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اآلليات الوقائية لتفعيل تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني 

تلمسان  -جامعة أبوبكر بلقايد  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  /بن عزة حمزة ذاتسأ

 

: ملخص المداخلة

 1977والربوتوكولني ادللحقني هبا لعام  1949ن الزمن شكلت اتفاقيات جنيف األربع لعام على مر عقود م
الدعامة األساسية لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ولكن ىذا ال يعين أن قواعد ىذا األخري بقيت حبيسة يف ىذا 

إذ تتابعت النصوص الدولية بعد ىذه  احلد بل طرأ عليها تطور يف ضوء ادلتغريات الدولية للقانون الدويل ادلعاصر،
االتفاقيات اليت ساذنت يف تشكيل بنيان القانون الدويل اإلنساين حىت ليمكننا التأكيد على أن ىذا الفرع مل يعد 

ينقصو أن تضاف إليو قواعد لتنظيم موضوعاتو، بقدر ما ينقصو وجود آليات فاعلة لنشر وتطبيق قواعده على 
يستدعى إعمال آليات للرقابة واجلزاء والوقاية من ويالت احلروب ومحاية األشخاص الذين  ىذا ما. الصعيد الوطين

ولعل أول ما تقوم بو الدولة ألجل تفعيل تطبيق قواعد القانون الدويل االنساين ىو ازباذ اجراءات . يتأثرون هبا 
وسيلة إلنقاذ آالف األرواح ومنع  وقائية لعلها ربد من انتهاكات قواعد ىذا القانون، إذ أن الوقاية ىي أفضل

.    التدمري بأقل تكلفة

وانطالقا من ىذه النقطة  أحببت أن أثري يف موضوع ىذه ادلداخلة إشكالية االلتزامات اليت تقع على عاتق الدولة  
ابري الوقائية  يف سبيل  نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين وتعزير ثقافة العمل االنساين قبل وقوع النزاع ، أي التد

ادلتخذة على ادلستوى الوطين يف وقت السلم وليس يف زمن احلرب فقط ألجل ترسيم قواعد القانون الدويل 
. االنساين ضمن القوانني وادلمارسات الوطنية يف ظل التحول احلاصل يف مضامني ومفاىيم ىذا القانون

ادلبذولة يف سبيل نشر قواعد القانون الدويل االنساين  ولغرض اإلجابة على ىذه االشكالية ستتناول ادلداخلة اجلهود
على ادلستوى الوطين وربقيق العلم بو، وتركز ادلداخلة بشكل خاص على طرق وآليات النشر ادلعرفة هبذا القانون 

وتدريب أولئك الذين عليهم تنفيذه من أجل دخول . وواقع ومدى فعالية دور ىذه اآلليات  على نطاق واسع
حيز التنفيذ، وتكثيف أنشطة النشر أثناء النزاع مع التأكيد على أذنية أن تكون ىذه األنشطة منفذة القانون 

مث تتعرض بعد ذلك إىل ضرورة إدراج قواعد القانون الدويل انساين يف . بالفعل يف زمن السلم كما يف زمن احلرب
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شنتد تدريس قواعد القانون الدويل االنساين  ادلناىج الدراسية اخلاصة بالكليات وادلدارس العسكرية، كما رنب أن
إىل الكليات وادلدارس ادلدنية، وىذا كلو يصب يف خانة الًتبية على القانون الدويل اإلنساين وحفاظا على األمن 

.    اإلنساين

 

Résumé 

Peut-être la première chose faite par l'État afin d'activer l'application des 
règles du droit international humanitaire est de prendre des mesures 
préventives pour limiter les violations de peut-être les règles de cette 
loi, que la prévention est le meilleur moyen de sauver des milliers de 
vies et de prévenir la destruction du coût le plus bas. 

 A partir de ce point que je voulais soulever la question de cette 
intervention est problématique obligations incombe à l'Etat afin de 
diffuser les règles du droit international humanitaire et de la culture de 
travail humanitaire avant le conflit. Toutes les mesures préventives 
prises au niveau national en temps de paix, non seulement en temps de 
guerre, pour la délimitation des règles du droit international 
humanitaire dans les législations et pratiques nationales à la lumière de 
l'évolution dans le contenu et les concepts de la présente de la loi. 

Pour répondre à ce problématique exposition l’article Efforts pour 
diffuser les règles du droit international humanitaire au niveau national.  
L'article se concentre en particulier sur les moyens et les mécanismes de 
la connaissance de la publication de la présente loi et la réalité et 
l'efficacité du rôle de ces mécanismes Et la formation de ceux qui sont 



 
 

3 
 

exécutées Puis, après il est exposé à la nécessité d'intégrer les règles du 
droit international humanitaire dans les programmes des collèges privés 

et les écoles militaires. 

 

 :مقدمة

أوذلما، . خبصوص العالقات العسكريةىل ارناد حل وسط بني اعتبارين متناقضني يهدف القانون الدويل االنساين إ
كل االمكانيات الكفيلة عطائو كل زلارب ىي ربقيق النصر على اآلخر، ولذا وجب إ ليهاأن النتيجة اليت يهدف إ

ات االنسانية، وذلك بتجنيبها كل احلياة االنسانية دبا تقتضيو االعتبار وثانيهما، احلرص على احًتام. مبتغاه لتحقيق
 .لذلك فالنزاع ادلسلح زنتم ضرورة التوفيق بني الضرورات احلربية وادلقتضيات االنسانية. نواع ادلعاناة غري ادلطلوبةأ

ىو عبارة يقضي باحلد من ويالت احلروب والنزاعات ادلسلحة، و باذباهخذ األى اجملتمع الدويل حتم عل وىذا ما
يهدف  ضرار، كماينجم عن تلك النزاعات من آالم وأ ىل محاية االشخاص ادلتضررين شلاعن قواعد قانونية هتدف إ

الفقو على تسمية ىذا القسم من  ودأب. ىل محاية ادلمتلكات اليت ليس ذلا عالقة مباشرة بالعمليات العسكريةإ
القانون الدويل بداية بقانون احلرب، مث قانون النزاعات ادلسلحة، قبل ان يطلق عليو مصطلح القانون الدويل 

اليت وضعت قيود على سري العمليات  1907و  1899ويتكون ىذا القانون من اتفاقييت الىاي لعام . االنساين
 2005و 1947لعام وبروتوكوالهتا االضافية  1949ربعة لعام اىدات جنيف األ، ومعالعسكرية وسلوك ادلتحاربني

وبالتايل شكلت ىذه االتفاقيات . عيان ادلدنيةجاءت حلماية اجلرحى وادلرضى واألسرى ومحاية ادلمتلكات واأل واليت
بية لضرورات احلرشكال التوازن بني اد من آثار احلروب وإقرار شكل من أمنظومة قانونية مًتابطة غايتها احل

طراف يف أن تقوم الدول األن وجود االتفاقيات يف حد ذاتو ال يكفي بل البد من غري أ. واالعتبارات االنسانية
جل ضمان أ دارية نصت عليها ىذه االتفاقيات منتفعيل آليات وازباذ اجراءات تشريعية وإاالتفاقيات السابقة ب

 .ربيف وقت السلم كما يف وقت احلالصعيد الوطين و علىتطبيق قواعد القانون الدويل االنساين 

ىم اشكال تطبيق ىذا القانون، يف وقت السلم من أويعد تطبيق القانون الدويل االنساين على الصعيد الوطين و
فضل وسيلة ، أاخلطرية اليت يصعب اصالحها ىاآثاريالت احلروب ونظرا ألن توعية اجملتمع الدويل وتعريفو بو

ن وقعت خري طريق دلنع وقوع النزاعات، وإن الوقاية اعتبار أحروب نزاعات مسلحة يف ادلستقبل، بلتفادي وقوع 
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ال يعين التقيد  على الصعيد الوطين حكام القانون الدويل االنساينذلك أن تطبيق أ .فاخلروج منها بأقل تكلفة
طريق تفعيل آليات اصطلح  عنثناء وطيس ادلعارك فحسب، بل رنب االستعداد لذلك زمن السلم بأحكامو أ

  .على تسميتها باآلليات الوقائية

جل ضمان التطبيق اجليد من أوللوقوف على مفهوم ومضمون ىذه اآلليات اليت رنب تفعيلها على الصعيد الوطين 
 :لقواعد القانون الدويل االنساين، سيتم اتباع اخلطة االتية

   ق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطنيالبيئة القانونية الالزمة لتطبي : المطلب األول

 تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطنيكيفية : ولاأل الفرع

 ىل االتفاقيات ادلوافقة واالنضمام إ: والأ               

 تطبيق القواعد العرفية ادلتعلقة بالقانون الدويل االنساين يف القانون الداخلي : ثانيا               

 االجراءات التشريعية لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني: الفرع الثاني

 االلتزام بإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدويل االنساين: أوال               

 تضمني قواعد القانون الدويل االنساين واتفاقيات جنيف يف قانون القضاء العسكري  –1                    

 ذبرمي انتهاكات القانون الدويل االنساين يف قانون العقوبات _ 2                    

 القانون الدويل االنساينمبدأ االختصاص العادلي للقضاء الوطين يف معاقبة انتهاكات إقرار : ثانيا               

 الوقائية الالزمة إلنفاذ القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني االجراءات: المطلب الثاني

 االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي االنساني : ولالفرع األ

 النشر االجباري يف اجلريدة الرمسية للدولة وادلخصصة لنشر القوانني :والأ              

 عالم ادلكتوبة وادلسموعة وادلرئية النشر يف وسائل اإل :ثانيا              

 التدريب في مجال تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي االنساني : الفرع الثاني



 
 

5 
 

 االشخاص ادلؤىلون  :أوال              

 ادلستشارون القانونيون :ثانيا              

 القانون الدولي االنساني في المناهج الدراسيةإدراج قواعد : الفرع الثالث

  

البيئة القانونية الالزمة لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني : ولالمطلب األ

ذنية كبرية يف ظل وجود معاىدات مهمة يف ىذا أويل االنساين على الصعيد الوطين يكتسي تنفيذ القانون الد
الم ىل التخفيف من حدة اآلإاجملال، خاصة دلا تتضمنو ىذه ادلعاىدات من قواعد ذات طبيعة خاصة، هتدف 

النامجة عن النزاعات ادلسلحة عن طريق ادلبادرة بأسرع ما يكمن لتوفري احلماية وتقدمي ادلساعدات الالزمة للفئات 
. ليات ووسائل تسهر على التطبيق اجليد ذلذه القواعدآوذلك عن طريق تفعيل وجود  ،ايةادلشمولة باحلم

ىم االلتزامات اليت تستتبع أوقت السلم كما يف وقت احلرب من  ليات والتدابري يفويعد االلتزام بتفعيل ىذه اآل
اعد القانون الدويل االنساين يف قوغري ادلمكن انفاذ ن م ألنوذلك  ،التعهد بتنفيذ قواعد القانون الدويل االنساين

 االنساين حني نعدىا، حكام القانون الدويلأكثر أليات تسهر على ضمان تنفيذه، فما آرض الواقع مامل توجد أ
 René kassinو كما يقول أ، 1ال فائدة من وجودىاليات تطبيق تسهر على تنفيذىا فآىل إذا افتقرت إولكن 

. "غيابو نص ال يفي بعهده اسوء من " 

صبح من الضروري تطبيق القانون الدويل االنساين على ادلستوى الوطين، عمال أمام واقع كثرة النزاعات ادلسلحة أو
ن يتم احًتام نصوص القانون الدويل أذ من غري ادلمكن إ. 2من اتفاقية فينا لقانون ادلعاىدات 26بنص ادلادة 
.  ن تتدخل صراحة جهود وطنية هبدف تنفيذ ودعم تدابري التطبيقأواردة يف ادلعاىدات تلقائيا دون االنساين ال

تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني  كيفية : ولاأل الفرع

                                                             
 
انماَىٌ انذونً االَظاًَ فً ػىء انرغٍزاخ انذونٍح نهماَىٌ انذونً انًؼاطز، يذكزج نٍُم شهادج ياخظرٍز  ذُفٍذنٍاخ آاحظٍ كًال،  - 

 .   13.، ص2011، كهٍح انحمىق خايؼح يىنىد يؼًزي ذٍشي وسو، اندشائز، -فزع لاَىٌ انرؼاوٌ انذونً -فً انماَىٌ
2
ٌ ذُفذها أارٌح انًفؼىل االؽزاف فٍها وٌدة ي يؼاهذج صأذهشو : َه ألٍح فٍٍُا نماَىٌ انًؼاهذاخ ػهى يٍ اذفا 26ذُض انًادج  - 

.  االؽزاف تحظٍ ٍَح
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ن تتخذ الدول كل التدابري واالجراءات اليت من شأهنا أويل االنساين على الصعيد الوطين يقصد بتطبيق القانون الد
ن ال يقتصر تطبيق ىذه أورنب . 3ضمان احًتام قواعد القانون الدويل االنساين ونفاذه يف نظامها القانوين الداخلي

يف ماكن النزاع فقط، بل يتعني ازباذ ىذه التدابري أعلى وقت احلرب و -االنساينقواعد القانون الدويل -القواعد 
. وقت السلم وخارج مناطق القتال

وتعد اشكالية تطبيق ونفاذ القانون الدويل االنساين على الصعيد الوطين امتداد دلسألة قدشنة يف القانون الدويل ىي 
واليت يتنافس يف ربديدىا مذىبان اساسيني ن الدويل العام والقانون الداخلي، اشكالية ربديد العالقة بني القانو

. ومذىب وحدة القانونمذىب ثنائية القانون  :معروفني ذنا

طار االشكالية السابقة إه على الصعيد الوطين ال زبرج عن ويف القانون الدويل االنساين فإن مسألة تطبيق قواعد
ن القانون الدويل االنساين فرع من فروع القانون الدويل العام، حيث تنطبق االتفاقيات الدولية ادلتعلقة أ باعتبار

انون الدويل االنساين انطباقا مباشرا يف القانون الداخلي دبجرد التوقيع والتصديق عليها من السلطات الدستورية بالق
. ادلختصة، طبقا للمذىب الراجح يف ربديد العالقة بني القانون الدويل العام والقانون الداخلي

جل سن أظم القانونية الداخلية للدول من ىل النإيف العديد من النقاط  ةربعحالت اتفاقيات جنيف األأوقد 
واثيق ادلتعاقدة يف امل باألطرافبتطبيق القانون الدويل االنساين، ويكون ىذا منوطا  تشريعات واجراءات كفيلة

ال عن طريق تطبيق اتفاقيات القانون إة، وال يتأيت ذلك طراف ادلتنازعة بصفة خاصادلنظمة لو بصفة عامة، واأل
. 4يف القانون الداخلي الدويل االنساين

 ،يتم تطبيق قواعد القانون الدويل االنساين يف القانون الداخلي بدخوذلا حيز النفاذ على مستوى اقليم الدولةو
: وذلك عن طريق

  ادلوافقة واالنضمام اىل االتفاقيات: والأ

، ودبجرد التصديق الذي ةاالضايف هتاروتوكوالبو ةربعصديق الدول على اتفاقيات جنيف األيتم ذلك عن طريق ت
االلتزام  ارتضاىا يعترب تعهدا بضمان احًتام ىذه االتفاقيات من جانب كل منها، تعرب الدول عن رغبتها و

                                                             
3
، دار انًظرمثم 3دنٍم نهرطثٍك ػهى انظؼٍذ انىؽًُ، َخثح يٍ انخثزاء وانًرخظظٍٍ، ؽ_ ػهرى شزٌف، انماَىٌ انذونً االَظاًَ - 

 .291.، ص2006يظز،  -انؼزتً، انماهزج 
4
. 421.، ص2010االردٌ،  -، دار وائم نهُشز، ػًا1ٌانؼُثكً َشار، انماَىٌ انذونً االَظاًَ، ؽ - 
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ىدات الدولية مسو ادلعا-باالتفاقيات الدولية اخلاصة بالقانون الدويل االنساين عمال دببدأ يف القانون الدويل ىو 
. 5-على القانون الوطين

وبالتايل تلتزم الدولة باتفاقيات القانون الدويل االنساين وتصبح جزءا من قانوهنا الداخلي، وتتقيد هبا كافة سلطاهتا 
. فرادىاأو

 

  تطبيق القواعد العرفية ادلتعلقة بالقانون الدويل االنساين يف القانون الداخلي: ثانيا

هنا نشأت من خالل عادات واعراف أي أصل عريف، أن الدويل االنساين ىي قواعد ذات ن غالبية قواعد القانوإ
برام االتفاقيات الدولية ادلتعلقة بالقانون الدويل إفحركة . 6احلرب اليت تعارفت عليها الدول ادلتحاربة عرب الزمن

عها بداية من اتفاقييت الىاي لسنة االنساين جاءت لتقنني القواعد العرفية اليت اعتادت الدول ادلتحاربة على اتبا
لسنة  ةىل اتفاقيات جنيف االربعإنني واعراف احلرب الربية، وصوال ادلتعلقتني باحًتام قوا 1907و  1899
  .2005والربوتوكول االضايف الثالث لسنة  1977والربوتوكولني االضافيني لسنة  1949

ن الداخلي دبجرد اكتمال نية ادللزمة، وتنطبق بصفة مباشرة يف القانوفالقواعد الدولية العرفية ىي دبثابة القواعد القانو
عتادت عليها دبحض ارادهتا اا نابعة من سلوكيات الدول اليت نوأكان القاعدة العرفية، ومرد ذلك أرعناصر و

نوع من لن ىذا اأىل إمع االشارة . 7جراء سلالفتهاواقتنعت بإلزاميتها ووجوب اتباعها وإال يًتتب عليها جزاء 
و اليت مل أشًتكت يف تكوين القاعدة العرفية ي ملزم جلميع الدول سواء اليت اأثر مطلق أىو ذو  -العرفية-القواعد 

. ي تطبيقها مقصور على الدول اليت انضمت االتفاقيةأثر نسيب أعكس القواعد االتفاقية اليت ذلا تشًتك فيها، ب

االنساين ملزمة جلميع الدول بغض النظر عن انضمامها التفاقيات  وكنتيجة دلا سبق فإن قواعد القانون الدويل
سرى أم االعتداء على ادلرضى واجلرحى والقانون الدويل االنساين، وبذلك تلتزم باتباع قواعد واعراف احلرب كعد

. طفال وطواقم طبية وصحفيةأمن نساء واحلرب، كما تلتزم حبماية ادلدنيني وعدم استهدافهم يف اذلجوم 

                                                             
5
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 .112.ص
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ىذه كلها التزامات كانت قواعد عرفية ملزمة سارية ادلفعول حىت قبل تقنينها وتضمينها يف اتفاقيات جنيف االربعة ف
و النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وعلى ىذا االساس مت اقامة احملاكمات اليت جرت بعد  1949لعام 

. 8مبورج وطوكيواحلرب العادلية الثانية عن جرائم احلرب مثل زلمة نور

 

 

 

االجراءات التشريعية لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني : الفرع الثاني

ربعة والربوتوكوالت رد التصديق على اتفاقيات جنيف األن االلتزام بقواعد القانون الدويل االنساين ال يعين مجإ
االضافية، بل البد على الدول ازباذ اجراءات زلددة جلعل قواعد القانون الدويل االنساين تنطبق انطباقا مباشرا يف 
قانوهنا الداخلي، ومن ىذه االجراءات االلتزام بإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ قواعد القانون الدويل االنساين، 

 45 وىذا تطبيقا لنص ادلادتني. ختصاص العادلي دبعاقبة انتهاكات القانون الدويل االنساينومنح القضاء الوطين اال
. وىلمن اتفاقية جنيف األ 49و 

 التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدولي االنساني بإصدارااللتزام  :والأ

وىل طبقا لنص ادلادة األ، فالداخليويل االنساين يف القانون دخال قواعد القانون الدإ :ويتم ذلك عن طريق 
دخال قواعد القانون الدويل االنساين يف إمن واجب االطراف ادلتعاقدة ، ةربعكة يف مجيع اتفاقيات جنيف األادلشًت

عالة على االشخاص الذين يقًتفون القانون الوطين عن طريق ازباذ تدابري التشريعية الالزمة لفرض عقوبات جزائية ف
وال شنكن ذلك إال عن طريق دمج ىذه القواعد تراف ادلخالفات اجلسيمة الواردة يف ىذه االتفاقية، و يأمرون باقأ

  .يف القانون الداخلي بتضمينها يف قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات

تضمني قواعد القانون الدويل االنساين واتفاقيات جنيف يف قانون القضاء العسكري   –1

                                                             
 
انحًٍذي احًذ، انماَىٌ انذونً االَظاًَ وانًحكًح اندُائٍح انذونٍح، انًؤذًز انؼهًً انظُىي نكهٍح انحمىق، خايؼح تٍزوخ انؼزتٍح،  - 

 . 46.، ص2005نثُاٌ،  -يُشىراخ حهثً انحمىلٍح ، تٍزوخ
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ربعة، وبالتايل االلتزام وىل بتنفيذ اتفاقيات جنيف األأاطب القوات ادلسلحة مباشرة فهي احلرب تخن قواعد أباعتبار 
بقوانني واعراف احلرب وخاصة تلك ادلتعلقة حبماية ادلدنيني، وتزفري الرعاية الصحية ألسرى احلرب واجلرحى 

.  9وادلرضى وعدم استهدافهم بعدوان او تعريضهم للخطر

ن الداخلي القانون الدويل االنساين قد وردت يف االتفاقيات وىي تنطبق بصورة مباشرة يف القانون قواعد أفمع 
ن قواعد يف قانون القضاء العسكري ألنو البد على ادلشرع احلرص على تضمني تلك الأال إدبجرد التصديق عليها، 

مة للقانون الدويل االنساين ربدث من ن معظم االنتهاكات اجلسيأل نظراة ىي ادلعنية بتنفيذىا، القوات ادلسلح 
ن يوضح ذلم اخلط الفاصل بني واجبهم يف الدفاع عن وطنهم، وبني  أولذلك رنب . رجال القوات ادلسلحة

واجبهم يف عدم االعتداء على ادلدنيني وغري ادلقاتلني ولو كانوا ينتمون لألعداء، بل محايتهم وتقدمي يد العون 
. ادلادي والصحي ذلم

مي انتهاكات القانون الدويل االنساين يف قانون العقوبات  ذبر_ 2

ة، بل فرادىا اىل القواعد اليت وردت يف تلك ادلعاىدأطرفا يف معاىدة دولية حىت شنتثل ن تكون الدولة أليس كافيا 
ىل قانون إة لتحويل تلك القواعد التعاقدية ن تتخذ السلطات ادلعنية تدابري مالئمأيتعني على يف بعض االحيان 

نتهاكاهتا يف صلب عن طريق تضمني التزامات القانون الدويل االنساين واوخنص بالذكر القانون اجلنائي . وطين
. قانون العقوبات

وربقيقا . و غريىمأعسكريني ومدنيني  هبدف توسيع نطاق التجرمي والعقاب ومشولو كل طوائف اجملتمع سواءوذلك 
ال بنص، وإعطاء فرصة للقضاء الوطين يف مكافحة ىذه اجلرائم إة وال عقوبة ة الذي يقرر ال جرميدلبدأ الشرعي

وىو ما يعين ذبنب مالحقة ادلدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرعايا تلك . وزلاكمة من يرتكبها وعقابو
. 10الدول وخاصة القادة و ادلسؤولني بسبب عجز القضاء الوطين عن حاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية

 اقرار بمبدأ االختصاص العالمي للقضاء الوطني في معاقبة انتهاكات القانون الدولي االنساني  :ثانيا
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 . 352.ص



 
 

10 
 

مة للمحاكم الوطنية التصدي لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين وزلاك 11يتيح مبدأ االختصاص العادلي
ارتكبت فيو ينما كان ادلكان الذي أ، و-عسكرية او مدنية-و صفتهم أمرتكبيها مهما كانت جنسياهتم 

. االنتهاكات، ويتم ذلك بتكريس ىذا ادلبدأ يف التشريعات اجلنائية الوطنية

ربعة على من اتفاقيات جنيف األ 146 -129 -50 -49وقد مت النص على مبدأ االختصاص العادلي يف ادلواد 
خر  آو بتسليمهم لطرف ألفات اجلسيمة قاضاة مرتكيب ادلخاما مبإيل، حبيث تلزم ىذه النصوص الدول التوا

االفالت من و ادلكان الذي ارتكبت فيو ىذه اجلرائم سعيا يف حملاربة أجل زلاكمتهم أيا كانت جنسيتهم أمن 
. العقاب

ن توائم الدول تشريعاهتا مع االتفاقيات الدولية يف ىذا الشأن، فال بد من وجود قواعد أويستلزم لتطبيق ىذا ادلبدأ  
ىل وجود قواعد وطنية تتيح للقضاء الوطين إاليها يف ذبرمي االفعال، اضافة  قانونية دولية سبكن الدولة من االستناد

. 12التحرك من خالذلا لقمع االنتهاكات الدولية وطنيا

ن مبدأ االختصاص العادلي جاء لسد الثغرة القانونية ادلتمثلة يف عدم وجود اختصاص قضائي جنائي أواحلقيقة 
ينما كانوا، وحىت مع نشأة احملكمة اجلنائية الدولية مل أاربة افالت اجملرمني من العقاب دويل متماسك شنكنو مح

ائق تتمكن ىذه االخرية من سد ىذه الثغرة نظرا لتقييد اختصاصاهتا وطرق ربريك الدعوى فيها بالعديد من العو
. ي تتزايدذنية مبدأ االختصاص العاملأالقانونية وواقعية، شلا جعل 

 

القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني   إلنفاذالالزمة الوقائية  تدابيرال: المطلب الثاني

ذا ارتضت الدول االلتزام هبا ورغبت يف إال إدة القانونية الدولية أيا كانت، ن تتحقق الفعالية للقاعأال شنكن 
حوال وال تقتصر ىذه كانية اعتماد قواعدىا يف مجيع األتنفيذىا، فقبول الدول التفاقيات جنيف يدل على ام

جل التخفيف من ويالت أ وقت السلم من حوال يف زمن احلرب فهناك التزامات شىت تتحملها الدول يفاأل
.  احلروب ومحاية االشخاص الذين يتأثرون هبا
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تدابري وقائية لعلها ربد من  بازباذول ما تقوم أون الدويل االنساين تقوم الدولة وألجل تفعيل تطبيق قواعد القان
. 13آالف االرواح ومنع التدمري بأقل تكلفةانتهاكات قواعد ىذا القانون، اذ ان الوقاية افضل وسيلة النقاد 

يوليها القانون هنا تتخذ يف زمن السلم وقبل بدأ النزاع، وتشمل ىذه التدابري اليت أومسيت بالتدابري الوقائية حبكم 
نشر قواعد القانون الدويل االنساين، والتدريب يف رلال تنفيذ : ذنية كبرية الحًتام احكامو ومبادئوأ الدويل االنساين

. دراج قواعده يف ادلناىج الدراسيةإون الدويل االنساين، بإضافة اىل واحًتام قواعد القان

 

 

 االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي االنساني : ولالفرع األ

راد الوقاية من االنتهاكات اليت تطرأ أالنساين ضرورة ال زلال منها دلن معرفة قواعد القانون الدويل ان أمن البديهي 
فتنفيذ القانون الدويل االنساين يف الواقع العملي مرىون حبشد كبري من االشخاص . يف ادلستقبل على ىذا القانون

ن أحد اجلنود مثال أن يدرك أو أقواعده باالحًتام ن ربظى أذن إن نتوقع أمستويات اجملتمع كافة، فكيف لنا على 
كن قد مت نشر معلومات وامر غري مشروعة مامل يأسرى احلرب او ادلدنيني العزل ىي أليو بقتل إاالوامر الصادرة 

، وذلك عن طريق القوانني واللوائح والقرارات الوطنية اليت تلعب دورا بارزا يف استقبال 14وسع نطاقأكافية على 
. القانون الدويل االنساين

تتعهد االطراف :  " بأن ،15ربعة دبوجب نصوص متطابقة يف كل االتفاقياتوقد قضت اتفاقيات جنيف األ
السامية ادلتعاقدة بأن تنشر نصوص ىذه االتفاقيات على اوسع نطاف شلكن يف بلداهنا يف وقت السلم كما يف 

ح ويف وقت السلم، زباذ التدابري ادلناسبة خارج نطاق النزاع ادلسلويكون االلتزام بالنشر من خالل ا". وقت احلرب 
ن يلم كل االشخاص ادلدنيني والعسكريني بقواعد القانون الدويل االنساين، خاصة فئة أحبيث يتيح ذلك 

ثناء أام وتطبيق قوانني واعراف احلرب العسكريني اليت تعد سلاطبة بصورة مباشرة هبذه القواعد، حبيث يلتزمون باحًت
. نشوب النزاعات ادلسلحة اليت يشًتكون يف القتال فيها
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- 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.       
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- Maurice torrelli, le droit international humanitaire, Deuxième édition, pressées Universitaires de 
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حىت ال يقعوا ربت طائلة ايضا  وادلسؤولنيكما ان االلتزام بنشر القانون الدويل االنساين ضروري للقادة واحلكام 
.  16احملاكمة عن ارتكاب جرائم دولية

هنم أاديني شأهنم شأن ادلقاتلني، حيث وادلدنيني العمر جوىري لألفراد أالعلم بالقانون الدويل االنساين ن أكما 
يعتربون الفئات احملمية بقواعد القانون الدويل االنساين ولذا فالعلم بو من قبلهم من شأنو ربقيق الدراية بكافة 

. حقوقهم والتزاماهتم، فيعرفون ماذلم من حقوق وما عليهم من التزامات وواجبات

:  لقانون الدويل االنساين يتم عن طريق ما يليوربقيق االلتزام بنشر قواعد ا

 

 

  النشر االجباري في الجريدة الرسمية للدولة والمخصصة لنشر القوانين :والأ

برام االتفاقية الدولية ادلتعلقة بالقانون الدويل االنساين يتم نشرىا يف اجلريدة إنو بعد االنتهاء من مراحل أادلعلوم من 
وىذا . ختصة طبقا للدستورالقوانني بعد التوقيع وادلصادقة عليها من طرف السلطات املالرمسية اليت تنشر فيها 

. زم حىت يتحقق علم الكافة هبا وتصبح نافذة يف القانون الداخلي للدولةجراء ضروري والإالنشر 

  عالم المكتوبة والمسموعة والمرئيةالنشر في وسائل اإل :ثانيا

، ولذلك وجب تبين معايري جديدة وطرق حديثة جلعل مهور وحشد ذنمواجل ساسي يف توعيةأعالم ىو عامل اإل
. عالموفعال لوسائل اإل ال بدور حقيقيإادلعلومات سهال، ولن يتوفر ذلك  احلصول على

كثر أوسيلة للعلم والنشر الذي يتحقق  كثر منوأقانوين واجب  ءجراإالع على اجلريدة الرمسية ىو ن االطأوباعتبار 
ر حيوي يف رلال نشر مبادئ وكثرىا رغبة يف تقبل االفراد ذلا، واليت ذلا دأوسع انتشارا وعالم األاإل عرب وسائل

صحاب القرار وعلى الرأي أالتوعية واالقتناع والتأثري على القانون الدويل االنساين والتعريف بو وفضح االنتهاكات و
.  العام الداخلي واخلارجي يف رلال احًتام القانون الدويل االنساين

                                                             
16

 .6 1.،  ص2004يظز،  -، دار انُهؼح انؼزتٍح، انماهزج1طؼٍذ ػثذ انهطٍف، انًحكًح اندُائٍح انذونٍح، ؽ حظٍ - 



 
 

13 
 

طني وغريىا من مناطق العامل حىت يف فلساالنتهاكات  عالم من فضحدليل على ذلك ما تلعبو وسائل اإل وخري
ول على ىو الشاىد األك، وقد يكون الصحفي صبحت نتيجة ىذا الدور اخلطري الذي تقوم بو عرضة لالنتهاأ

. 17ول الضحايا الذين يسقطون يف النزاعات ادلسلحةأىذه االنتهاكات، ومن بني 

التدريب في مجال تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي االنساني  : الفرع الثاني

تطبيق شخاص مؤىلني يف رلال تنفيذ القانون الدويل االنساين ىو حلقة مهمة من حلقات ان تدريب أالشك 
القواعد ادلستحدثة ذلذا القانون سعيا يف نشر الوعي القانوين وتعميق العمل االنساين وهتيئة كوادر قانونية وقضائية 

 مر بتكوين شرزنة معينة تساىم يف تقدمي االستشارات وتأىيلانون الدويل االنساين، ويتعلق األسلتصة يف رلال الق
. فراد القوات ادلسلحةأ

ن الربوتوكول االول على انو يف حالة السلم تقوم الدول االطراف دبساعدة من اجلمعيات الوطنية  م 6ونصت ادلادة 

محر بإعداد عاملني مؤىلني بغية تقدمي العون وادلعلومات الكافية لتسهيل تطبيق القانون محر واذلالل األللصليب األ
يف تكوين ادلستشارين القانونيني وادلساذنة يف بادلساذنة  18الدويل االنساين، كما يقوم ىؤالء االشخاص ادلؤىلون

. االعمال العامة ادلتعلقة بالنشر على الصعيد الوطين

  االشخاص المؤهلون :والأ

ساتذة القانون الدويل االنساين والعاملني على نشره والطلبة الباحثني أينطبق وصف االشخاص ادلؤىلون على 
اعدة اجلمعيات الوطنية للهالل االنساين، حبيث تقوم الدول زمن السلم دبسادلتخصصني يف ميدان القانون الدويل 

. محر بإعداد عاملني مؤىلني بغية تسهيل تطبيق ىذا القانونمحر والصليب األاأل

محر هبا، ويكمن ذلؤالء العاملني الدولية للصليب األكما تلتزم الدول بوضع قائمة للعالني ادلؤىلني وإعالم اللجنة 
ة للتنفيذ وادلواءمة دبساعدة احلكومات يف عملية اقًتاح التدابري الالزمنشاطات نشر القانون الدويل االنساين القيام ب

. 19ىل ترمجة النصوص االتفاقية ولفت االنتباه للعمل الوقائي السلم يف حاالت السلم خاصةإضافة إالتشريعية، 

                                                             
1 

حًز انًُؼمذ خالل انهالل األ ول ألخهشجانؼهًً األ تطاهز تىخالل، انٍاخ ذُفٍذ انماَىٌ انذونً االَظاًَ، ورلح ػهًٍح يمذيح نهًهرمى - 

 .12.، انزٌاع، ص2012خاَفً  11 -9فرزج 
1 

وانذي ؽانة تؼزورج انؼًم  5 19حًز انذي اَؼمذ فً ػاو ٌ لزار انًؤذًز انذونً نهظهٍة األفكزج انؼايهٍٍ انًؤههٍٍ و َثثمدا - 

 .ػهى ذكىٌٍ اشخاص لادرٌٍ ػهى انؼًم فً يدال َشز لىاػذ انماَىٌ انذونً االَظاًَ
19

ذخظض انماَىٌ اندُائً انذونً، كهٍح  –االَظاًَ، يذكزج ياخظرٍز خًال رواب، انىػغ انماَىًَ نهًماذم فً انماَىٌ انذونً  

 .150.، ص2006خايؼح طؼذ دحهة، انثهٍذج،  -انحمىق
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خلرباء القانونيني ادلشاركني دى ببعض األقانوين للعاملني ادلؤىلني، شلا ىل ادلركز اإحظ ان ادلادة ادلذكورة مل تتطرق ويال
ن شننح ذلؤالء أ نو من ادلناسبأىل القول إ 1972قانون الدويل االنساين عام عمال ادلؤسبر التحضريي للأيف 

الوطين للدولة  قل اعفاءىم من اخلضوع لوالية القضاء اجلنائيعلى األ وأاص مركز ادلوظفني الدبلوماسيني، االشخ
. احلامية

 المستشارون القانونيون :ثانيا

من  82ادة ن نظام ادلستشارين القانونيني يف القوات ادلسلحة نظام حديث نسبيا، وقد ورد النص عليو يف املإ
ول، وتتمثل مهمتهم يف تقدمي ادلشورة للقادة العسكريني بشأن اساليب تطبيق القانون الربوتوكول االضايف األ

. يل االنساين زمن السلم وزمن احلربالدو

ن يكون ادلستشارون القانونيون على قدر عال من التخصص واخلربة نظرا لصعوبة ادلهمة بالنسبة للقادة  أورنب  

 

العسكريني ودورىم يف منع وقوع انتهاكات القانون الدويل االنساين، شلا يستدعي احاطتهم باألوضاع القانونية 
ن يكون ادلستشارون القانونيون ضباطا أ يهم وال. احملمية وشارات احلماية بشكل دقيقلألشخاص وادلمتلكات 

قانونية يستطيعون من خالذلا اداء تدربوا تدريبا قانونيا او قانونيني تدربوا تدريبا عسكريا ادلهم ان يكونوا ذلم ثقافة 
. 20مهامهم على احسن وجو

االنساين واتصالو حبقول ىو نشعب القانون الدويل  -القانونيون ادلستشارون-وادلغزى من االستعانة هبذه الفئة 
قرتو عدة دول أمر أء اىل االختصاص عند احلاجة، وىو خرى من ادلعرفة والعلوم، وىو ما يؤدي باستعانة بآراأ

يت لقيادة العسكرية الن فيو تسهيل لعمل اأساس أول، وذلك على ص عليو يف الربوتوكول االضايف األحىت قبل الن
. ك االحكاميضا معرفة تلأمن واجبها 

دراج قواعد القانون الدولي االنساني في المناهج الدراسية  إ: الفرع الثالث

                                                             
20

 . 31.، ص2005يظز،  -، يُشأج انًؼارف، االطكُذرٌح1يحًذ فهادج انشالنذج، انماَىٌ انذونً االَظاًَ، ؽ - 



 
 

15 
 

 ىم أحد أفاجلهل ىو . نون الدويل االنساينينبثق ىذا االلتزام عن االلتزام السابق اخلاص بضرورة نشر قواعد القا
ن تدرج دراسة قواعد أ ةربعدول االطراف يف اتفاقيات جنيف األالعداء القانون الدويل االنساين، ولذلك تلتزم أ

. القانون الدويل ضمن برامج التعليم العسكري وادلدين لتحقيق علم الناس والسكان ادلدنيني هبا

ن يشمل ذلك ضرورة تدريسها بالفعل، وضرورة زبصيص أمر على رلرد االدراج بل رنب ن يقتصر األأوال ينبغي 
ن تصبح قواعد أساسية يف العلوم العسكرية هبدف أ مادة ذلا وجعل علوم القانون الدويل االنساين ساعات تدريبية

ن تطبيق واحًتام قواعد القانون أن يدرك أيا من عقيدة ادلقاتل، الذي عليو ساسأالدويل االنساين جزءا القانون 
ن اسلوبو أذ إ. داء واجبو القتايلأية ووامر العسكرمتو االساسية، وليس فقط تنفيذ األالدويل االنساين ىي مو

. ذا ذباوز القواعد االنسانيةإولية اجلنائية الوطنية والدولية القتايل سيقيم وسنضع للمسؤ

وىنا تظهر اذنية تدريس قواعد القانون الدويل االنساين للقوات ادلسلحة، حيث يدرك الفرد فيها ألنو ال رنوز لو 
ي ضرورة التمييز بني اذلدف أالقانوين ية، وىو ما يعرف دببدأ التمييز االشتباك سوى مع االىداف العسكر

كما زنقق تدريس القانون الدويل االنساين للقوات ادلسلحة ادراك الفرد ادلقاتل دلبدأ . العسكري واذلدف ادلدين
عدم  

 

. 21يعرف دببدأ التناسبو القوة اليت تتجاوز ىدف تنفيذ ادلهمة، وىو ما أفراط يف استخدام القوة ادلضادة اال

ذ ينبغي إئد والفرد ادلقاتل على حد سواء، قان يشمل الأعد القانون الدويل االنساين رنب ن تدريس قواأوال شك 
ن يؤخذ يف االعتبار مبادئ وقواعد القانون الدويل االنساين عند اصدار االوامر وادارة ادلعارك وقيادة ادلقاتلني يف أ

 التمييز والتقييد والتناسب يف ساسية ادلتمثلة يفاأل رورة احًتام القانون و تطبيق مبادئوعملياهتم وتوجيههم اىل ض
.  طار الضرورة العسكريةإ

برامج التدريس  ن ال يقتصر علىب أين يف مناىج التدريس الوطنية يجن ادراج قواعد القانون الدويل االنساأبيدا 
اجلامعات وسلتلف ادلدارس ادلدنية، حبيث يتم بررلة تدريس دلدنية كىل منظومة التعليم اإن شنتد أالعسكرية بل رنب 

خرى ذات الصلة هبذا القانون ج كليات احلقوق وبعض التخصصات األمادة القانون الدويل االنساين يف برام
دراج قواعده يف الربامج إإصدارات يف ىذا اجملال، كما رنب ادلكتبات ب ءثراإتشجيع البحث العلمي يف ذلك وو

                                                             
21

طاطه، انماَىٌ انذونً نهمىاخ انًظهحح وذذرٌثها ػهى ذطثٍمه وذُظًٍها ػهى اطٍزج تىرخىا، ذذرٌض لاَىٌ انُشاػاخ انًظهحح  - 

 .429.، ص2006طذار تؼثح انظهٍة االحًز تانماهزج، إاالَظاًَ، 
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جل تربية النشئ على احًتام مبادئ الكرامة االنسانية يف السلم أمن  ادلدرسية يف شكل قصص ورسومات وغريىا
. واحلرب وعلى ثقافة احلوار والتسامح

ن قواعد القانون الدويل االنساين ال تظهر إال على حنو ىامشي يف الربامج التعليمية أنو ما يالحظ اليوم أغري 
. م من اذنيتهادلعظم الدول على الرغ

 :خاتمة 

حيث تقنينو، حيث تناولت  كثر فروع القانون الدويل مشوال منشنكن القول أن القانون الدويل االنساين أصبح أ
عمليات القتالية، ومن جهة فراد يف حالة النزاع ادلسلح وإدارة الماية األحكامو بالتفصيل معظم اجلوانب ادلتعلقة بحأ
غري أنو شهد يف . من اآلليات الدولية والوطنية من أجل تفعيل أحكامو وقواعدهخرى كرس ىذا القانون العديد أ

النزاعات  ثناءغري االنسانية والوحشية اليت ارتكبت أعمال مي التفاقياتو وتزايد خطري يف األجس ادلقابل انتهاك
حكامو، وذلك آليات تنفيذ أدل على نقص فعالية دنا يوىذا ان دل على شيء إ. ادلسلحة يف السنوات األخرية

خر باألطراف مع النزاعات احلديثة، والبعض اآل يعود ألسباب كثرية بعضها يعود إىل ضعف اآلليات وعدم تأقلمها
   .ادلتنازعة، ولذلك البد من السعي لتجديد اليات تطبيق ىذا القانون
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