على تشكيل عقل الفرد كجسمو كخلقو باستثناء ما قد يتدخل فيو ـ
غرس اؼبعلومات كاؼبهارات اؼبعرفية من خبلؿ مؤسسات أنشئت ؽبذا الغرض كاؼبدارس، كذلك فإف تعريف الًتبية ىبتلف باختبلؼ 

. كجهات النظر كيتعدد حسب اعبوانب كاجملاالت اؼبؤثرة فيها كاؼبتأثرة هبا

تفرض على الفرد فرضا، بل ىي اليت تأيت نتيجة تفاعل عفوم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، أك باألحرل بُت  كالًتبية الصحيحة ىي اليت ال
. التلميذ كاؼبريب اؼباىر

                                                           

 98، ص 2011ائل للنشر ك التوزيع ، عماف ، ، دار ك ، علم اإلجتماع التربويإبراىيم عبد اهلل ناصر / د - 
478
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اليت ترجع إُف أصلها اإلغريقي الذم يعٍت توجيو األكالد حيث تتكوف ىذه الكلمة   Peedagogyكقد يشار إُف الًتبية بالبيداغوجيا 
كتعٍت توجيو كالبيداجوج يعٍت عند اإلغريق اؼبريب، أك اؼبشرؼ على تربية األكالد، كيف   Ogogéكلد ككتعٍت   Paisمن مقطعُت 

الفرد معجم العلـو السلوكية إف الًتبية تعٍت التغَتات اؼبتتابعة اليت ربدث للفرد، كاليت تؤثر يف معرفتو كاذباىاتو كسلوكو، كىي تعٍت مبو 
. ذبا عن النضجالناتج عن اػبربة أكثر من كونو نا

كقد جاء تعريف اليونيسكو يف مؤسبرىا بباريس لكلمة الًتبية إهنا ؾبموع عملية اغبياة االجتماعية اليت عن طريقها يتعلم األفراد 
كاعبماعات داخل ؾبتمعاهتم الوطنية كالدكلية كلصاغبها أف ينموا كبوعي منهم كافة قدراهتم الشخصية كاذباىاهتم كاستعداداهتم 

" ىم كىذه العملية ال تقتصر على أنشطة بعينهاكمعارؼ

: اصطالحا

تنمية الوظائف اعبسمية كالعقلية كاػبلقية كي تبلغ كماؽبا عن طريق التدريب : "يف اللغة كالعلـو أف الًتبية ىي" الصحاح"كرد يف 
". كالتثقيف

ئل تنتقل مع الناشئ من طور إُف طور كمن مرحلة الًتبية ىي عملية ىادفة ؽبا أغراضها كأىدافها كغاياهتا، كىي تقتضي خططا ككسا
. إُف مرحلة أخرل

أما الًتبية باؼبعٌت الواسع، فهي تتضمن كل عملية تساعد على تشكيل عقل الفرد كخلقو كجسمو باستثناء ما قد يتدخل يف ىذا 
: قبد عدة تعريفات للًتبية منها كإذا رجعنا إُف مفكرم الًتبية عرب العصور، فإننا. التشكيل من عمليات تكوينية أك كراثية

. عرفها أفبلطوف بأهنا تدريب الفطرة األكُف للطفل على الفضيلة من خبلؿ اكتسابو العادات اؼبناسبة

فإنو يقوؿ، بأف الًتبية الصحيحة ىي اليت تساعد الفرد على تأدية كاجباتو العامة كاػباصة يف السلم  (1674-1608)أما ميلتوف 
إف اؽبدؼ من الًتبية ىو ربقيق السعادة من خبلؿ غرس الفضائل العقلية : "بة كماىرة، أما توماس االكويٍت، فيقوؿكاغبرب بصورة مناس

". كاػبلقية

، أما بستالوتزم فشبو الًتبية الصحيحة بالشجرة اؼبثمرة، "أف اؽبدؼ من الًتبية ىو ربقيق العمل كتشجيع ركح اعبماعة: "كيرل ىيجل
. جاريةاليت غرست جبانب مياه 

". عملية مستمرة إلعادة بناء اػبربة، هبدؼ توسيع كتعميق مضموهنا االجتماعي: "كيرل جوف ديوم أف الًتبية ىي

فالًتبية عموما تعترب عملية شاملة، تتناكؿ اإلنساف من صبيع جوانبو النفسية كالعقلية كالعاطفية كالشخصية كالسلوكية كطريقة تفكَته 
لو مع اآلخرين، كذلك تناكلو يف البيت كاؼبدرسة كيف كل مكاف يكوف فيو، كللًتبية مفاىيم فردية، كاجتماعية، كأسلوبو يف اغبياة، كتعاـ

. كمثالية

  :التربية بالمعنى الفردي

ىي إعداد الفرد غبياتو اؼبستقبلية، كبذلك فهي تعٌده ؼبواجهة الطبيعة، كما تكشف بذلك عن مواىب الطفل كاستعداداتو الفطرية، 
. ؿ على تنميتها كتفتحها كتغذيتهاكتعم
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: أما بالمعنى االجتماعي

فهي تعلم الفرد كيف يتعامل مع ؾبتمعو كتعلمو خربات ؾبتمعو السابقة، كاغبفاظ على تراثو ألف الًتاث ىو أساس بقاء اجملتمعات،  
م ربرص على سبكُت اجملتمع من التقدـ كتدفعو فاجملتمع الذم ال وبرص على بقاء تراثو مصَته الزكاؿ، كبذلك فالًتبية باؼبعٌت االجتماع

. كبو التطور كاالزدىار

  :وبالمعنى المثالي

فهي تعٍت اغبفاظ على اؼبثل العليا للمجتمع، األخبلقية كاالقتصادية كاإلنسانية النابعة من تاريخ األمة كمن حضارهتا كثقافتها كمن 
. ىا باألمم األخرل، كعبلقات األفراد فيها كغَتىاخرباهتا اؼباضية كمن دينها، كعن طريق تعاملها كعبلقت

اؼبريب كاؼبًتيب كالوسط الذم تتم : عموما فالًتبية ما ىي إال كسيلة للتقدـ البشرم يف كل مكاف كللعملية الًتبوية ثبلثة أطراؼ ىي
قـو على التلقُت، كإمبا ىي مبنية على فيو العملية الًتبوم، كىي عملية ىادفة ال عشوائية، أم أهنا عملية مبو اجتماعي كإنساين ال ت

. التفاعل بُت طرائقها اػباصة للوصوؿ إُف عقل اؼبًتيب كلتوجيهو كتربيتو

يف أما الًتبية دبفهومها اغبديث فتنظر إُف الطفل كنقطة انطبلؽ يف عملية الًتبية اليت ترتبط باغبياة سواء يف بنائها كعملية تربوية أك 
. ية، فالطفل ىو مركز العملية الًتبوية كتنميتو ىي ىدفهانتائجها اؼبعرفية كالسلوؾ

بأهنا تبليغ الشيء إُف كمالو، أك ىي كما يقوؿ احملدثوف تنمية الوظائف : "كلقد أقر ؾبمع اللغة العربية يف مصر تعريف الًتبية
". النفسية بالتمرين حىت تبلغ كماؽبا شيئا فشيئا

قدرات حىت يصبح الفرد صاغبا للحياة، فهي عملية تغذية، كتنشئة، كتنمية جسدية كىي كذلك عملية هتذيب للسلوؾ، كتنمية لل
. كخلقية كعاطفية

كعندما نتكلم عن الًتبية، فنعٍت هبا تلك اليت تعٌود الطفل على التفكَت الصحيح كاغبياة الصحيحة دبا تزكده من معارؼ، كذبارب، 
كده العادات اغبسنة، كذبنبو العادات السيئة، فينشأ قوم اعبسم، حسن اػبلق، تنفع عقلو، كتغذم كجدانو، كتنمي ميولو كمواىبو كتع

. سليم العقل، متزف الشخصية، قادر على أداء رسالتو يف اغبياة

: خصائص مفهوم التربية

. إف الًتبية عملية تكاملية -

. عملية فردية اجتماعية -

. زبتلف باختبلؼ الزماف كاؼبكاف -

. عملية إنسانية -

. ية مستمرةعمل -
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ك يرل توفيق حداد أف الًتبية ىي عملية مستمرة ال وبدىا زمن معُت، كىي سبس كل جوانب حياة الفرد كاجملتمع، كىي أساس صبلح  
البشرية، كىي قوة ىائلة يبكنها القضاء على أمراض النفس كعيوهبا، كأمراض اجملتمع كعيوبو، كلذلك فهي كل مؤسسات اجملتمع 

. ة، كالسجد، كدكر اغبضانةكاألسرة، كاؼبدرس

 

: أىمية التربية 

لقد برزت أنبية الًتبية كقيمتها يف تطوير ىذه الشعوب كتنميتها االجتماعية كاالقتصادية كيف زيادة قدرهتا الذاتية على مواجهة 
ىي عامل ىاـ يف التنمية التحديات اغبضارية اليت تواجهها، كما أهنا أصبحت إسًتاتيجية قومية كربل لكل شعوب العاَف، كالًتبية 

االقتصادية للمجتمعات، كىي عامل ىاـ يف التنمية االجتماعية، كضركرة للتماسك االجتماعي كالوحدة القومية كالوطنية، كىي عامل 
دكر ىاـ  كللًتبية. ىاـ يف إحداث اغبراؾ االجتماعي، كيقصد باغبراؾ االجتماعي يف جانبو اإلهبايب، ترقي األفراد يف السلم االجتماعي

كما أف الًتبية ضركرية لبناء الدكلة . يف ىذا التقدـ كالًتقي ألهنا تزيد من نوعية الفرد كترفع بقيمتو كمقدار ما وبصل منها
. كما أهنا عامل ىاـ يف إحداث التغَت االجتماعي.العصرية،كإرساء الديبقراطية الصحيحة كالتماسك االجتماعي كالوحدة الوطنية

 

 

ون الدولي اإلنساني  القان: ثالثا 

: أوال مفهومو 

اصبة يعرؼ القانوف االنساين الدكِف بأنو ؾبموعة اؼببادئ كالقواعد اليت ربٌد من استخداـ العنف أثناء اؼبنازعات اؼبسلحة أك من اآلثار الن
شخاص اؼبتضررين يف حالة نزاع عن اغبرب ذباه اإلنساف عامة فهو فرع من فركع القانوف الدكِف العاـ غبقوؽ اإلنساف غرضو ضباية األ

مسٌلح كحماية اؼبمتلكات كاألمواؿ اليت ليست ؽبا عبلقة بالعمليات العسكرية  كىو يسعى إُف ضباية السكاف غَت اؼبشًتكُت بصورة 
كِف اإلنساين مباشرة أك الذين كفوا عن االشًتاؾ يف النزاعات اؼبسلحة مثل اعبرحى كالغرقى كأسرل اغبرب كيبكن القوؿ أف القانوف الد

. كتلتها عٌدة إتفاقيات كبرتوكوالت ىامة  1864لسنة " جنيف"إنطلق بإتفاقية 

كتأثر القانوف الدكِف اإلنساين فيما يتعلق حبماية ضحايا اغبركب كأسلوب إدارة القتاؿ بالصكوؾ الدكلية اؽبامة يف ميداف حقوؽ 
األكركبية غبقوؽ االنساف كالعهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية اإلنساف  مثل اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاالتفاقية 

. كذلك تأسيسا على أف اإلنساف وبق لو التمتع حبقوقو اللصيقة بآدميتو ككرامتو البشرية على قدـ اؼبساكاة يف زمن السلم اك زمن اغبرب 

ىبٌوؿ للدكؿ يف حاالت الطوارئ اإلستثنائية اليت هتدد حياة الدكلة  كذبدر اإلشارة اف العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية
.  اغبد من بعض اغبقوؽ لكن شريطة اف يكوف ذلك يف أضيق اغبدكد

كاُف جانب الصكوؾ الدكلية اؼبذكورة فإف القانوف الدكِف اإلنساين اؽبادؼ إُف ضماف معاملة اإلنساف يف صبيع األحواؿ معاملة إنسانية 
دكف أم سبييز ضار يقـو على العنصر اك اللوف اك الدين اك اؼبعتقد اك اعبنس اك اؼبولد اك الثركة اك أم معيار فباثل آخر  قد زمن اغبرب 

الذم يضم االتفاقيات كالربكتوكوالت الدكلية اؼبوضوعة ربت رعاية اللجنة الدكلية للصليب " جنيف"تطور بفضل ما يعرؼ بقانوف 
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الذم يهتم بالنتائج اليت انتهت اليها مؤسبرات السلم اليت " الىام"حبماية ضحايا اغبرب ككذلك بقانوف األضبر كاليت هتتم أساسا 
عقدت يف عاصمة ىوالندا كيتناكؿ أساسا األساليب كالوسائل اغبربية اؼبسموح هبا ككذلك بفضل ؾبهودات األمم اؼبتحدة لضماف 

. من إستخداـ أسلحة معينة لعدـ مراعاهتا إنسانية اإلنساف  إحًتاـ حقوؽ االنساف أثناء النزاعات اؼبسلحة كاغبد

اإلطار القانوني  : ثانيا 

يبكن القوؿ اف القانوف الدكِف اإلنساين يتوفر اليـو على إطار قانوين دكِف ىبتص مثلما سلف اإلشارة اليو اعبله بالصكوؾ الدكلية 
:  كالذم سنتوُف استعراضو كالتاِف " ىامال"كقانوف " جنيف"اؼبنعقدة يف إطار األمم اؼبتحدة كقانوف 

: لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان " جنيف"إتفاقية / 1

كربتوم االتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد األجهزة الصحية ككسائل النقل الصحي كأعواف  1864مٌت توقيع ىذه اإلتفاقية سنة 
لذم يسانبوف يف أعماؿ اإلغاثة كتقدًن اؼبساعدة الصحية دكف سبييز كضبل شارة خاصة اػبدمات الصحية كإحًتاـ اؼبتطوعُت اؼبدنيُت ا

. ىي صليب أضبر على رقعة بيضاء 

.   1866مٌت تطبيق ىذه االتفاقية يف اغبرب النمساكية الركسية سنة 

حوؿ السبلـ إبراـ إتفاقية " الىام" دبؤسبر 1899تقتصر ىذه االتفاقية على العسكريُت اعبرحى يف اؼبيداف الربم فقط لذلك مٌت سنة 
" . جنيف"ؼببلئمة اغبرب البحرية ؼببادئ اتفاقية 

 

.الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان  6 19لعام " جنيف"اتفاقية / 2  

ألف ضحايا اغبرب البحرية  من " برية"متممة كمطٌورة لبلتفاقية األكُف، كظلت اتفاقية  1906جويلية  6ىذه االتفاقية اؼبوقعة يف 
. 1899الثالثة لعاـ " الىام"العسكريُت يتمتعوف  حبماية اتفاقية 

. ايضا كبلغ عدد موادىا ثبلثا كثبلثُت فبا يدؿ على انبية االضافات اعبديدة " اؼبرضى"نطاؽ سابقتها كمشلت  1906ككسعت اتفاقية 
. ىو شرط اؼبعاملة  باؼبثل أك اؼبشاركة اعبماعية كما نصت االتفاقية على شرط لو آثار قانونية ىامة ك

 .كدبوجبو فاف االتفاقية ال تطبق اال بُت االطراؼ اؼبتعاقدة اذا نشبت اغبرب بُت طرفُت اك اكثر 

:   1929لسنة "جنيف "اتفاقيتا /   3 

: كأشبر إتفاقيتُت  1929الديبلوماسي بدعوة من اغبكومة السويسرية سنة " جنيف"إنعقد مؤسبر 

 : 1929جويلية  27اؼبتعلقة بتحسُت حاؿ اعبرحى كاؼبرضى العسكريُت يف اؼبيداف مؤرخة يف " جنيف"اتفاقية -
كاىتمت بالطَتاف الصحي كاالسعاؼ كأقٌرت استخداـ شارتُت إُف  1906مادة كىي صيغة جديدة التفاقية سنة  39كتضم  -

. ألضبرجانب الصليب االضبر كنبا اؽببلؿ االضبر كاالسد كالشمس ا

 . 1929اكت  27ؼبعاملة اسرل اغبرب بتاريخ " جنيف"اتفاقية -
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مادة اىم ما يتصل حبياة األسَت ككفلت لو التمتع خبدمات الدكلة اغبامية بواسطة أعواهنا اؼبتخصصُت  37تناكلت االتفاقية ضمن 
ما أتيح من معلومات عن األسرل ككذلك  خبدمات اللجنة الدكلية للصليب االضبر كما نصت على بعث ككالة أحباث عبمع 

. كتبادؿ األخبار مع أىلهم كذكيهم 

 .لعبت ىذه االتفاقية دكرا كبَتا يف معاعبة أسرل اغبرب العاؼبية الثانية 

  1949اوت  12بتاريخ " جنيف"اتفاقيات /   4

اؼبية الثانية كسبخض اؼبؤسبر عن إبراـ اربع إثر اغبرب الع 1949سنة " جنيف"دعت اغبكومة السويسرية اجملتمع الدكِف إُف مؤسبر دبدينة 
: اتفاقيات ىي اؼبعموؿ هبا حاليا يف النزاعات اؼبسلحة هتدؼ إُف 

كقانوف الىام  كإقرار اتفاقية ثانية غبماية ضحايا اغبرب البحرية من غرقى  1929لسنة " جنيف"مراجعة كتطوير اتفاقييت  -
. كجرحى كمرضى 

لضحايا النزاعات كالفنت الداخلية للدكؿ كذلك لضماف حد أدىن من اؼبعاملة االنسانية بُت  توسيع ؾباالت القانوف االنساين -
 .أطراؼ النزاع الداخلي اؼبسلح 

ضباية اؼبدنيُت ربت االحتبلؿ كزمن اغبرب ضركرة انو مت ألكؿ مرة االىتماـ باؼبدنيُت ربت االحتبلؿ كَف تتمكن الدكؿ من  -
 . 1977اؼبوافقة على صيغ اال سنة 

 

 

   :    (1977)"جنيف"البروتوكوالن اإلضافيان إلتفاقيات /  5

.برتوكوالت 2عدد  1977ك  1974بُت " جبنيف"كضع اؼبؤسبر الديبلوماسي اؼبنعقد   

:  البروتوكول األول  -1

الوطٍت  كتضمن اعتبار حركب التحرير 1949موضوعو ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية كىو متمم  لبلتفاقيات األربعة لسنة 
نزاعا دكليا مسلحا ، ككسع الربكتوكوؿ ؾباؿ اغبماية القانونية للوحدات الصحية كأعواف اػبدمات الطبية اؼبدنية على غرار الوحدات 

. الصحية العسكرية كاعطى تفاصيل عن كسائل النقل الصحي من سيارات كسفن كزكارؽ كطائرات

قاتل كصفة أسَت اغبرب كاىتم بالسكاف اؼبدنيُت كصيانتهم كذبنيبهم تبعات كاعًتؼ الربكتوكوؿ ؼبقاتلي حرب العصابات بصفة اَف
. النزاع اؼبسلح أثناء العمليات العسكرية هبدؼ اغبد من األخطار اليت ربدؽ بالسكاف اؼبدنيُت زمن اغبرب

. االنساينكنٌص الربكتوكوؿ على بعث جهاز لئلضطبلع دبهاـ التحقيق يف حاالت اػبرؽ اعبسيمة للقانوف الدكِف 

: البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية  -2
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عٌرؼ الربكتوكوؿ النزاع غَت الدكِف بأنو نزاع تدكر أحداثو على اقليم أحد األطراؼ اؼبتعاقدة بُت قواتو اؼبسلحة كقوات مسلحة 
ة للدكلة حىت ال يكوف القانوف االنساين مطٌية منشقة أك صباعة نظامية مسلحة اخرل ، كاقٌر مبدأ عدـ التدخل يف الشؤكف الداخلي

. للتدخل يف الشؤكف الداخلية للدكلة 

. كدٌعم الضمانات األساسية لغَت اؼبقاتلُت كتقدًن اػبدمات البلزمة ؼبساعدة األسرل كضماف اغبقوؽ القضائية ؽبم عند تتٌبعهم 

: مثل " جنيف"ية اليت ؽبا عبلقة بقانوف كاُف جانب ىذه اؼبواثيق الدكلية يتعٌُت ذكر بعض اؼبواثيق الدكؿ

. اؼبتعلق حبضر استخداـ بعض القذائف اؼبتفجرة  1868اعبلف ساف بتَتسبورغ لسنة  -

 " .دـ دـ"غبضر الرصاص من نوع  1899اعبلف الىام لسنة  -
 .ؼبنع استخداـ الغازات السامة كاألسلحة اعبرثومية كالبكًتيولوجية  1925لسنة " جنيف"بركتوكوؿ  -
. ؼبنع استخداـ بعض االسلحة التقليدية 1980اقية االمم اؼبتحدة لسنة اتف -

 

 حماية األطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني: رابعا 

لقد أثبتت أحداث القرف العشرين أف اغبركب اؼبعاصرة تستهدؼ اؼبدنيُت بصورة متعمدة، كأصبح اإلعتداء عليهم يف كثَت من األحياف 
عنصران من عناصر اغبرب كاسًتاذبياهتا حيث تؤدم أشكاؿ العنف اليت تتخذىا النزاعات اؼبسلحة حاليان، ككذلك إستعماؿ يشكل 

 479.األسلحة اؼبتطورة يف القتاؿ، إُف الزيادة يف عدد الضحايا بُت السكاف اؼبدنيُت، كخاصة األطفاؿ

نيُت، فتلـز األطراؼ اؼبتعاقدة بضركرة إزباذ التدابَت اؼبناسبة اليت ذبعل اؼبدنيُت إف قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ربرـٌ اإلعتداء على اؼبد
. دبعزؿ عن التأثر بالعمليات اغبربية

، كاليت تعًتؼ حبماية عامة لؤلطفاؿ بإعتبارىم 1949كيبلحظ ذلك يف إتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية اؼبدنيُت كقت اغبرب عاـ 
كؼبا كاف  480.كتعًتؼ ؽبم أيضان حبماية خاصة كردت يف سبع عشرة مادة على األقل. ف يف األعماؿ العدائيةأشخاصان مدنيُت ال يشاركو

، يبثبلف تعبَتان عن التقدـ اؽباـ اغباصل للقانوف الدكِف 1949، كاإلضافياف إلتفاقيات جنيف لعاـ 1977الربكتوكوالف اؼبؤرخاف يف عاـ 
. ة خاصة كمتزايدة ضد آثار األعماؿ العدائيةاإلنساين، فإهنما يبنحاف األطفاؿ ضبام

، كاليت شكلت منعطفان حاظبان يف تاريخ الطفولة، 1989كقد تأكد ىذا األمر مع تبٍت اإلتفاقية الدكلية اػباصة حبقوؽ الطفل يف عاـ 
 481.حيث أصبح ينظر إُف حقوؽ الطفل على أساس أهنا حقوؽ إنسانية كعاؼبية ال يبكن التغاضي عنها

                                                           
مليوف طفل  12مبليُت آخرين، بينما شرد  6مليوف طفل، كأصيب  2قتل حواِف . تشَت اإلحصاءات أنو يف العقد األخَت من القرف العشرين كحده  - 479

. (42ص  ،2  2تقرير وضع األطفال في العالم، اليونيسيف : أنظر يف ذلك )بسبب النزاعات اؼبسلحة 
 .199، ص 1991، دار النهضة العربية، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةعبد العزيز ـبيمر، . د.أ  -480
 ، دراسة مقارنة يف ضوء القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية، ؾبلة اغبقوؽ، العدد الثاين، السنة السابعة كالعشركف،حقوق الطفلـبلد الطراكنو، . د  -481

 .271، ص 2003الكويت، يونيو 
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ية ىي ؾبموعة من الضمانات كاغبصانات الكفيلة بإحًتاـ حقوؽ اإلنساف يف اغبرب كمنها حقوؽ الطفل، كىي ترٌسخ اغبصانة كاغبما
. القانونية كالضمانة الفعلية للتمتع باغبقوؽ

من خطر العمليات  إف تأثَت اغبرب على األطفاؿ قد يكوف مباشران عند اندالع القتاؿ، كمن مث هبب إعماؿ كافة القواعد اليت ربميهم 
. اغبربية كقد يكوف للحرب آثار ؿبتملة، كما يف بقاء أسلحة من ـبلفات اغبرب كاأللغاـ األرضية اليت تتصيد ضحاياىا لسنوات طويلة

 كللحرب تأثَت غَت مباشر على األطفاؿ، فاغبرب تقلل إُف حد كبَت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ، نتيجةن إلغبلؽ اؼبدارس كاؼبستشفيات
كإتبلؼ احملاصيل كتدمَت الطرؽ كضياع اؼبوارد كربطيم القدرات اإلقتصادية لؤلطراؼ اؼبتحاربة، كفقداف األماف كاإلطمئناف كالثقة 

  482.بالنفس، نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو يف زمن اغبرب

كقت اغباِف، فهي تلك الظاىرة اليت إنتشرت يف كثَت إف مشاركة األطفاؿ يف النزاعات اؼبسلحة ىي أشد ظواىرىا، كاليت تثَت القلق يف اؿ
كتربز حالة أخرل وبتاج فيها . من النزاعات حوؿ العاَف، كذلك يف ـبالفة كاضحة كصروبة لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين

يتحوؿ إُف نزاع مستمر تتمثل  الطفل للحماية بشكل خاص، كىي حالة اإلحتبلؿ اغبريب، بوصفو كضعان ناصبان عن النزاع اؼبسلح، كقد
كما ىو الشأف بالنسبة لئلحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسطُت، كاإلحتبلؿ   483خطورتو الكربل يف كجود قوات اإلحتبلؿ بُت السكاف اؼبدنيُت،

كما وبدث من إعتداءات من جانب قوات اإلحتبلؿ على اؼبدنيُت، فإف ذلك هبعل كضع األطفاؿ يف . أمريكي للعراؽ -األقبلو
. األراضي احملتلة، بالغ اػبطورة ليس على حياهتم فقط، بل على حقوقهم كاملة

. حق األطفال في الرعاية والتعليم

يبقى إلتزاـ السلطة القائمة باإلحتبلؿ قائمان طبقان ألحكاـ الئحة الىام، على الرغم من أف أحكاـ الئحة الىام َف تشر إُف ضباية 
كضباية السكاف اؼبدنيُت تعٍت بالضركرة التسليم ؽبم باغبق يف فبارسة حياهتم الطبيعية . كطٍت بطريقة صروبةاؼبواطنُت اؼبدنيُت يف التعليم اؿ

كما أف اإلدارة الطبيعية لؤلقليم من جانب السلطة القائمة باإلحتبلؿ، . كاغبصوؿ على القدر الضركرم كاؼبعتاد من التعليم الوطٍت
كقد حاكؿ اجملتمع الدكِف تقرير ىذا اغبق بصورة  484. كإنتظاـ العمل باؼبؤسسات التعليميةتنطوم على إلتزامو بالعمل على ضماف سَت
كضعت اللجنة الدكلية للصليب األضبر مشركع إتفاقية من أجل ضباية األطفاؿ  1939صروبة خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ، ففي عاـ 

ال أف ىذا اؼبشركع َف يكتب لو اػبركج إُف حيز الوجود بسبب إ. كرعايتهم كتعليمهم يف حالة قياـ نزاع مسلح كيف األراضي احملتلة
فلقد تعرض األطفاؿ األبرياء بسبب حوادث ىذه اغبرب، كبسبب اإلنتهاكات اليت حدثت فيها غبقوؽ . إندالع اغبرب العاؼبية الثانية

تيتم كفقد كالديو كباقي أسرتو الذين يعولونو، فمنهم من . اإلنساف، لكثَت من اآلالـ كاغبوادث احملزنة اليت أكدت دبستقبل الكثَت منهم
كما . كأصبح مشردان ببل عائل كببل مأكل كببل راعي يوجهو كيسعى ؼبصلحتو، كوبرص على أف يناؿ حقو يف التعليم كالتأمُت ؼبستقبلو

 485.تعرض كثَت من األطفاؿ لنفي أك لئلجبار على العمل يف خدمة قوات اإلحتبلؿ

                                                           
، 1998، الطبعة األكُف، دار النهضة العربية، القاىرة، حماية السكان المدنين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحةأبو اػبَت أضبد عطية، . د - 482

 .111ص 
 .يُتحوؿ تعريف األشخاص اؼبدنيُت كالسكاف اؼبدف. 1977من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ  50/ ـ   -483
 .120، ص 1978مرجع سابق  الحق في التعليم والثقافة الوطنية في األراضي المحتلة،صبلح الدين عامر، .د   -484
. 369، مرجع سابق، ص حقوق المدنيين تحت اإلحتالل الحربيؿبي الدين علي عشماكم، .د  - 485
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عبنة الدكلية للصليب األضبر دبحاكالت عديدة من أجل األطفاؿ أثناء اغبرب العاؼبية الثانية، هبدؼ تسهيل كبالرغم من ذلك قامت اؿ
كغداة ىذه اغبرب كاصلت اللجنة الدكلية للصليب األضبر أعماؽبا من أجل كضع أحكاـ بشأف األطفاؿ، كاليت . صبع مشل العبلئبلت

من إتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية اؼبدنيُت، على إشارة  50د انطوت اؼبادة كؽ. 1949أدرجت يف إتفاقية جنيف الرابعة لعاـ 
تكفل دكلة اإلحتبلؿ باإلستعانة بالسلطات الوطنية كاحمللية، حسن : "كأقرت دبا يلي. خاصة لرعاية كتعليم األطفاؿ يف األراضي احملتلة

". تشغيل اؼبنشآت اؼبخصصة لرعاية األطفاؿ كتعليمهم

كطبقان لتلك الفقرة فإف سلطات اإلحتبلؿ تلتـز بالتعاكف مع السلطات الوطنية كاحمللية بتوفَت إدارة جيدة ؽبذه اؼبنشآت، من اؼببلحظ 
كذلك عن طريق مساعدة اؼبسؤكلُت يف ىذه اؼبنشآت يف أداء كاجباهتم كتسهيل قضائهم عبميع احتياجاهتم، دبا ذلك اإلمداد باؼبؤف 

فهي تقـو بتدبَت كل ما ينقصهم من إحتياجات بالتعاكف مع . ة العمل اليت تساعد على إدارة ىذه اؼبنشآتالغذائية كحرية التنقل كحرم
السلطات احمللية، كما تتحمل ىذا اإللتزاـ بأكملو على عاتقها يف حالة عجز السلطات الوطنية أك احمللية عن تقدًن معاكنة يف ىذا 

 486.اجملاؿ

تلقي إلتزامان جديدان على عاتق سلطات اإلحتبلؿ من أجل ضماف حق األطفاؿ يف  50نية من اؼبادة كمن اؼببلحظ أيضان أف الفقرة الثا
تتخذ دكلة اإلحتبلؿ صبيع اػبطوات البلزمة لتسهيل سبييز شخصية األطفاؿ كتسجيل نسبهم، كال هبوز ؽبا بأم : "الرعاية كتنص بأف

". تشكيبلت أك منظمات تابعة ؽبا حاؿ من األحواؿ أف تغَت حالتهم الشخصية، أك تدؾبهم يف

منها، كاليت تقضي بضركرة سبييز شخصية الطفل عن  24إف ىذه الفقرة تعترب إستكماالن للنظاـ الذم كضعتو اإلتفاقية الرابعة يف اؼبادة 
األطفاؿ إُف  كبناءان على ذلك فإف سلطات اإلحتبلؿ وبـر عليها القياـ بضم487.طريق ضبل لوحة لتحقيق الشخصية أك بوسيلة أخرل

. اؼبنظمات العسكرية التابعة ؽبا، أك إجبارىم بطريقة أك بأخرل على التطوع يف ىذه اؼبنظمات أك ما يبثلها

لتقرر بأنو إذا كانت اؼبنشآت احمللية غَت كافية بالغرض، فعلى دكلة اإلحتبلؿ أف تتخذ اإلجراءات  50كتأيت الفقرة الثالثة من اؼبادة 
ًن األطفاؿ الذين تيتموا أك افًتقوا عن كالديهم بسبب اغبرب، كالذين ال يبكن أف تتوفر ؽبم العناية اؼبناسبة بوساطة البلزمة لرعاية كتعل

 488.قريب أك صديق، على أف يكوف ذلك كلما أمكن بوساطة أشخاص من جنسيتهم كلغتهم كدينهم

ليكوف مسؤكالن عن إزباذ صبيع  136طبقان للمادة  على زبصيص قسم من اؼبكتب اؼبنشأ 50كما قضت الفقرة الرابعة من اؼبادة 
اػبطوات البلزمة لتمييز شخصية األطفاؿ الذين يوجد شك حوؿ شخصيتهم كهبب أف تسجل دكمان التفصيبلت اػباصة بوالديهم 

 489.كأقارهبم

ر مبلئمة فيما ىبتص بالغذاء كالعناية على أنو ال يبنع دكلة اإلحتبلؿ تطبيق أم إجراءات أكث 50كأخَتان تقرر الفقرة اػبامسة من اؼبادة 
.  الطبية كاغبماية من آثار اغبرب، فبا يكوف قد طبق قبل اإلحتبلؿ بالنسبة لؤلطفاؿ الذين تقل اعمارىم عن سبع سنوات

                                                           
. 371ؿبي الدين علي عشماكم، مرجع سابق، ص .د   -486
 .147، مرجع سابق، ص ة األطفال في حاالت النزاع المسلححمايساندرا سنجر،    -487

 .373، 372ؿبي الدين علي عشماكم، مرجع سابق، ص .د   -488
منذا بدء أم نزاع يف صبيع حاالت اإلحتبلؿ، ينشئ كل طرؼ من أطراؼ النزاع مكتبان رظبيان لئلستعبلمات، يتلقى "من االتفاقية الرابعة  136/ ـ  -489

 ".ؼبتعلقة باألشخاص احملميُت الذين يوجدكف ربت سلطتوكينقل اؼبعلومات ا
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ضي احملتلة يف من اإلتفاقية الرابعة قد تضمنت بفقراهتا اػبمس كل ما يتعلق حبق األطفاؿ اؼبوجودين يف األرا 50يرل الباحث أف اؼبادة 
من أجل صاٌف األطفاؿ اػباضعُت لسطاهنا يف األراضي  50الرعاية كالتعليم، كأف سلطات اإلحتبلؿ تلتـز بتنفيذ ما جاء يف اؼبادة 

 490.احملتلة

نيد ىو منعها ذبنيد األطفاؿ يف أم منظمة تابعة لقوات اإلحتبلؿ كىذا يهدؼ إُف منع تج 50كيبكن القوؿ أف أىم ما جاء يف اؼبادة 
.  األطفاؿ مثل ما حدث يف اغبرب العاؼبية الثانية

كسبنع قوات اإلحتبلؿ من فبارسة أم ضغوط على كسائل اإلعبلـ أك توزيع منشورات هتدؼ إُف التجنيد التطوعي لؤلطفاؿ، كباإلضافة 
عمل فبكن أف يكوف فوؽ قواىم ألف ىذه اؿ. إُف ذلك يبتد ىذه اػبطر إُف عدـ إلبراط األطفاؿ يف أم عمل تابع لقوات اإلحتبلؿ

. البدنية، أك يعرضهم لئلنفصاؿ عن عائبلهتم

 

: خـاتـمـة

الطفل كائن ضعيف البنياف غَت مكتمل النضج، كىو حباجة إُف من يبنحة األمن كاألماف كيتعهده بالرعاية، كبقدر ما تنجح األمم 
جتماعية كتربيتهم على القيم كاؼبثل العليا بقدر ما تتكوف أجياالن متوزانة كالشعوب يف رعاية أطفاؽبا كإشباع حاجاهتم اؼبادية كالنفسية كاإل

.  قادرة على العمل كاػبلق كاإلبداع

ليت كإنطبلقان من قيم الدين كالضمَت كاألخبلؽ فإف الطفل هبب أف يتمتع بأكرب قدر من اغبماية اليت يستحقها ألنو يبثل مستقبل اإلنسانية ا
. ؿ كالرضبة كالسبلـينبغي أف تقـو على العد

فلم يكن من اؼبقبوؿ أف يناضل اجملتمع . كمن ىذا اؼبنطلق أخذ اجملتمع الدكِف مرحلة الطفولة يف إعتباره عند حبث مسألة حقوؽ الطفل
. الدكِف من أجل تقرير حقوؽ اإلنساف، مث يًتؾ األطفاؿ كىم أضعف أفراد اجملتمع االنساين دكف أف يبنحهم اغبماية كالرعاية

لقد تصدت ىذه الدراسة لبحث موضوع ضباية األطفاؿ يف القانوف الدكِف اإلنساين، كقد رأينا ككبن نتدارس ىذا اؼبوضوع أف الطفل يتمتع ك
، فإنو دبكانة خاصة يف القانوف الدكِف اإلنساين، ألنو باإلضافة إُف اغبقوؽ اليت مت تقريرىا للطفل دبوجب إتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين

. سبتع باغبماية العامة بإعتباره عضوان يف األسرة اإلنسانيةم

 قبد أف القانوف الدكِف اإلنساين قد أىتم يف اآلكنة األخَتة بتقرير ؾبموعة جديدة من اغبقوؽ للطفل فرضتها ضركرة العناية باألطفاؿ يف 
لك كاف عقد اإلتفاقيات الدكلية غبماية حقوؽ الطفل، لذ. ظل تعرض اؼببليُت من أطفاؿ العاَف إُف اإلنباؿ كاإلستغبلؿ يف كقت اغبرب

. دبثابة اغبماية اػباصة ؽبذا الفئة اليت سبثل قطاعان عريضان من العائلة البشرية

ككاف إلتفاقيات ضباية األطفاؿ تأثَتان كبَتان على اؼبستول الدكِف، عرٌب عنو تنامي اإلىتماـ حبقوؽ الطفل من قبل اؼبنظمات الدكلية 
. يبيةكاالقل

: قائمة المراجع 

                                                           
 .374ؿبي الدين علي عشماكم، مرجع سابق، ص . د   -490
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داء المنظمات الغير حكومية في زمن أالتعلم والتدريب والتخطيط على ثر أ
الحرب 

- باتنة–كلية  الحقوق بجامعة الحاج لخضر / قسوري فهيمة . د

 

 

ملخص 

 (ريتشارد انجرام) ىو مبدأ اكثر قبوال ىف الوقت اغباضر" ة االدارة الناجحة تحدد فاعلية المنظم"  أصبح اؼببدأ القائل بأف  

فاؼبنظمات  غَت اغبكومية على اختبلؼ اكجو نشاطها خاصة اؼبتدخلة ألغراض انسانية زمن اغبرب مثل اللجنة الدكلية للصليب 
نوعة لتساعدىا على تسهيل كتنظيم اداء إُف تتبٌت صبلة من األساليب االدارية اؼبت.... األضبر كاؽببلؿ األضبر كمنظمة العفو الدكلية 

اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية، ؼبواجهة ـبتلف التحديات اليت تواجهها خاصة زمن النزاعات اؼبسلحة ، نتيجة لقسوة كمرارة اثار 
اف من القواعد االنسانية الصراع اغبريب على فئة النساء كاالطفاؿ كالشيوخ كاؼبساؼبُت من اؼبصابُت كاعبرحى كغَتىا أم اؼبدنُت ، ذلك 

كضع قواعد تتضمن اعبانب االنساين يف زمن اغبرب كهتدؼ اؼبنظمات غَت اغبكومية بإخراج ىذه الفئات بقدر اؼبستطاع من اآلثار 
.  491اؼبباشرة من الويبلت كاؼبعاناة 

كيرتكز فيها التعلم على تطوير طيط التخك التعلم ، التدريبكتنتظم إدارة اؼبنظمات غَت اغبكومية على اساليب اساسية كىي     
اؼبمارسات كالسياسات كاإلجراءات كأنظمة العمل لتحسُت قدرهتا لتحقيق اىدافها خاصة لتدخل ألغراض انسانية كمنظمة الصليب 

التخطيط  االضبر كاؽببلؿ األضبر نظرا لطبيعتها االنسانية كما يشكلو عمل فريقها ؼبساعد على انقاذ اؼبصابُت كاعبرحي ، كال يقل
. كالتدريب يف درجة االنبية ذلك أهنا تساعد كسب اؼبهارات ألداء االعماؿ اؼبطلوبة كربقيق اىداؼ اؼبنظمة الغَت حكومية

كيقف يف مواجهة ربقيق االدارة اؼبثلى يف اؼبنظمات الغَت حكومية عدة معوقات حالت دكف ربقيق اىدافها خاصة يف عنصر التعليم    
ان عملية التخطيط تعد اىم العمليات التي تقوم بها المنظمات والتي تحدد  أدائها :" ىنت وازبورن  اكدهكىذا ما كالتخطيط 

 492"إلى حد كبير كما انها اكثر العمليات التي تظهر فيها المعوقات االدارية 

ندرس اؼبوضوع من خبلؿ االجابة  ساليب ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية خاصة زمن اغبرب اين تظهر فاعليتهاأكعليو نظرا ألنبية     
: على االشكالية التالية 

                                                           
 .05، ص2012، مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك ،  حماية المدنين في النزاعات الدولية المسلحةبوبكر ـبتار ،   -491
   
دراسة مقارنة لمعوقات ادارة منظمات الخدمات االنسانية في دولة االمارات العربية وسلطنة مد مصطفى عبد ربو،رياض أمُت ضبزاكم ك ؾبدم مح - 

 .44ص  2012، جامعة االمارات العربية كجامعة السلطاف قابوس ،  عمان وكيفية ايجاد الحلول لها
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حكومية في زمن النزاعات المسلحة ؟ الإلى أي مدى يؤثر التعلم والتخطيط والتدريب على عمل وأداء المنظمات غير     

: لئلجابة على ىذه االشكالية اخًتنا اػبطة التالية للدراسة     

مقدمة  

غير الحكومية   مفهوم ادارة المنظمات: أوال 

. تعريف ادارة المنظمات غير الحكومية  -1

االدارة العامة  - أ

االدارة الخاصة أو ادارة االعمال  -ب 

    أىداف اإلدارة  -2

 مقومات االدارة أو وظائفها -3

اساليب ادارة المنظمات غير الحكومية : ثانيا 

. التعلم في ادارة المنظمات غير الحكومية  -1

 .ر الحكومية طبيعة التعلم في المنظمات غي - أ
 المعنيين بالتعلم في المنظمات الغير حكومية - ب

معيقات العملية التعليمية في المنظمات غير الحكومية  -ج

: التدريب في المنظمات غير الحكومية -2

اىمية التدريب    - أ

 مكونات العملية التدريبية  - ب

التخطيط في ادارة المنظمات غير الحكومية  -3
 خطوات التخطيط  - أ

: ستراتيجيمراحل التخطيط  اال - ب

  عوائق التخطيط –ج 

 الخاتمة

. مفهوم ادارة المنظمات غير الحكومية : أوال 
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لقد عرؼ عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية تطورا ىاما يف اآلكنة األخَتة على ـبتلف اؼبستويات خاصة يف ظل التحوالت األمنية     
القضايا اؼبعاصرة اليت ركزت اؼبنظمات الغَت اغبكومية عليها كطورت يف  اػبطَتة اليت تعرفها دكؿ العاَف، اؼبرتبطة باألعماؿ التطوعية يف

اجهزهتا كإدارهتا تبعا للمركنة اليت سبتاز ىذا النوع من اؼبنظمات الدكلية، خاصة بعد اف اكدت مع تصاعد تأكيدات اف االدارة 
الحًتاـ  القانوف الدكِف االنساين كمساندة  17يقة اؼبنظمات غَت اغبكومية اساسية يف زمن النزاعات اؼبسلحة، كىذا ما اكدتو الوث

 1993سبتمرب  18إُف  13العمل االنساين يف اؼبنازعات اؼبسلحة قرار ازبذ دكف تصويت من قبل اؼبؤسبر الربؼباين الدكِف التسعوف 
ة االنسانية الدكلية َف يسمحا بعد أف التنسيق كتدبَت العمل كخطط العمل بُت ـبتلف العاملُت يف ؾباؿ اؼبساعد:... كانبَتا اسراليا 

.  493..."بتلبية االحتياجات اؽبائلة اؼبًتتبة على النزاعات اؼبسلحة بالسرعة كاألنبية الضركرين

كعليو كاف من الضركرم تطوير يف القدرات البلزمة من اجل ادارة جدية للقضايا اليت تستدعي التدخل ألغراض انسانية زمن      
ـبتلف دكؿ العاَف كأثرىا السليب على تدىور الوضع االنساين للمدنُت كالجئُت فبا اظهر انبية االدارة يف اغبركب اليت تشهدىا 

. اؼبنظمات الغَت حكومية يف زمن اغبركب 

. تعريف ادارة المنظمات غير الحكومية  -4

يف ـبتلف القطاعات كىي تنشط يف اف اؼبنظمات الغَت حكومية ال زبتلف من حيث اؽبيكل االدارم عن باقي اؼبنظمات االخرل     
لرفاىية االجتماعية، الصحة كالضماف االجتماعى، اغبقوؽ الثقافية، اغبقوؽ السياسية، اغبقوؽ التعليمية، اغبقوؽ ا: اجملاالت التالية 

بشرية، توليد دخلي، نقل  الدينية، اغبقوؽ البيئية، اغبقوؽ اؼبدنية، اغبقوؽ االقتصادية، حقوؽ االنساف، البنية االساسية، تنمية موارد
 .   494كغَتىا... تكنولوجيا، تقدًن الدعم اؼباُف، مساعدات فنية تشغيلية، علمية

كؽبا نفس الطابع الذايت الذم سبتاز بو أم منظمة من حيث الوظائف كاألساليب االدارية كتتنوع ادارات اؼبنظمات باالعتماد على  
ا، كتعترب االدارة  من اقدـ االنشطة االنسانية تربز من خبلؿ تقدًن اعبهود كالتنسيق ببُت حجم كطبيعة عمل اؼبنظمة كإمكانياهتا كغَته

. االفراد من اجل ربقيق أىداؼ اعبماعة 

ذلك النشاط اؼبوجو كبو التعاكف اؼبستمر كالتنسيق الفعاؿ بُت اعبهود البشرية اؼبختلف العاملة من :" كعليو تعرؼ االدارة باهنا      
.  495ىدؼ معُت بدرجة عالية من الكفاءة اجل ربقيق

. 496"التنبؤ كالتخطيط كالتنظيم كإصدار األكامر كالتنسيق كالرقابة :" كتعرؼ ايضا بأهنا    

                                                           
 .441، 2004عبامعي ، االسكندرية ، ، دار الفكر ا موسوعة القانون الدولي االنسانيكائل انور بندؽ ،   -493
 :بوابة التمويل االصغر :، منشور باؼبوقع االلكًتكين  2010، جامعة القاىرة ،  نحو ادارة اضل للمنظمات غير الحكوميةماجد عبد الفتاح ،   -494

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604  01/07/2014زيارة اؼبوقع بتاريخ 
 .14، ص1، ط 2005، جامعة نايف العربية للعلـو االمنية ، الرياض،  ادارة عمليات االزمات االمنيةسعد بن علي الشهراين ،   -495
مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية ، جامع اغباج ػبضر ، باتنة  ضايا حقوق االنسان،ادارة المنظمات الغير حكومية لقمرايسي ،  ءاظبا  -496

 .59، ص 2011/2012

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604
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ىي عملية التخطيط كازباذ القرارات الصحيحة ك اؼبستمرة، اؼبراقبة كالتحكم دبصادر اؼبؤسسات للوصوؿ إُف :" كتعرؼ ايضا بأهنا    
للمؤسسة،  كذلك من خبلؿ توظيف كتطوير كالسيطرة على اؼبصادر البشرية كاؼبالية كاؼبواد اػباـ كاؼبصادر الفكرية  األىداؼ اؼبرجوة

  .497"كاؼبعنوية

نشاط موجو لعملية اتخاذ القرارات الصحيحة من خالل التعاون بين االفراد من خالل كعليو يبكن اف نعرؼ االدارة باهنا     
.   وتنسيق الجهود لتحقيق االىداف المرجوة اساليب التخطيط والتنظيم

كتتعلق اإلدارة العامة بالسياسات اغبكومية ك تطبيق ىذه السياسات، كلكن ليس ؽبا عبلقة بإدارة اؼبنظمات اػباصة، ك تقـو       
العامة تتعلق بتقدًن خدمات اإلدارة العامة أيضان بتنظيم كتوجيو األفراد داخل اؼبنظمات لتحقيق أىداؼ معينة فبا يعٍت أف اإلدارة 

 .كربقيق أىداؼ صبيع أفراد اجملتمع كليس لفئة معينة من اجملتمع

. كزبتلف اإلدارة العامة عن اإلدارة اػباصة أك إدارة األعماؿ كاليت يغليب عليها ربقيق أىداؼ كمصاٌف شروبة معينة من اجملتمع    

اؼبوضوعة بواسطة االفراد الذين يعملوف يف تعاكف مستمر يف حدكد اؼبؤسسة ىي تنفيذ االعماؿ كالسياسات :  االدارة العامة -أ 
 .الواحدة كاعبهاز اغبكومي العاـ للتوصل إُف ىدؼ أك االىداؼ اؼبوضوعة من طرؼ السلطة السياسية كاالدارية يف الدكلة 

العنصر البشرم لتحقيق اىداؼ معينة من خبلؿ ىي عملية استخراج اؼبوارد من اؼبواد اػباـ : االدارة الخاصة أو ادارة االعمال -ب 
. التنظيم كالتوجيو كتنسيق كتقييم االشخاص ؽبذه االىداؼ 

. كعليو يندرج عمل اؼبنظمات الغَت حكومية يف اطار ادارة االعماؿ أم ادارة خاصة   

    :أىداف اإلدارة -5

: تسعى االدارة لتحقيق اىداؼ اساسية كىي   

 .البشرية من اجل ربقيق اىداؼ اؼبشركع تنمية القدارات كالكفاءات -

 .استخداـ عوامل االنتاج كتنسيقها بافضل الطرؽ حبيث تؤدم إُف اكرب انتاج فبكن كبأقل تكاليف فبكنة -

. 498االرتقاء بالقدرات اؼبعيشية لبلفراد العاملُت يف اؼبشركع كربقيق الرفاىية  -

 مقومات االدارة أو وظائفها -6

: كمية يف سبيل ربقيق اىدافها االنسانية على كظائف تساعدىا كتسهل ادائها كىيتقـو اؼبنظمات غَت اغبك    

كىي االسًتاتيجية اليت تضعها اؼبنظمة من خبلؿ كضع خطط مستقبلية لتحديد اؼبهاـ كاستخداـ اؼبوارد اؼبطلوبة يف : التخطيط  - أ
ؼبتاحة اؼبادية اك البشرية كاخَتا ربديد ربقيق االىداؼ كتعتمد التخطيط على ربديد االحتياجات كربديد االمكانيات ا
 .499اؼبشركعات اؼببلئمة اليت دبوجبها يبكن اشباع االحتياجات احملددة باؼبوارد اؼبتاحة 

                                                           
رة يـو زيا /http://www.sef.ps/forums/multka155622: مقاؿ االدارة العامة الشاملة ، منشور دبوقع اؼبلتقى الًتبوم     -497
01/07/2014. 
 .60أظباء مرايسي ، مرجع سابق، ص  -498

http://www.sef.ps/forums/multka155622/
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كىي الوظيفة اليت تعكس كيف كيفية ربوؿ اؼبنظمة ربقيق اىدافها كتتضمن ربديد اؼبهاـ كذبميعها يف ادارات : التنظيم  - ب
اقد اخذت بعض اؼبنظمات حديثا التخلي عن اؽبيكل التنظيمي التقليدم كاستبدالو هبيكل غَت مًتابط كاقساـ كتوزيع اؼبوارد ؽبا ك

اك مرف كباعطاء اؼبرؤكسُت حرية اكرب يف اختيار برامج عملهم كتنظيم انفسهم يف اقباز اؽبدؼ اك اعادة التنظيم على اساس فرؽ 
 .  500رة نفسهاالعمل اليت تتمتع حبرية أكرب يف مسؤكلياهتا ذباه ادا

ىي قدرة الشخص على التأثَت على اآلخرين كاقناعهم من خبلؿ ما يبتلكو من قدرات كمهاراتن كمواىب خاصة تتيح : القيادة  - ت
 .لو ذلك بغرض ربقيق اىداؼ تفضيلية متفق عليها

ت التصحيحة الضركرية من من خبلؿ متابعة اؼبنظمة كسَتىا يف الطريق الصحيح لتحقيق اىدافها كالتدخل باالجراءا: الرقابة  - ث
طرؼ اؼبدير كاف كانت االذباىات اغبديثة تسعى اِف سبكُت العاملُت كالثقة هبم لرقابة انفسهم كازباذ االجراءات التصحيحة كقت 

.  الضركرة لتخفيف العبء على اؼبدير لقياـ دبهاـ الرقابة

.  اساليب ادارة المنظمات غير الحكومية: ثانيا   

دارة اؼبنظمات غَت اغبكومية ظهرت يف منتصف الثمانينات  من طرؼ اجمللس الدكِف للوكاالت التطوعية يف حنيف إف مفهـو ا     
كاصدر نشرية كانت اساس لبداية نقاش حوؿ مفهـو ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية، كاتسع نطاؽ االىتماـ هبذا اؼبوضوع لدل االكساط 

 THE GLOBAL CITIZEN ؼبواطنة العاؼبية كمنظمات ا CIVIL SOCIETY اجملتمع اؼبدين
ORGANIZATION501   كاالرتبطت ىذه االنبية اساسا بالتدريب كالتعليم، كربتاج اؼبنظمات غَت اغبكومية االدارة يف

:  ثبلث ؾباالت اساسية

 .يف ؾباؿ البناء اؽبيكلي الداخلي كالعمليات  -

اؼبنظمة السيما ذات الطابع التنموم كاليت تكوف على شكل مشاريع يتم الًتكيز يف ىذا اجملاؿ على النشاطات اليت تقـو هبا  -
 كبرامج أك ضببلت أك خدمات 

. 502مؤسسة العبلقة مع الفواعل االخرل -

كعليو ندرس اساليب ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية نظرا ألنبيتها يف ؾباؿ التدخل االنساين ألف قباح اؼبنظمة يف القياـ دبهامها      
 .تكز على مدل ربكمها يف اساليب ادارة ىذه اؼبنظمات الغَت حكومية كىي التعليم كالتخطيط كالتدريب االنسانية ير

. التعلم في ادارة المنظمات غير الحكومية  -4

                                                                                                                                                                                           
 .13ص ، مرجع سابق رياض أمُت ضبزاكم ك ؾبدم ؿبمد مصطفى عبد ربو،  -499
 .61اظباء مرايسي ، مرجع سابق ، ص   -500

1- Helmut Anheier.Marlies.Glasuis and Mary.Kaldor.Global Civil Society.Oxford university press. Oxford.2001 

p22. 
 .64اظباء مراسي ، مرجع سابق، ص   -502
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اف العامل الذم لعب دكرا مهما يف جعل اؼبنظمات الغَت حكومية ربتل اؼبكانة متميزة يف الوقت اغباضر يتمثل يف التطور الكبَت     
خاصة يف ؾباؿ التدخل االنساين زمن اغبرب 503ذم ربقق يف نشاط ىذه اؼبنظمات فقد اصبحت سبارس نشاطها يف ـبتلف اجملاالت اؿ

. كذالك باالعتماد على اساليب التعليم 

 .طبيعة التعلم في المنظمات غير الحكومية  - أ

ترتبط برؤية اؼبنظمة كاؼبهمة كالقيم كالسلوؾ الذم يقـو  التعلم ىو اهباد ؾبموعة معقدة من اؼبمارسات كاالنظمة كالعبلقات اليت    
: عليو كيكوف التعلم فعاال بالنسبة للمنظمات غَت اغبكومية إذا توفر على 

 .استخداـ طرؽ اكثر فاعلية  -

 .اعداد اؼبشاريع كمتطلبات التعلم  -

.     ة على بناء اػبربات االزمة ابتكار الربامج اؼببلئمة للمساعدة من خبلؿ التجارب كاؼبخاطرة كاالبداع كالقدر -

 :كىم  المعنيين بالتعلم في المنظمات الغير حكومية - ب

من خبلؿ اؼبشاركة يف العملية التعليمية كالتفويض الفعاؿ كالتعاكف على مستويات ـبتلفة كىي اؼبستول الداخلي كمع :  الموظفين
. اغبكومات كاؼبنظمات غَت اغبكومية

من خبلؿ الًتكيز على عامل اػبربة كطرؽ التكامل مع اجملاالت االخرل ككيفية ربسُت تأثَتات التكلفة :  المختصين التقنيين الفنيين
 .

. كربديد عوامل اهباد كتبٍت اؼبشاريع اعبيدة مع مراعاة شركط التمويل :المدراء المسيرون 

. ع اؼبتربعُت الرظبيُت الًتكيز على اؼببادئ كالرؤل اليت تستخدـ يف اؼبوفاكضات ـ :مستوى جمع التبرعات 

من خبلؿ ربديد كيف ربسب اػبيارات كاالسًتاتيجيات السياسية عمليا ، كيفية تصنع عبلقات خارجية أكثر فاعلية ككيف  :القادة 
. يبارس التأثَت األفضل كماىي العوامل البيئية اليت كاف ؽبا تأثَتات غَت متوقعة 

. كاالتساؽ بُت اؼبهاـ كاالسًتاتيجية كالتأثَت كربسُت كضع كمصداقية اؼبنظمة  كذلك بتحديد درجة رضا اصحاب اغبصص :المدراء

كترتكز عملية التعلم على العنصر البشرم يتوفر درجات معينة من اؼبعارؼ كاؼبدركات بشكل يضمن فعالية يف ادائو كتكوف      
: ية تبدأ من أعضائها كالًتكيز على عنصرين اؼبنظمة ؽبا قدرة على تطوير معارفها التعليمية ذلك ألف العملية التعليم

الذين هبب اف تتوافر فيهم قدرات أبرزىا ارادة التغيَت كالقيادة كاغبافز ، ازباذ : قدرات اؼبوظفُت كاؼبدراء يف اؼبنظمات  - أ
 .504القرار ، أدارة االداء، التدريب كالتطوير كاالتصاؿ

                                                           
 .105ص  2013، دار اعبامعة اعبديدة ، مصر، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق االنسانؿبمد جاسم ؿبمد اغبماكم ،   -503

1- Britton Bruce . The learning NGO.UK.intrac.july1998.p30. 



  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

354 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ملية التعليمة ألعضاء اؼبنظمة غَت اغبكومية ربديد عناصر تستوجب ع: تطوير عملية التعلم لقدرات اعضاء اؼبنظمة - ب
اساسية كىي ربسُت القدرات الشخصية لؤلعضاء كخلق بيئة تنظيمية تشجع اعضائها لتطوير انفسهم ، ربديد الرؤل 

يل اؼبهارات اؼبشًتكة لكل االعضاء كربديد اؼببادئ كاؼبهارات اليت ينتموف أليها يف اطار فريق التعلم الذم يساعد على ربو
كالتفكَت اعبماعي بُت اعضاء اؼبنظمة ، كبناء انظمة تفكَت قائمة على اساس اللغة اؼبشًتكة كاؼبعتقدات الثابتة بُت اعضاء 

 .الفريق 

كيزيد كعي اعضاء اؼبنظمة من خبلؿ عملية التعليمية من خبلؿ استخداـ تقنيات اؼبعلومات كتقنيات اغبفظ للمبادئ يف الذاكرة    
يخ القيم السلوكات االهبابية ، ككذا االطبلع على اػبربات كالتجارب كتكوين نظاـ معلومايت وبدد تقنيات التوثيق كقواعد كترس

. البيانات اليت تعد مرجعا لبلعضاء اؼبوظفُت اعبدد 

يادة قدرهتا التعلمية بشكل  ىو اداة مساعدة يف العملية التعليمة فهي سبكن اؼبنظمات غَت اغبكومية يف ز 505كيكوف عنصر التقييم     

، كالذم يعد مهم جدا شجع على االنفتاح على بعضهم كال يفرؽ بينهم على اساس  506فعاؿ كغالبا ما يتم التقييم كفق االستبياف
. منصبهم كصبلحياهتم فالكل يف مكانة اؼبشاركة

:  معيقات العملية التعليمية في المنظمات غير الحكومية  - ج

: ؼبية يف اؼبنظمات غَت اغبكومية العديد من اؼبعيقات انبها يعيق العملية التع   

 .غياب فضاء التواصل كالوقت الكايف  -

 .اؼبركزية اليت تعطل عملية التعلم يف اؼبنظمة  -

 .غياب الثقافة التنظيمية اليت تعترب التعلم اسلوب اختيارم كثانوم  -

 

: التدريب في المنظمات غير الحكومية -5

ستمرة هتدؼ إُف رفع كفاءة األفراد كتزكيدىم باؼبهارات البلزمة لتمكينهم من أدار األعماؿ اؼبطلوبة منهم ىو عملية منظمة ـ     
، يعمل التدريب على اكتساب اعضاء مهارات كمعارؼ كتعلم أدكات جديدة فضبل عن أف التغَتات يف مستويات كنظم 507بنجاح 

.   اعبودة تتطلب تدريبا مستمرا 

                                                           
تقرير دليل افيليس ، –ىيبلرم ايبدر : انظر . قييم النظامي لفوائد كنوعية الربنامج اك النتشاط اك اؼبنظمة ككل اؼبراجعة كالت: كالتقييم ىو   -505

 .10ص دكف سنة طبع ،  –مكتب برامج االعبلـ اػبارجي  –، كزارة اػبارجية األمريكية  المنظمات غير الحكومية
على اعضاء اؼبنظمة اك فئات اخرل يتم تعيينها الغراض حبثية كتشمل اقًتاحات لتحسُت األداء عبارة عن استمارة تظم اسئلة توزع : ىو  االستبيان - 506

اظباء مراسي ، : للتفصيل أنظر .كنظرة االعضاء للعمل كغَتىا من االسئلة اليت تتحوؿ إُف بيانات كاحصائيات كمية تساىم يف معرةؼ مستول اؼبنظمة 
. 79مرجع سابق، ص 

،  2008،  01العدد  12، ؾبلة االزىر ؾبلد  مشاكل التدريب االداري في المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ثابت كائل ؿبمد ،  -507
 .04ص 
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اىمية التدريب   - أ

تظهر انبية التدريب يف اؼبنظمات غَت اغبكومية من خبلؿ تنشيط دكر اعضاء اؼبنظمات غَت اغبكومية كربسُت اداء االدارة كفريق ك   
العمل بشكل يتوافق مع نوع كحجم النشاط الذم سبارسو اؼبنظمة، كيكوف التدريب يف اؼبنظمات الغَت اغبكومية الناشطة يف ؾباؿ 

: من خبلؿ التدخل االنساين زمن اغبرب

تنظيم كرشات حقوؽ االنساف كدكرات تدريبية للمجموعات اؼبختلفة تشمل موظفي اػبدمات االجتماعية كاؼبسؤكلُت، كزبصيص  -
دكرات تعليمية كندكات علمية كاعداد اؼبدربُت كالناشطُت اؼبختصُت كاشراكهم يف التوعية كتوضيح اؼبفاىيم كاؼبصطلحات اغبقوقية 

508 . 

مفردات حقوؽ االنساف ضمن اؼبناىج التعليمية للمراحل اؼبدرسية اؼبختلفة حيث اصبحت اؼبنظمات غَت العمل على ادخاؿ  -
اغبكومية من خبلؿ اؼبدربُت تسهم يف تأصيل عمل اؼبؤسسات التعليمية كالًتبوية لتمكينها من اقباز مشركع ادماج مادة حقوؽ 

 .االنساف ضمن اؼبناىج التعليمية

السمعية كالبصرية لتعليم حقوؽ االنساف ؼبا تتميز بو ىذه الوسائل من سرعة االنتشار بالًتكز على  استخداـ كسائل االعبلـ -
. 509الكتب اؼبصورة كااللعاب كالصحف كافامة اؼبؤسبرات كغَتىا

مكونات العملية التدريبية   - ب

: كتنطوم العملية التدريبية على مكونات ـبتلفة تتمثل يف    

. ـبتلف القواعد كالنظريات كالقوانُت اليت تسَت اؼبنظمة يتجلى يف: اؼبكوف اؼبعريف 

. اكتساب كتنمية كتطوير الكيفيات األدائية للقدرات اؼبتاحة اليت تعزز تنمية مهارات اؼبوظفُت كقدراهتم: اؼبكوف اؼبهارم 

ؽبا أك تغيَتىا دبا وبقق أىداؼ التغيَت توفَت اػبربات اؼبباشرة اليت تعمل على امتصاص االفكار كاؼبعتقدات اك تعدم: اؼبكوف االذباىي 
.  510السلوكية اليت سعت إليها العملية التدريبية

: التخطيط في ادارة المنظمات غير الحكومية  -6

اف قباح العمل يف اؼبنظمات غَت اغبكومية كضماف ديبومتها يكوف من خبلؿ عملية التخطيط اليت سبثل طريق هبب اف تسلكو       
العملية اليت توجو النشاطات اليومية اليت تقـو هبا اؼبنظمة ألهنا : قيق اىدافها اؼبنشودة ، كيعرؼ التخطيط بأنو اؼبنظمة من اجل تح

تساعد على ازباذ القرارات كتسمح بتنسيق اؼبعلومات كالنشاطات كما تتيح عملية التخطيط االنتقاؿ باالفكار من اطارىا النظرم إُف 

                                                           
 .110ؿبمد جاسم ؿبمد اغبماكم ، مرجع سابق، ص  -508
 .83اظباء مرايسي ، مرجع سابق، ص   -509
 .83اظباء مرايسي ، مرجع سابق،ص   -510
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لتخطيط االكثر استخداما يف اؼبنظمات غَت اغبكومية ىو التخطيط االسًتاتيجي  فهو ترصبة رسالة االطار العملي التطبيقي كلكن ا
.  511اؼبنظمة إُف اىداؼ كمهاـ يبكن اقبازىا ككضع معايَت ؽبا

ىو خطة عمل شاملة طويلة اؼبدل ربدد أسلوب تنفيذ أنشطة اؼبنظمة لتحقيق ىدؼ طويل اآلجل  والتخطيط اإلستراتيجي    
داـ موارد مادية كبشرية متباينة يف بيئة متغَتة ، كىو عملية التنبؤ باؼبتغَتات اؼبستقبلية اليت تؤثر على أداء اؼبنظمة يف األجل باستخ

الطويل ، مع االىتماـ بتحليل البيئة الداخلية كاػبارجية للمنظمة لبلستفادة من نقاط القول كالتصدم لنقاط الضعف ، كدراسة الفرص 
. 512ىديدات القائمة كاالعتماد على األساليب العلمية يف ازباذ القراراؼبتاحة كالت

تبياف ما الذم هبب اقبازه كتوضيح اػبطوات اليت هبب اتباعها للوصوؿ إُف اىدافها : كوبتاج التخطيط إُف عناصر اساسية ىي      
بدايتو إُف هنايتو خاصة لتدارؾ اؼبستجدات اليت  ككذا زبصيص اؼبوارد اليت ربتاجها كيعترب الوقت ضركرم جدا يف عملية التخطيط من

. تطرأ على االدارة ككل 

ذالك اف التخطيط يعترب حافزا من اجل التفكَت اؼببدع كاستخداـ الصحيح ؼبوارد اؼبنظمة كربديد اؼبسؤكليات كاؼبهاـ كتنسيق العمل    
. كغَتىا....دراؾ للتغلب على العقبات اليت تواجو اؼبنظمةكاعبهود كتسهيل مهمة مراقبة كتقييم نشاطات اؼبنظمة كىبلق الوعي كاال

عبارة عن الطريق الذم يرسم مسبقا ليسلكو اؼبسؤكلُت عند ازباذ القرارت كتنفيذىا للعمل هبا من :" كعليو نعرؼ التخطيط بانو    
. اجل ربقيق اىداؼ اؼبنظمة

 خطوات التخطيط  - أ

:  ا الباحثُت غَت انو يبكن اصباؽبا فيما يليتعتمد التخطيط خطوات اساسية اختلف بشأنو    

 .ألف اؼبنظمة تضع خطط مستقبلية كؽبذا ذبهز ردكد فعلها مع ما تتوقعو مستقببل : التنبؤ  -

 .كىي كظائف اؼبنظمة كاىدافها : تحديد الوظائف الرئيسية  -

السياسات اؼببلئمة اليت ربكم سَت  بتحديد نقاط قوة كضعف كل بديل كبعدىا كضع: وضع البدائل وتقييم البدائل المتاحة  -
 .العلم ذباه ربقيق ىذؼ اؼبشركع

من خبلؿ اػبطط التفصيلية احملددة يف شكل برافبج كقواع كاجراءات بشكل منظم يتيح الفرصة باالنتقاؿ : وضع الخطط الفرعية -
 .من نقطة إُف اخرل بكل سهولة لتفادم تعطيل عمل اؼبنظمة 

من خبلؿ اػبطط التفصيلية يتم ترصبتها يف اطار ارقاـ ربديد االيرادات كالنفقات يف  : تخطيطية اعداد الموازنة التفصيلية ال -
 .صبيع النواحي من اجل ربقيق مهاـ كل مسؤكؿ 

كذالك بوضع تقرير يشمل ابرز معامل اػبطة كاظباء االشخاص اؼبنفذين كاؼبساعدين كبرامج كاالجراءات اليت : اعداد التقرير  -
 .يذ اػبطة كالوقت اؼبطلوب القبازىاستتبع يف تنف

                                                           
 .30ع سابق ، ص ماجد عبد الفتاح ، مرج  -511
 .13/07/2014زيارة بتاريخ  http://www.arado.org.eg: ، منشور دبوقع اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية  مقال الخطيط االسترتيجي  -512

http://www.arado.org.eg/
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كبعد اعداد التقرير البد من متابعة تنفيذ ىذا التقرير كادخاؿ التعديبلت الضركرية البلزمة على : المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة -
 .513اػبطة 

: مراحل التخطيط  االستراتيجي - ب

: مية فهو يعتمد على مراحل اساسية كىي على اساس اف التخطيط االسًتاتيجي ىو اساسي يف اؼبنظمة غَت اغبكو   

 .من خبلؿ ربديد الوقت الكاؼ للعملية كاؼبوارد البلزمة ؽبا كالفئات اؼبستهدفة :  مرحلة االستعداد للتخطيط -

كىنا تنقسم البيئة إُف بيئة خارجية كىي تضم الوضع االقتصادم كاالجتماعي :  مرحلة تحليل البيئة التي تعمل فيو المنظمة -
س كدرجة القيود القانونية اؼبفركضة عليها كاػبلفيات السياسية كالثقافية اليت تؤثر على اػبطة االسًتاتيجية ، أما البيئة كالسيا

الداخلية فهي من خبلؿ البنية الداخلية للمنظمة كنوعية ادائها كاىم اػبربات اليت اكتسبها اعضاؤىا ككيفية تعاملهم مع اؼبعلومات 
 .كيفية االستفادة منها ككضع خطة اسًتاتيجية اؼبؤثرة على الوضع كاليت ربقق االىداؼ اؼبرجوةكاؼبعطيات كمصادرىا ك

 .كىي زبتلف من منظمة ألخرل حسب نشاط اؼبنظمة كؾباؿ عمل :مرحلة تحديد االىداف االستراتجية  -

للمنظمة ككضع ميزانية يف اطار  كخاصة القدرة التمويلية حيث يتم فحص اغباجات اؼبالية ابراز الحاجات والقدرة التنظيمية -
.  514خطة اسًتاتيجية كيتم زبصيص ميزانية كافية كأجهزة كاػبدمات كاؼبوظفُت ػبتلف العمليات من خبلؿ اػبطة

خطط اؼبشركع، خطط صبع : كعليو تتطلب االستدامة أنظمة للتخطيط هبب تنفيذ التخطيط اؼبنتظم على مستويات متعددة    
اليت سبكن أنظمة التخطيط من تنظيم العمل يف . يبية العامة، خطط قصَتة األمد، كخطط طويلة األمدالتربعات، اػبطط التنظ

. 515اؼبنظمة، كاالستجابة لبلحتياجات، كتوقع التحديات

  عوائق التخطيط –ج 

: اف اكثر ما يعيق عملية التخطيط يف اؼبنظمات غَت اغبكومية ذات البعد االنساين يف زمن اغبرب ىو   

 .ثَت السليب لضعف التمويل كعجز االعتمادات اؼبالية للتخطيط التأ -

 .قصور يف التخطيط لعمليات التمويل  -

 .كجود تعقيدات يف نظم الرقابة اغبكومية دبا تؤثر سلبا على عمل اؼبنظمات  -

 .غياب اؼبعلومات الدقيقة عن عملية التخطيط ذلك لن اؼبعطيات اؼبتوفرة ىي اساس عملية التخطيط  -

 .التفاؽ حوؿ ربديد االىداؼ بُت اعضاء اؼبنظمة نفسها دبا يؤثر على عمل اجملموعة كيعيق عملية التخطيط عدـ ا -

                                                           
 .72اظباء مرايسي ، مرجع سابق، ص  -513
   
 .36ماجد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص  - 

-http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital: إنشاء واستدامة منظمة غير حكومية منشور بالموقع االلكتروني مقاؿ   -515
ar/index.html  13/07/2014زيارة بتاريخ. 

http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
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ضعف االعداد اؼبهٍت كالفٍت للقائمُت بعملية التخطيط ذلك اف اساس التخطيط ىو اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبكتسبة يف ؾباؿ ادارة  -
. 516اؼبنظمات غَت اغبكومية 

 

 

الخاتمة   

انو أنظمة إدارة اؼبنظمات غَت اغبكومية تعد األدكات البلزمة لتحديد اؼبسؤكليات الواضحة كاإلجراءات للتعامل  ص مما سبقنخل     
مع كل شيء من اؼباؿ كاؼبوظفُت إُف اؼبشاريع كاعبداكؿ الزمنية ، كذالك من خبلؿ التعلم بكسب اؼبعلومات البلزمة كالتدريب الذم 

ات جديدة كالتخطيط االسًتاتيجي الذم يضمن استدامة اؼبنظمة الغَت حكومية خاصة اذا كانت متدخلة هبدد اؼبهارات كيكسب مهار
يف زمن اغبرب نظرا للطبيعة االنسانية ؽبذه اؼبنظمات، كما تشكلو آساليب االدارة من انبية لضماف ربقيق اؼبنظمة ؽبدافها اؼبرجوة يف 

االدارة بأساليبها يف التدريب كالتخطيط ارتبط دبعيقات حالت دكف قياـ اؼبنظمات  ؾباؿ ضباية حقوؽ االنساف زمن اغبرب ، غَت اف
. بدكرىا على اكمل كجو كما اعاؽ ربقيق اىدافها بالشكل اؼبخطط لو 

: كعليو من الدراسة لبلص عبملة من التوصيات    

 .ا يف التدخل االنساين زمن اغبربتوفَت الوعي البلـز بأنبية عملية االدارة يف اؼبنظمات غَت اغبكومية كخصوصيتو -

 .ربديد برامج من اجل التعلم كالتدريب كالتخطيط كالتوعية بأنبيتها لتحقيق اىداؼ اؼبنظمات غَت اغبكومية  -

صبع االحصائيات البلزمة اليت ربدد اؼبعقيات اليت تواجهها ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية على مستول صبيع الدكؿ، للتحاكر  -
. ة تذليل كل الصعوبات لتسهيل عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية العاملة يف ؾباؿ التدخل االنساين يف زمن اغبربحوؽبا كؿباكؿ

 

:  المراجعقائمة 

: المراجع بالعربية  -

الكتب  

، ؾبلة االزىر ؾبلد  مشاكل التدريب االداري في المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزةثابت كائل ؿبمد ،  -1
. 2008،  01العدد  12

دراسة مقارنة لمعوقات ادارة منظمات الخدمات االنسانية في دولة رياض أمُت ضبزاكم ك ؾبدم ؿبمد مصطفى عبد ربو، -2
. 2012، جامعة االمارات العربية كجامعة السلطاف قابوس ،  االمارات العربية وسلطنة عمان وكيفية ايجاد الحلول لها

. 1، ط 2005، جامعة نايف العربية للعلـو االمنية ، الرياض،  زمات االمنيةادارة عمليات االسعد بن علي الشهراين ،  -3

                                                           
 .43عبد ربو ، مرجع سابق، صرياض امُت ضبزاكم كؾبدم ؿبمد مصطفى   -516
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، دار اعبامعة اعبديدة ، مصر، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق االنسانؿبمد جاسم ؿبمد اغبماكم ،  -4
2013. 

. 2004ية ، ، دار الفكر اعبامعي ، االسكندر موسوعة القانون الدولي االنسانيكائل انور بندؽ ،  -5

: مذكرات 

مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية ، جامع  ادارة المنظمات الغير حكومية لقضايا حقوق االنسان،اظباء مرايسي ،  -1
. 2011/2012اغباج ػبضر ، باتنة 

تيزم ، مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ ، جامعة مولود معمرم  حماية المدنين في النزاعات الدولية المسلحةبوبكر ـبتار ،  -2
. 2012كزك ، 

 

: تقارير 

دكف  –مكتب برامج االعبلـ اػبارجي  –، كزارة اػبارجية األمريكية  تقرير دليل المنظمات غير الحكوميةافيليس ، –ىيبلرم ايبدر 
سنة طبع 

: المواقع االلكترونية 

 : منشور بالموقع االلكتروني  إنشاء واستدامة منظمة غير حكوميةمقاؿ  -1

http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html  13/07/2014زيارة بتاريخ. 

، منشور باؼبوقع االلكًتكين  2010، جامعة القاىرة ،  نحو ادارة اضل للمنظمات غير الحكوميةماجد عبد الفتاح ،  -2
 :االصغر بوابة التمويل :

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604 
 01/07/2014زيارة اؼبوقع بتاريخ 

. 14  /  /1  يـو زيارة /http://www.sef.ps/forums/multka155622:   الًتبوم اؼبلتقى دبوقع منشور ، الشاملة العامة االدارة مقاؿ - 

  بتاريخ زيارة http://www.arado.org.eg:  االدارية للتنمية العربية اؼبنظمة دبوقع منشور ، االسترتيجي الخطيط مقال - 

13/  /  14 .

:  بالفرنسية المراجع -

Helmut Anheier.Marlies.Glasuis and Mary.Kaldor.Global Civil Society.Oxford university press. Oxford.2001. 

Britton Bruce . The learning NGO.UK.intrac.july1998 
  

http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604
http://www.sef.ps/forums/multka155622/
http://www.arado.org.eg/
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لدولي دور المناىج التربوية في الوطن العربي في ترسيخ مبادئ القانون ا"
 "اإلنساني

باتنة    الجزائر  -جامعة / محمد   خشمون . أ

 

 

: ملخص

هتدؼ ىذه اؼبداخلة بالدرجة األكُف، إُف إبراز دكر اؼبناىج الًتبوية يف الوطن العرب يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،     
كالسلوكي فقط، بل أصبحت تربية عقلية كنفسية كثقافية، قبل ذلك أف الًتبية دبفهومها اغبديث، َف تعد تقتصر على اعبانبُت العلمي 

كل شيء، كالشك أف من أبرز أدكرىا ترسيخ أىم اؼببادئ اإلنسانية أثناء عملية تنشئة األطفاؿ، السيما تلك اليت جاءت يف 
حاالت اغبرب كاألسر كما شبو االتفاقيات الدكلية، اليت ربث على احًتاـ اإلنساف كقيمة معنوية حىت يف أحلك الظركؼ كأقصاىا، ؾ
.   ذلك، فاإلنساف يبقى إنسانا كالبد من احًتاـ إنسانيتو، حىت كلو كاف عدكا معتديا أك يف حالة ضعف

 كقد مت التوصل إُف أف جل اؼبناىج الًتبوية يف الوطن العريب، ال تركز بشكل كبَت على القيم اإلنسانية العامة، بقد ما تركز على القيم   
ة كالقومية يف الكثَت من األحياف، كاف كاف ذلك مطلوبا، فبل هبب أف يكوف على حساب تشويو إنسانية الطفل، الذم قد الوطٍت

يصبح ؿباربا يف اؼبستقبل أك سياسيا صاحب قرار يف اغبرب، فكل الذين غَتكا التاريخ اإلنساين كعلموا عليو بصماهتم سواء باػبَت أك 
 يتعلموف، كالشك أف ما تعلموه من قيم حوؿ طبيعتهم اإلنسانية، أثر بشكل كبَت على طريقة تعاملهم بالشر، كانوا ذات يوما أطفاال

ية كال مع اآلخرين، كؽبذا قبد أف اؼبناىج التعليمة كالًتبوية يف الوطن العريب، ال زبصص دركسا ال يف مادة التاريخ كال يف مادة الًتبية مدف
.  ية جنيف األكُف كال الثانية كال حىت باقي الوثائق التارىبية كالربكتوكوالت، من ىذا النوعيف باقي اؼبواد األخرل، حوؿ اتفاؽ

 

: مقدمة

حيث يرل تيعد اؼبعاناة الناصبة عن النزاعات اؼبسلحة، ذبربة من أقسى التجارب التارىبية اؼبشًتكة يف اجملتمع اإلنساين،    
مسبوؽ يف عدد النزاعات اؼبسلحة على امتداد العاَف، كما شهد يف الوقت نفسو تغَتا  الكثَتكف أف القرف العشرين قد شهد ارتفاعا غَت

كدبزيد من التخصيص، شهد النصف الثاين من القرف العشرين تفشيا للنزاعات الداخلية ارتبط يف . ملحوظا يف طبيعة ىذه النزاعات
ية كالسكنية تتحوؿ على كبو متزايد إُف ساحات للقتاؿ يف كإذ أخذت اؼبناطق اغبضر. غالب األحياف بقياـ أك اهنيار دكؿ كطنية

كذلك أصبح األطفاؿ كالشباب . النزاعات الداخلية كاغبركب األىلية، فقد ارتفعت أعداد الضحايا اؼبدنيُت بصورة غَت مسبوقة
بوصفهم معتدين أيضان، يتعرضوف لعنف النزاع اؼبسلح، كيعانوف من آثاره أكثر من أم كقت مضى، ال بوصفهم ضحايا فحسب، بل 

كما يشهد على ذلك ذبنيد األطفاؿ كاستغبلؽبم كمقاتلُت يف عديد من النزاعات اؼبسلحة اليت يشهدىا العاَف، كال شك انو على 
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الرغم بشاعة اغبركب، فاف البشرية َف زبل كعلى مر العصور من دعاة السبلـ كالصاغبُت كاؼبفكرين، الذين كانوا ينادكف ليس فقط 
يف معاناة الضحايا فحسب، بل كانوا ينادكف بوقف اغبركب ككيبلهتا، كمع ىذا فاغبرب َف تتوقف، كال يبر قرف من الزماف حىت بتخف

نشاىد حرائق اغبركب ككيبلتيها شاخصة كجزء من الطبيعة البشرية، كؽبذا كإذا كاف ايقاؼ اغبركب بشكل مطلق حلم يصعب ربقيقو، 
. اك قيد يلجمهاوبكمها  ذه االمور اؼبأساكية على عواىنها كدكف منطق كدكف تنظيمفانو من غَت اؼبمكن اف تًتؾ ق

كالشك أف اؼبدرسة  تلعب دكرا أساسيا يف ترسيخ اؼببادئ األساسية، لؤلخبلؽ اإلنسانية يف شخصية األطفاؿ الذين أكيد سيكوف   
، حيث تعترب اؼبناىج الدراسي ة من أىم األركاف يف العملية التعليمية، كاليت هبب أف ربظى منهم من سيقود العاَف يف اغبركب ذات يـو

كتنبع أنبية اؼبناىج . باىتماـ كبَت من طرؼ متخذم القرار، ألهنا السبيل األساسي للوصوؿ إُف األىداؼ اؼبنشودة من العملية التعليمية
. يف التعامل مع الضعفاء كاؼبساكن حىت كلو كانوا أعداءيف كوهنا الوسيلة اؼبثلى اليت تغذم األجياؿ اؼبستقبلية بأخبلؽ، كنبل الفرساف 

تراـ كؽبذا رباكؿ ىذه اؼبداخلة، ابراز دكر اؼبناىج الًتبوية يف العاَف العريب يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، اليت ربث على اح  
دكر اؼبؤسسات الًتبوية يف تكوين شخصية اإلنساف، مث اغبياة كالكرامة اإلنسانية حىت يف حالة اغبرب كالعداء، كذلك من خبلؿ ابراز 

بلي توضيح أىم مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين، كمقارنتها مع كاقع اؼبناىج الًتبوية يف الوطن العريب، كأخَتا، االشارة إُف الدكر اؼبستق
. اؼبتوقع كاؼبأموؿ منها

 :دور المؤسسات التربوية في تكوين شخصية اإلنسان -1

اؼبعركؼ أف الًتبية نشاط مقصود كعملية اجتماعية ىادفة، كأهنا تستمد مادهتا من اجملتمع الذم توجد فيو؛ إذ إهنا رىينة اجملتمع  من    
بكل ما فيو كمن فيو، من عوامل كمؤثرات كقول كأفراد، كأهنا تستمر مع اإلنساف منذ أف يولد كحىت يبوت؛ لذلك فقد كاف من أىم 

 .اف للحياة، كالعمل على ربقيق تفاعلو كتكيفو اؼبطلوب مع ؾبتمعو الذم يعيش فيو فيؤثر فيو كيتأثر بوكظائفها إعداد اإلنس

كألف ىذا التأثر كالتأثَت، ال يبيكن أف وبصل إال من خبلؿ اؼبؤسسات االجتماعية اؼبتنوعة، اليت تتوُف مهمة تنظيم عبلقة اإلنساف   
يط بو من كائناتو كمكونات؛ فإف العملية الًتبوية مستمرة مع اإلنساف منذ أف  بغَته، كتعمل على ربقيق انسجامو اؼبطلوب مع ما وبي

يولد كحىت يبوت؛ كتتم من خبلؿ اؼبؤسسات الًتبوية االجتماعية اليت تتوُف مهمة تربية اإلنساف، كتكيفو مع ؾبتمعو، كتنمية كعيو 
ية، دبثابة األكساط أك التنظيمات اليت تسعى اجملتمعات إلهبادىا، تبعان كتيعد ىذه اؼبؤسسات الًتبو. اإلهبايب، كإعداده للحياة فيو

قق أىدافها كغاياهتا الًتبوية  .لظركؼ اؼبكاف كالزماف، حىت تنقيل من خبلؽبا ثقافاهتا، كتطور حضاراهتا، كربي

طوؿ حياة اإلنساف، إذ إهنا متعددة كىنا ذبدر اإلشارة إُف أف اؼبؤسسات الًتبوية ال تكوف على مبطو كاحدو، أك كيفيةو كاحدةو   
اؼبكانية كالزمانية كاؼبعيشية، كما فيها من  األشكاؿ، ـبتلفة األمباط، كزبتلف باختبلؼ مراحل عمر اإلنساف كظركؼ ؾبتمعو، كبيئتو 

  .كما زبتلف باختبلؼ نوعية النشاط الًتبوم الذم تتم فبارستو فيها.عوامل كقول

تلك البيئات أك األكساط اليت تيساعد اإلنساف على النمو الشامل ؼبختلف جوانب : "الًتبوية بأهنااؼبؤسسات  كىنا يبكن تعىريف 
 )517(".شخصيتو، كالتفاعل مع من حولو من الكائنات، كالتكيف مع من ما حولو من مكونات

                                                           
)517( - Davies, Don. Communities and Their Schools, New York,NY:McGraw-Hill, 1981 p25. 
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الرفاؽ، إُف جانب دكر العبادة، ككسائل كيبكن القوؿ أنو من أبرز كأىم ىذه اؼبؤسسات الًتبوية يف اجملتمع، األسرة، كاؼبدرسة، كصباعة 
ةو أك اإلعبلـ، كاألندية،كأماكن العمل ككبوىا من اؼبؤسسات اؼبختلفة، اليت تؤثر على تربية اإلنساف، سواءن كاف ذلك التأثَت بطريقةو ميباشر

 ( 518) .ئط االجتماعية اؼبختلفةكمعٌت ىذا أف تربية اإلنساف، ال يبكن أف تتم إال من خبلؿ بعض اؼبؤسسات أك الوسا  غَت مباشر،
كنظران لكثرة ىذه اؼبؤسسات كتنوعها كاختبلؼ أشكاؽبا كأمباطها؛ فقد عىرىؼ اجملتمع عرب تارىبو الطويل عددان من ىذه اؼبؤسسات 

ارية اليت طرأت بُت االجتماعية الًتبوية كالتعليمية اؼبختلفة، اليت كانت نتاجان طبيعيان للعديد من اؼبطالب كالتحديات، كالتغَتات اغبض
بل إف كل مؤسسة من اؼبؤسسات الًتبوية اليت عيرفت يف اجملتمعات العربية إمبا نشأت استجابةن . (519)حُتو كآخر على العاَف العريب

. غباجةو كظركؼو اجتماعيةو معينة، كال شك أف اؼبدرسة تعترب من أىم ىذه اؼبؤسسات كأكثرىا تأثَتا على شخصية الطفل على االطبلؽ

 

:  أىم مبادئ القانون الدولي اإلنساني -2

أف االصل يف العبلقات الدكلية على ما يبدك ىو اغبركب كاالختصاـ كليس الوئاـ : "يشَت البعض اُف حقيقة ـبيفة، كىي
. (1)"كالسبلـ

ككاف اؼبسلموف  كؽبذا كاف دائمان ىناؾ من ينادم، بضركرة تنظيم اغبركب للحد من كيبلهتا، اك على االقل التخفيف منها،
يف طليعة االمم اليت نظمت اغبركب على قواعد الرضبة كاإلنسانية، اذا نظر اؼبسلموف للحرب كضركرة مفركضة، كال يلجأ اُف القتاؿ إال 

بكر  ابوكلعل الوصية اليت اكصى هبا اػبليفة الراشد . لضركرة دفع العدكاف، كال ينبغي االستمرارية يف النزاع اف الحت بوادر السبلـ
ال : ، قائد جيشو اسامة بن زيد، تربز بشكل كاضح اؼببادئ اإلنسانية اليت تشبع هبا اؼبسلموف االكائل، اذ جاء يف الوصيةالصديق

مثمرة، كا شجرة زبونوا كال تغلو كال تغدركا كال سبثلوا كال تقتلوا طفبلن صغَتان كال شيخان كبَتان، كال امرأه كال تعقركا لببل كال ربرفوه كال تقطع
. (1)"كال تذحبوا شاة كال بقرة كال بعَتان اال ؼبأكلة، كسوؼ سبركف باقواـ قد فرغوا انفسهم يف الصوامع فدعوىم ما فرغوا انفسهم لو

قد نادكا بالتخفيف يف كيبلت اغبركب، كلعل  (2)كجان جاك رسو وروفائيل ولككما قبد اف مفكرم عصر النهضة 
. من أكؿ الوثائق اؼبكتوبة يف العصر اغبديث لتنظيم امور اغبرب 1863رب الربية لعاـ الببلغ االمريكي حوؿ قواعد اٌف

عند ابراـ اتفاقية جنيف بتحسُت احواؿ حرجى اغبرب مث بوالدة فكرة الصليب االضبر  1864غَت اف االمر اختلف يف عاـ 
ب غَت اف التنظيمات األكُف لقانوف اغبرب كانت تنصب على اذ قبد امامنا، تنظيمان دكليان كاىتمامان منظمان بامور اغبر. (3)1859عاـ 

 1868انف الذكر السعاؼ اؼبرضى كاعبرحى يف اغبرب الربية اك اعبلف ساف بطرسبورؾ سنة  1864جزيئات معينة كاتفاقية جنيف 
                                                           

(   ) 
 .58ص  2006عامر،حامد، اإلصبلح اجملتمعي أضاءت ثقافية كأضاءت تربوية، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاىرة،  -

- (1) Davies, Don, Family, Community and School Partnerships in the 1990s:The Good News and the Bad (Boston,MA: Institute for Responsive 
Education,1996.p98. 

كلية للصليب االضبر ، دار اؼبستقبل العريب من منشورات اللجنة الداإلنساينكطبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف  اإلنساينؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف  (2)
. 11الدكِف، دكف بياف مكاف الطبع كال زمانو، ص

. 9، دار اؼبستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر الدكِف، صاإلنساينمفيد شهاب، تقدًن لدراسات يف القانوف الدكِف  (3)
، كانظر ايضان طارؽ زيادة االسس التارىبية 24، ص4، دراسات اإلنسافعهد العريب غبقوؽ ، نشأتو كتطوره من منشورات اَفاإلنسافسلم اللغماين، مفهـو حقوؽ  (4)

. كما بعدىا 39، ص4، دراسات اإلنساف، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنسافكالفلسفية غبقوؽ 
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جملمع  1880د سنة بتحرًن بعض انواع الرصاص اك كانت تنصب على تقنينات خاصة اك غَت ملزمة لبعض قواعده كتقنُت اكسفور
. (1)1874القانوف الدكِف اك مشركع اعبلف برككسل سنة 

كاليت اشبرة عن اتفاقيات ظبيت  1907ك 1899كقد تطور االمر بعد انعقاد مؤسبرات الصلح اليت عقدت يف ىولندا عامي 
. (2)قانوف الىام كاليت ركزت على الوسائل السموح هبا يف اثناء العمليات اغبربية

كالربتوكولُت اؼبلحقُت هبذه  1949ىم حدث يف تاريخ البشرية كاف ابراـ اتفاقيات حنيف االربع اؼبربمة يف غَت اف ا
اذ جرل دبوجب ىذه االتفاقيات ربديد االطار العاـ للتنظيم القانوين لقانوف اغبرب كألكؿ مرة تتسع اغبماية لتشمل تنظيم . االتفاقيات

. اكضاع اؼبدنيُت يف زمن اغبرب

ىو ؾبموعة : (3)االتفاقيات االخَتة مع قانوف الىام االساس الذم يتكوف منو القانوف اإلنساين الذم عرفو البعضكتعد 
اؼببادئ كالقواعد اؼبتفق عليها دكليان كاليت هتدؼ اُف اغبد من استخداـ العنف يف كقت النزاعات اؼبسلحة عن طريق ضباية االفراد 

كاؼبرضى كاؼبصابُت كاالسرل كاؼبدنيُت، ككذلك عن طريق جعل العنف . الذين توقفوا عن اؼبشاركة فيهااؼبشًتكُت يف العلميات اغبربية اك 
. يف اؼبعارؾ العسكرية مقتصران على تلك االعماؿ الضركرية لتحقيق اؽبدؼ العسكرم

تشرين / اكتوبر 18مت يف كؽبذا قبد اف جل اىتماـ كاضعي االتفاقية اػباصة باحًتاـ قوانُت كاعراؼ اغبرب الربية اليت ابر
كالبلئحة اؼبلحقة هبا قد انصب على تعريف احملاربُت كمعاعبة موضوع اسرل اغبرب كموضوع اؼبرضى كاعبرحى  1907األكؿ 

كاعبواسيس كاؼبفاكضوف كاتفاقيات االستسبلـ كاتفاقيات اؽبدنة كلكن مع ىذا فاف ىذه االتفاقية قد اشارت اُف اؼبدنيُت من سكاف 
قتل اك  (ب)منعت على كجو النصوص يف الفقرة  23احملتلة فهي يف القسم الثاين يف موضوع العمليات العدكانية غَت اف اؼبادة اؼبناطق 

االعبلف عن نقض حقوؽ كدعاكم مواطٍت  (ج)جرح افراد من الدكلة اؼبعادية اك اعبيش اؼبعادم للجوء اُف الغدر ككذلك منعت الفقرة 
ىا اك عدـ قبوؽبا كيبنع على الطرؼ اؼبتحارب ايضا اكراه مواطٍت الطرؼ اؼبعادم على االشًتاؾ يف عمليات الدكلة اؼبعادية اك تعليق

. اغبرب ضد بلدىم حىت كلو كانوا يف خدمة طرؼ النزاع قبل اندالع اغبرب

كؽ اإلنساف كغبقوؽ كاغبقيقة اف القسم الثالث من البلئحة اؼبتعلقة بقوانُت كاعراؼ اغبرب الربية ىو االىم بالنسبة غبق
. اؼبدنيُت على درجة اػبصوص اذا انصب ذلك القسم على كيفية ادارة اراضي العدك من قبل السلطة العسكرية

على السلطة العسكرية للدكلة احملتلة ربقيق االمن كالنظاـ العاـ كضمانو، مع احًتاـ القوانُت السارية يف  43اذ فرضت اؼبادة 
اجبار سكاف االراضي احملتلة على االدالء دبعلومات اك تقدًن الوالء للقوة اؼبعادية كما حظرت اؼبادة  45ك44الببلد كحظرت اؼبادتُت 

. السلب 47

                                                           
 1999نوفمرب  16  –14العريب الذم انعقد يف القاىرة للفًتة من  ماالقليم بُت االمس كالغد، كرقة عمل قدمت اُف اؼبؤسبر 1949جورج ايب صعب، اتفاقيات جنيف  (1)

، دار اؼبستقبل العريب، منشورات اللجنة الدكلية للصليب اإلنسايندراسات يف القانوف الدكِف  (1999  –1949)دبناسبة االحتفاؿ بالبديل الذىيب التفاقيات جفيف 
. 411االضبر الدكِف، ص

. 84، دار اؼبستقبل، صاإلنساين، جوانب الوحدة كالتمييز، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنسافكالقانوف الدكِف غبقوؽ  اإلنساينلقانوف الدكِف ؿبمد نور فرحاف، تاريخ ا (2)
 .84، دار اؼبستقبل، صاإلنساينكِف ، جوانب الوحدة كالتمييز، دراسات يف القانوف الداإلنسافكالقانوف الدكِف غبقوؽ  اإلنساينؿبمد نور فرحاف، تاريخ القانوف الدكِف  (3)
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احًتاـ شرؼ االسرة، كحياة االشخاص كاؼبلكية اػباصة، "على ضباية حقوؽ اإلنساف عندما اكجبت  46كقد نصت اؼبادة 
. (1)"صادرة اؼبلكية اػباصةككذلك اؼبعتقدات كالشعائر الدينية، كال ذبوز ـ

يف  1948كىذه اغبماية اليت تقررىا ىذه اؼبادة تتطابق مع اغبماية اؼبقررة يف االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر عاـ 
سرة اال"على اف  3فػ  16كنصت اؼبادة " لكل فرد اغبق يف اغبياة كاغبرية كسبلمة شخص"على اف . 3العديد من اؼبواد اذ نصت اؼبادة 

لكل شخص  -1: "على االيت 17، كما نصت اؼبادة "ىي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع كؽبا حق التمتع حبماية اجملتمع كالدكلة
". ال هبوز ذبريد احد من ملكو تعسفان -2. حق التملك دبفرده اك باالشًتاؾ مع غَته

ص اغبق يف حرية التفكَت كالضمَت كالدين كيشمل ىذا لكل شخ"على حرية اؼبعتقدات الدينية بقوؽبا  18كما نصت اؼبادة 
. (2)"اغبق حرية تغيَت ديانتو اك عقيدتو كحرية االعراب عنهما بالتعليم كاؼبمارسة كمراعاهتا سواء اكاف ذلك سران اـ مع اعبماعة

االبادة اعبماعية  كاف من ابرزىا اتفاقية منح (3)كقد صدرت العديد من االتفاقيات لتنظيم شؤكف اؼبنازعات اؼبسلحة
. كاتفاقيات جنيف االربع

كانوف /9يف  (4)ففيما يتعلق باتفاقية منع جريبة االبادة اعبمالية كاؼبعاقبة عليها كاليت اقرت بقرار اعبمعية العامة لبلمم اؼبتحدة
من تلك  2عية بنظر اؼبادة كتعٍت االبادة اعبما 1951/ يناير/كانوف الثاين 12كاصبحت نافذة اؼبفعوؿ يف  1948/ ديسمرب/ األكؿ

: االتفاقية أم االفعاؿ االتية

. قتل اعضاء من اعبماعة -أ

. اغباؽ اذل جسدم اك ركحي خطَت باعضاء من اعبماعة -ب

. اخضاع اعبماعة عمدان لظركؼ معيشية يراد هبا تدمَتىا اؼبادم كليان اك جزئيان  -جػ

. ؿ اعبماعةفرض تدابَت تستهدؼ اغبؤكؿ دكف اقباب االطفاؿ داخ -د

. نقل اطفاؿ من اعبماعة عنوة اُف صباعة اخرل -ىػ

: كقد نصت اؼبادة الثالثة من تلك االتفاقية على اف يعاقب على االفعاؿ التالية

. االبادة اعبماعية -أ

. التأمر على ارتكاب االبادة اعبماعية -ب

                                                           
، النصوص الرظبية لبلتفاقيات كالدكؿ اؼبصرفة كاؼبوقعة اصدار بعثت اللجنة الدكلية اإلنساينشريف عتلم كؿبمد ماىر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانوف الدكِف   (1)

. 7، ص2002للصليب االضبر بالقاىرة، 
. 2003اصدارات االمم اؼبتحدة لعاـ  2صحيفة الوقائع رقم  اإلنسافالشرعة الدكلية غبقوؽ  اإلنساف حقوؽ: تراجع ىذه اؼبواد يف كراس (2)
كاتفاقية بشأف حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة  1907 1ت/اكتوبر/18من ىذه االتفاقيات اتفاقية حوؿ حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة يف اغبرب الربية الىام يف  (3)

، ككذلك بركتوكوؿ بشأف حظر استعماؿ الغازات اػبانقة كالسامة اك ما يشاهبها 1907/ 1ت/اكتوبر 18يف زمن اغبرب الربية الىام يف  كاالشخاص احملايدين
. 1925حزيراف / يونيو/17كالوسائل اعبرثومية يف اغبرب جنيف 

 .(3.د)الف  260اؼبرقم  (4)
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. التحريض اؼبباشر كالعلٍت على ارتكاب االبادة اعبماعية -جػ

. ة ارتكاب االبادة اعبماعيةؿباكؿ -د

. االشًتاؾ يف االبادة اعبماعية -ىػ

فبا تعد من االتفاقيات اليت تدخل . (1)كمن اؼبلفت للنظر اف ىذه االتفاقية قد اعدت للسرياف يف كقت السلم كزمن اغبرب
فقط على االفراد بل كحىت على حكاـ  ضمن اؼبيداف اؼبشًتؾ للقانوف الدكِف اإلنساين، كقانوف حقوؽ اإلنساف كىي تقرر العقوبة ليس

. (3)كما اف تلك االتفاقية ال تعد جرائم االبادة اعبماعية من اعبرائم السياسية (2)الدستوريُت كاؼبوظفُت العامُت

كلعل اىم ما يلفت االنتباه يف . فاهنا قد اكردت تنظيمات شاملة لفًتات اغبرب (4)كاذا انتقلنا اُف اتفاقيات جنيف االربع
اؼبشًتكة يف صبيع ىذه االتفاقيات غبماية  3ق االتفاقيات ىو اصرارىا صبيعان على ضباية حقوؽ اإلنساف فبا حدا هبا لوضع اؼبادة ىذ

افراد القوات اؼبسلحة "االشخاص الدين ال يشًتكوف يف االعماؿ العدائية اك الذين ال يشًتكوف مباشرة يف االعماؿ العدائية دبن فيهم 
ىم السبلح، كاالشخاص العاجزكف عن القتاؿ بسبب اؼبرض اك اعبرح اك االحتجاز اك الم سبب اخر، يعاملوف يف الذين القوا عن

صبيع االحواؿ معامل انسانية، دكف أم سبييز ضار يقـو على العدك اك اللوف، اك الدين اك اؼبعتقد اك اعبنس اك اؼبولد اك الثركة اك أم 
". معيار اخر

النسبة لبلشخاص الذين ال يشًتكوف مباشرة يف النشاطات العدائية، االعماؿ التالية كتبقى ؿبظورة كقد حظرت االتفاقيات ب
: يف صبيع االكقات كاالماكن

. االعتداء على اغبياة كالسبلمة اؼبدنية، كخاصة القتل جبميع اشكالو كالتشوية كاؼبعاملة القاسية كالتعذيب -أ

. اخذ الرىائن -ب

. كرامة الشخصية، كعلى االخص اؼبعاملة اؼبهينة كاغباطة بالكرامةاالعتداءات على اؿ -جػ

اصدار االحكاـ كتنفيذ العقوبات دكف اجراء ؿباكمة سابقة اماـ ؿبكمة مشكلة تشكيبلن قانونيان كتكفل صبيع الضمانات القضائية  -د
. البلزمة يف نظر الشعوب اؼبتمدنة

عبلـ العاؼبي غبقوؽ اإلنساف يف العديد من موارده فحماية اغبياه كالسبلمة كىذه النصوص تتطابق مع االحكاـ اؼبقررة يف اال
ال : من االعبلف اليت نصت على االيت (5)من االعبلف كما رأينا، كمنع التعذيب مقرر ايضا يف اؼبادة  11البدنية مقررة يف اؼبادة 

كما اف االعراؼ بالكرامة الشخصية، " اك اغباطة بالكرامة يعرض أم اسناف للتعذيب كال للعقوبات اك اؼبعامبلت القاسية اك الوحشية

                                                           
طراؼ اؼبتعاقدة على االبادة اعبماعية، سواء ارتكبت يف اياـ السلم كاثناء اغبرب ىي جريبة دبقتضى القانوف الدكِف تصادؽ اال"كىذا ما قررت اؼبادة األكُف يف االتفاقية  (1)

. كتتعهد دبنعها كاؼبعاقبة عليها
. من االتفاقية 4اؼبادة  (2)
. من االتفاقية كىذا يسمح بتسليم اُف فبن ارتكب تلك اعبرائم اذا طلب ذلك 7اؼبادة  (3)
. 1949/ اب/اغسطس/12التفاقيات مؤرخة يف ىذه ا (4)
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ؼبا كاف االعًتاؼ بالكرامة اؼبتأصلة يف صبيع اعضاء االسرة البشرية "مقرر يف االعبلف العاِف غبقوؽ اإلنساف اذ جاء يف الديباجة ما يأيت 
. كحبقوقهم اؼبتساكية الثابتة ىو اساس اغبرية كالعدؿ كالسبلـ

لكل انساف "اليت نصت على انو  (10)حملاكمة العادلة فهو االخر قد نص عليو االعبلف العاؼبي يف اؼبادة اما ما يتعلق با
ة اغبق على قدـ اؼبساكاة مع االخرين، يف اف تنظر قضيتو اماـ ؿبكمة مستقلة نزيهة نظران عادالن علنيان للفصل يف حقوقو كالتزاماتو، كام

لبلتفاقيات جفيف االربع لوجدنا اف اتفاقية جفيف االكؿ انصبت على موضوع ربسُت حاؿ اعبرحى هتمة جنائية توفق اليو، كلو رجعنا 
. (1)كاؼبرضى بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف

. (2)اما اتفاقية جنيضف الثانية فهي قد عاعبت موضوع جرحى كمرضى كغرقى القوات اؼبسلحة يف البحار

هبب يف صبيع االحواؿ احًتاـ كضباية اعبرحى كاؼبرضى كالغرقى فبن يكونوف " من االتفاقية على االيت (12)كقد نصت اؼبادة 
". يف البحر من افراد القوات اؼبسلحة كغَتىم

القتل : اذا اقًتفت ضد اشخاص ؿبميُت اك فبتلكات ؿبمية باالتفاقية: كقد عدت االتفاقية ـبالفات جسيمة االفعاؿ االتية
نية، دبا يف ذلك التجارب اػباصة بعلم اغبياة تعمد احداث االـ  شديدة اك االضرار اػبطَتة العمد التعذيب اك اؼبعاملة البلنسا

بالسبلمة البدنية اك بالصحة تدمَت اؼبمتلكات اك االستيبلء عليها على نطاؽ كاسع ال تربره الضركرات اغبربية كبطريقة غَت مشركعة 
. (3)كتعسفية

كقد جاءت اؼبادة الثالثة باالحكاـ السابقة بشأف ضباية حقوؽ  (4)اسرل اغبرباما جنيف الثالثة فقد انصبت على معاملة 
معاملة انسانية يف صبيع "من االتفاقية معاملة اسرل اغبرب  13اإلنساف لغَت اؼبشًتكُت يف االعماؿ العسكرية كقد اكجبت اؼبادة 

بب موت اسَت يف عهدهتا، كيعترب انتهاكان جسيما ؽبذه االكقات، كوبضر اف تقًتف الدكلة اغبائزة أم فعل اك انباؿ غَت مشركع يس
االتفاقية، كعلى االخص ال هبوز تعريض أم اسَت حرب للتشويو البدين اك التجارب الطبية اك العلمية من أم نوع كاف فبا ال تربره 

. اؼبعاعبة الطبية لبلسَت اؼبعٍت اك ال يكوف يف مصلحتو

ع االكقات كعلى االخص ضد صبيع اعماؿ العنف اك التهديد كضد السباب كفضوؿ كباؼبثل هبب ضباية اسرل اغبرب يف صبي
السرل اغبرب حق يف احًتاـ اشخاصهم كشرفهم يف صبيع االحواؿ كهبب اف تعامل النساء "على اف  4كقد اكدت اؼبادة " اعبماىَت

ؿ مبلئمة عن اؼبعاملة اليت يلقاىا الرجاؿ كوبتفظ االسَتات بكل االعتبار الواجب عبنسيهن كهبب على أم حاؿ اف يلقُت معاملة ال تق
اسرل اغبرب بكامل اىليتهم اؼبهنية اليت كانت ؽبم عند كقوعهم يف االسر كال هبوز للدكلة اغباجزة تقييد فبارسة اغبقوؽ اليت تكفلها 

الدكلة اليت ربتجر اسرل اغبرب اف  على 15كاكجبت اؼبادة " ىذه االىلية سول يف اقليمها اك خارجو اال بالقدر الذم يقتضية االسر
. تتكفل بانعاشتهم دكف مقابل كتقدًن الرعاية الطبية اليت تتطلبها حالتهم الصحية ؾبانان 

                                                           
. 1949اب اغسطس،  12مؤرخة يف  (1)
. 1949/ اغسطس/ اب/12اتفاقية جنيف الثانية اؼبقررة يف  (2)
تركُت يف العمليات كىي من االتفاقية قد اكدت على ضماف حقوؽ غَت اؼبش 3من االتفاقية اؼبذكورة البد من االشارة اُف اف اؼبادة  (51)كىذا ما نصت عليو اؼبادة  (3)

. مادة مشًتكة يف االتفاقيات االربع
 .1949/اغسطس/اب/12اؼبؤرخة يف  (4)
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اليت نصت صعلى اف  6كاحكاـ ىذه اؼبادة تتفق كاالحكاـ اؼبقررة يف االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كعلى االخص اؼبادة 
. يعًتؼ يف شخصيتو القانونيةكل انساف اينما كجد اغبق يف اف 

امات االتفاقية الرابعة فهي االىم على االطبلؽ الهنا عاعبت موضوعان مهمان ىو موضوع ضباية االشخاص اؼبدنيُت يف كقت 
 اؼبشًتكة فقد اكردت تلك االتفاقية نصوصان توفر اشكاالن متعددة من اغبماية للمدنيُت 3اغبرب ففضبلن عن اغبكم الوارد يف اؼبادة 

فاؼبادة اػبامسة توجب معاملة االشخاص احملميُت بنسانية حىت كلو كانوا قد اهتموا باعباسوسية اك التخريب اك بنشاطات تضر بامن 
. دكلة االحتبلؿ

اكجبت توفَت ضباية كاحًتاـ خاصُت للجرحى كاؼبرضى  16كما اف اؼبادة . كما اكجبت ضماف حقهم دبحاكمة عادلة
اؽبجـو على اؼبستشفيات اؼبدنية كما  18عرضُت ػبطر كبَت كضبايتهم من السلب كسوء اؼبعاملة كحرمت اؼبادة كالغرقى كاغبوامل كاَف

من العمر الذين افًتقوا عن عوائلهم بسبب  15ازباذ التدابَت الضركرية لضماف عدـ انباؿ االطفاؿ منمن ىم دكف  24اكجبت اؼبادة 
لثالث من القسم األكؿ لبلقرار حبقوؽ احملميُت بل اف بعض مواد ىذا القسم تعد ؾبرد اغبرب كقد خصصت االتفاقية الرابعة الباب ا

: على اف 27اؼبشًتكة فبا يوحي باف اؼبقصود ىو التأكيد كاعطاء تفصيل دباىية اغبماية فقد نصت اؼبادة  3تكرار ؼبا جاء يف اؼبادة 
رفهم كحقوقهم العائلية كعقائدىم الدينية كعاداهتم كتقاليدىم لبلشخاص احملميُت يف صبيع االحواؿ حق االحًتاـ الشخاصهم كش"

كهبب معاملتهم يف صبيع االكقات معاملة انسانية كضبايتهم بشكل خاص ضد صبيع اعماؽبم اك التهديد كضد السباب كفضوؿ 
ُف الدعاره اك ىتك اعبماىَت كهبب ضباية النساء بصفة خاصة ضد أم اعتداء على شرفهن كال سيما ضد االغتصاب كاالكراه ع

كمع مراعاة االحكاـ اؼبتعلقة باغبالة الصحية كالسن كاعبنس، يعامل صبيع االشخاص احملميُت دكف أم سبييز ضار على اساس . عرضهن
ركرية العنصر اك الدين اك االراء السياسية على اف الطراؼ النزاع اف تتخذ ازاء اشخاص احملميُت تدابَت اؼبراقبة اك االمن اليت تكوف ض

. (1)بسبب اغبرب

على حظر فبارسة أم اكراه بدين اك معنوم ازاء االشخاص احملميُت خصوصان هبدؼ اغبصوؿ على  31كنصت اؼبادة 
صبيع التدابَت اليت من شأهنا اف تسبب معاناة بدنية اك اباذة لبلشخاص احملميُت " 32كربظر اؼبادة . معلومات منهم اك من غَتىم

ا كال يقتصر ىذا اغبظر على القتل اك التعذيب اك العقوبات البدنية اك التشوية كالتجارب الطبية كالعلمية اليت ال اؼبوجودين ربت سلطتو
تقتضيها اؼبعاعبة الطبية للشخص احملمي كحسب كلكنو يشمل ايضان أم اعماؿ كحشية اخرل سواء قاـ هبا ككبلء مدنيوف اك ككبلء 

. عسكريوف

هبوز معاقبة أم شخص ؿبمي عن ـبالفة َف يقًتفها شخصيان كربظر العقوبات اعبماعية كباؼبثل ال : "بانو 37كقررت اؼبادة 
 35صبيع تدابَت التهديد اك االرىاب كالسلب ؿبظور كربظر تدابَت االقتصاص من االشخاص احملميُت كفبتلكاهتم كقد اكدت اؼبادة 

. (1)منو 13كؽ اإلنساف يف اؼبادة على حق التنقل كىو من حقوؽ اؼبقررة يف االعبلف العاؼبي غبق

                                                           
. اإلنسافمن االعبلف العاؼبي غبقوؽ  2، 1قارف ذلك باحكاـ اؼبواد  (1)
وبق لكل فرد اف يغادر اية ببلد فيما . 2. كد كل دكلةلكل فرد حرية التنقل كاختيار ؿبل اقامتو داخل حد. 1" اإلنسافمن االعبلف العاؼبي غبقوؽ  13تنص اؼبادة  (1)

". ذلك بلده كما وبق لو العودة اليو
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على حقوؽ االجانب كعلى االخص مفي اغبصوؿ على امدادات االغاثة كالعبلج الطيب كالسماح ؽبم  38كاكدت اؼبادة 
دبمارسة عقائدىم الدينية كاغبصوؿ على اؼبعاكنة الركحية من رجاؿ دينهم كاالىم يف ىذه اؼبادة اهنا اقرت دبعاملة تفضيلية لذكم 

. (2)تياجات اػباصةاالح

على اغبق بالعمل كلكنو خاص باالشخاص احملميُت الذين فقدكا بسبب اغبرب عملهم الذم  39كقد نصت اؼبادة 
من االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف قد نصت على ىذا اغبق بشكل مطلق اذ نصت الفقرة االكُف  23يتكسبوف منو يف حُت اف اؼبادة 

" لكل شخص اغبق يف العمل كلو حرية اختياره بشركط عادلة مرضية كما اف لو حق اغبماية من البطالة"من تلك اؼبادة على ما يأيت 
النقل اعبربم اعبماعي اك  49امر تدابَت اؼبراقبة اك فرض االقامة اعبربية اك االعتقاؿ كما حظرت اؼبادة  41،43كقد نظمت اؼبواد 

 51حملتلة اُف اراضي دكلة االحتبلؿ اك اُف اراضي أم دكلة اخرل كما منعت اؼبادة الفردم لبلشخاص احملميُت اك نفيهم من االراضي ا
ارغاـ االشخاص احملميُت على اػبدمة يف يالقوات اؼبسلحة يف دكلة االحتبلؿ كنظمت اؼبادة نفسها موضوع عدـ جواز ارغاـ 

بتة اك منقولة تتعلق بافراد اك صباعات اك تدمَت أم فبتلكات خاصة ثا 53االشخاص احملميُت على العمل كما حظرت اؼبادة 
. بالسلطات العامة اك اؼبنظمات االجتماعية اك التعاكنية اال اذا كانت العمليات اغبربية تقتضي حتما ىذا التدبَت

تل من كهبرم التأكيد على اف القانوف الدكِف اإلنساين ىو قانوف نشأ على مبادئ اساسية انبها مبدأ الفركسية الذم يبنع اؼبقا
االجهاز على جريح اك اسَت اك مهاصبة اؼبمتلكات اػباصة لبلشخاص اؼبدنيُت غَت اؼبشاركُت يف العمليات القتالية كعلى مبدأ الضركرة 

الذم يقـو على فكرة قوامها اف استعماؿ اساليب العنف كالقسوة كاػبداع يف اغبرب يقف عند حد قهر العدك كربقيق اؽبدؼ من 
العدك ككسر شوكتو فاذا ما ربقق اؽبدؼ من اغبرب على ىذا النحو امتنع التمادم اك االستمرار يف توجيو االعماؿ اغبرب كىي ىزيبة 

اُف ذبنب اعماؿ القسوة كالوحشية يف القتاؿ خاصة اذا كاف "العدائية ضد الطرؼ االخر ككذلك على مبدأ اإلنسانية الذم يدعو 
. (1)"ؽبدؼ من اغبرباستعماؿ ىذه االساليب ال هبدم يف ربقيق ا

 (التعصب):مبادئ القانون الدولي اإلنساني وواقع المناىج التربوية في الوطن العربي بين الوطنية اإلنسانية -3

أسباب الًتكيج ؼبفاىيم التطرؼ  يف معظم الدكؿ العربية، كانت احد اىم من اؼبعركؼ للجميع اليـو باف اؼبناىج الًتبوية اليت تدرس  
الدراسية، األمر الذم كاف سببا يف صناعة أجياؿ من  دينية متطرفة على زج أفكارىا اػباطئة يف اؼبناىج رصت مؤسساتكالعنف، اذ ح

 .لبلنتحار كقتل األبرياء ربت عناكين مزيفة اؼبتطرؼ، كالذم ربٌوؿ اليـو اُف قنابل موقوتة كمشاريع الشباب

ؿ اليو العاَف عن طريق تغيَت اؼبناىج، قبد اف تلك اؼبناىج العربية، كانت كبدال من مواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي، الذم كص
  520(1).كمازالت تعتمد على مفاىيم معينة تليب رغبات سياسية كدينية متطرفة، على حساب البناء السليم لئلنساف يف تلك الدكؿ

عظم اؼبناىج الًتبوية اليت تدرس يف اؼبدارس العربية بوجو عاـ، كبعد التغيَتات السياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة العربية يبكننا القوؿ، اف ـ  
تتطلب إعادة النظر فيها، كتطويرىا كاستئصاؿ الفكر الفاشي كالظبلمي كالتكفَتم من ىذه اؼبناىج ،كإبداؽبا باؼبفاىيم الديبقراطية 

                                                           
من العمر دبعاملة تفضيلية يعامل هبا رعاية الدكلة  7عشر من العمر كاغبوامل كاالمهات كاالطفاؿ دكف  15هبب اف ينتفع االطفاؿ دكف " 5فقرة  38فقد نصت اؼبادة  (2)

 ".اؼبعنية
 .33 ص 2003ار اؼبستقبل العريب سنة الدكِف، من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر بعثة القاىرة د اإلنساينيل عبد الرضبن االسس االكلية للقانوف اظباع (1) 
 
 .98، ص 2003 الرياض، إبراىيم بن أضبد مسلم، كبو إصبلح اؼبدرسة يف القرف اغبادم كالعشرين، مكتبة الشقرم، غبارثيا -
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الديبقراطي كثقافة حقوؽ اإلنساف كالتعايش اعبديدة، كالتأكيد على اعبانب اإلنساين يف العبلقات االجتماعية، كإحبلؿ الفكر 
السلمي، كاحًتاـ الرأم كالرأم اآلخر، كالتأكيد على بث ركح احملبة كالتسامح داخل اجملتمع، كتقبل الرأم اآلخر كرفض العدكانية 

طالبة بتطوير كالبد من االستجابة للدعوات اَف. كالتعصب بكل أشكالو كصوره، كبشكل خاص التعصب الديٍت كالطائفي كالقومي
جي اؼبناىج الدراسية يف العاَف العريب كفق نظرة شاملة للمتغَتات الدكلية، كمن اجل تلبية االحتياجات التنموية كمواكبة التقدـ التكنولو

 521(2).كالعلمي
قبد اف معطم كزارات  اف قضية اؼبناىج الدراسية قضية مهمة يف ربقيق األمن كاالستقرار كإشاعة مفاىيم التعايش كالتسامح كمن ىنا  

 الًتبية ككزارات التعليم العاِف يف معظم الدكؿ العربية، تقـو بإدخاؿ مناىج جديدة يف العملية الًتبوية كإضافة دركس معينة إُف مراحل
م كالعلمي، دراسية كإحداث تغيَتات اؽبدؼ منها تطوير الفلسفة الًتبوية اليت هبب اف تواكب حالة التغيَت كسباشي التطور التكنولوج

ية الذم توصلت إليو دكؿ العاَف يف صبيع ؾباالت اغبياة دبا يتبلءـ مع القيم كاؼبفاىيم الديبقراطية اعبديدة، كيتناسب مع اؼبنظومة القيم
 .للمجتمع

كية كاعبامعات، كضركرة كلقد ازدادت اغباجة إُف مستلزمات التغيَت يف اؼبناىج الًتبوية اليت يتم تدريسها يف مدارسنا االبتدائية كالثاف   
العامة كمفاىيم  إدخاؿ مفاىيم جديدة يف التعليم، كحقوؽ اإلنساف كاجملتمع اؼبدين، كسبكُت اؼبرأة كحقوؽ األقليات كاغبريات 

يقة الديبقراطية، كلكي تتمكن اؼبؤسسة الًتبوية من القياـ بواجبها يف بناء جيل وبمل مفاىيم الديبقراطية، كحقوؽ اإلنساف، كيعي حق
العملية التحوؿ الديبقراطي كالتطور العلمي كالتكنولوجي، فإهنا حباجة ماٌسة كعاجلة إُف ثورة تربوية ديبقراطية، يف كافة اجملاالت اؼبتعلقة ب

ؿ كىذا ما الحظناه من بعض ؿباكالت جادة، لتغيَت اؼبناىج يف بعض الدك. الًتبوية، السيما ركائزىا الثبلث الطالب كاؼبنهج كاؼبعلم
العربية، حيث مت ازباذ خطوات مهمة يف ىذا اإلطار، بواسطة تغيَت عدد من اؼبناىج، كخاصة تلك اليت تتعلق بالدركس اإلنسانية اليت 

. تتعلق حبياة اإلنساف، كتعاملو مع ؾبتمعو كؿبيطو اػبارجي

ازالت متمسكة باؼبناىج الًتبوية التحريضية، كاليت كأخَتا، البد من القوؿ ىنا، باف اجملتمع الدكِف مطالب بالضغط على الدكؿ، اليت ـ  
 .تشجع على العنف كقتل اآلخر، كعدـ االعًتاؼ حبقو يف اغبياة، من اجل اف يعيش العاَف بفة

: الدور المتوقع والمأمول للمؤسسات التربوية في الوطن العربي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي اإلنساني -4

أساسية، مفادىا  بفكرة  أموؿ للمؤسسات الًتبوية يف الوطن العريب، يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساينالدكر اؼبتوقع كاَفيرتبط 
 أف الًتبية على السبلـ بصفة عامة، هتدؼ إُف ربسُت الفهم كاالحًتاـ بُت الثقافات اؼبتنوعة، كربسُت العبلقات بُت اجملموعات العرقية،

افة أشكاؿ التمييز الثقايف كالعرقي كالعنصرم، كتعليم القواعد الضركرية للعبلقة اؼبنسجمة كالسليمة بُت كبُت األمم اؼبختلفة، كإزالة ؾ
األمم كالناس، كتشجيع االحًتاـ الكامل غبقوؽ اإلنساف كحرياتو، كاحًتاـ اغبق يف التطور كالتنمية كتشجيعو، كاحًتاـ حرية أم فرد يف 

اغبرية كالعدالة، كالتسامح، كالتعاكف، : لتفاكض من أجل حسم الصراعات، كالتمسك دببادئالتعبَت، كاغبصوؿ على اؼبعلومات، كا
 .كالتعدد الثقايف، كاغبوار كالفهم

 :-حيث قبد أف للمنهج الًتبوم مسؤكليات عدة هبب أف يقـو هبا، يف ؾباؿ الًتبية على السبلـ أنبها

                                                           
 
   .61، صـ2004، عبد العزيز بن عبد اهلل، الًتبية كالتعليم يف الوطن العريب، على مشارؼ القرف اغبادم كالعشرين، منشورات كزارة الثقافة، سوريا، دمشق لسنبلا -
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كتسب الطبلب مقومات االنتماء للوطن، متمثلة يف الوالء لؤلسرة كاجملتمع ، يفعدم وجود تعارض بين الوطنية واإلنسانيةأف يؤكد  -
احمللي، دبصاغبو كمؤسساتو كاجملتمع الوطٍت دبنظماتو كىيئاتو، كيكمل ذلك باالنتماء العاؼبي، كتنمية مسؤكلية األطفاؿ، كتربيتهم دبا 

 .وبقق البعد اإلنساين الذم يقـو عليو اجملتمع الدكِف

تربية السالم، وصنع اإلنسان  غي أف يتضمن اؼبنهج الًتبوم، عددان من اؼبوضوعات اليت عن طريقها يبكن ربقيق أىداؼكلذلك ينب   
، على أف يتم تنفيذىا عن طريق التدريب كاؼبمارسة يف مواقف إجرائية حياتية، تتم داخل اؼبدرسة كخارجها، كمن أبرز اعبوانب الدولي

 522(1):-اليت هبب أف يتضمنها اؼبنهج

  .حقوؽ اإلنساف، كالبيئة، كنبذ العنف، كالعدالة، كاغبرية، كاؼبشاركة، كرفاىية اإلنسانية: اؼبعرفة  - 

 .التسامح، كاحًتاـ النفس، كاحًتاـ البيئة، كالوقاية كاإلدراؾ: االذباىات -  

ًن مشاعر اآلخرين، كحل الصراعات، القدرة على التفاكض، كالقدرة على الضغط، كتقييم اؼبشاعر الشخصية، كتقي: اؼبهارات  -
  .كاالستماع، كاإلنصات

اػبربات اإلنسانية دبعناىا الواسع، مع مراعاة أف تبدأ دراستها مبكرا يف ركضات األطفاؿ، كالسنوات األكُف للمرحلة االبتدائية،  - 
. كسبتد للمرحلة الثانوية

كاغبضارات كاألنشطة اإلنسانية، لؤلخذ بيد الطفل كبو عاَف اليـو بعض اؼبشكبلت الدكلية كأسباهبا، التطرؽ اُف اجملتمعات   -
   .كاؼبستقبل

من حيث تشاهبهم كاختبلفهم، كاىتمامهم باآلخرين، ليتعلم التلميذ أنبية احًتاـ الناس مهما كانت تبايناهتم : خصائص الناس  -
 .ـاؼبعيشية كاالقتصادية، كمهما كانت الفركؽ الفكرية كاأليديولوجية بينو

 .تطوير فلسفة عاؼبية تؤكد القيم اإلنسانية الدكلية  -

إكساب اؼبتعلم  - تربية اؼبتعلم على اغبياة يف ؾبتمع يقـو على التسامح كالقيم السامية، كيرفض التعصب العرقي كالديٍت كالعقائدم  -
ما وبقق يف اؼبتعلم سلوكا فعاال كمتغَتان إزاء مقومات التنشئة اليت تسهم يف جعلو يؤمن بوطنو القومي، كبوطنو العاؼبي اإلنساين، 

 .اؼبشكبلت، كاىتمامان باؼبشاعر كاغبقائق على قدـ اؼبساكاة

كإذا كانت اؼبدرسة عامبلن مهما يف القضاء على التناقض القيمي، كالصراع الثقايف بُت أفراد األمة الواحدة، فإهنا يبكن أف تؤدم     
لتسهم يف التعاكف كالسبلـ العاؼبي، كإذا كانت اؼبدرسة ذات أنبية يف أداء ىذا الدكر يف الظركؼ ىذا الدكر على اؼبستول العاؼبي، 

العادية، فإف دكرىا يزداد أنبية خبلؿ فًتات التحوؿ االجتماعية كالتغَت الثقايف، حيث تنتقل اجملتمعات من أكضاع اجتماعية مرتبطة 
، ربتاج إُف الفرز لبلنتقاء كاالختيار من خبلؿ اؼبمارسة، كالًتبية اؼبدرسية ىي بفكر كقيم كعوامل ضبط معينة، كعوامل ضبط جديدة

  .كسيلة ذلك كلو

                                                           
 
 . 58، صـ2001قطر،  اغبر عبد العزيز، مدرسة اؼبستقبل، مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج، مطابع الدكحة احملدكدة، الدكحة، -
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تستطيع بكل متغَتاهتا أف تسهم بفاعلية يف ربقيق الوطنية كاؼبواطنة لدل األطفاؿ، من  -كمؤسسة ؾبتمعية تربوية  -إف اؼبدرسة  
 .كأداء اؼبعلم، كطرائق التدريس كاألنشطة اؼبدرسية خبلؿ اؼبناخ اؼبدرسي كاؼبقررات الدراسية، كأسلوب

   :وفي ما يلي رؤية مقترحة يمكن للمدرسة من خاللها تحسين تعلم الوطنية والمواطنة في الوطن العربي
ركة الطبلب، ينبغي هتيئة اؼبناخ اؼبدرسي اؼبناسب، الذم يسمح بتعلم كتدريس اؼبفاىيم اؼبوجهة للًتبية الوطنية، كيتيح اجملاؿ ؼبشا   

، كاؼبعلمُت يف األنشطة اؼبختلفة، فالعمل اعبماعي كالتعاكف بُت اؼبعلمُت كاإلداريُت، يسهل العملية التعليمية اليت يقـو هبا اؼبعلموف
د أف كتزداد فاعليتهم كأداؤىم عندما تتوفر ـبتلف لواـز التعليم، كتقدـ اإلمكانات اؼبختلفة، كتنفتح اؼبدرسة على اػبارج، كلقد كج

م اؼبدرسة اليت تسود فيها مبادئ الشورل كاالحًتاـ اؼبتبادؿ لآلراء كالذات الفردية، كترسيخ العبلقات اإلنسانية اإلهبابية كغَتىا، تؤد
إُف ترسيخ قيم التماسك االجتماعي كانتماء ككالء الفرد لوطنو، مع انفتاحو على اغبضارة اإلنسانية كتقبلو لقيمها كمبادئها كالسلم 

. لتعايشكا

ككذا يسعى اؼبناخ اؼبدرسي، لتنمية مفهـو الوطنية كاؼبواطنة كحب الوطن كالوالء لو، من خبلؿ اؼبمارسات الًتبوية باؼبدرسة، كأف    
تكوف سلوكيات اؼبعلمُت كاؼبسؤكلُت باؼبدرسة، على درجة عالية من األداء كالكفاءة العلمية كالًتبوية، حيث يتوقف عليها مدل 

طبلب ؼبشاعر الوطنية، فكلما كانت األساليب اؼبتبعة يف اؼبدرسة يسودىا اغبب، كمشاعر التعاطف الوجداين كالتعاكف، اكتساب اؿ
كاإلحساس باؼبسؤكلية ذباه الطبلب، كانت تتسم باؼبسؤكلية كاعبدية، كساعد ذلك على مبو الذات كربقيقها، ككاف الكبار ؿبل احًتاـ 

اصة يف التزامهم باللوائح كاؼبعايَت اجملتمعية، كاليت من خبلؽبا تدرؾ اغبقوؽ كالواجبات، كربدد معٌت الصغار كيبثلوف ؽبم القدكة، كخ
اغبرية، كيستطيع الطبلب اكتساب العديد من القيم كاؼبفاىيم، كيشعركف بفخر االنتساب كاالنتماء للوطن، فبا يوقظ فيهم مشاعر 

 .طن، دكف أف يتخلوا عن حسهم اإلنساينالوطنية، كاالستعداد للتضحية من أجل ضباية الو

مشكبلت اجملتمع كقضاياه ؿبليا كعاؼبيا، كأف يسمح  -من خبلؿ أدكار كمسؤكلية جيل الكبار باؼبدرسة  -كأف يعكس اؼبناخ اؼبدرسي 
الرأم، كحرية  من خبلؿ اغبوار أف يناقش اؼبعلموف مع طبلهبم ىذه اؼبشكبلت، كتلك القضايا يف جو يسوده التفاىم، كحرية إبداء

النقد اإلهبايب، ليصبح الطبلب على كعي بقضايا كطنهم، كيتعاطفوا معو، كيشاركوه مواقفو اؼبختلفة كيساندكه يف كل موقع، يف اطار 
 .السلم كاغبرية كالديبوقراطية

ة، كاحًتاـ الرأم كالرأم كأف يسعى اؼبناخ اؼبدرسي إلكساب الطبلب قيم كمفاىيم الشورل كالعدالة من خبلؿ اغبوار، كاؼبناقش   
اآلخر، كالنقد اإلهبايب، كحق التصويت كحق االنتخاب كالًتشح، ككذلك اعتبار الذات، كما يكسبهم قيم اعبماعية، التواد، االلتزاـ 

كاؼبفاىيم، إال  حيث إدراؾ اغبقوؽ كالواجبات، كااللتزاـ بالقيم كاؼبعايَت االجتماعية، كإف كاف للمقرر الدراسي دكر يف تدعيم ىذه القيم
أف على اؼبناخ الدراسي مسؤكلية بلورهتا كترصبتها إُف سلوؾ فعلي، يكوف فيو الكبار حاملُت ؽبذه القيم كمنفذين ؽبا، كيقتدم هبم 
التبلميذ، كيساىم اؼبعلموف أيضا يف حسن إدراكها كاستيعاهبا، لبلقتناع كالتمسك هبا كالدفاع عنها، كبذلك يبكن أف وبقق اؼبناخ 

 .ؼبدرسي فرصا إهبابية لعملية التنشئة السياسية، كيسهم كذلك يف إكساب الطبلب قيم العاؼبية كيؤكدىا لديهما

  

: خاتمة
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من خبلؿ ما مت عرضو من خبلؿ ىذه اؼبداخلة، اليت كانت هتدؼ باألساس، إُف إبراز دكر اؼبناىج الًتبوية يف الوطن العرب يف     
نساين، توصلنا إُف كجود مسؤكلية كبَتة ملقاة على عاتق ىذه اؼبناىج، كاليت تتحملها بالدرجة األكُف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإل

ىناؾ اليـو أمباط كأشكاؿ كصيغ اغبكومات العربية، اليت باتت مسؤكلة أماـ اجملتمع الدكِف، عن نوعية األفراد الذين تنتجهم، ؼ
ين، كالسبلـ كاإلخاء كالتفاىم بُت األفراد كاعبماعات كاألمم، حيث تشكل الًتبية كمنهجيات تربوية جديدة، كاعدة بالتحضَت اإلنسا

، منطلقا حيويا ؼبواجهة العنف كاغبرب كالتعصب يف العاَف اؼبعاصر، ككفقا ؽبذا التصور اعبديد، فإف الًتبية يف الوطن ا لعريب اؼبساؼبة اليـو
هنا أف تكوف الدكاء، إذا ما عملت على بناء أجياؿ جديدة، قادرة على التفاعل اليت كصفت بأهنا الداء يف فبارستها الكبلسيكية، يبك

إذ يبكن ؽبذه الًتبية أف تعمل بآليات جديدة . اإلنساين، كؾبهزة للعيش يف عاَف ـبتلف متنوع الثقافات كالديانات كالعقائد كاإلثنيات
 .قبوؿ كاالنفتاحعلى تنشئة األجياؿ اعبديدة، بركح جديدة ـبضبة بقيم التسامح كاؿ

فاألجياؿ اغباضرة غَت قادرة كما هبب، على مواجهة العنف كالتطرؼ، ألهنا َف تزكد تربويا باؼبهارات كالقيم اليت تكفل ؽبا فبارسة    
 كل يـو كىذا العجز تؤكده اليـو كسائل اإلعبلـ، اليت تبُت لنا يف. التسامح، كاإليباف بقيم السبلـ يف مراحل الطفولة كالصبا كالشباب

فالعاَف اؼبعاصر مغمور بالعنف كالعدكانية . كليلة، حجم اؼبآسي اليت ترتكب حبق اإلنسانية كاإلنساف، من عنف كحرب كقتل كتدمَت
إُف كاالنتقاـ كالتعذيب كالقهر كالكراىية، كىذه النماذج العدكانية القائمة، استطاعت بذاهتا أف تولد يف نفوس األطفاؿ كالناشئة، النزكع 

. العنف كالكراىية، كفبارسة كل أشكاؿ الضغائن كاألحقاد ضد اآلخر كاإلنسانية على حٌد سواء

 

: المراجعقائمة 

 اؼبستقبل القاىرة، بعثة االضبر، للصليب الدكلية اللجنة منشورات من الدكِف، اإلنساين للقانوف االكلية االسس الرضبن، عبد اظباعيل-1 

 3    سنة العريب،
 .3    الرياض، الشقرم، مكتبة كالعشرين، اغبادم القرف يف اؼبدرسة إصبلح كبو مسلم، أضبد بن براىيمإ اغبارثي - 

 .ـ1    الدكحة،قطر، احملدكدة، الدكحة مطابع اػبليج، لدكؿ العريب الًتبية مكتب اؼبستقبل، مدرسة العزيز، عبد اغبر-3
 سوريا، الثقافة، كزارة منشورات كالعشرين، اغبادم القرف مشارؼ على العريب، الوطن يف كالتعليم الًتبية اهلل، عبد بن العزيز عبد السنبل -4

   .ـ4   
 14 من للفًتة القاىرة يف انعقد الذم العريب االقليمي اؼبؤسبر اُف قدمت عمل كرقة كالغد، االمس بُت  4 1 جنيف اتفاقيات صعب، ايب جورج -5

 دار اإلنساين، الدكِف القانوف يف دراسات (   1  – 4 1) جفيف التفاقيات الذىيب يلبالبد االحتفاؿ دبناسبة    1 نوفمرب 16 –

. الدكِف االضبر للصليب الدكلية اللجنة منشورات العريب، اؼبستقبل
 طارؽ ايضان  كانظر ،4 ص ،4 دراسات اإلنساف، غبقوؽ العريب اؼبعهد منشورات من كتطوره نشأتو اإلنساف، حقوؽ مفهـو اللغماين، سلم -6

  ،4 دراسات اإلنساف، غبقوؽ العريب اؼبعهد منشورات اإلنساف، غبقوؽ كالفلسفية التارىبية االسس زيادة
 كاؼبوقعة اؼبصرفة كالدكؿ لبلتفاقيات الرظبية النصوص اإلنساين، الدكِف القانوف اتفاقيات موسوعة الواحد، عبد ماىر كؿبمد عتلم شريف  - 

 .     بالقاىرة، االضبر لصليبؿ الدكلية اللجنة بعثت اصدار

 .6    القاىرة، للكتاب، العربية الدار مكتبة تربوية، كأضاءت ثقافية أضاءت اجملتمعي اإلصبلح عامرحامد،  - 
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 للجنةا منشورات من العريب اؼبستقبل دار اإلنساين، الدكِف القانوف يف دراسات كطبيعتو، اإلنساين الدكِف القانوف تاريخ شكرم، عزيز ؿبمد - 

. زمانو كال الطبع مكاف بياف دكف الدكِف، االضبر للصليب الدكلية
 الدكِف القانوف يف دراسات كالتمييز، الوحدة جوانب اإلنساف، غبقوؽ الدكِف كالقانوف اإلنساين الدكِف القانوف تاريخ فرحاف، نور ؿبمد- 1

. اؼبستقبل دار اإلنساين،
 الدكِف القانوف يف دراسات كالتمييز، الوحدة جوانب اإلنساف غبقوؽ الدكِف كالقانوف اإلنساين كِفالد القانوف تاريخ فرحاف، نور ؿبمد -11

. اؼبستقبل دار اإلنساين،

 .الدكِف االضبر للصليب الدكلية اللجنة منشورات من العريب اؼبستقبل دار اإلنساين الدكِف القانوف يف لدراسات تقدًن شهاب، مفيد - 1
 
: فاقياتواالت القوانين -
 الدكؿ ككاجبات حقوؽ بشأف كاتفاقية    1 1ت/اكتوبر/ 1 يف الىام الربية اغبرب يف احملايدة الدكؿ ككاجبات حقوؽ حوؿ اتفاقية  -1

 الغازات استعماؿ حظر بشأف بركتوكوؿ ككذلك ،   1/ 1ت/اكتوبر  1 يف الىام الربية اغبرب زمن يف احملايدين كاالشخاص احملايدة

 .5  1 حزيراف/ يونيو/ 1 جنيف اغبرب يف اعبرثومية كالوسائل يشاهبها ما اك سامةكاؿ اػبانقة
 . 4 1/ اغسطس/ اب/ 1 يف اؼبقررة الثانية جنيف اتفاقية - 
. اإلنساف غبقوؽ العاؼبي االعبلف -3
. 3    لعاـ ة،اؼبتحد االمم اصدارات   رقم الوقائع صحيفة اإلنساف، غبقوؽ الدكلية الشرعة اإلنساف حقوؽ: كراس -4
 
: األجنبية المراجع 

- Davies, Don. Communities and Their Schools, New York,NY:McGraw-Hill, 1981 p25. 
- Davies, Don, Family, Community and School Partnerships in the 1990s:The Good News and the Bad (Boston,MA: 

Institute for Responsive Education,1996.p98. 
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دور المسؤولية المجتمعية في تدعيم ممارسات السلم األىلي للشباب الجامعي 
مدير جامعة القدس المفتوحة بنابلس / يوسف ذياب عواد.د.أ

 

 

ملخص 

 

يتناكؿ ىذا البحث أنبية الشباب اعبامعي كإسهاماهتم يف بناء اجملتمعات كاستقرارىا، كما يستعرض دكر اعبامعات يف صقل 
. خصياهتم، كتزكيدىم باػبربات اليت تعزز من مسؤكليتهم اجملتمعية، ذباه القضايا اليت تواجو اجملتمعش

تلك العبلقة اليت َف ... كما يتناكؿ ىذا البحث إشكالية العبلقة بُت الثقافة كالتغيَت كمهددات للسلم األىلي يف الوطن العريب
. ية ؽبؤالء الشباب يف قيادة التغيَتتنضج لدرجة القدرة على ربمل اؼبسؤكلية اجملتمع

كأخَتان، يستعرض الباحث ثقافة اػبوؼ يف اجملتمع الفلسطيٍت كانعكاساهتا على السلم األىلي، مقًتحا إطارا عاما للتدخل 
قرار اجملتمع لًتسيخ ثقافة السلم األىلي، كفق نظرة تكاملية ذبمع بُت االعتبارات اجملتمعية كالسياسية كالوطنية اليت تبعث على است

. كرفاىيتو

 

مقدمة 

قضايا النصب كاالحتياؿ، : عة اليت سبر هبا اجملتمعات، عددان كبَتان من األمراض كاألزمات اػبانقة، من بينهارمأفرزت التغَتات الس   
دد أمنها كاالذبار بأعضاء اعبسد، كاإلرىاب الفكرم كالعسكرم، كما إُف ذلك من مشكبلت خطَتة باتت تعصف باجملتمعات كتو

. كاستقرارىا

كتتناىف ىذه الظواىر اػبطَتة مع الفطرة السليمة كطبيعة التكوين البشرم، كما تتناىف كركح التعاليم اإلؽبية كالشرائع السماكية، بل 
السلم  كمواثيق حقوؽ اإلنساف باعتبارىا ؾبتمعة تؤكد بوضوح أف األصل يف اغبياة كيف معاملة اإلنساف مع أخيو اإلنساف، ىو مبدأ

ردين كالعفو كالتسامح، أما القسوة كالعنف فهو االستثناء الذم ال يلجأ إليو إال العاجزكف عن التعبَت بالوسائل الطبيعية السلمية أك اؼبتج
  .من اإلنسانية

سطُت كما من ؾبموع السكاف يف فل (%20 –19)يبثل الشباب جزءان كبَتان من تشكيل ؾبتمعاهتم، إذ تًتاكح نسبتهم ما بُت     
. (% 22)ىم يف بقية البلداف العربية، كمن اؼبتوقع زيادة ىذه النسبة يف السنوات اػبمس القادمة لتصل إُف 
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كتعد مرحلة الشباب مرحلة مهمة من مراحل العمر اليت سبر باإلنساف، كتتميز باغبيوية؛ على اعتبار أهنا طاقة متجددة تضفي 
. ربمل اؼبسؤكلية، كما يعد الشباب طاقة قومية دبا لديهم من أفكار كقدرات كإبداعاتعلى اجملتمع طابعان فبيزان، كترتبط ب

ترتبط كثَته من اؼبشكبلت االجتماعية كالنفسية ارتباطان كبَتان بالشباب ألسباب فسيولوجية تتعلق بالتغَتات اعبسمية من جهة،   
.  معظمها إُف إشباع عاجلكؼبا يبتلكونو من رغبات كحاجات نفسية كاجتماعية شديدة ربتاج يف

كيف كقت يتجو فيو العاَف كبو الشراكة اجملتمعية ضمن إطار متكامل من اؼبسؤكلية اجملتمعية بُت القطاعات اؼبختلفة الثبلثة 
 القطاع العاـ، كالقطاع األىلي، كالقطاع اػباص، يأيت تناكؿ موضوع الشباب اعبامعي يف ربملهم للمسؤكلية اجملتمعية بالغ: كىي

مستقببلن، كىذا ...األنبية، على اعتبار أف طلبة اعبامعات اليـو ىم قادة ميدانيوف مؤثركف يف التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالًتبوية 
يتطلب توعيتهم كتبصَتىم دبضامُت اؼبسؤكلية اجملتمعية بكل أبعادىا كؿباكرىا كفبارساهتا، كعلى رأسها مبادئ التسامح كمرتكزات السلم 

ىلي ،بل كيتجاكز ىذا التدخل حدكد البعد النظرم ليشمل إطاران تطبيقيان كاقعيان قاببلن للتحقيق، كتستطيع مؤسساتنا الًتبوية كذركة األ
سنامها اعبامعات تكريس ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية لعامليها كطلبتها، حبكم مدل انتشار تأثَتىا كتعدد كسائطها كأساليب تأثَتاهتا 

. اؼبقصودة

كتعد اؼبسؤكلية اجملتمعية يف جانب كبَت من نشأهتا نتاجا اجتماعيا؛ حيث يكتسبها الفرد كيتعلمها بفعل العوامل كالظركؼ 
دم الًتبوية كاالجتماعية اليت تبلـز الفرد خبلؿ مراحل عمره اؼبتتالية، فمنها ما يساعد على النمو السليم للمسؤكلية اجملتمعية، فيما يؤ

.    ا إُف إعاقة ىذا النمو كتعطيلوغياهبا أك نقصانو

إف اغبديث عن السلم األىلي يف إطار ال يقحم الشباب بصفتهم اإلنتاجية كمساحتهم العريضة يف اجملتمع، يعد قضية 
 منقوصة إف َف تكن مبتورة، فالشباب ىم معوؿ البناء، كىذا يدؿ على أنبية دؾبهم كتأطَتىم يف اؽبم التنموم، كليس اعتبارىم ؾبرد

احتياجات تسعى للحصوؿ على إشباع؛ فالشباب ىم األقدر على ربليل كاقعهم كربديد مشكبلهتم ضمن إحساسهم اؼبرىف بتغليب 
اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة اػباصة، كما أنو باستطاعتهم أف يقدموا جملتمعهم كل ما يف كسعهم لتوفَت رفاىيتو، كبأف يكونوا صماـ 

.    اؼبشرؽ كىو ما يبثل السلم األىلي حبق كحقيق أماف كؿبور تغيَت كبو الغد

يف ضوء ما تقدـ، يتناكؿ الباحث تأصيل ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية لدل الشباب اعبامعي، لتحمل مسؤكلياهتم إزاء عمليات 
كالتعليم . ليات البناء كاالزدىاراالستقرار اجملتمعي، دبا وبقق االنسجاـ بُت الشباب كؾبتمعاهتم اليت تتوقع منهم اؼبشاركة الفاعلة يف عم

العاِف أداة مهمة من أدكات التغيَت االجتماعي، إذ يشكل اؼبصدر الرئيس لرفد اجملتمع بالعناصر البشرية اؼبدربة، كالقادرة على صنع 
عتبارات اػباصة السلم األىلي دبختلف أبعاده كجوانبو، كربقيق أىداؼ منشودة قائمة على إحداث التغيَت اؼبنشود، مع مراعاة اال

. بثقافة اجملتمع كإشكاالتو اؼبختلفة

مشكلة البحث 

لعل ما يشهده العاَف العريب اليـو من ظواىر كسلبيات تتنامى بشكل مستمر، كما وبتويو باطن األمر من تداعيات كاكبرافات، 
. ستقرار األمٍت كاالقتصادم للبلداف العربيةبل انزالؽ كبو ؾبهوؿ ؿبفوؼ باؼبخاطر، لدرجة أصبح يهدد النسيج االجتماعي، كعوامل اال

بل أصبح من الواضح البراط الشباب كانسياقهم يف أحداث طائفية أك دينية أك عرقية، فكثرت أنواع القتاؿ كالتحريض، كأصبح 
قدكف إُف اػبربة الكافية التصادـ الفكرم حقيقة بارزة يف اؼبعامبلت اغبياتية، إذ إف الشباب يف ىذه اغبراكات السياسية، غالبان ما يفت
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لتحديد مسارات التدخل، كسبل ربقيقها كفق رؤية ؿبددة، كبالتاِف غالبان ما تتجو عملية التغيَت كبو السلب، ، ألف مسببات ىذه 
.  اغبركات غالبان ما تكوف دبثابة تنفيس انفعاِف ؼبكبوتات متعددة الزمت العقل الشبايب العريب منذ طفولتو

قطاعات اجملتمع اؼبختلفة كمنها اعبامعات بأف يدركوا أف الشباب كجدكا ضمن كاقع َف يشاركوا يف صنعو،  كمن ىنا يقع على
كما أهنم أساس التغيَت كقوة الدفع باذباه التنمية، كيف الوقت نفسو، ال بد ؽبؤالء الشباب كيف طليعتهم اعبامعيوف، أف يعرفوا أف 

ـ، بل يتوجب عليهم أف يسهموا يف تطوير آليات تعامل صبعية ضمن إطار مسؤكؿ قابل مستقبل الببلد كمصَتىا ال يتعلق هبم كحده
للمساءلة، كيوازف بُت البعد الوطٍت كالبعد اجملتمعي، كلعل يف تأطَت اؼبسؤكلية اجملتمعية يف نفوس ىؤالء الشباب ما يبعث على ربقيق 

. السلم األىلي

د من الدكؿ العربية ما يبعث على نشوء ظاىرة سلبية يطلق عليها ثقافة كلعل يف األكضاع السائدة يف فلسطُت كما يف عد
اػبوؼ، كىي تعبَت يدؿ عن تبلشي السلم األىلي لدرجة انعدامو، كيف خضم ىذا الواقع كاف ال بد استعراض كاقع السلمي كإقحاـ 

.  السلم األىلي للمواطنُت القطاعات الرظبية كاألىلية يف بناء شراكة ؾبتمعية للتغلب على معيقات توفَت أركاف

أىمية البحث  

تنبع أنبية اؼبوضوع بشكل رئيس من أنبية الشباب كإسهاماهتم يف بناء ؾبتمعاهتم اليت باتت هتددىا مشكبلت كثَتة ككبَتة 
كاطنة مستعصية، األمر الذم يتطلب البراطهم يف حلها بأسس علمية ذات طابع تشاركي كطوعي، كيعكس حسن االنتماء، كيعزز اَف

الصاغبة دبا ؽبا من حقوؽ كما عليها من كاجبات، بل كتبعث على تعزيز السلم األىلي كرفاىية اجملتمع اليت توظف الفانوف يف 
. تعامبلهتا

كما تنبع أنبية اؼبوضوع من أنبية دكر اعبامعات يف صقل شخصية الشاب اعبامعي كتزكيده باػبربات البلزمة كاستثمار الفرص 
توفره من كفاءات متخصصة يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اجملتمعية، سواء من ناحية اؼبناىج، أك األنشطة اؼبصاحبة ؽبا، فاعبامعة َف  اؼبتاحة، كدبا

. تعد مؤسسة أكاديبية سبنح الشهادات فحسب، بل ىي مؤسسة ؾبتمعية تليب احتياجات مواطنيها على كبو متجدد

ظاىرة ثقافة اػبوؼ يف فلسطُت كانعكاساهتا على حقوؽ اإلنساف، إُف جانب كما تتعزز أنبية ىذا اؼبوضوع ، يف استعراض بركز 
تناكؿ معيقات ربقيق السلم األىلي لتبليف حصوؿ انتكاسات كارتدادات تذىب باجملتمع إُف بؤر متزايدة من األزمات على كبو أكثر 

املية ذبمع ما بُت اؼبسؤكلية اجملتمعية كاؼبسؤكلية فبا ىي عليو اآلف، كبذات األمر ال بد من ربديد إطار عاـ للتدخل كفق نظرة تك
الوطنية، دبا يبعث على إشاعة أجواء التسامح يف اجملتمع، كالعدؿ، كالتعامل الديبوقراطي، كاألمن االجتماعي بعقل متفتح كإدارة 

. .   رشيدة

 

أىداف البحث 

: يهدؼ ىذا البحث إُف ربقيق ما يلي 

 .ك الشباب اعبامعي من زاكية  اؼبسؤكلية اجملتمعيةالعمل على ربديد دكر اعبامعات نح .1

 .تناكؿ إشكاليات الشباب العريب يف التغيَت كانعكاسو على السلم األىلي .2
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 .تناكؿ قضية ثقافة اػبوؼ يف اجملتمع الفلسطيٍت كانعكاساهتا على السلم األىلي .3

 .تبياف دكر اؼبسؤكلية اجملتمعية يف تدعيم ركائز السلم األىلي .4

 

 :يسعى ىذا البحث لئلجابة عن األسئلة اآلتية:  البحثأسئلة 

 ما دور الجامعات نحو الشباب الجامعي من زاوية المسؤولية المجتمعية؟ : السؤال األول

 : كقد سبت مناقشة ىذا السؤاؿ كالتعليق عليو حبسب اآليت

ف كالشعوب كرفاىيتها، كالًتكيز ىنا ال يقـو على ييعد التعليم العاِف قمة اؼبنظومة التعليمية، كىو مؤشر رئيس على تقدـ البلدا
، نستطيع  (الًتبية كالتعليم)التعليم فقط، بل على الًتبية عمومان؛ إذ تعد الًتبية حجر الزاكية للعملية التعليمية كباربادنبا معان أم 

. النهوض باجملتمع كمؤسساتو، بل مواجهة التحديات اػبطَتة اليت تواجو األمة 

ملية الًتبوية إُف اآللية اليت تضمن توجهان سليمان يقود يف النهاية إُف ربقيق اؼبسؤكلية اجملتمعية، سواء من خبلؿ كربتاج الع
ؿبتواىا الذم يدعو إُف العقل اعبمعي اؼبراد تكريسو كتثبيتو يف نفوس األجياؿ الصاعدة، أك من خبلؿ اإلعداد كتوفَت ملكات تربوية 

. رات تقود العملية الًتبوية كبو ىذا اؼبنحى بأمانة كإخبلصككفاءات مقتدرة، كفرص كمباد

كبغض النظر عن العوامل األخرل اليت تتداخل إلنتاج ؾبتمع اؼبسؤكلية اجملتمعية، فإف العملية التعليمية ربتل القطاع األكسع  
ؼبوسة، كال تقتصر حدكدىا على كالتأثَت األكرب، فهي ليست ؾبرد معلومات يتم حفظها عن ظهر قلب، بل ىي فبارسة ملحوظة ـك

.  جدراف  اعبامعة كأسوارىا، بل ىي فبارسة حياتية تشمل كل تفصيبلت اغبياة كيومياهتا

يف بناء شخصية الطالب ألهنا ربقق التكامل ما بُت اعبوانب اؼبعرفية كالوجدانية كاؼبهاراتية تسهم البيئة التعليمية اؼبناسبة 
اؼبنهج الًتبوم اؼبعاصر كمستلزمات تنفيذه يغرس يف الطالب القيم اإلهبابية كاإلبداع، كيكسبو ذلك أف . كالسلوكية كاالجتماعية

.  اؼبهارات

كيف ىذا اؼبضمار يبكن أف تتضمن اؼبسؤكلية اجملتمعية كتستوعب مفاىيم أخرل، كالتعددية يف اآلراء كالعقائد، كيف     
، كيف القيم كاؼببادئ كاؼبصاٌف، كيف التعددية القائمة على فكرة اؼبواطن اؼبتساكم األحزاب كاؼبذاىب كاغبركات، كيف اؼبواقف كالطموحات

يف اغبقوؽ كالواجبات، كما تؤكد اؼبسؤكلية اجملتمعية على أف الفرد ىو الوحدة اغبقيقية، كالقيمة العليا كاغبدث النهائي ألم بناء 
 .اجتماعي سياسي سليم

ر بشكل مباشر يف استلهاـ طلبة اعبامعات ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية، كتقدير حقوؽ كيرل الباحث أف شبة أبعادان رئيسة تؤث
عززة اآلخرين كاحًتامها، كتتمثل تلك األبعاد باعبو الديبقراطي السائد يف اغبياة اعبامعية، كما يتبناه األستاذ اعبامعي من اسًتاتيجيات ـ

يف إرساء معاَف اجملتمع اؼبدين بشكل عاـ، كالسلوؾ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان على كبو  لذلك، إضافة إُف ما تقدمو اؼبناىج من بلورة كاىتماـ
اػبصوص، جنبا إُف جنب مع تفاعل ذلك كلو مع قدرات الطالب كاىتماماتو، كما يتميز بو من خصائص كيبارسو من سلوكيات 

 .تعكس انتماءه كذبذره يف الصاٌف العاـ
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هنم طاقات كقدرات كقوة قادرة على إحداث التغيَت يف اجملتمع، فمن الواجب أف كإذا ما نظرنا إُف الشباب اعبامعي على أ
:- تنمي األجواء اعبامعية ىذه القدرات لديهم كتعرفهم حباجاهتم كحقوقهم ككاجباهتم كمشكبلهتم، كلعل ذلك يتحقق من خبلؿ 

 .أنفسهم مساعدهتم على ربليل دكافعهم عند القياـ بأم سلوؾ كاكتشاؼ حاجاهتم كميوؽبم ب .1

 .تناكؿ مشكبلت الشباب كالبطالة، ككقت الفراغ، كالتدخُت، كاؼبخدرات كـباطرىا .2

 .تشخيص كاقع حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية .3

 .إتاحة الفرصة للتفكَت اعبماعي يف حل بعض مشكبلت الشباب كبعض مظاىر اػببلفات كالصراعات يف اجملتمع  .4

رز يف رفد اجملتمع باألساتذة كالعلماء كالباحثُت الذين وبتاجهم اجملتمع، فإف اعبامعة اليت كنظران ؼبا تسهم بو اعبامعة من دكر با
  .تنتهج سلوكان مسؤكالن ؾبتمعيان حقيقيان، زبرج كوادر مسؤكلة ؾبتمعيان جراء إيباهنا بذلك

دا يف الوقت ذاتو على إنسانية اإلنساف إف ربط الًتبية باؼبعرفة فيو إدراؾ غباؿ العوؼبة كربدياهتا كتأثَتاهتا على اؼبعرفة مؤؾ
كضركرة االحتفاظ هبويتو، اليت ينبغي أف تتسلح باألخبلؽ ،كتنمو بالفهم الواعي الذم يدحر اػبطأ، كوباصر الوىم يف جو إنساين آمن 

تكوين شخصية الطالب ؿ ،وبًـت اآلراء كهبمع األفراد يف جو تفاعلي يسهم كل منهم يف تقدًن كاجباتو كاإليفاء حبقوؽ ؾبتمعو من خبل
. كتنمية مهاراتو يف النواحي اؼبعرفية كالوجدانية كافة، يف إطار من القيم الثابتة اؼببنية على قيم العمل كاإلنتاج كاإلتقاف 

إف الطالب اعبامعي الواعي حبقوقو ككاجباتو كمسؤكلياتو، ىو الذم يشعر باالنتماء كالعمل الدؤكب، : كلعل من اعبائز القوؿ
يتطلب منو أف  ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعيةغبرص على اؼباؿ العاـ كاؼبصلحة العامة، كبذلك يبكن القوؿ إف اكتساب الطالب اعبامعي كا

:- يكوف عارفان حبقوؽ اؼبواطنة كالتمتع بنوع من اغبرية كاؼبشاركة يف صنع القرار، كيتطلب ىذا حبقيقة اغباؿ ما يلي

ل التعلم الذايت اؼبستمر قي متابعة اؼبعرفة اؼبتجددة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، كالنزاىة كالشفافية إعداد الطالب كتنمية قدراتو عل (أ 
 .كؿباربة الفساد

 .تشجيع الطالب على مبدأ اؼببادرة كالتدريب على فبارسة التفكَت العلمي اؼبتكامل ؼبشكبلت جدية تواجو اجملتمع (ب 

 .مضامُت اؼبسؤكلية اجملتمعية، كدكر الشباب يف قيادة التغيَتإثراء اؼبناىج الدراسية باؼبعرفة اؼبتجددة حوؿ  (ج 

باؼبشاركة اجملتمعية كالسياسية كالتحلي بقيم كفبارسات العمل  -جراء ما أسلف الباحث –كال أرل عجبا يف أف يتسم الفرد 
العقبلين كالتعبَت عنو بلغة سليمة، بغية  كاإلنتاج كاإلتقاف كاإلبداع كاؼبركنة كسرعة االستجابة للتنفيذ حبسب التفكَت اؼبنهجي النقدم

ككأننا بذلك . اإلسهاـ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة كتوطُت التكنولوجيا صلب التفكَت اؼبنهجي النقدم العقبلين كالتعبَت عنو بلغة سليمة
شرية منها كاؼبادية على أكمل كجو؛ نؤسس جملتمع قوم قوامو اؼبواطنة الواعية الصاغبة اليت ربسن إدارة اجملتمع كتستثمر موارده الب

تعزز فيتحقق السلم األىلي دبا يتناسب كاألجواء اجملتمعية البارزة؛ حيث أف اعبامعات تستطيع أف تساعد يف اكتساب القيم اليت 
كحياة مليئة  ، كذبعل منهم معوؿ بناء كاستقرارالسلوؾ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان يف نفوس الشباب، كتقحمهم يف مواجهة التحديات اؼبختلفة

. بالنشاط كاغبيوية

؟  ما إشكاليات الشباب العربي في التغيير وانعكاسو على السلم األىلي: السؤال الثاني 
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: ىذا السؤاؿ كالتعليق عليو حبسب اآليت كقد مت مناقشة

نطلق فإف تناكؿ أصبح اغبديث عن الشباب كما يزاؿ من مرتكزات التغيَت، كمكونات النهضة، كحركات التحرر، كمن ىذا اَف
عدـ االلتفات إُف حاجات الشباب كالعمل على تلبيتها قد يؤدم إُف حدكث بؤر موضوع الشباب كالتغيَت مسألة مهمة ، إذ أف 

. أزمات كتوترات كبَتة، بل قد وبوؽبم ذلك إُف طاقة تدمَت كىدـ جملتمعهم كمقوماتو 

فضل للمجتمعات، إال أف طبيعة ىذا اغبراؾ لو مربراتو كأىدافو، كيعد اغبراؾ الشعيب أداة مهمة يف إحداث التغيَت كبو األ
. تتحدد بالقيادة اليت تدير ىذا اغبراؾ على أسس مدنية كحضارية بعيدة عن العشائرية كالقبلية

جية كيقـو على قباح حركات احتجا: كقد ظهر يف اآلكنة األخَتة مبطاف رئيساف يف التغيَت يف اؼبنطقة العربية، النمط األكؿ
فيقـو على قباح حركات احتجاجية ذات طبيعة أفقية : ذات طابع عرقي أك طائفي أك ديٍت يف ربدم الدكلة اؼبركزية، أما النمط الثاين
.   ال مركزية ذبمع بُت فئات ؾبتمعية سياسية ـبتلفة يف إسقاط النخب اغباكمة

كجدكا ضمن كاقع ال يليب احتياجاهتم على كبو  كيقًتف اغبديث عن اغبراؾ الشعيب يف الوطن العريب بالشباب الذين
. فتمثلت األزمات كالتوترات لتعكس ىذه اغباجات اليت غالبان ال ربتمل التعطيل أك التأجيل -مناسب

كقد فاجأ جيل الشباب األنظمة بقدرتو على التضحية، كما أنو أسقط أسطورة التنظيمات السياسية اليت تقود اؼبتظاىرين 
.  بل عكس اؼبعادلة باف ال يستلـز بالضركرة كجود تنظيم ؿبكم كدقيق لينظم الشبابعلى االحتجاج، 

كلعل اؼبتتبع غبراكات احتجاجية يف بلداف متعددة هبد بشكل ما يشبو اإلصباع على كحشية بعضهم كنبجيتو، كما أف 
هبية معينة للتغيَت، سواء أكانت بعيدة الشعارات اليت رفعت يف أثناء ىذه االحتجاجات كانت فضفاضة كعامة دكف ربديد اسًتات

ناىيك عن أف قيادات ىذه التجمعات َف تبلور تصورا كاضحا لطبيعة النظاـ البديل على اؼبستويات . اؼبدل أك متوسطة أك قريبة
ببو كسائل االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، فبا يشَت إُف صعوبة ربقيق تغيَت مناسب من خبلؿ شعارات جوفاء، عدا عن ما تس

اإلعبلـ من فقاعات سياسية كنفخ قيادات كرتونية سرعاف ما يتم التحكم هبا أك احتوائها، فبا يقلل من التصور الواضح ؼبا ستصل إليو 
.     األمور

كحىت نطمئن إُف ما يذىب إليو اغبراؾ الشبايب من نتائج علينا أف نتساءؿ ما الذم صبع بُت ىذا التجمع من كحدة يف 
أـ الشعور باؼبسؤكلية ذباه ؾبتمعاهتم، كما تواجهو من ربديات تستدعي انطبلقة جديدة كبو ! فهل ىو اإلحباط أك اليأس؟... اؼبوقف

. غد مشرؽ أك مستقبل كاعد

إف التصرؼ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان ينطلق من خطة كاضحة ؿبددة اؼبعاَف للتغيَت كتتقاطع فيو اؼبصاٌف، كتستقطب شراكات 
عزز من السلوؾ اإلهبايب كرأظبالو اػبطاب اعبماىَتم الذم يعكس االلتزاـ اؼبطبق بتطوير عجلة التنمية من منظور ؾبتمعية؛ حبيث ت

. متوازف، بُت ـبتلف القطاعات اليت هبب أف تتقاسم األدكار، كفق رؤية ؿبددة تأخذ الصاٌف العاـ اسًتاتيجية بعيدة اؼبدل

ؾ الشبايب من أخطار كمشاكل كبَتة امتدت لتضر باالقتصاد كاالستقرار، جراء كال يستطيع أحد أف ينكر ما تسبب فيو اغبرا
فبارسات غَت مسؤكلة، اقتادهتا نفوس مندفعة أك متهورة إف َف تكن مأجورة تعمل عبهات معينة، كيف أغلب األحياف يصعب الفصل 

. بَتة تتسم بالفلتاف كاالعتداءات كالسرقاتبُت األسباب كالنتائج، كبُت اؼبظاىر كالسلبيات فبا يؤدم إُف حصوؿ ذباكزات ؾ
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كلعل العامل اغباسم يف اختيار الشكل األنسب للنضاؿ أك ربقيق اؼبطالب ىو توازف القول، كمن ىنا على الشباب العريب 
... ات الطبلبيةابتداع أساليب بعيدة عن القوة باؼبفهـو اؼبادم أك العسكرم، بل عليهم تفعيل دكر النقابات كالقول السياسية كاغبرؾ

. ألف ىذه اعبهات معبأة كطنيان كتقيس األمور دبقاييس ـبتلفة بعيدة عن التأجيج اؼبتمركز حوؿ مصلحة الفرد كليس مصلحة الوطن

كتوصف ظاىرة اغبراؾ الشبايب بأهنا ظاىرة اجتماعية، برأس ماؿ اجتماعي يهدؼ إُف اخًتاؽ الواقع كإحداث تغيَت فيو؛ إذ 
   .عرفة كتتوحد فيها القول، لتحقيق أىداؼ مشًتكة جبهود طوعيةتًتاكم فيها اَف

كيبتاز الشباب عن مراحل العمر األخرل دبزايا أساسية توفر لو أىلية خاصة يف مشاريع التغيَت، كمنها الطاقة كاغبيوية 
ين كالعقلي، كالطموح اؼبتجدد كالكبَت، اؼبتجددة كاؼبتفجرة كالتفاعلية مع اؼبتغَتات كاألحداث، كعلو اؽبمة كالقدرة على العطاء البد

كعدـ االستسبلـ كاليأس، كحب اؼبغامرة كمواجهة التحديات كعدـ اػبوؼ، كرفض الذؿ كاالستسبلـ للظلم أك التعايش معو، كالقدرة 
. على التطوير كالتطور، كالتخفيف من أعباء اغبياة

بح أكثر إغباحان، كيتطلب إشباعها سقفان من اؼبطالب إف مبو حاجات الشباب كرغباهتم الفسيولوجية كاالجتماعية، تص
يتجاكز يف أغلب األحياف ما توفره اؼبؤسسات القائمة ليتطور الصراع  من صراع لو مضموف داخلي مليء بالتوترات النفسية، بُت 

تعكس فيو ىذه الظاىرة ضع، كهبذا الو. رغبات الشباب من جهة كاألطر اؼبرجعية اليت ال تتيح ؾباالت أكسع لئلشباع من جهة ثانية
 .التحوالت الطارئة على اجملتمع العريب من حيث شبابيتو كفاعليتو، إال أهنا تعكس يف الوقت نفسو اؼبأزؽ الذم يواجهو ىذا اجملتمع

إف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية الصعبة كانتشار الفقر كاعبهل ؛ شٌكلت ؾبتمعة بيئة مناسبة النتشار السخط 
. ج بُت الفئات الشابة اؼبنبوذة كاؼبهمشة، اليت تعاين من اإلقصاء كقلة االستفادة من العوائد اؼبادية للسياسات التنمويةكاالحتجا

إف اغبديث عن التأثَت على الشباب اؼبهمش، غَت اؼبتعلم أك ذم التعليم احملدكد، يعد أمران ضركريان، فإذا كنا نستطيع التعامل 
اغبوار كاؼبقاربات السلمية اؼبختلفة، اليت غالبا ما تؤيت أكلها، فإف ردكد األفعاؿ كاحتجاجات الشباب  مع الشباب اؼبثقف بأساليب

اؼبهمش، كغَت اؼبتعلم ال يبكن ألم مقاربة أف ربتويو كربد من ىيجانو، فمظاىر العنف لدل الشباب غَت اؼبتعلم ال أحد يستطيع التنبؤ 
.    . حبجم نتائجها الكارثية

غَت . عبة ىذه اإلشكالية ال يبكن أف يكوف إال بربط جاد كحقيقي بُت اعبامعات يف العاَف العريب كالعمليات التنمويةإف معا  
أنو يف ظل األكضاع اؼبًتدية، كيف انتظار أفق جديد تبقى اعبامعات العربية مدار صراعات بُت قول اجملتمع اؼبختلفة، فالسلطة تريدىا 

كاجملتمع يريدىا أداة معرفة كمعرب أساس لبلندماج يف سوؽ العمل، كقول التقدـ تريدىا أداة تنوير كتثوير، أداة ربكم كتكييف كتطويع، 
.  كالطبقة اؼبثقفة تريدىا ؾباالن ؼبمارسة حرية التفكَت كالنقد

ستند إُف كيعد اغبديث عن دكر الشباب يف التغيَت كاإلصبلح مسألة متجددة يف اػبطاب العريب كاإلسبلمي اؼبعاصر كاَف
.  ذبربة الدكلة العربية األكُف كحىت دعوات األنبياء من قبل، كىو الذم حظي باىتماـ كرعاية النيب ؿبمد عليو الصبلة كالسبلـ

البناء كالقيادة كالتخطيط كاإلدارة : كيتمثل دكر الشباب يف مشركع التغيَت العريب اؼبعاصر يف اذباىات ثبلثة؛ األكؿ، كيشمل  
: داخلي للمشركع ليبقى معاصران كقادران على الفعل، كمتجدد األفكار كاالبتكار يف الوسائل كاألساليب، كالثاين يضمنكالتطوير اؿ

التفاعل مع احمليط كالتأثر كالتأثَت بو، فيما يعرؼ باغبداثة كالتجدد اغبضارم، الذم يبنع اعبمود أك التخلف عن ركب التكنولوجيا، 
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اض اؼبشركع من أم كبوة، كتقدًن التضحيات يف سبيل إقباحو، كربمل تبعات اؼبواجهة كقوة الشد استمرار إنو: كالثالث يراعي
 .العكسي، دبا يف ذلك التنافس كردبا الصراع يف اؼبضمار اغبضارم

فعلى الرغم فبا ربققو ىذه اؼبرحلة لدل الشباب من تطور على ـبتلف األصعدة، حبيث يكتسب الشباب خبلؽبا قدرات 
ذبعلهم قادرين على التكيف اإلرادم كاؼبشاركة كإبداء اآلراء كاؼبواقف، إال أهنم يتعرضوف يف الوقت ذاتو ألشكاؿ ـبتلفة من كمهارات 

اؼبعاناة، كاالصطداـ اؼبباشر كغَت اؼبباشر مع اؼبؤسسات االجتماعية كاالقتصادية كالسلطوية، قوامها يف أغلب األحياف القمع كالقهر 
. كالتخويف

. امعات دبثابة اجملاؿ اؼبركزم الوحيد يف ؾبتمعاتنا العربية من حيث إنتاج اؼبعارؼ كتطويرىا بصفة ىادفة كمنتظمةكتعد اًف
كالسبب الرئيس يف ذلك ىو ىشاشة ـبتلف مكونات اجملتمع اؼبدين، كىياكل اإلنتاج فيو؛ ذلك أف ؾبتمعاتنا العربية ليست باجملتمعات 

أداة مركزية يف خلق اؼبعرفة كتطويرىا ، ألف ىذه اؼبؤسسات تكتفي يف غالب األحياف باستهبلؾ اليت تشكل فيها مؤسسات اإلنتاج 
كما أف ىياكلنا الثقافية ال زالت ىشة كؿباصرة كمهددة يف كثَت من جوانبها؛ حيث ما تزاؿ اؼبسألة التعليمية . بعض اؼبعارؼ األساسية

. ة، كبدرجة أقل برجاؿ التعليم كاؼبثقفُتمرتبطة بإرادة السياسيُت كاؼبخططُت ككزراء الًتيب

كرغم ذلك استطاع  الشباب العريب أف يتبٌت مواقف شجاعة، أحرج هبا األنظمة العربية كثَتان ذباه حلفائها، كاؼبوقف من 
يف بعض القضية الفلسطينية، اليت ال يبكن إنكار مدل إسهامها يف إذكاء الوعي القومي لدل الشباب العريب اؼبتعلم، إذ كانت 

. األحياف تعترب قضية كطنية أكُف لديهم

فهي استمرارية . كعلى ضوء ذلك يبكن القوؿ إف ثقافة التغيَت، ليست بغريبة عن األكساط الشبابية اؼبثقفة يف العاَف العريب
مواقف ـبتلفة مبلزمة  لثقافة الرفض للمعايَت كالقيم كالسلطة ككل األكامر كالتوجيهات اليت يصدرىا الكبار، لتتطور بعد ذلك إُف

غَت أف تبلورىا يف شكل سبثبلت داخل الذاكرة اعبماعية لفئات الشباب، هبعلها تتحوؿ إُف اذباىات إيديولوجية ؽبا . للظواىر الشبابية
. ُف حدهخلفيات فكرية كاضحة، تتغذل من الظركؼ التارىبية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت يعرفها كل ؾبتمع ع

كلعل اؼبتتبع لواقع حاؿ الثقافة العربية ،هبد أهنا تضم يف ثناياىا جوانب سلبية، تًتكز يف سحق مبادرات كؿباربة الفرد لصاٌف 
الوالءات األكلية كالعائلية كاعبهوية، كضعف ركح التسامح يف إدارة األمور، كتركز الصبلحيات بيد اؼبسؤكؿ  يف شىت اؼبستويات، 

، لدرجة تصبح فيها مقاكمة التغيَت ىدفان رئيسان ف غَت الديبقراطي يف اؼبكانة االجتماعية، فبا يعلي شأف االعتبارات اؼباديةككذلك التعاك
. للمستفيدين، فبا وببط كيتسبب يف تراجع مستويات التغيَت كتأثَتاتو

ف الشباب قليلو خربة كنضج يف قيادة كما تبقى قضية صراع األجياؿ سيدة اؼبوقف يف الثقافة العربية؛ فَتل كبار السن أ
ؾبتمعاهتم كربمل مسؤكليات اؼبواطنُت فيها، كباؼبقابل ينظر الشباب إليهم على أهنم حرس قدًن يفتقدكف ؼببادرات حديثة توظف 

فحكمة الشيوخ  التكنولوجيا يف إدارة قضايا اجملتمع كربقق ازدىاره على كبو فاعل، كما ال توجد مبادرات ذبسر اؽبوة بُت الفريقُت،
ضاعت ربت كطأة الشباب كعزيبتهم أك اندفاعهم، فيما أحبطت قدرة الشباب على التغيَت بغياب التوجيهات كاإلرشادات الداعمة أك 

. احملفزة

كلعل اؼبتتبع للحراكات الشعبية هبد أف الوسائط السياسية كاإلعبلمية كالثقافية كاألحزاب كمنظمات اجملتمع اؼبدين، كما أف 
كما لعبت كسائط االتصاؿ اعبديدة . لبية النخب اؼبثقفة َف تكن ؽبا قوة االستباؽ بقدر ما التحقت بالركب اؼبتأخر غبراؾ التغيَتغا
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، دكرا مهما يف ىذا اغبراؾ؛ حبيث ربوؿ الفضاء الرقمي إُف أداة ...كاالنًتنت كشبكات التواصل االجتماعي كالفيسبوؾ، كالتويًت 
. غيَتفعالة لبلحتجاج كالت

إف الشباب العريب ما زالوا مستثنيُت من قيادة اؼببادرات االجتماعية كالوطنية، كيف معظم األحياف يشاركوف بصفتهم منفذين 
ال ـبططُت كمستشارين، كىذا يولد فجوة كبَتة بُت الواقع كاؼبأموؿ؛ كالتغيَت كمقاكمة التغيَت، كما أثر االنقساـ الفلسطيٍت يف ضباس 

اهتم كزاد من المباالهتم، ككاف االنقساـ خربةن منفرةن ؽبم كخلق تعميمان شبو صبعي بأف العمل السياسي لو تبعات باىظة الشباب كتطلع
 -الثمن، يف حُت أف عدـ التدخل كاالستقبللية لو فوائد، كبالتاِف أصبحت ظاىرة البلمباالة قناع يتوشحو الشباب كيتهربوف دبوجبو

. كاطنة الصاغبة، كما يًتتب عليها من إسهامات يف التغيَت من استحقاقات اَف -نوعان ما 

كىكذا يتضح، أف مفهـو التغيَت مفهـو شامل، يهتم أك ينصب اىتمامو على األكضاع الراىنة، يف ظل الوجود اغبقيقي، الذم     
د يبيزىا؛ فقد يتضمن التغيَت تقدمان كارتقاء يف إال أف بوصلة التغيَت يف اغبراؾ الشبايب العريب، ليس ؽبا اذباه ؿبد. يتأثر بالبعد الثقايف

بعض األحياف؛ كقد ينطوم على زبٌلف كتراجع يف بعضها اآلخر، ألف مقومات التغيَت يف الثقافة العربية اغبالية َف تنضج غبدكد ربمل 
ت، كسواء أكانوا متعلمُت أـ مثقفُت، أك غَت اؼبسؤكلية اجملتمعية ؽبؤالء الشباب لقيادة التغيَت اؼبنشود، بغض النظر عن اؼبربرات كاؼبسٌوغا

، كما تعكس ىذه اغبالة بنفسها على كاقع حاؿ األحزاب العربية اليت تبلشى دكرىا كمكانتها أماـ الفضاء الرقمي بدال من القياـ ذلك
. بوظائفها، كتعزيز الديبقراطية، كتنشيط اغبياة العامة، كربوؿ دكف ربقيق طموحات اؼبواطن العريب  

إف استناد القيادة التحويلية إُف قيم كأفكار أخبلقية يوضح االرتباط الوثيق بُت القيادة  كالثقافة يف عملية التغيَت، حيث 
يستطيع الشباب اعبامعي اؼبثقف إهباد بيئة راعية تبلئم التغيَت كتدعمو، من خبلؿ تركيزه على أساليب التفاعل مع األحداث اغبرجة، 

قات اجملتمعية، ككذلك استعراض مسَتة قادة عظماء أسهموا يف قيادة التغيَت ضمن رحلة نضاؿ طويلة ، مثل كاالستجابة لبلستحقا
.....   هنرك، كنيلسوف مانديبل، 

كحىت يتحقق السلم األىلي ال بد من تكامل حقيقي ما بُت اؼبسؤكلية اجملتمعية كاؼبسؤكلية الوطنية، ألف انسبلخ أحدنبا عن 
جود فجوات اجتماعية تسهم بإهباد بؤر توتر كأزمات تضر باجملتمع كتقلل من مكانتو بُت الشعوب، كتضاعف من اآلخر يتسبب يف ك

. ربدياتو ال سيما التنموية منها

– فلسطين أنموذجا –ما انعكاس ثقافة الخوف على السلم األىلي : السؤال الثالث

ؽ األمن احمللي ؛ جراء ما تشعر فيو اؼبواطن بالضعف كعدـ الثقة بالنفس ، فبا ال شك فيو أف ثقافة اػبوؼ تلعب دكران سلبيان يف ربقي 
اذ تتسًت ثقافة اػبوؼ كراء حجج كـباكؼ ؽبا ما يربرىا أك غَت ذلك، فبا يغرس يف نفس اؼبواطن السلبية كاؽبركب من االلتزامات 

ة اػبوؼ تقف دافعان كراء اعبريبة كإغباؽ الضرر باآلخرين كيف مواقف أخرل قد قبد أف ثقاؼ... اجملتمعية اؼبطلوبة من اؼبواطن الصاٌف 
فكار كفبتلكاهتم ،كتفريغ انفعاِف ؼبا يعجز عن ربقيقو يف الظركؼ العادية ، نظران للًتدد أك اغبَتة كعدـ القدرة عن التعبَت عن اآلراء كاأل

كفق ما يعرؼ بسياسة تكميم األفواه لو أخطاره . ..إذ إف غياب األمن اك ارتباط األمن بثقافة اػبوؼ ... بصورة صروبة ككاضحة 
فالعقوبة ىنا ال تتناسب مع اغبدث، كال سبيز بُت السلوؾ الذم ال يتفق مع رأم ... اعبسيمة على الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف 

. اآلخرين كبُت صاحب ىذه األفكار 
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 ال بيٌد ؽبا أف تقـو على حرية التعبَت كاالجتماع ، فيما إف ثقافة اػبوؼ ىي نقيصة كربل أماـ ربقيق الديبقراطية اغبقيقية اليت
تقـو ثقافة اػبوؼ غالبان على اؼبعتقدات اؼبغلقة اليت ال تسمح ؼبواطنيها اك حىت قيادييها بالتعبَت عن ؿبتول ىذه اؼبعتقدات كقيمها 

. كمبادئها 

ذىا من حيث توِف أمور الناس كؿباسبتهم، فمثبلن كلعل اؼبتتبع لواقعنا الفلسطيٍت هبد أف ىناؾ أكثر من سلطة سبارس نفو
سلطة االحتبلؿ اليت تقتل كتغتاؿ كتدمر البيوت كتقيم جدار الفصل العنصرم بُت األخ كأخيو كبُت اؼبواطن كأرضو، كما تعتقل كربتجز 

سلطاهتا ، كما أف ىناؾ تقسيمان  كىناؾ السلطة الفلسطينية اليت دمرت مقراهتا كَف يتم بلورة هنائية لقوانينها كفصل.... كتستدعي 
، كما يًتتب على ذلك من تقييد حركتها كنشاطها كإجراءاهتا، باإلضافة إُف ما C.B.Aللسلطة كمدل صبلحيتها كفق ما يعرؼ بػ 

. سبخض عن االنقساـ بُت أكرب فصيلُت فلسطينيُت من تأثَتات مدمرة، انعكست سلبا على النسيج االجتماعي كالسلم األىلي

تأخذ القرار بأيديها من ... مرت اغبياة الفلسطينية بفًتة الفلتاف األمٍت اليت أفرزت سلطات ميدانية تتبع للتنظيمات الفلسطينية  كما
. التشريع إُف التنفيذ ، كمن التحقيق إُف اإلعداـ، ككاف لذلك حتما تأثَتاهتا النفسية كاالقتصادية كالًتبوية الصعبة 

أك اؼببالغة يف تقدًن العوف ك الدعم  (القيادات اؼبيدانية) حد كبَت يف ذبنب تعامل الناس معهم إف ىذه األجواء أسهمت إُف
بغض النظر  )اؼباِف ؽبم لتتجنب شركرىم أك غبل قضاياىم على اعتبار أهنم سلطة بديلة ذات سيطرة على الشارع، كؽبا عنواف كطٍت 

. حيث حل قضايا الناس اليت تعج هبا احملاكم دكمبا حلوؿ يف ظل غياب دكر السلطة أك تدنيو من  (عن فبارستها 

لقد أسهمت ىكذا قضايا يف كضع الناس يف حالة من اغبَتة كاإلرباؾ كاػبوؼ كالشك كالقلق، فقد أشار احدث استطبلع 
... لفلتاف األمٍت ، من اؼبواطنُت ال يشعركف باألماف على أنفسهم كأسرىم بسبب ا (%84.3)للرأم نشرتو جامعة النجاح الوطنية أف 

نية فبا حدا بكثَت من اؼبواطنُت إُف نقل أمواؽبم كاستثمارىا يف مناطق أخرل تقل فيها ظاىرة الفلتاف األمٍت أك إُف خارج اؼبناطق الفلسطي
ـ، حىت غدا األمر قاطبة، كىذا بدكره زاد من أزمة التنمية اليت تشهد بنية ربتية مدمرة، كانعكست حالة الفقر على سلوكياهتم كتصرفاتو

. للتعامل مع الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف أشبو ما يكوف بكماليات العيش الرغيد اؼبفقود يف ؾبتمعنا 

إف خربة اؼبواطنُت اؼبنفرة بالسلطات اليت تتعاقب أك تتقاسم زماـ أمور اؼبواطن الفلسطيٍت ، أسهمت كثَتان يف تطوير كعي 
ؿ اؼبشكبلت اليت تواجو الفرد، كبالتاِف جعل اسًتاتيجيتو اؼبفضلة يف التعامل مع ىذا الواقع ىي خاص لو عبلقة بتدين الثقة بعدالة ح

كيف مواقف أخرل يلجأ إُف االستعطاؼ أك االسًتضاء أك االستسماح  أك االسًتضاء، كىي أمور ... التجاىل أك اإلنباؿ ما أمكن 
. األمن كالتعبَت عن الرأمسبس صلب البعد اإلنساين للفرد كتشوه حقوقو اؼبشركعة ب

كيبلحظ يف األكقات اليت ال يسود فيها القانوف الًتاجع االقتصادم كتسلسل النكبات االقتصادية، فبا يشكل تربة خصبة يف 
بركز أمباط كسلوكيات نفسية كاجتماعية هتدد أركاح اآلخرين كتعٌرضهم للخطر ، كمثاؿ ذلك حاالت السرقة كعدـ االلتزاـ بتسديد 

ير اؼباء كالكهرباء كالضرائب كما شابو ذلك ، كما يشجع ذلك انتشار الشللية كالعصابات كسهولة شراء ذمم األفراد كتفريغهم من فوات
ؿبتواىم األخبلقي كاإلنساين ، فيصبح االعتداء على اآلخرين كحقوقهم قضية مزاج ، كؽبا عبلقة بالقوة كبسط السيطرة كالنفوذ كليس 

غبق كاإلقناع كالقانوف ، فبا أدل إُف حدكث ذباكزات كبَتة من االعتداءات كاألفعاؿ كردكد األفعاؿ اؼببالغ فيها ؽبا عبلقة دبعايَت ا
لقضايا تافهة، فكانت اػبسائر كبَتة كالنتائج سيئة ، كأصبح الثأر كاألخذ بالثأر مربران ؼبختلف اعبرائم يف ظل غياب صوت اغبق جراء 

. ثقافة اػبوؼ كأعراضها ما يتغلغل يف نفس اؼبواطن من 
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إف معظم احملاكالت اليت سبت كتعبَت عن الرفض للواقع اؼبأساكم َف تتجاكز بعض اؼبقاالت الصحفية كالتعليقات اعبانبية، 
ككذلك بعض الندكات احملددة ، كَف يتبلور حينها موقف صباىَتم حاـز ذباه التجاكزات اليت هتدد األركاح كتدمر األخبلؽ كتنمي شعور 

ؼبواطن بالغربة كاالغًتاب رغم إقامتو يف كطنو كبُت أىلو ، كىي أقصى درجات العذاب النفسي كسبثل كارثة إنسانية هتمل اىتمامات ا
.. األفراد يف اإلبداع االجتماعي كربوؽبا كربصرىا يف ذبنب اؼبخاطر اؼبتوقعة من شركر اؼبتهورين 

؟ (تشخيص وتدخل )حقيق السلم األىليما دور المسؤولية المجتمعية في ت: السؤال الرابع

قلما وبتل موضوع جدير باالعتبار كاالىتماـ قدر ما يستحقو مفهـو السلم األىلي يف الواقع الفلسطيٍت، الذم ما يزاؿ يبر 
سات سلبية دبحطات متتالية من األزمات كبؤر التوتر كاألحداث اؼبقلقة كاؼبفزعة، جراء االحتبلؿ اإلسرائيلي كما يتسبب بو من انعكا

. على االقتصاد كاألمن كالنسيج االجتماعي بأكملو

ـ ، قد أثرت تأثَتان 1948كال ىبتلف إثناف أف دكامة العنف كالعنف اؼبضاد اليت عاهنا الفلسطينيوف منذ نكبتهم األكُف سنة 
إُف مستول مناسب ، إذ أف مثل  مباشران على سلوكيات األفراد كتوجههم، حيث َف تكن البيئة مناسبة لنمو سلوكيات مدنية ترتقي

ىكذا أمور تصبح من باب الكماليات ، فحياة االستشهاد كاالعتقاؿ كىدـ البيوت كالتهجَت كتعقيدات ؾبريات اغبياة بدءان من 
 .ترخيص البناء كانتهاءن بشهادة دفن اؼبوتى ، أثرت بشكل مباشر كزرعت يف نفوس اؼبواطنُت اػبوؼ كالرعب 

مودم يتسبب بعنف أفقي، فليس غريبان أف يتفتت اجملتمع أك أف يصبح تربة خصبة لربكز كظهور مشكبلت كما داـ العنف الع
ؾبتمعية مستعصية عن اغبل؛ ألف القانوف كاغبالة ىذه، معطل، كما أف األفراد كفق ىذه األجواء العامة اؼبشحونة بالتوتر كاالنفعاؿ ال 

عبئة اعبهوية كالقبلية سيدة اؼبوقف يف إدارة اػببلفات، اليت غالبان ما يتم التعامل معها يستجيبوف إُف صوت العقل كاؼبنطق، كتبقى الت
. أك التنازؿ ربت ضغط التهديد أك الوعيد (الطبطبة)كفق أنصاؼ اغبلوؿ أك تسكُت األعراض

ؼبثقفة ضركرة ترسيخ كىبلص الباحث فبا سبق إُف القوؿ أنو يف خضم ىذا الواقع اؼبر، أصبح يتنامى لدل ـبتلف األكساط ا
. معاَف السلم األىلي دبا يعزز صمود الناس يف كطنهم، كؼبا وبققو ذلك من مكتسبات حياتيو ربقق ؽبم رفاىية مناسبة

إٌف اغبياة ال تستقر على كبو أمثل إال إذا كاف األمن كالعدؿ كالسبلـ من أىم مكوناهتا ، فاغبقيقة اؼبؤكدة أنو إذا كانت نذر 
ر كاػبراب تندلع شراران من عقوؿ البشر، فإف استحكامات األمن كالعدؿ كالسبلـ، ال بد أف تيبٌت أيضان يف عقوؿ البشر الفوضى كالدما

إف . كىذا ما يؤكد على أنسنة اإلنساف الذم ينبغي أال يكوف رقمان زائدان أك ناقصان . كضمائرىم كسلوكياهتم لتصبح طابعهم اغبضارم
عندىا يصبح من الصعب : اف ؾبانان أك بالصدفة الطائشة كعندما يصبح الظلم ؾبرد كجهة نظر كالواقع كنبان اغبالة اليت يبوت فيها اإلنس

. اغبديث عن ؾبتمع مدين، بل لعل اغبديث عنو يعد ضربان من الطوباكية كاػبياؿ أك السفسطة غَت اجملدية بنتائجها اؼبغلوطة

بٍت أساليب حضارية كمدنية إذا َف تقم السلطة اغباكمة أك اؼبتنفذة يف بناء ليس دبقدكر أم ؾبتمع كاف أف وبقق نقلو نوعية يف ت
اسًتاتيجيات تدعم كتطور كتبٍت ـبتلف التوجهات القائمة على العدالة كاغبرية بالتعبَت كقبوؿ الرأم كالرأم اآلخر كفق توجهات 

. بفكر كعقل مرف يتقبل التغيَت كإدارة رشيدة تضبط األمورديبوقراطية، تعًتؼ بالقدرات كاػبربات كتوظفها لتحقيق التقدـ كاالزدىار 

كمهما كانت اعبهود اؼببذكلة على اؼبستول الرظبي قائمة كمتميزة إال أف العمل اعبماىَتم ضركرة ذبتمع فيها السبب كالنتيجة 
. يف آف كاحد
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اكة لصنع التحوؿ من حالة العنف إف مأسسة العمل السلمي يف إطار العمل االجتماعي كفق نظرة طوعية مبنية على الشر
كالعنف اؼبضاد إُف حالة السلم كالتسامح تعد من األمور البديهية أك اؼبسلَّم الوعي هبا  من حيث عبلقة الفرد مع ؾبتمعو كؿبيطو، بل 

. ييعد ذلك تناميان لئلحساس اؼبرىف باؼبسؤكلية اجملتمعية اليت تتكامل مع اؼبسؤكلية الوطنية على كبو دقيق

د أسهمت اؼبشاركة اجملتمعية خبلؿ عقود مضت يف بناء قواعد عريضة كصلبة من األمن االجتماعي، حيث تقاسم الناس لق
. لقمة العيش كضمدكا جراحاهتم كتبادلوا مشاعرىم يف سبيل احملافظة على كجودىم كىويتهم

اؼبتصلة بالفنت الطائفية كالعرقية كالدينية،  كاآلف، كبعد أف اختلفت قواعد اللعبة كقبل أف تتداخل عوامل تعقيد جديدة كتلك
. هبدر بنا كبن اؼبثقفُت أف نعزز ثقافة السلم األىلي قبل أف ينزلق الناس إُف ما ىو أبعد من ذلك بكثَت كتصبح اغبالة عصية على اغبل

االحتقاف ذات الطابع لقد أكد ديننا اغبنيف كتراثنا التليد على نبذ العنف كنبا جانباف مهماف مؤثراف يف زبفيف حدة 
. السياسي أصبلن، فاؼبطلوب عاجبلن ىو إعادة توظيف الوسطية كبثها يف عقوؿ اؼبواطنُت كتعزيز تقبل األفراد لبعضهم البعض

كما يبكن للنخبة اؼبتعلمة أف تلعب دكران بارزان يف ريادة التغيَت كبو ؾبتمع مدين آمن وبفظ حقوؽ اؼبواطنُت كجزء من فبارساهتم 
سبعية اؼبسؤكلة، فقد أسهمت االىتمامات اإلنسانية بتقنُت اغبقوؽ البشرية يف مواثيق قومية كدكلية، كىذا ما يقتضي إعادة اؼبج

. استلهامها للمواطنُت على كبو كاعو كجدير باؼبسؤكلية

بل ينطلق من ؿباربة كالسلم األىلي يسهم بالرفض القاطع لكل أشكاؿ التناحر أك التحريض، أك إعادة إنتاج أم حرب أىلية، 
كما يدعم السلم األىلي إطار العبلقة اؼبشًتكة للمواطنُت على اختبلؼ . الفلتاف كالعنف على اعتبار أهنما فبارسات عفا عليهما الزمن

. ىوياهتم كانتماءاهتم على أساس من العدؿ كاؼبساكاة اليت ربفظ اغبق للجميع، ال سيما األقليات العرقية أك الدينية منها

قد حاف الوقت اآلف كأكثر من أم كقت مضى إُف ضركرة توظيف اؼبصداقية كالشفافية يف التعامل على الصعيد الرظبي ؿ
ذاف كاؼبؤسسايت، باعتبارنبا مرتكزين أساسيُت يف بناء ؾبتمع مدين ناشط كبو التنمية كتعظيم أثره يف اجملتمع، جراء الثقة اليت يغرسانبا ق

. نُتالبعداف يف تصرفات اؼبواط

إف اغبديث عن ؾبتمع مزدىر كآمن ال يبكن أف يتم إال إذا تكاتفت اعبهود كتعاظمت يف صياغة كاقع جديد بعيد عن اإلكراه 
كالقهر كالعنف أك االحتواء، بل علينا أف نسهم صبيعان يف بناء ثقافة سياسية ؾبتمعية قوامها السلم األىلي، كدبا يتطلب ذلك من طٌي 

ة على التسلط أك التصلب كاإلقصاء أك النبذ أك التطرؼ أك التخوين كفق نظره تكاملية تشاركية تعاكنية، تعترب صفحة اؼباضي القائم
. السلم االجتماعي طوؽ النجاة جملتمع يزخر بالتحديات

ص إف كجود كسيط كطٍت يعمل على تشخيص اغبالة بنقاط ضعفها كقوهتا، كيأخذ بعُت االعتبار ما يهدد السلم كيوظف الفر
أصبح ىذا الوسيط يف أمس اغباجة ألف يتشكل كوبدد اختصاصاتو كتداخبلتو كيعمل على إعادة ... اؼبتاحة بل يبتكرىا كيطورىا، 

بث مزيد من اؼببادرات اجملتمعية كاإلصبلحية اليت تعزز العبلقة اإلهبابية بُت اؼبواطنُت، كتستقطب اىتماماهتم كتشحذ نبهم كبو 
.  حياة آمنة كريبة ؼبستقبلنا كمستقبل أبنائنااؼبصلحة العامة، كتوفَت

إف اؼبسؤكلية اجملتمعية للمواطنُت تتطلب فبارسة جادة نابعة عن فكر يقدس األكلويات كوبًـت اآلراء كيقدر االحتياجات، 
كاجهو من كيستوعب التناقضات ضمن إطار من الواجب الطوعي، الذم يقحم اعبميع يف بوتقة اؼبصلحة العامة للمجتمع، كما م
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ربديات كما يبكن ؽبذا اإلحساس اؼبسؤكؿ أف يكرس اؼبمارسة الفعلية الستحقاقات األمن االجتماعي، بعيدان عن النظرة التعصبية 
. الفردية بقدر ما ىي نظرة ؾبتمعية تأخذ من السلم األىلي منطلقان مشًتكان هبمع بُت تطلعات كآماؿ كاىتمامات اؼبواطنُت

تيجة حتمية لسلسة من االختبلفات كالتناقضات للمواقف السياسية اليت أثرت بشكل مباشر على النسيج لقد كاف االنقساـ  ف
االجتماعي، كتدخلت فيو قول خارجية حبيث أفسدت اؼبصاٌف قيمان كمبادئ راسخة حافظ عليها شعبنا عرب التاريخ الطويل من 

. النضاؿ

سار كالًتاجع، هبدر انتهاز ىذه الفرصة لتعزيز اإلهبابيات كالتغلب على كاآلف بعد أف بدأ العٌد التنازِف لبلنقساـ باالنح
السلبيات كتضميد جراح اؼباضي دبعاعبات ميدانية كاسًتاتيجية كذبذب االىتماـ العاـ حوؿ اؼبصلحة الوطنية، كما ال بد من كضع 

. بركتوكوالت جدية لتقف حاجزان أماـ أية ؿباكالت للعودة للوراء

فاؤلية حوؿ مستقبل كاعد يتشارؾ فيو اؼبواطنوف بفكرىم اعبمعي الذم يتسابقوف يف طواعيتهم لتحقيقو قضية إف النظرة الت
مهمة، كونو يبثل نقطة انطبلؽ جادة كبو ربقيق السلم األىلي كاألمن اجملتمعي بدافعية كاىتماـ كبَتين، كجزء من مبلمح القيادة 

. تغيَت كذبعل منهم أطرافان فاعلة فيوالتحويلية اليت ترسم بعقوؿ اعبميع أنبية اؿ

كىنا يتأتى على األجهزة األمنية تعزيز شراكات مدنية ليلتحم اعبميع يف اؽبم اجملتمعي، باعتباره ضركرة كطنية تقتضي التكامل 
نويرم كاؼبنفتح ؿبل كالتعاكف األىليُت لتحقيق األمن كاالستقرار كمناىضة ثقافة العنف دبختلف أشكاؽبا كألواهنا، كإحبلؿ الفكر الت

 . الضغائن كاألخطاء كالتجاكزات كلتصبح العدالة اجملتمعية شعارا قاببل للتحقيق يف ؾبتمع آمن كمزدىر

 

 

قائمة المراجع 

: االلكًتكين اؼبوقع على منشورة ،األىلي السلم كأكلوية السياسي العنف (13  ) زىَت اػبويلدم، -

 http://civicegypt.org/?p=43001، (14  /5/  )بتاريخ أخذت. 

 بتاريخ غزة -فلسطُت -العاؼبي الًتبوم اؼبؤسبر فعاليات مشاركة  األىلي، السلم تعزيز يف اؼبرأة دكر ( 1  )  تغريد ، اغبجلي عبده -

 .(14  /5/  )بتاريخ أخذت ،http://tfpb.org/old/?page=view&id=352 :االلكًتكين اؼبوقع على منشور ، 1  / 31/1:

 (بانوراما) البديلة اؼبعلومات لتصميم الفلسطيٍت اؼبركز الديبوقراطية، مقدمة يف العربية السياسية كالثقافة الديبوقراطية (3  1) علي اعبرباكم،  -
. 

 مقدـ حبث ، كالعراقي العريب اعبامعي الطالب لدل اإلنساف حقوؽ مضامُت تنمية (6   ) ؾبيد أحبلـ دم،كالزيب حسن صباح ، الزبيدم  -

 .ـ6   / / 1- 1 مؤتة جامعة اإلنساف كحقوؽ كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف

 كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف مقدـ حبث اإلنساف، حقوؽ كتطورات ( السيادة) الداخلي السلطاف (6   ) اضبد ،إبراىيم السامرائي  -

 .ـ6   / / 1- 1 مؤتة جامعة اإلنساف كحقوؽ

. اؼبغربية اؼبملكة األكؿ، ؿبمد جامعة للتغيَت، جديدة ثقافة كبزكغ الوسائط أزمة: العريب اغبراؾ (13  ) ؿبمد سعدم،  -

http://civicegypt.org/?p=43001
http://tfpb.org/old/?page=view&id=352
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 اإلنساف كحقوؽ كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف مقدـ حبث ، التعليم يف اإلنساف كحقوؽ الديبقراطية (6   ) الرؤكؼ عبد طارؽ عامر، -

 .ـ6   / / 1- 1 مؤتة جامعة

  :االلكًتكين اؼبوقع على منشورة ، 6 31:  العدد    اؼبتمدف، اغبوار ؾبلة األىلي، السلم تعزيز يف الًتبية دكر ( 1   ) صبلح العاطي، عبد-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=234239، 14  /1/6: بتاريخ أخذت .

.  اإلنساف حقوؽ لدراسات اهلل راـ مركز عن صادر ، الفلسطيٍت األساسي القانوف يف اإلنساف حقوؽ (3   ) غازم ياسر عبلكنة، -

 حبث كرقة  –كتدخل تشخيص  –الفلسطيٍت كالواقع العاؼبي البعد بُت االختبلؼ يف كاغبق الثقايف التسامح (5   ) ذياب ،يوسف عواد -

 .ـ5   / 4/1 -   بَتكت  –القدس الركح جامعة ،(االختبلؼ يف كاغبق اهلل )مؤسبر  يف قدمت

 مؤتة جامعة اإلنساف كحقوؽ كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف مقدـ حبث ، الفلسطيٍت اجملتمع يف اػبوؼ ثقافة (6   ) ذياب يوسف عواد، -

 .ـ6   / / 1- 1

 .اؼبفتوحة القدس جامعة عن صدر للجامعات، اجملتمعية اؼبسؤكلية دليل ( 1  ) ذياب يوسف عواد، -

 للمؤسبر مقدمة علمية كرقة التغيَت، قيادة يف كتأطَتىم اجملتمعية اؼبسؤكلية ثقافة من اعبامعي الطالب سبكُت (14  ) ذياب يوسف عواد، -

 .ـ14  /5/1 -   من مؤتة، جامعة (الوطٍت كاألمن ةكاؽبوم اؼبواطنة) الدكِف

. www.zelmouziz.com: االلكًتكين اؼبوقع على منشورة الشعبية، كالشرعية االنتخابية الشرعية بُت العريب اغبراؾ (13  )الفضيل العَتج، -

. 14  /5/ 1 بتاريخ أخذت

 الفلسطيٍت اؼبركز ، اإلنساف كحقوؽ الديبقراطية مفهـو يف الشباب سبكُت يف ديبقراطي فلسطيٍت تربوم لنظاـ ارؤم (   1) فوليت فاشو، -

 . كالطفل للمرأة الثقايف اؼبنهل كمركز الصغَتة اؼبشاريع لتطوير

 اؼبوقع على منشورة الفلسطينية، كاؼبعلومات األنباء ككالة (13   )الوطٍت النضاؿ حركة يف فعاالن  ليس الشبايب اغبراؾ طبلبية، مناظرة -

 .14  /15/5:  بتاريخ أخذت. www.wafa.ps:  االلكًتكين

 

 

  

 

 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3176
http://www.zelmouziz.com/
http://www.wafa.ps/


  2014أغسطس   19 - 20الجزائر / التربية على القانون الدولي االنساني : الرابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

389 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

 

 التوصيات
 

الًتبية على القانوف الدكِف اإلنساين، اؼبنظم : اختتمت فعاليات اؼبؤسبر الدكِف الرابع حوؿ  2014أكت   20يف يـو األربعاء
فيو مداخبلت  اـ حقوؽ االنساف دبركز جيل البحث العلمي، كالذم حضره أساتذة من خَتة باحثُت الوطن العريب، كألقومن طرؼ قس

: مست إشكاليات ىذا اؼبؤسبر كـبتلف ؿباكره اؼبسطرة، على الشكل التاِف

 :إشكاليات المؤتمر

 عزيز القانوف الدكِف االنساين ؟ماىو دكر اؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية كالوكاالت اؼبتخصصة يف نشر كت -

 عناصر القول اؼبتصارعة؟ماىي كسائل نشر مبادئ كقواعد القانوف الدكِف االنساين، السيما بُت  -

 ماىو دكر اجملتمع اؼبدين ككسائل اإلعبلـ يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف االنساين؟ -

 ُف مبادئ السلم كالعمل اإلنساين؟ماىو دكر اؼبؤسسات التعليمية يف تربية األجياؿ الصاعدة ع -

 :محاور المؤتمر 

. جهود اؼبنظمات الدكلية يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف االنساين: احملور األكؿ -

 .دكر اجملتمع اؼبدين يف الًتبية على القانوف الدكِف االنساين: احملور الثاين -

 .الدكِف اإلنساين دكر كسائل اإلعبلـ يف نشر مبادئ القانوف: احملور الثالث -

 .دكر اؼبؤسسات التعليمية يف الًتبية على القانوف الدكِف االنساين: احملور الرابع -

الدكتورة سركر طاليب اؼبل   : كقد انعقدت على ىامش ىذا اؼبؤسبر عبنة صياغة التوصيات، ربت رئاسة

: كبعضوية كل من األساتذة

 (مركز جيل البحث العلمي)  عبد اغبليم بن مشرم. د: رئيس اللجنة العلمية 

 (جامعة القدس اؼبفتوحة)يوسف ذياب عواد . د.أ

   (جامعة الرياض)علي جاسر الشايع . د
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 (مركز جيل البحث العلمي)د عبد العزيز خنفوسي 

 (جامعة الشارقة )رحيمة الطيب عيساين . د

 (وبي فارس. جامعة د)جهاد الغراـ . د

 (رةجامعة أؿبمد بوؽ)بن عياد جليلة . د

 (اؼبعهد األعلى لئلعبلمية بالكاؼ)قبيب بن عمر عوينات . د

 (جامعة اغباج ػبضر)قسورم فهيمة . د

 (كلية اؼبلكة رانيا )إيناس ؿبمد عليمات . د

 (جامعة أبو بكر بلقايد)عبد اغبكيم بوجاين . أ -بدير وبي  . أ -غريب صورية  . أ

 (جامعة ؿبمد بوضياؼ)رياض شتوح .  أ

 (مركز جيل البحث العلمي)كش عمر الكر. أ

 (جامعة عبد الرضباف مَتة)المية أبوزيد . أ

 (مولود معمرم)براىيمي زينة . أ

 (جامعة عباس لغركر)لطيفة جحيش . أ

: كقد خلصت ىذه اللجنة إُف صبلة من النتائج  اؼبهمة اليت ػٌبصت فيما يلي

 االنتهاكات اعبسيمة يف زمن النزاعات اؼبسلحة أك على األقل  إف نشر القانوف الدكِف اإلنساين لو دكر جد فعاؿ يف اغبد من
التقليل منها أك التخفيف من اؼبعاناة، لكن لتحقيق ذلك البد أكال من توفر اإلرادة السياسة لدل الدكؿ األطراؼ السامية 

على أرض الواقع من خبلؿ ازباذىا  ، كأف ذبسد ذلك"الوفاء بالعهد" اؼبتعاقدة كأطراؼ النزاع يف االلتزاـ بتعهداهتا عمبل  دببدأ
. لكافة اإلجراءات الكفيلة للتعريف بأحكاـ القانوف

 إف الًتبية على قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ليس باألمر اؽبُت ك ربتاج لدعم ماِف كبَت للقياـ باؼبؤسبرات كاؼبنشورات ك التدريبات 
يح أف اؽبيئات اإلنسانية لعبت دكر كبَت على اؼبستول اؼبيداين يف اغبركب كتنظيم إدارم ؿبكم لسد ثغرة اعبهل هبذا القانوف، فصح

ك الكوارث الطبيعية للتخفيف من معاناة اؼبتضررين غَت أهنا ال زالت قاصرة نوعا ما عن نشر القانوف الدكِف اإلنساين الذم هبب 
. أف يصبح عادة اجتماعية ك دكلية ال يتم خرقها مهما كانت الظركؼ

 ا يف اؼبؤسبر على أف للمنظمات غَت اغبكومية دكر فعاؿ كمهم يف نشر القانوف الدكِف اإلنساين كالتعريف بو على أكسع كما كقفن
الدكؿ  أغلب يف تعاين بتنظيم مهامها  اؼبتعلقة نطاؽ نظرا الستغبلؽبا يف ذلك صبيع إمكانياهتا اؼبادية كالبشرية، غَت أف القوانُت

 اؼبنظمة حظر أك حل ظلها يف اغبكومة تستطيع اليت ربدد الظركؼ اليت األقساـ خصوصا ضوح،الو كعدـ الغموض العربية من
 غَت اؼبنظمات قوانُت فإف اجملتمع، تنمية يف كشريكة اغبكومية غَت اؼبنظمات ألنبية اغبديث الفهم تعكس اغبكومية، كال غَت
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اغبكومية، كىو األمر الذم يؤثر سلبا على عمل  غَت نظماتاَف قطاع تنظيم من بدال يف السيطرة اغبكومة رغبة تعكس اغبكومية
 .اؼبنظمات غَت اغبكومية يف ؾباؿ التوعية كالًتبية كنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين

 ؛ ذلك أٌف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو  إف لوسائط اإلعبلـ دكر مهم ككبَت فعبل يف التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين على نطاؽ كاسع
قطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرل كالنجوع كاؼبدف الصغَتة، ناىيك عن اؼبراكز ؿ

  . ؛ كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع، متعلمُت كغَت متعلمُت اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية

، أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا، بل على  كن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناهبيد أٌف الدكر اؼبم
العكس من ذلك، فإٌف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء اإلعبلـ كاإلعبلميُت، سبهد 

. انوف الدكِف اإلنساينالطريق اللبراطو يف أداء مهمة الًتبية على الق

  أما خبصوص اؼبناىج الًتبوية، فقد الحظ اؼبؤسبركف كجود مسؤكلية كبَتة ملقاة على عاتق ىذه اؼبناىج، كاليت تتحملها بالدرجة
 األكُف اغبكومات العربية، اليت باتت مسؤكلة أماـ اجملتمع الدكِف، عن نوعية األفراد الذين تنتجهم، فهناؾ اليـو أمباط كأشكاؿ
كصيغ كمنهجيات تربوية جديدة، كاعدة بالتحضَت اإلنساين، كالسبلـ كاإلخاء كالتفاىم بُت األفراد كاعبماعات كاألمم، حيث 
، منطلقا حيويا ؼبواجهة العنف كاغبرب كالتعصب يف العاَف اؼبعاصر، ككفقا ؽبذا التصور اعبديد، فإف  تشكل الًتبية اؼبساؼبة اليـو

اليت كصفت بأهنا الداء يف فبارستها الكبلسيكية، يبكنها أف تكوف الدكاء، إذا ما عملت على بناء أجياؿ  الًتبية يف الوطن العريب
إذ يبكن ؽبذه . جديدة، قادرة على التفاعل اإلنساين، كؾبهزة للعيش يف عاَف ـبتلف متنوع الثقافات كالديانات كالعقائد كاإلثنيات

. األجياؿ اعبديدة، بركح جديدة ـبضبة بقيم التسامح كالقبوؿ كاالنفتاحالًتبية أف تعمل بآليات جديدة على تنشئة 

كما يبكن للنخبة اؼبتعلمة أف تلعب دكران بارزان يف ريادة التغيَت كبو ؾبتمع مدين آمن وبفظ حقوؽ اؼبواطنُت كجزء من فبارساهتم 
ية يف مواثيق اقليمية كدكلية، كىذا ما يقتضي إعادة اجملتمعية اؼبسؤكلة، فقد أسهمت االىتمامات اإلنسانية بتقنُت اغبقوؽ البشر

. استلهامها للمواطنُت على كبو كاعو كجدير باؼبسؤكلية

  إف اغبديث عن ؾبتمع مزدىر كآمن ال يبكن أف يتم إال إذا تكاتفت اعبهود كتعاظمت يف صياغة كاقع جديد بعيد عن اإلكراه
يعان يف بناء ثقافة سياسية ؾبتمعية قوامها السلم األىلي، كدبا يتطلب ذلك من كالقهر كالعنف أك االحتواء، بل علينا أف نسهم جم

طٌي صفحة اؼباضي القائمة على التسلط أك التصلب كاإلقصاء أك النبذ أك التطرؼ أك التخوين كفق نظره تكاملية تشاركية تعاكنية، 
. تعترب السلم االجتماعي طوؽ النجاة جملتمع يزخر بالتحديات

 ع الدكِف مطالب اآلف كأكثر من أم كقت مضى بوضع إطار ىيكلي لنظاـ قضائي دكِف أساسو تطبيق القانوف قوامو إف اجملتم
كحدة اؼبعايَت كليس ازدكاجيتها، كعدـ غض الطرؼ عن االنتهاكات اعبسيمة غبقوؽ االنساف كللقانوف الدكِف االنساين يف ـبتلف 

ين، ألف ذلك يبثل ببل ريب كال شك تعبَتا مباشرا عن اختبلؿ توزيع القوة عاؼبيا، أكباء العاَف، كخصوصا ما وبدث اليـو يف فلسط
. كدليل عملي على اغبدكد الواقعية الواردة على تطبيق العدالة الدكلية على األقوياء رغم توافر األدلة اليت تدينهم

معوف يف ىذا اؼبؤسبر إُف صياغة صبلة من كقوفا على ىاتو النتائج دبا فيها من سلبيات كنقائص فقد توصل الباحثوف اجملت
: التوصيات، نوردىا فيما يلي

: التوصيات العامة/ أوال 
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إقرار اػبطط كالربامج الكفيلة بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعميمو، كالعمل على تنمية الوعي القانوين بأحكامو بُت ـبتلف شرائح  -
طاؽ كاسع، كربديد اآلليات كاإلجراءات الكفيلة بنشر كتعزيز كتنفيذ مضامُت القانوف اجملتمع كأجهزة الدكلة، كنشره كتعليمو على ف

. الدكِف اإلنساين ككضع أحكامو موضع التطبيق العملي 

 ةالعمل على تنمية التعاكف كتبادؿ اػبربات مع اؼبنظمات الوطنية كاإلقليمية كالدكلية العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كمساعد -
اعبهات اغبكومية ذات العبلقة، فبلبد للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كاليت تسعى لنشر مبادئو سواء 

كانت دكلية، حكومية أك ؿبلية، غَت حكومية من أف تعمل كفق النهج التشاركي كالتنسيق فيما بينها األمر الذم هبنب االزدكاجية يف 
ات كاؼبوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة، على أف يشمل التنسيق هبذا اػبصوص اؼبؤسسات العمل، كىدر الطاؽ

العاملة يف اؼبيداف؛ ألنو من خبلؿ ذلك يبكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ، كيبكن للمؤسسات من تطوير أدائها من 
. كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين. ينخبلؿ تبادؿ التجارب كاػبربات مع اآلخر

لرٌفع من دكر كأداء كتطوير اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق كنشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين يتوجب على اعبهات اؼباكبة  -
منظمات اإلغاثة الدكلية اإلنسانية، اهباد برامج تدريبية  -اللجنة الدكلية للصليب األضبر –كاعبهات الدكلية مثل األمم اؼبتحدة 

ؼبساعدة اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين كنشره كتعزيزه كعلى تطوير أدائها يف ىذا اػبصوص، كتنفيذ بعض 
. ت كالتجارباألنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه سواء من خبلؿ الدعم اؼباِف أكمن خبلؿ تبادؿ اػبربا

: التوصيات المتعلقة بتطويع القواعد القانونية لتعزيز العمل بالقانون الدولي اإلنساني/ ثانيا 

العمل على إهباد نوع من التوازف كالتوافق ما بُت التشريع الدكِف كالتشريع الوطٍت، فيلمس اجملتمعوف ضركرة اؼبراجعة التشريعية  -
ين احمللية دبا يضمن االنسجاـ ما بُت النصوص الواردة يف االتفاقيات الدكلية كالنصوص الواردة يف للنصوص الوطنية الواردة يف القواف

.  القوانُت الوطنية، كىو يضمن عدـ كجود فجوة تشريعية ما بُت التطبيق العملي كالنص النظرم

بالقانوف الدكِف اإلنساين، كتقدًن اؼبقًتحات اؼبشاركة يف دراسة كمراجعة مشركعات االتفاقيات الدكلية كالربكتوكوالت اؼبتعلقة  -
يت كالتوصيات اؼبناسبة بشأهنا للجهات اؼبختلفة، ككذا دراسة القوانُت الوطنية ذات العبلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين، كتقدًن اغبلوؿ اؿ

اليت يشهدىا القانوف الدكِف اإلنساين من شأهنا تطوير  ىذه التشريعات دبا يضمن مواكبتها للتطورات كاؼبستجدات السريعة كاغباصلة 
. يف ظل التطورات الراىنة

، ببلورة الصبلحيات اغبصرية للجنة 1977كالربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا لسنة  1949ضركرة تعديل إتفاقيات جنيف األربع لسنة  -
ديدة على نصوص القانوف الدكِف الدكلية للصليب األضبر كمنظمات اإلغاثة بصفة عامة، كضركرة إدخاؿ صبلة من التعديبلت اًف

اإلنساين اؼبتعلقة بنشره أك اعتماد نصوص قانونية جديدة تتضمن إدراج أساليب جديدة تكوف كفيلة بنشر قواعد القانوف الدكِف 
ات التدريبية اعتماد دالئل كقوانُت عسكرية، تنظيم عمل كسائل اإلعبلـ كرجاؿ الدين كدكر العبادة، كعقد الدكر: اإلنساين، كاليت منها

. كالتكوينية، كىذا دبشاركة اللجنة الدكلية للصليب األضبر

التوصيات المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية وىيئات المجتمع المدني في التربية على القانون الدولي / ثالثا 
: اإلنساني

: على  النحو التاِفيبكن تفعيل دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف تعزيز العمل اإلنساين كذلك 
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اعتماد نص قانوين كاضح هبيز للجنة الدكلية للصليب األضبر بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف كل كقت كيف كل مكاف،  -
مهما كانت طبيعة النزاع سواء أكاف دكليا أك غَت دكِف، كىذا دكف أم قيد أك شرط خاصة شرط موافقة أطراؼ النزاع، كىذا ألف 

ؽبا إنساين ؿبض ال وبتاج إُف شركط من أجل تأديتو، كالبد من الًتكيز يف عمليات النشر، كبشكل خاص على القوات طبيعة عم
العسكرية دبختلف زبصصاهتا، كذلك من خبلؿ تنظيم العديد من اغبلقات الدراسية كالتدريبية على كيفية تطبيق أحكاـ ىذا القانوف 

. يف اؼبيداف

ية للصليب األضبر كإقامة عبلقات تعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كقسم اػبدمات استشارية، كأف تعمل صبيع تسهيل عمل اللجنة الدكؿ -
. الدكؿ على إشراكها يف ـبتلف األنشطة اليت تقـو هبا من أجل تنفيذ التزاماهتا

ة أف تعمل على تعريفهم هبذا القانوف، على اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف إطار إعداد كتكوين متطوعُت لتقدًن اإلسعافات األكِف -
كالقياـ بتنظيم دكرات تكوينية بصفة مستمرة طواؿ السنة، كلتحقيق ذلك البد من استقطاب العديد من اؼبشاركُت خاصة منهم 

. الشباب

 (les calendriers)ىناؾ أسلوب جديد مبتكر يبكن أف تقـو بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر يبثل يف إصدار التقوًن الشهرم  -
ربمل الشارة كيف أسفلها تعريف للقانوف الدكِف اإلنساين، أك أف تكوف ىذه التقويبات الشهرية يف شكل أكاؽ بعدد أياـ السنة، حبيث 

.   تتضمن كل كرقة قاعدة من قواعد ىذا القانوف مع الشرح

كتعليم القوات اؼبسلحة على ضركرة احًتاـ كتطبيق ىذا السماح للجنة الدكلية للصليب األضبر بتقدًن اؼبساعدة يف ؾباؿ تدريب  -
القانوف، ككذلك على كيفية تقدًن اإلسعافات األكلية للضحايا حىت كإف كانوا من العدك، كتعريفهم جبميع الشارات اؼبميزة كطبيعة 

. عملها، كذلك من خبلؿ إعداد مطبوعات تتضمن ىذه الشارات كمعانيها كاغبماية اليت تقررىا

كرة التعاكف مع اللجنة الدكلية للصليب األضبر كبعثاهتا اإلقليمية لبلستفادة من خدماهتا يف ىذا ؾباؿ نشر أحكاـ كمبادئ ضر -
. القانوف الدكِف اإلنساين

ة دعوة الدكؿ العربية إُف كضع صندكؽ دكِف خاص لتمويل اؼبساعدات اإلنسانية اليت تقدمها اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف حاؿ -
ادئ تدخلها يف الدكؿ العربية، كىذا لتفادم سبويلها مباشرة من الدكؿ اؼبتقدمة للتقليل من التبعية ؽبا، كسبكينها من ربقيق األىداؼ كاؼبب

. اإلنسانية

: كما يرل األساتذة اؼبتدخلوف أنو من أجل النهوض باؼبنظمات غَت اغبكومية األخرل العمل على ربقيق ما يلي

ـ قانوين دكِف يدعمها كوبمي نشاطها كيؤمن ؽبا االستقبللية السياسية للحد من العراقيل اليت ربوؿ دكف ربقيق ضركرة كضع نظا -
 .اؽبدؼ االنساين الذم انشات من أجلو

 تقدًن اؼبساعدة الفنية كاؼبالية للمنظمات العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين من أجل ربسُت أدائها من دكف اؼبساس -
 حبيادىا كاستقبلليتها؛   

التنسيق فيما بينها أك مع اؼبنظمات الوطنية اغبكومية كحىت الدكلية من أجل ضم اعبهود كتقاسم األدكار، كذبنب ىدر الطاقات  -
 .كاؼبوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من منظمة
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 .كومية كخصوصيتها يف التدخل االنساين زمن اغبربتوفَت الوعي البلـز بأنبية عملية االدارة يف اؼبنظمات غَت اٌف

صبع االحصائيات البلزمة اليت ربدد اؼبعقيات اليت تواجهها ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية على مستول صبيع الدكؿ، للتحاكر حوؽبا  -
. ين يف زمن اغبربكؿباكلة تذليل كل الصعوبات لتسهيل عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية العاملة يف ؾباؿ التدخل االنسا

 

: التوصيات المتعلقة بتحسين العمل بالقانون الدولي اإلنساني  على المستوى المحلي/ رابعا 

يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كطنية على صعيد كل دكلة على حده، تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين  -
نشاء مركز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين،على أف يكوف اؼبركز مركز كطٍت كاػبرباء كاالستشاريُت، كيساعد على ذلك إ

،يشارؾ فيو ـبتلف شرائح النابغة يف ؾباؿ اؼبؤسسات اغبكومية الرظبية أك غَت الرظبية ،كيعقد سنويا على األقل مؤسبر سنوم يتم من 
ملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ككضع تصورات لكيفية ذباكز تلك خبللو استعراض اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العا

. اؼبشكبلت كاؼبعوقات يف حاؿ كجودىا

كما أنو عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين،ال هبوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية،بل ال بد من إشراؾ  -
ـ الشخصية، كوف منظمات اجملتمع اؼبدين تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة يف العمل أكثر من منظمات اجملتمع اؼبدين كاػبرباء كبصفتو

. اعبهات اغبكومية

حيث ؼبس اؼبشاركُت باؼبؤسبر عدة مبلحظات فيما ىبص اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين، منها  ماىو متعلق دبدة العضوية  -
يرة جدا ألداء اؼبهاـ اؼبكلف هبا، خاصة ما يضمن االنتظاـ كاالستمرارية، كما أنو فيها، حبيث أف مدة ثبلث سنوات ىي مدة قص

. يبلحظ غياب األساتذة ال سيما األساتذة اعبامعيُت من حيث تشكيل اللجنة

ككذا أياـ  من أجل مواصلة كاستمرار اللجنة يف نشر كتفعيل القانوف الدكِف اإلنساين ينبغي على اللجنة عقد مؤسبرات كطنية كدكلية -
دراسية على مستوم اعبامعات اعبزائرية من أجل اسباـ عملية النشر بُت الطلبة اعبزائريُت 

اؼبواصلة يف تكوين إطارات متخصصة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كاالستفادة من اػبربات الدكلية يف ىذا اػبصوص ال سيما  -
لتعاكف بينها كبُت اللجاف الوطنية سواء على الصعيد الوطٍت أك بينها كبُت عباف خربات اللجنة الدكلية للصليب األضبر، كتكثيف ا

.  ـبتلف دكؿ العاَف

كضع موقع خاص باللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين عرب االنًتنت، ألجل نشر تقارير كدراسات أعماؿ اللجنة على مستول  -
. ت اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسايناعبمهور كي يبكن لكل الباحثُت التطلع على إقبازا

ضركرة إشادة اللجنة بالًتاث اعبزائرم السيما إحياء اقبازات األمَت عبد القادر، كما ينبغي على اللجنة يف إطار مهامها تفعيل  -
.       أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين العريف

: تربية على القانون الدولي اإلنسانيالتوصيات المتعلقة بتعزيز دور اإلعالم في ال/ خامسا 
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كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كعلى أكسع نطاؽ فبكن، كدبا يعزز الثقافة  -
ابط تقـو على كالوعي بتلك اؼببادئ كاؼبفاىيم، األمر الذم يتوجب معو إنشاء كحدات متخصصة باإلعبلـ كالنشر ضمن معايَت كضو

مؤشرات أداء كاضحة، حىت يبكن من خبلؿ اؼبؤشرات تطوير األداء اؼبؤسسي لعمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف 
. اإلنساين 

ضركرة إهباد آليات تعاكف كتنسيق مع ـبتلف كسائل اإلعبلـ من أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر مبادئ القانوف الدكِف  -
 من أجل زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثبل يف كسائل اإلعبلـ اؼبرئية من أجل التعريف القانوف الدكِف اإلنساين، كنشر الثقافة اإلنساين

 كالوعي القانوين هبذا اجملاؿ اغبساس ،ككذا مساحة معينة يف كسائل اإلعبلـ اؼبقركءة كاؼبسموعة لنفس الغاية،على أف يتوُف بعض اػبرباء
ف الدكِف اإلنساين إعداد اؼبادة اإلخبارية، نظرا للدكر اغبيوم كاؽباـ الذم أصبحت كسائل اإلعبلـ تلعبو خصوصا يف ظل يف ؾباؿ القانو

. ثورة االتصاالت كاؼبعلوماتية 

عية، ضركرة الٌتوسع يف استخداـ كسائط اإلعبلـ اعبديد يف التوعية بالقانوف الدكِف اإلنساين من طرؼ األفراد كاعبماعات االجتما -
كالزيادة اؼبطردة يف أعداد مستخدميها عرب العاَف، كسهولة كسرعة اعتمادىا كااللبراط يف ؾبتمعها االفًتاضي أصبح دبقدكر كل شخص 

الٌسرعة، الكلفة اؼبنخفضة، التأثَت الكبَت كالواسع، التفاعل عن : الوصوؿ إُف مبليَت البشر بنقرة كاحدة؛ نظرا ؼبا تتميز بو من خصائص
كاالنتشار الكوين كعبورىا كذباكزىا للحدكد اعبغرافية كالسياسية، حيث  أف القراءة العلمية كالواقعية ػبصائص كفبيزات كسائط بعد، 

 االعبلـ اعبديد تدلل على أهنا سبتلك عومل الفعالية األساسية لبلضطبلع بدكر مهم ككبَت يف الٌتعريف بالقانوف الٌدكِف اإلنساين، كعلى
ذلك بسبب االستخداـ الكبَت كالواسع لوسائط اإلعبلـ اعبديد، كربوؿ كسائط اإلعبلـ اعبديد إُف مصدر أساسي ، ك نطاؽ كاسع

 .كمهم للمعلومات لكثَت من مستخدميها، ككذا اغبرية اؼبطلقة يف نشر األخبار كاؼبعلومات

: سانيالتوصيات بخصوص الدعم المالي في مجال التربية على القانون الدولي اإلن/ سادسا 

يتوجب أف ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين لنشره، كوف ذلك يندرج بالدرجة األكُف يف إطار  -
مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع، حيث يقع على الدكلة زبصيص مبالغ كموارد كافية للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ 

كِف اإلنساين يف ميزانيتها السنوية،كوف اعبمعيات الوطنية للهبلؿ كالصليب األضبر ال تتقاضى من ميزانية بعض الدكؿ أم القانوف الد
شيء يذكر، أك زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبقررات كركاتب اؼبوظفُت، األمر الذم يشكل عائق أماـ ىذه 

. اؼبؤسسات للقياـ بدكرىا على أحسن كجو 

: التوصيات المتعلقة بالمناىج التربوية/ سابعا 

يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين ضمن مناىج اؼبدارس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية، مث اؼبراحل اعبامعية،  -
عاكف ما بُت اؼبدارس كاعبامعات كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة القانوف الدكِف العاـ ، على أف يتم إعداد اػبطط الدراسية بالت

كاؼبؤسسات مهما كاف نوعها سواء حكومية أك غَت حكومية العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين ،كذلك بغية ترسيخ تلك 
ملها اؼببادئ حىت يسهل نشرىا كتعزيزىا، كهبب قبل ذلك ربديد خطة الفئات اؼبستهدفة من التدريس كاؼبواضيع اليت هبب أف تش

. اػبطط الدراسية
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عقد الندكات كسائر األنشطة اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنساين داخل الدكلة، كاؼبشاركة يف الندكات كاؼبؤسبرات كاألنشطة الدكلية  -
ث كمراكز لنشر باػبارج، كاقامة دكرات تعليمية كتدريبية يف اؼبدارس كـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية كالتعلمية اضافة إُف إنشاء مراكز أحبا

. كالًتبية على القانوف الدكِف االنساين

حث اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين على اؼبشاركة يف إعداد الربامج الًتبوية على مستول اؼبدارس ألجل ربسيس فئة  -
.  ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسايناألطفاؿ بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين، ككذا فتح زبصصات على اؼبستوم اعبامعات اعبزائرية يف

تعميم مشركع استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنساين الذم بادرت اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف كافة اؼبؤسسات الًتبوية  كعرب  -
مات هبب كامل الًتاب الوطٍت، كبرؾبة مسابقات للتبلميذ حوؿ أحسن عرض للتعريف بأىم ما تضمنو ىذا القانوف من ضباية كالتزا

. التقيد با يف زمن النزاعات اؼبسلحة لضماف سبلمتهم أك سبلمة اؼبمتلكات الثقافية، كغَتىا من اؼبواضيع

 

: التوصيات الختامية/ ثامنا 

يف سبيل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين، كتذليل مفرداتو كبياف أنبيتو القصول، قرر مركز جيل البحث العلمي، بناء على  -
. عبنة الصياغة باؼبؤسبر، نشر أعماؿ ىذا اؼبؤسبر يف عدد خاص من ؾبلة جيل حقوؽ االنساف، كعلى اؼبواقع اإللكًتكنية للمركزتوصية 

كما يوصي كل األساتذة اؼبشاركُت يف فعاليات ىذا اؼبؤسبر بضركرة عقد دكرات تدربية يف القانوف الدكِف اإلنساين، كعقد اؼبزيد من  -
 (اعبزائر)يف الًتبية على قواعد القانوف الدكِف اإلنساين على شاكلة ىذا اؼبؤسبر يف مناطق متعددة من الوطن الصغَت  اؼبؤسبرات اؼبتخصصة

. (الوطن العريب)كالكبَت 

رفع توصيات ىذا اؼبلتقى إُف اعبهات اؼبعنية بالقانوف الدكِف اإلنساين، كنشر ىذه التوصيات على نطاؽ كاسع من خبلؿ الصحافة  -
. عبلـ، كـبتلف مواقع التواصل االجتماعيكاإل

كيف األخَت يدعو مركز جيل البحث العلمي صبيع اؼبشاركُت يف ىذا اؼبؤسبر كأعضائو كمتتبعيو، للمسانبة يف عشرية الًتبية على القانوف  -
ـ دكرات تعليمية شهرية الدكِف االنساين من خبلؿ مواصلة البحث كنشر اؼبقاالت كالدراسات اؼبتخصصة، كىو بدكره يتكفل بتنظي

".  UNSCIN"ؾبانية ألعضائو ربت رعاية كدعم االرباد العاؼبي للمؤسسات العلمية  
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