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احترام القانون الدولي االنساني، قراءة في القواعد العرفية و اآلمرة 
  منظور محكمة العدل الدوليةمن 
 يملعلا ثحبلا ليج زكرم / قادة عافية. أ

 

: صخلم

يغطي جوانب كثَتة للنزاعات ادلسلحة و إن القانون الدورل اإلنساين التعاىدي متطور بشكل جيد و 
ىذه اإلتفاقيات  و احًتام يعطي محاية لفئات واسعة من األشخاص اثناء احلرب، إال أنو توجد عوائق يف تطبيق

 أن أحكامها ال  تنطبق إال على الدول اليت صادقت عليها، إضافة إذل كون أن القانون الدورل اإلنساينباعتبار 
األمر ، النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة، ال سيما النزاعات ادلسلحة غَت الدوليةالكايف ال ينظم بالشكل  التعاىدي

حسب ما أشارت إليو زلكمة الذي يستدعي النظر يف القواعد اآلمرة و العرفية للقانون الدورل اإلنساين العريف 
. العدل الدولية

تسعى من خالل ما تصدره سي دلنظمة االمم ادلتحدة، و اجلهاز القضائي الرئيتعترب زلكمة العدل الدولية 
علق بالقانون الدورل من أحكام و آراء استشارية إذل تفعيل مبادئ القانون الدورل العام، خاصة يف شقو ادلت

  .العالقة بُت معاىدات القانون الدورل االنساين و القواعد العرفية و القواعد اآلمرةاإلنساين، و

  األساسي حملكمة العدل الدولية القانون الدورل العريف بأنو شلارسة عامة مقبولة كقانون،و يصف النظام 
غَت مباشر إذل الطبيعة العرفية دلعاىدات القانون  مباشر أو بشكلسواء إذ أن احملكمة سبق و أن أشارت 

كما تناولت زلكمة  ."يالرصيف القار"قضية و كذا " قناة كورفو"على سبيل ادلثال يف قضية الدورل اإلنساين 
ىذا ادلفهوم ادلرتبط تقليديا بفكرة النظام الدورل العام و ادلعرف يف ادلادة (الدولية موضوع القواعد اآلمرة  العدل

ما ارتبط أساسا بشكل واضح و دقيق من خالل  )حول قانون ادلعاىدات 1969ا لسنة من اتفاقية فُت 53
و لعل أبرز مثال  .أو استخدامها و كذا حق الشعوب يف تقرير مصَتىاخطر التهديد بالقوة حبقوق اإلنسان، و

و الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية خبصوص التحفظات على اتفاقية منع جرمية ميكن التطرق إليو ه
 .اإلبادة اجلماعية و ادلعاقبة عليها
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و باعتبارىا قواعد آمرة، فإنو العريف  االنساينالعرفية لقواعد القانون الدورل  من خالل ما سبق فإن الطبيعة
التصديق على اتفاقيات القانون الدورل االنساين إذ سبثل الكثَت من مبادئها و قواعدىا  مال رلال بالتحجج بعد

القانون الدورل االنساين العريف، فأطراف النزاعات ادلسلحة اليت يشهدىا العادل حاليا ملزمون بتطبيق جزءا من 
الدورل اإلنساين بغض النظر عن التصديق على ادلعاىدات دلا يتميز بو القانون الدورل االنساين أحكام القانون 

    .العريف

 

Résumé  

Le Traité international de droit humanitaire a bien développé et couvre de nombreux 

aspects des conflits armés et offre une protection à de grands groupes de personnes pendant 

la guerre, Cependant, il Ya des obstacles dans l'application et le respect de ces accords. 

Considérant que ses dispositions s'appliquent uniquement aux pays qui l'ont ratifié, en 

plus du fait que le  traité international de droit humanitaire ne réglemente pas les conflits 

armés de manière adéquate contemporains, en particulier les conflits non internationaux, 

qui appelle à revoir des normes impératives et du droit international humanitaire coutumier 

soumis à la Cour internationale de Justice. La Cour internationale de Justice est l'organe 

judiciaire principal de l'Onu, et est à la recherche par le biais de ses arrêts et avis 

consultatifs à l'activation des principes de droit international public, en particulier   sur le 

droit international humanitaire, et la relation entre les traités de droit international 

humanitaire et les règles de normes coutumières et péremptoires. 

Et décrit le Statut de la Cour internationale de Justice le droit international coutumier 

comme une pratique générale acceptée comme étant le droit, ainsi que  le tribunal avait 

déjà indiqué directement ou indirectement à la nature des coutumiers traités de droit 

international humanitaire, par exemple, dans le cas de «Détroit de Corfou» et ainsi que la 

question de la «trottoir Continental. "a également abordé la Cour internationale de Justice 

objet de normes impératives ( ce concept associé à l'idée traditionnelle de l'ordre public 

international et définis à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 

traités )en forme claire et détaillée par ce qui a été principalement associée aux droits de 

l'homme, et la menace de la force ou l’utiliser , ainsi que le droit des peuples à 

l'autodétermination.  

Peut-être l'exemple le plus frappant est possible pour remédier est l'avis consultatif de 

la Cour internationale de Justice concernant les réserves à la Convention sur le génocide et 

la répression. D’après  ce qui précède, la nature coutumière des règles du droit 

international humanitaire coutumier en les considérant  des normes comme impératives, ce 

n'est pas le domaine pour argumenter de ne pas ratifier les conventions du droit 

international humanitaire, car elle représente un grand nombre des principes et règles  qui 
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font partie du droit international humanitaire coutumier, les parties aux conflits armés qui 

se déroulent dans le monde sont obligés d'appliquer les dispositions du droit international 

humanitaire, indépendamment de la ratification des traités de ce qui est caractérisé par le 

droit international humanitaire coutumier. 

 

 

 

 :المقدمة

و يستمد قواعده من رلموعة من يشكل القانون الدورل اإلنساين جزءا رئيسيا من القانون الدورل العام، 
ادلصادر اإلتفاقية و العرفية و يسعى لتنظيم سَت العمليات العدائية و توفَت اكرب قدر من احلماية لضحايا 

، إال أنو و بالرغم من ىذه القواعد صلد انتهاكات جسيمة للقانون 1النزاعات ادلسلحة الدولية و غَت الدولية
و عدم توفر د إذل نقص يف القواعد، و إمنا تنجم عن عدم الرغبة يف احًتامها، الدورل اإلنساين و اليت ال تعو

الوسائل الكافية إلنفاذىا، و الشك بتطبيقها يف بعض الظروف، و نقص الوعي من قبل القادة السياسيُت، 
ىذه القواعد لذلك عملت زلكمة العدل الدولية إذل ضرورة احًتام القادة العسكريُت وادلقاتلُت و عامة الناس، و

و تعترب آراء زلكمة العدل الدولية  .باعتبارىا قواعد آمرة و عرفية ملزمة جلميع الدول سواء كانت أطرافا أم ال
 .أفضل صياغة دلضمون القانون الدورل اإلنساين

بنفاذيتو الناذبة عن مجلة من العوائق اخلاصة و نظرا حملدودية تطبيق القانون الدورل اإلنساين التعاىدي، 
، وجب تفعيل صرةاعلى الدول األطراف، و كذا على عدم مشولو على قواعد زبص بعض النزاعات ادلسلحة ادلع

باالستناد نفاذية و احًتام مبادئ القانون الدورل اإلنساين من خالل شقو العريف ذو الطبيعة العريف و اآلمرة، 
 .ام القانون الدورل اإلنساينبالقضايا ذات الصلة باحًتمسامهة زلكمة العدل الدولية 

                                                             

 .30صفحة  .2011. اجلسيمة لقواعد القانون الدورل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي، مصر مرمي ناصري، فعالية العقاب على اإلنتهاكات  
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و ىو ما سنحاول الوقوف عليو من خالل تبيان النفاذية اليت يتمتع هبا القانون الدورل اإلنساين لدى 
 :مجيع الدول انطالقا من القواعد العرفية و اآلمرة، و ذلك كما يلي

 عوائق تطبيق مبادئ القانون الدورل اإلنساين التعاىدي: أوال

 .واعد القانون الدورل االنساين العرفية و اآلمرةطبيعة ق :ثانيا

 من خالل زلكمة العدل الدولية ئ القانون الدورل االنساينتفعيل مباد :ثالثا

 .زلكمة العدل الدولية كجهاز قضائي دلنظمة االمم ادلتحدة - أ
 .القانون الدورل االنساين مسامهة زلكمة العدل الدولية يف إرساء مبادئ - ب

 عوائق تطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني التعاهدي: أوال

من النزاعات ادلسلحة، جوانب كبَتة بشكل جيد يغطي و  متطور ون الدورل االنساين التعاىديإن القان
و من أبرز ىذه االتفاقيات يعطي محاية لفئات واسعة من االشخاص، و يضع حد لوسائل احلرب ادلستعملة، و

، و إن من بُت النصوص 1977و بروتوكاالىا اإلضافيان لسنة  1949ىي اتفاقيات جنيف األربع لسنة 
الىاي لسنيت و لوائح  1968صلد إعالن سان بطرسبورغ لسنة  ادلؤطرة لتنظيم وسائل و أساليب احلرب

سلحة البيولوجية، و لأل 1972اتفاقية بشأن الغازات، و  1965، و بروتوكول جنيف لسنة 1907و 1998
اتفاقية ، و1993ية األسلحة الكيميائية لسنة بشأن األسلحة التقليدية و بروتوكوالىا، و اتفاق 1977اتفاقية 

و بروتوكوالىا بشأن محاية  1954حلظر األلغام ادلضادة لألفراد، و اتفاقية الىاي لسنة  1997أوتاوا لسنة 
من أن  و يعترب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 2.ء النزاعات ادلسلحةادلمتلكات الثقافية أثنا

 .احملكمة النظر يف جرائم احلرب اتاختصاص

و تربز امهية احًتام قواعد القانون الدورل االنساين العريف من خالل عوائق تطبيق قواعد القانون الدورل 
، إذ أن أحكام ىذا األخَت ال تطبق إال على الدول اليت صادقت عليها فحسب، و بالتارل االنساين التعاىدي

، فإن نفاذية ىذه األحكام يف زمن النزاعات ادلسلحة يتوقف على تصديق األطراف ادلعنية على ىذه اإلتفاقيات

                                                             
، رللة اللجنة الدولية للصليب "اسهام يف فهم و احًتام حكم القانون يف النزاع ادلسلح"جون ماري ىنكرتس، دراسة حول القانون الدورل االنساين العريف   2

. 03، صفحة 2005االمحر، 
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 لربوتوكول اإلضايف األولاإال أن لقيت قبوال عادليا،  1949و بلغة االرقام فإن اتفاقيات جنيف األربع لسنة 
شهدت نزاعات دل تكن لو فعالية بالقدر ادلطلوب اعتبارا أن العديد من الدول  ادللحق باتفاقايت جنيف

دولة، و ال خيتلف  160مسلحة دولية و دل تكن أطرافا يف ىذا الربوتوكول الذي صادقت عليو أكثر من 
 3.الربوتوكول اإلضايف الثاين عن سابقو

اليت ال تكاد تغطيها أحكام  غَت الدولية العائق الثاين يف الشكل اجلديد من النزاعات ادلسلحةو يتمثل 
زلدودة ( غَت الدولية)ألن االتفاقيات اليت تنظم ىذا الشكل من النزاعات ، القانون الدورل االنساين االتفاقي

 1977الربوتوكول االضايف الثاين لسنة  مقارنة باالتفاقيات اليت تنظم النزاعات ادلسلحة الدولية، و نذكر منها
 1949مشًتكة من اتفاقيات جنيف األربع لسنة  03، و ادلادة مادة موضوعية 15الذي ال تتعدى مواده 

النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و اتفاقية االسلحة التقليدية، ادلعدلة، و اتفاقية أوتاوا حلظر األلغام و
 .ةادلضاد

ثغرات ادلوجودة يف كل تكون احلاجة للنظر و دراسة القانون الدورل االنساين العريف لتغطية الو هبذا الش
العريف بأنو شلارسة  و لذلك وصفت زلكمة العدل الدولية يف نظامها االساسي القانون الدورل. شقو التعاىدي
 .كقانونعامة مقبولة 

 و اآلمرة طبيعة قواعد القانون الدولي االنساني العرفية:  ثانيا

و ىذه القواعد مستقلة عن قانون  ،4يعرف القانون الدورل العريف بأنو شلارسة عامة مقبولة كقانون
ادلعاىدات، و كما رأينا سابقا فإن القانون الدورل اإلنساين يسد الثغرات اليت خلفها القانون التعاىدي يف 

و حىت يعتد بقاعدة يف  .محاية الضحايا أكثر النزاعات ادلسلحة الدولية و غَت الدولية و بالتارل يعزز من
لدى اجملتمع الدورل بأن ىذه  و اإلعتقاد القانون الدورل العريف ال بد من وجود ركنُت أساسيُت مها ادلمارسة

و تعود أمهية القانون الدورل  .، او زلظورة أو مسموح هبا تبعا لطبيعة القاعدةادلمارسة مطلوبة كمسألة قانونية

                                                             

، "مقتطف من تقرير أعدتو اللجنة الدولية للصليب األمحر للمؤسبر الدورل الثامن و العشرين"الدورل اإلنساين و ربديات النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة القانون   
 .12صفحة  .2003جنيف، 

 
. من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية -ب-01الفقرة  38أنظر ادلادة   4
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يع الدول حىت و إن دل تصادق على ادلعاىدات ادلطبقة يف النزاعات ادلسلحة، و إذل يف أنو ملزم جلماإلنساين 
 .الضعف النسيب يف قانون االتفاقيات التعاىدية خاصة يف رلال النزاعات ادلسلحة غَت الدولية

 :رلو لذلك ضلاول إلقاء شرح مفيد حول ركٍت ادلمارسة الدولية و اإلعتقاد القانوين كما ي

زبتلف شلارسات الدول إذل مادية و أخرى لفظية، فمن بُت األفعال ادلادية اليت تساىم  :ادلمارسة الدولية
يف خلق القانون الدورل االنساين العريف صلد السلوك على أرض ادلعركة، استخدام أسلحة معينة، ادلعاملة 

ية اليت تساىم يف خلق القانون الدورل ادلمنوحة لفئات سلتلفة من األشخاص، و إن من بُت األفعال اللفظ
التشريعات الوطنية، نظام السوابق القانونية، التعليمات ادلعطاة االنساين العريف صلد كتيبات الدليل العسكري، 

البيانات العسكرية أثناء احلرب، االحتجاجات الدبلوماسية، آراء ادلستشارين للقوات ادلسلحة و قوات األمن، 
ات احلكومات على مشاريع ادلعاىدات و القرارات و اللوائح التنفيذية، و ادلرافعات أمام تعليقالعسكريُت، 

 5.و البيانات يف احملافل الدولية، و مواقف احلكومات اليت تعتمدىا ادلنظمات الدولية إخلاحملاكم الدولية، 

، ال تشكل قرارات احملاكم الدولية اليت تعترب من ادلصادر الفرعية للقانون الدورل و ذبدر اإلشارة إذل أن
شلارسات للدول، كون أهنا ليست مؤسسات حكومية كاحملاكم الوطنية، كما ال تشكل شلارسات مجاعات 

لبيانات ادلعارضة ادلسلحة كقواعد للسلوك و التعهد باحًتام قواعد معينة من القانون الدورل اإلنساين و ا
 .األخرى الصادرة عنها

جيب النظر يف مدى كثافتها يف إنشاء قاعدة قانونية يف القانون الدورل  و كتقييم ذلذه ادلمارسات
 .و سبثيلية بشكل فعلياالنساين العريف، لذا وجب أن تكون ىذه ادلمارسات منتظمة و منتشرة 

الذي يعرب عن اإلقتناع القانوين بأن شلارسة معينة  و يتمثل الركن الثاين يف اإلعتقاد القانوين، ىذا األخَت
تنفذ كأهنا حق، إمنا قد زبتلف الصيغة اليت يعرب هبا عن ادلمارسة و اإلقتناع القانوين، و يعتمد ذلك على 

  .سلوب معُتأو التزاما أو رلرد حق بالسلوك بأالقاعدة ادلعينة إن كانت تتضمن حظرا 

و ذبدر اإلشارة أن فصل عناصر ادلمارسة و اإلقتناع القانوين سباما أمر جد صعب ال ميكن تطبيقو على 
ضمن اعتقادا قانونيا بشكل عام، الواقع، و حُت تكون ىناك شلارسة كثيفة بالقدر الكايف، فإن تلك ادلمارسة تت

                                                             
 .15صفحة  سابقمرجع جون ماري ىنكرتس،    
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و يف األوضاع اليت تكون شكل منفصل، نتيجة لذلك ليس من الضرورة عادة إثبات وجود اإلعتقاد القانوين بو
فيها ادلمارسة غامضة و مبهمة يؤدي اإلعتقاد القانوين دورا ىاما يف ربديد ما إذا كانت ادلمارسة تتجو إذل 

ما أو ال يكون ذلا أي رد فعلي  و ىو ما نلتمسو من بعض الدول عندما ال تتخذ إجراءتكوين عرف أم ال، 
زلكمة العدل الدولية و كذا سابقتها احملكمة الدائمة للعدل الدورل يف و قد سعت سبب ذلك غَت واضح، و

مثل ىذه احلاالت إذل إثبات وجود مستقل لإلعتقاد القانوين من أجل الفصل يف ما إذا كانت حاالت 
 .ادلمارسة الغامضة تعترب توجها لتكريس القانون الدورل العريف

ي قواعد كثَتة اإلمتناع عن سلوك معُت تثَت أفعال ويف رلال القانون الدورل اإلنساين، حيث تقتض
التغاضي أو اإلحجام مشكلة زلددة يف تقييم اإلعتقاد القانوين، ألن ذلك يقتضي إثبات أن اإلمتناع دل يكن 

  .مصادفة و لكنو يقوم على توقع مشروع

الدورل العام، يفًتض سلفا إن مفهوم القواعد اآلمرة الذي ارتبط تقليديا بفكرة النظام  :القواعد اآلمرة
و قد مت تعريف  اجملتمع الدورل حيث ال تستطيع الدول نقضها، ذلوجود بعض القواعد األساسية بالنسبة إ

حول قانون  1969من اتفاقية فينا لسنة  53القواعد اآلمرة للمرة األوذل يف وثيقة دولية من خالل ادلادة 
ولة و ادلعًتف هبا من لقانون الدورل بشكل عام ىي القاعدة ادلقبالقاعدة اآلمرة يف ا: ادلعاىدات  كما يأيت

ع الدورل ككل، بوصفها قاعدة ال ميكن إبطاذلا أو تعديلها إال بقاعدة أخرى من القانون الدورل جانب اجملتم
 .العام ذلا الطابع نفسو

 من خالل محكمة العدل الدولية ئ القانون الدولي االنسانيتفعيل مباد: ثالثا

 :مة العدل الدولية كجهاز قضائي دلنظمة االمم ادلتحدةزلك - أ

تعترب زلكمة العدل الدولية اذليئة القضائية الرئيسية باألمم ادلتحدة، و تتوذل احملكمة الفصل طبقا 
ادلسائل القانونية اليت ألحكام القانون الدورل يف النزاعات القانونية اليت تنشأ بُت الدول، و تقدمي الفتاوى بشأن 

و قد أنشئت دبوجب ميثاق األمم ادلتحدة يف  6.األمم ادلتحدة و وكاالهتا ادلتخصصةقد ربيلها إليها ىيئات 
، بسان فرانسيسكو لتحقيق أحد االىداف الرئيسية لألمم ادلتحدة، و تعمل احملكمة 1945جوان  26

كذلك دبوجب قواعدىا اخلاصة، و بدأت العمل يف  دبوجب نظام اساسي يشكل جزءا ال يتجزأ من ادليثاق و
                                                             

 www.un.org.أنظر ادلوقع الرمسي دلنظمة األمم ادلتحدة  6
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ربت رعاية عصبة األمم  1920عندما حلت زلل احملكمة الدائمة للعدالة الدولية اليت أنشئت يف 1946
 .ادلتحدة

زة، مثل زلكمة التحكيم الدائمة و بغية تبيان بعض اإلختالفات بُت احملكمة و غَتىا من األجو
، فتنسب التسوية القضائية حملكمة العدل الدولية بينما ينسب التحكيم حملكمة احملكمة اجلنائية الدوليةو

 اليت تتم بطريقة سرية و توافق على اإلجراءاتو صلد أن األطراف تقوم بتعيُت احملكمُت التحكيم الدولية، 
 اليت تتم علنا بينما صلد احملكمة مشكلة بالفعل و اإلجراءات و زبتار اللغات الرمسية دبحكمة التحكيم الدولية

 .و تعمل باللغتُت الرمسيتُت الفرنسية و اإلصلليزية .موضوعة مسبقا دبوجب النظام االساسي ذلا و قواعدىا
خبصوص التكاليف فاألوذل تتحمل األطراف مجيع التكاليف على عكس احملكمة فتتحمل األمم ادلتحدة كل و

 .التكاليف

تتمتع باختصاص معُت كما سردناه كما ذبدر اإلشارة إذل أن زلكمة العدل الدولية زلكمة مدنية 
، غَت أن إنشاء عدد كبَت من احملاكم اإلقليمية و احملاكم ادلتخصصة منذ سنة ليست ذلا أي ىيئات فرعيةو

ئية إذ ال تستطيع زلاكمة فليس حملكمة العدل الدولية أي والية قضائية جنا .قد أوجد بعض اإللتباس 1946
األفراد فهذه ادلهمة تعود إذل الواليات القضائية الوطنية و احملاكم اجلنائية ادلتخصصة اليت أنشأهتا األمم ادلتحدة 

 .و احملكمة اجلنائية الدولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
احملكمة تعلقة بشؤون اإلرباد األورويب، وكما أهنا تتميز عن زلكمة العدل األوروبية اليت تعٌت حصرا بالقضايا ادل

  .األوروبية حلقوق اإلنسان و زلكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

 القانون الدورل االنساين مسامهة زلكمة العدل الدولية يف إرساء مبادئ - ب

الدولية يف العديد من ادلناسبات بتفعيل مبادئ القانون الدورل اإلنساين باإلشارة  سامهت زلكمة العدل
، يف الوقت "قناة كورفو"يف قضية  1949أفريل  09إذل القواعد العرفية و اآلمرة، إذ صدر ذلا أول حكم يف 

بينما دل  األلغامالتزاما حول اإلنذار بوجود حقول  1907الذي كانت تضم فيو اتفاقية الىاي الثامنة لسنة 
فاعتربت احملكمة أن اإللتزامات اإلجبارية على السلطات تكن ألبانيا بصفتها مدى عليو طرفا يف ذلك، 

ربقيقا لفائدة النقل البحري بشكل عام بوجود حقل ألغام يف ادلياه األلبانية كانت تشتمل على التحذير 
، الربيطانية اليت تقًتب من اخلطر الوشيك نتيجة وجود حقل األلغاماإلقليمية االلبانية و ربذير السفن احلربية 
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ربديد ن احلرب و إمنا على مبادئ عامة وال ترتكز ىذه اإللتزامات على اتفاقية الىاي الثامنة اليت تنطبق يف زمو
 7.ناسب السلم أكثر شلا تناسب احلرباإلعتبارات األولية لإلنسانية اليت ت

دلبدأ عام يف  لعدل الدولية كانت األحكام ادلعنية باتفاقية الىاي تفسَتية و بذلك  و حسب زلكمة ا
 .القانون الدورل، شلا يستنتج إقرارىا ضمنيا بالطبيعة العرفية للقاعدة اليت تعرب عنها اإلتفاقية

الواجبة لقد تناولت زلكمة العدل الدولية موضوع القواعد اآلمرة أو ادلفاىيم ادلرتبطة هبا، مثل اإللتزامات 
مثل حقوق اإلنسان االساسية على اجلميع، يف سياقات سلتلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالقانون الدورل اإلنساين، 

 .ا، و حق الشعوب يف تقرير ادلصَتخطر التهديد بالقوة أو استخداموو

اجلماعية  ية منع جرمية اإلبادةادلنصوص عليها يف اتفاق جرمية اإلبادة اجلماعيةاحملكمة أن و تعترب 
، أحد اجلرائم ذات طبيعة خاصة و يف إطار ملزم على اجلميع حسب رأيها 1951ادلعاقبة عليها لسنة و

اإلستشاري خبصوص ىذه اجلرمية، معتربة أن اإلتفاقية اعتمدت ألغراض إنسانية و متمدنة و ليس للدول 
مبدأ اإللزامية و الطبيعة اآلمرة  و قد أكدت ذلك احملكمة يف حكم الحق على .8ادلتعاقدة أي مصاحل شخصية

 .، و بينت أن اإللزام يشمل مجيع الدول دون استثناء05/02/1970يف  "برشلونة تراكشن"يف قضية 

و قد أكدت احملكمة أن القواعد االساسية للقانون الدورل اإلنساين جيب أن سبتثل إليها الدول سواء 
ربتويها، ذلك أهنا تشكل مبادئ القانون الدورل العريف كانت قد صدقت أو دل تصدق على اإلتفاقيات اليت 

، و بذلك تكون احملكمة قد أكدت أمهية القواعد اإلنسانية للقانون الدورل، و خصوصية غَت القابلة لالنتهاك
القواعد الىمرة مقارنة بالقواعد العرفية األخرى، و كتفسَت للمبادئ غَت القابلة لالنتهاك فتوحي احملكمة بأن 

بادئ االساية للقانون االنساين تشكل القواعد اآلمرة ادلولودة للقانون الدورل اليت ىي على وشك التحول إذل ادل
 .قواعد آمرة، إال أن احملكمة أشارت لذلك ضمنيا دون أن تؤكده صراحة و ىو ما عيب عليها

يف القانون الدورل اإلنساين  لكن ىذا دل مينع البعض من التأكيد صراحة للطبيعة ادللزمة للقواعد الىآمرة
قواعد القانون الدورل اإلنساين قد اكتسبت بوضوح وضع القواعد ": لقولو صراحة" ويرامانًتي"أمثال القاضي 

                                                             
، صفحة 2003، 850فانسان شيتاي، مسامهة زلكمة العدل الدولية يف القانون الدورل اإلنساين، مقال منشور دبجلة اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد   7

05 .
 
أحد اجلرائم اليت زبتص احملكمة اجلنائية الدولية للنظر فيها، إذل جانب جرائم احلرب، جرمية العدوان، اجلرائم ضد  لإلشارة فإن جرمية اإلبادة اجلماعية تعترب  

 .اإلنسانية حسب نص ادلادة اخلامسة من النظام االساسي للمحكمة
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اآلمرة، ذلك أهنا قواعد أساسية ذات طابع إنساين، و ال ميكن انتقاصها دون إلغاء اإلعتبارات األساسية 
الحظت جلنة القانون : "بقولو" كوروما"كما اشار القاضي . "محايتهالإلنسانية اليت تستهدف ىذه القواعد 

أن بعضا من قواعد القانون الدورل اإلنساين ىي يف رأي اللجنة قواعد تفرض  1980الدورل بالفعل عام 
 ."واجب اإللتزام بالقواعد اآلمرة

ساسية للقانون الدورل قد قامت زلكمة العدل الدولية بإبراز و ربديد ادلبادئ اال و كخالصة دلا سبق
االنساين بشقيو التعاىدي و العريف، و على الرغم من قرارات زلكمة العدل الدولية بشأن القانون الدورل 

و مبهمة يف بعض األحيان، إال أهنا و انطالقا من مبدأ اإلعتبارات األولية اإلنساين جاءت غَت عشوائية 
 .اإلنساين يتعدى نطاقو التعاىدي و التقليديلإلنسانية جعلت تطبيق مبادئ القانون الدورل 

 

 :ملخص البحث

إن القانون الدورل اإلنساين التعاىدي متطور بشكل جيد و يغطي جوانب كثَتة للنزاعات ادلسلحة و 
 ىذه اإلتفاقيات و احًتام يعطي محاية لفئات واسعة من األشخاص اثناء احلرب، إال أنو توجد عوائق يف تطبيق

باعتبار أن أحكامها ال  تنطبق إال على الدول اليت صادقت عليها، إضافة إذل كون أن القانون الدورل اإلنساين 
التعاىدي ال ينظم بالشكل الكايف النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة، ال سيما النزاعات ادلسلحة غَت الدولية، األمر 

ون الدورل اإلنساين العريف حسب ما أشارت إليو زلكمة الذي يستدعي النظر يف القواعد اآلمرة و العرفية للقان
. العدل الدولية

تعترب زلكمة العدل الدولية اجلهاز القضائي الرئيسي دلنظمة االمم ادلتحدة، و تسعى من خالل ما تصدره 
الدورل علق بالقانون من أحكام و آراء استشارية إذل تفعيل مبادئ القانون الدورل العام، خاصة يف شقو ادلت

  .العالقة بُت معاىدات القانون الدورل االنساين و القواعد العرفية و القواعد اآلمرةاإلنساين، و

  و يصف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية القانون الدورل العريف بأنو شلارسة عامة مقبولة كقانون،
 الطبيعة العرفية دلعاىدات القانون غَت مباشر إذل مباشر أو بشكلسواء إذ أن احملكمة سبق و أن أشارت 

كما تناولت زلكمة  ".الرصيف القاري"و كذا قضية " قناة كورفو"على سبيل ادلثال يف قضية الدورل اإلنساين 
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ىذا ادلفهوم ادلرتبط تقليديا بفكرة النظام الدورل العام و ادلعرف يف ادلادة (الدولية موضوع القواعد اآلمرة  العدل
ما ارتبط أساسا بشكل واضح و دقيق من خالل  )حول قانون ادلعاىدات 1969ا لسنة فُتمن اتفاقية  53

و لعل أبرز مثال . خطر التهديد بالقوة أو استخدامها و كذا حق الشعوب يف تقرير مصَتىاحبقوق اإلنسان، و
منع جرمية  و الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية خبصوص التحفظات على اتفاقيةميكن التطرق إليو ه

 .اإلبادة اجلماعية و ادلعاقبة عليها

من خالل ما سبق فإن الطبيعة العرفية لقواعد القانون الدورل االنساين العريف و باعتبارىا قواعد آمرة، فإنو 
ال رلال بالتحجج بعدم التصديق على اتفاقيات القانون الدورل االنساين إذ سبثل الكثَت من مبادئها و قواعدىا 

ن القانون الدورل االنساين العريف، فأطراف النزاعات ادلسلحة اليت يشهدىا العادل حاليا ملزمون بتطبيق جزءا م
أحكام القانون الدورل اإلنساين بغض النظر عن التصديق على ادلعاىدات دلا يتميز بو القانون الدورل االنساين 

 .   العريف

 

Résumé de l'intervention intitulée 

"Le respect du droit international humanitaire, de lire les règles et les jus coutumiers 

du point de vue de la Cour internationale de la Justice" 

Le Traité international de droit humanitaire a bien développé et couvre de nombreux 

aspects des conflits armés et offre une protection à de grands groupes de personnes pendant 

la guerre, Cependant, il Ya des obstacles dans l'application et le respect de ces accords. 

Considérant que ses dispositions s'appliquent uniquement aux pays qui l'ont ratifié, en 

plus du fait que le  traité international de droit humanitaire ne réglemente pas les conflits 

armés de manière adéquate contemporains, en particulier les conflits non internationaux, 

qui appelle à revoir des normes impératives et du droit international humanitaire coutumier 

soumis à la Cour internationale de Justice. La Cour internationale de Justice est l'organe 

judiciaire principal de l'Onu, et est à la recherche par le biais de ses arrêts et avis 

consultatifs à l'activation des principes de droit international public, en particulier   sur le 

droit international humanitaire, et la relation entre les traités de droit international 

humanitaire et les règles de normes coutumières et péremptoires. 

Et décrit le Statut de la Cour internationale de Justice le droit international coutumier 

comme une pratique générale acceptée comme étant le droit, ainsi que  le tribunal avait 

déjà indiqué directement ou indirectement à la nature des coutumiers traités de droit 

international humanitaire, par exemple, dans le cas de «Détroit de Corfou» et ainsi que la 
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question de la «trottoir Continental. "a également abordé la Cour internationale de Justice 

objet de normes impératives ( ce concept associé à l'idée traditionnelle de l'ordre public 

international et définis à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 

traités )en forme claire et détaillée par ce qui a été principalement associée aux droits de 

l'homme, et la menace de la force ou l’utiliser , ainsi que le droit des peuples à 

l'autodétermination.  

Peut-être l'exemple le plus frappant est possible pour remédier est l'avis consultatif de 

la Cour internationale de Justice concernant les réserves à la Convention sur le génocide et 

la répression. D’après  ce qui précède, la nature coutumière des règles du droit 

international humanitaire coutumier en les considérant  des normes comme impératives, ce 

n'est pas le domaine pour argumenter de ne pas ratifier les conventions du droit 

international humanitaire, car elle représente un grand nombre des principes et règles  qui 

font partie du droit international humanitaire coutumier, les parties aux conflits armés qui 

se déroulent dans le monde sont obligés d'appliquer les dispositions du droit international 

humanitaire, indépendamment de la ratification des traités de ce qui est caractérisé par le 

droit international humanitaire coutumier. 
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