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اإلنساني دولية لتطبيق القانون الدولي  كآلياتالمنظمات غير الحكومية 

 ةنتاب رضخل جاحلا ةعماج / ةيسأ زيزعوب نب .أ

 

 الملخص بالعربية 

أصبحت ادلنظمات غَت احلكومية حقيقة يف اجملتمع الدويل ، و أصبحت سبلك من اإلمكانيات و القدرات ،       
األفراد و الدفاع عنها ، و بالتايل أصبحت واحدة من الضمانات يف اجملتمع الدويل  ديكنها من ربقيق مصاحلما 

ىذه تلعب ، اذ ادلعاصر اليت ال ديكن التقليل من مدى فعالية دورىا يف تكريس حقوق األفراد و محاية مصاحلهم 
ضمان احًتام تنفيذ و تطبيق تلك القواعد  إىل، فهي تسعى  يادلنظمات دورا ال يستهان بو يف اجلانب التطبيق

التعريف بالقانون  إىلاليت يتم تقنينها ، و ذلذا الغرض تقوم ادلنظمات غَت احلكومية بنشاطات هتدف  اإلنسانية
النزاعات ادلسلحة خاصة يف وسط  أثناء أوو ذلك سواء يف حاالت السلم  األساسيةو مبادئو  اإلنساينالدويل 

ذبعل من القانون الدويل  آليات إجيادبغية  اإلقليمية أولك اعتمادا على عقد ادلؤسبرات الدولية ادلقاتلُت و ذ

  .قانون مطبق يف ارض الواقع بشكل فعال اإلنساين

 

 

 Resumé  

      Les ONG jouent un rôle important dans le côté pratique, il vise à assurer le 

respect et la mise en œuvre de l'application de ces règles qui sont codifiées 

humanitaire ,  Et pour ce faire les activités des ONG visant à promouvoir le droit 

international humanitaire et de ses principes de base et que dans les deux cas, la 

paix ou pendant les conflits armés, en particulier dans le milieu des combattants 

et en fonction de la tenue de conférences ou régionale internationaux afin de 

trouver des mécanismes pour faire droit international humanitaire Le droit 

applicable sur le terrain  de manière efficace. 
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 مقدمة 

  أناتفاقيات ىذا القانون ، صلد  إىلوتطور النظرة  اإلنساينقواعد القانون الدويل مع تنامي االىتمام العادلي ل     
بضرورة  األطراف، و اليت تلزم  افيُتضاإلو بروتوكوليها  األربعة جنيفمعظم دول العامل وقعت على اتفاقيات 

النامجة عن النزاعات  اآلالمالتخفيف من حدة  إىل، كون ىذا القانون يسعى  اإلنسايناحًتام القانون الدويل 
ما ديكن لتوفَت احلماية و تقدمي ادلساعدات الالزمة للفئات ادلشمولة باحلماية ،و  بأسرعادلسلحة عن طريق ادلبادرة 

ىر على التطبيق اجليد ذلا ، تس آلياتلكي تتحقق فعالية القواعد القانونية اليت توفر ىذه احلماية البد من وجود 
تسهر على  آلياتيف ارض الواقع ما مل توجد  اإلنساينيتم ذبسيد قواعد القانون الدويل  أنمن غَت ادلمكن  ألنو

 إذعموما ،  اإلنساينالقانون الدويل  إنقاذتشكل عامال حامسا يف عملية تنفيذ و   اآللياتضمان تنفيذىا ،ىذه 
و حىت بعد انتهاءه للسهر و احلفاظ على  أثناءهدولية دبهام سلتلفة قبل النزاع ادلسلح و تقوم العديد من اذليئات ال

الذين ال يشاركون او مل يعودوا يشاركون يف ىذا النزاع دبا فيها   األشخاصو ضمان محاية  اإلنسانيةالقيم 
، من خالل مراقبتها وتوثيقها دوراً مهماً يف ىذا اجملال  ادلنظمات غَت احلكومية دلا تلعبو ىذه ادلنظمات من

، ومن خالل ادلداخالت اليت تقوم هبا لدى السلطات ادلعنية ولدى الرأي  اإلنسانعلى حقوق  الواقعةلالنتهاكات 
الغيور على حقوق  العام احمللي والدويل هبدف وضع حد ذلذه االنتهاكات ، فهي تقوم بدور ادلراقب احلارس

، وىي تبذل كل جهد يف الدفاع عن كل فرد يف اجملتمع وفق حقوقو ادلعًتف هبا  جائرةمن تصرفات  وإفرادهاجملتمع 
مسامهتها يف النضال من اجل توسيع دائرة احلقوق احملمية وتعريفها بدقة ، ومن أجل وضع  إىل إضافة، ىذا 

الذي تلعبو ىذه اذليئات اآلليات القانونية لضماهنا على أرض الواقع ورفع مستوى وعي اجملتمع هبا، فما ىو الدور 
؟  اإلنساينمن اجل تعزيز و دعم قواعد القانون الدويل 

: الدراسة التالية  اتبعنا اإلشكاليةعن ىذه  لإلجابةو 

مفهوم المنظمات غير الحكومية   _ أوال

 تعريف المنظمات غير الحكومية _1      

 خصائص المنظمات غير الحكومية _ 2     

  اإلنسانيوسائل تدخل المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق القانون الدولي _ ثانيا 

  اإلنسانيالتدخل لفهم القانون الدولي _1        
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 التدخل لتطوير القانون الدولي االنساني _ 2       

 مفهوم المنظمات غير الحكومية _ أوال               

مشكلة تعًتض دراسة ىذه ادلنظمات ،و جيمع الباحثُت  أولديثل تعريف ادلنظمات الدولية غَت احلكومية      
كثَتة من  أنواعاتشمل  أنصعوبة تعريفها الرتباط امسها بصيغة النفي اليت ربملها التسمية فيمكن ذلذه التسمية 

 للتعبَتانو ليس بادلصطلح الوحيد  إالشيوعا  أكثرمصطلح ادلنظمات غَت احلكومية  أنات ادلختلفة ، ورغم مادلنظ
اليت  األىليةناك بلدان تستعمل مصطلح ادلنظمات غرب الرحبية و ىناك بلدان تعتمد مصطلح ادلنظمات هعنها ف

 إىلتستعملو غالبية الدول العربية فضال عن مصطلح ادلنظمات التطوعية و سنحاول من خالل ىذا احملور التطرق 
 . األخرىاخلصائص اليت سبيزىا عن باقي ادلنظمات الدولية  أىممات و تعريف ىذه ادلنظ

 تعريف المنظمات غير الحكومية _1

جمعيات دولية ال تمثل ال تمثل فيها الحكومات " :بأهناالبعض ادلنظمات الدولية غَت احلكومية  يعرف     
 1" و اجتماعية من دول مختلفة أدبية هيأةفراد يمثلون أ األعضاء إنما

معنويين للتعبير عن تضامن و تعاون ذات  آوطبيعيين  أشخاصجمعيات يكونها "  أهناو يعرفها البعض على 
 2"بعد دولي بدون غاية تحقيق الربح 

 األقلثالث دول على  إلىينتمون  أفرادمن قبل  تأليفهاتجمعات يتم  أنها"  Daniel colardكما عرفها 
 3"غاية في الربح المادي  أييكون لها  أنو يكون لها صفة الديمومة و المثابرة دون 

رلموعة الدول  إراداتالقانون الدويل العام ينشا بارباد  أشخاصشخص معنوي من  بأهناو تعرف بشكل عام 
 4 األخرىواجهة الدول ذاتية يف اجملتمع الدويل و يف م بإرادةلرعاية مصاحل مشًتكة دائمة ، و يتمتع ىذا الشخص 

يف عهد ىيئة  إالاالعًتاف بادلنظمات غَت احلكومية قانونيا مل يتم على ادلستوى الدويل  أنو اجلدير بالذكر        
عن اجمللس  1950فرباير  07الصادر يف  288القرار تصورا قانونيا من خالل   إعطائها، فقد مت  األمم

                                                             
 .131،ص  1992،مكتبة دار الثقافة ، عمان  1غازي حسُت الضباريٍت ، الوجيز يف مبادئ القانون الدويل العام ، ط_   
. 343، ص  2000،مطابع شركة اوربيس ، تونس ، 2عبد اجمليد العبديل ، قانون العالقات الدولية ، ط_  2

3 _daneil colard , les relations international, de 7945 a nos jours ,7 e ,editions ;massan , paris,1997 ,p 
107 . 

 . 12، ص 1996صدق مر ، دروس يف التنظيم الدويل ادلعاصر ، معهد احلقوق و العلوم االدارية ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ،  _ 4
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كل منظمة دولية لم يتم إنشاؤها بموجب اتفاقيات بين : "ادلتحدة بأهنا االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم 
الحكومات بما فيها المنظمات التي يقبل إعطاء تعيينهم السلطات الحكومية بشرط ال يعرقل األعضاء 

، و قد ركز ىذا التعريف على عالقة ادلنظمات  "المنتمين إلى هذه الفئة حرية التعبير داخل هذه المنظمات
كومية احلالغَت حكومية بالدول من خالل تعيُت شلثلُت فهو ينصب يف مفهوم سليب جيعل من ادلنظمات غَت 

جو السليب الذي تتبعو اغلب ادلنظمات احلكومية فرغم انو مل يتم نفي مشاركة شلثلُت و للتومضادة للحكومات 
كومية اخلاصية األساسية ذلذه ادلؤسسات اليت تعمل يف إطار ادلبادرات اخلاصة و احلير للحكومات تبقى الصفة غ

 1تفتح اجملال أمام ادلشاركة ادلباشرة لألفراد واجلماعات يف ميادين سلتلفة للحياة الوطنية

 :المفهوم القانوني للمنظمات غير الحكومية 

 60انون ادلدين السويسري يف مادتو قفقد تناولو الالقانوين للمنظمات غَت احلكومية بالنسبة للتعريف        
ال يستهدف الربح ،  أخرأي نشاط  آوخيرية  أوفنية  أوعلمية  أودينية  أوهي مؤسسات سياسية "  كاأليت

قة و تكتسب هذه المؤسسات الشخصية القانونية منذ تلك اللحظة التي يعبر فيها المؤسسون في وثي
 2"في العمل بصورة مجتمعة  إرادتهمعن  إنشائها

 أوالجمعية هي عبارة عن اتفاق يتم بين شخصين  أوالمؤسسة "  أهناالقانون الفرنسي فقد عرفها على  أما    
 3 "المشتركة من غير تحقيق الربح األهدافللعمل بصورة دائمة من اجل تحقيق  األشخاصمجموعة من 

محددة تهتم بتقديم خدماتها منظمات لها رؤية "  بأهنا احلكوميةادلتحدة فعرفت ادلنظمات غَت  األمم أما       
، كما يتحدد  اإلنمائيةتضرها التوجهات  أوالفئات التي تتجاوز  أوضاع، و تحسين  األفرادللجماعات و 

، و كذلك ثقافة المجتمع و الدفاع عن  التأهيل إعادة، الطوارئ،  اإلنمائيةعملها في ميادين المشاريع 
 . 4" الحقوق االقتصادية و االجتماعية 

 خصائص المنظمات غير الحكومية _ 2

                                                             
بتارٌخ   www.bchaib.neلعالقات الدولٌة ، مقال منشور على الموقع االلكترونً حسٌن بهاز ،المنظمات غٌر الحكومبة الفاعل الجدٌد فً ا_   

 . 3 20مارس 7 
 منٌر خونً ،  دور المنظمات غٌر الحكومٌة فً تطبٌق القانون الدولً االنسانً ،مذكرة ماجستٌر فً القانون الدولً و العالقات الدولٌة ،_ 2

 .   20الجزائر ،  جامعة
3
 _ Yves beigbder , le rôle international des organisations non gouvernementales, L .G.D.J ,paris,1992,p08 . 

4 _ Yves beigbder ,pp cit ,p 09 . 

http://www.bchaib.ne/
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جيمع اغلب الدارسُت للمنظمات غَت احلكومية جيمعوا على ان ربديد خصائص ادلنظمات غَت احلكومية يساعد 
 كثَتا يف ربديد مفهومها و كذا شروط تكوينها 

 ة للمنظمات غير الحكومية صفة الدولي_ أ

  المنظمة  أعضاءمن حيث انتماء 
النهائي للمعاىدة ادلتعلقة بالشروط القانونية للجمعيات الدولية الذي من ادلشروع  2تعرف ادلادة       

تعترب : " ، الطبيعة الدولية للمنظمة غَت احلكومية كما يلي  1923وضعو معهد القانون الدويل سنة 
 " و رلموعات من عدة بلدان  أشخاصاجلمعيات ذات الطبيعة اخلاصة ادلفتوحة النضمام .... دولية 

نعتت ىذه  أهنا أعالهادلنظمات غَت احلكومية و على ضوء ادلادة فان ذا التعريف و من خالل ه
 1ادلنظمات باجلمعيات دببادرة خاصة 

  ذات الطبيعة الدولية  األهدافمن حيث 

حول االعًتاف بالشخصية القانونية للمنظمات غَت احلكومية اليت وضعها رللس  األوروبيةية تضمنت االتفاق
يكون للمنظمة غَت احلكومية ىدف غَت مربح للمصلحة  أنجيب :" األوىلبالنص يف مادهتا  1986 أوروبا

 2الدولية 

  غياب الصفة الحكومية_ ب

ال تنشا باتفاق حكومات و ال تعمل ربت  أهنا أيتتميز ىذه ادلنظمات بكوهنا ال تتصف بالصفة احلكومية 
سيطرهتا ، و ال تسَت خبططها و برارلها ، كما صلد حىت عملها سلالف سباما لربامج احلكومات اليت تنتسب لدولتها 

و قرارات تدعمها ىذه احلكومات كالتفريق و التمييز  أفكارفهدف ادلنظمات غَت احلكومية ىو زلاربة مبادئ و ، 
 3ذيب العنصري و التع

 في ظل قانون خاص  إنشاؤها _ ج   

                                                             
،مذكرة ماجستَت يف القانون الدويل و العالقات الدولية ، كلية العريب وىيبة ، ادلنظمات غَت احلكومية كفاعل جديد يف تطوير القانون الدويل و العالقات الدولية _  

.  27، ص  2004احلقوق و العلوم االدارية ،بن عكنون ، اجلزائر ، 
لعام ،كلية الدويل انايت جودي ديينة ، دور ادلنظمات الدولية غَت احلكومية يف تطوير و ضمان تنفيذ القانون الدويل االنساين ، مذكرة ماجستَت يف القانون _ 2

 15، ص 2012احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة ميلود معمري تيزي وزو ،اجلزائر 
 222، ص  1984امحد ابو الوفا ،الوسيط يف قانون ادلنظمات الدولية ، دار الثقافة العربية ، القاىرة ، _  3
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الدول ، دبعٌت  إلحدىالقانون الداخلي  ألحكامادلنظمات غَت احلكومية شخص معنوي داخلي خيضع          
 ألحكامفيو ، عكس ادلنظمات احلكومية اليت زبضع  نشأتادلنظمات غَت احلكومية تنشا يف ظل الدولة اليت  إن

، و اكرب مثال على ذلك اللجنة الدولية للصليب  األخَتىذا  أشخاصالقانون الدويل العام باعتبارىا شخص من 
 1مقرىا يتواجد جبنيف السويسرية  أنفهي زبضع للقانون السويسري باعتبار  األمحر

 عدم استهداف الربح _ د    

ىي اخلدمة الروحية و ذلك دبا تنشره من ادلنظمات غَت احلكومية  إليوالذي تسعى  األساسياذلدف  إن        
،و عملها على تطوير رلاالت احلياة و العالقات الدولية ، فهي منظمات  اإلنسانمساندة حلقوق  أفكارمبادئ و 
و ىذا ما دييزىا عن الشركات ادلتعددة ظمة نتعزيز اجلانب ادلادي ذلا كم إىلربقيق ربح معُت و ال  إىلال تسعى 
 اجلنسيات 

  اإلنسانيوسائل تدخل المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق القانون الدولي _ ثانيا 

 دلنظمات غَت احلكومية الناشطة يف رلال حقوق اإلنسان بصفة عامة و يف القانون الدويل اإلنساينتعمل ا      
 دبعٌت  التدخل لتطبيق القانون الدويل تضررين من النزاعات ادلسلحة احلديثة بصفة خاصة على محاية السكان امل

اإلنساين و ذلك عن طريق عقدىا للمؤسبرات الدبلوماسية و الندوات الدولية ، و تكريس جوانب من القانون 
 :فيما يلي  إدراجوسنحاول  أكثركل ىذا و للعدالة اجلنائية الدولية  اإلنساينالدويل 

  اإلنسانيالتدخل لفهم القانون الدولي _1

و محايتو يف النزاعات ادلسلحة  اإلنسانىو احلد من معاناة  اإلنساينمن القانون الدويل  األساسياذلدف  إن      
، وذلك عن طريق عدة فواعل من بينها ادلنظمات غَت احلكومية اليت تعمل من اجل توسيع دائرة فهم و تطوير 

، و ذلك بنشر تقارير سرية عن ىذه االنتهاكات كما تعمل على التشهَت علنا هبذه  اإلنساينالقانون الدويل 
االنتهاكات يف حالة عدم وجود جدوى من اإلجراء األول ادلتمثل يف السرية ، و يف حاالت االنتهاكات تعمل 

 لألشخاص زلل احلماية ىذه ادلنظمات على ازباذ عدة إجراءات من اجل تعزيز و تقدمي ادلساعدات اإلنسانية 

كما تعمل على تطبيق  و نشر القانون الدويل اإلنساين على نطاق واسع من اجل التعريف بو و جعلو معروفا 
 :من خالل  لدى الفئات ادلعنية بو و اجلمهور بصفة عامة

                                                             
  33يل و العالقات الدولية ، ادلرجع السابق ، ص العريب وىيبة ، ادلنظمات غَت احلكومية كفاعل جديد يف تطوير القانون الدو_ 1
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 مناقشة انتهاكات القانون الدولي االنساني _ أ

أوىل اجملتمع الدويل إىل اللجنة الدولية مهمة التطبيق األمُت للقانون الدويل اإلنساين و ذلك طبقا للمادة اخلامسة 
من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر ضمن إجراءات زبتلف باختالف احلالة اليت ترتكب فيها 

 انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

 اإلجراءات المتخذة في حالة االنتهاكات المؤكدة _ 1_ أ

تقوم بعثات اللجان الدولية دلراقبة تطبيق القانون الدويل االنساين باعداد اخطارات يف حالة التجازوات ذلذا االخَت 
تتخذ اشكاال عدة فهي تًتاوح من مالحظات اىل تقارير مفصلة اىل رئيس اللجنة الدولية موجهة اىل احلكومة 

 .ات السرية نفعا نية ، و تكون ىذه االخطارات اما سرية و اما علنية مشهرة اذا مل ذبدي االخطارادلع

 1سرية التقارير  
تنتهج اللجنة الدولية للصليب االمحر ساسية الدبلوماسية السرية بغية ربقيق الفعالية يف اداء مهمتها يف 

ار انو اذا مت الكشف عن ىذه االنتهاكات يؤدي و باعتبالرقابة الدولية عن انتهاكات القواعد االنسانية ،
بالضرورة تقييد عمل اللجنة الدولية و بالتايل عدم تعاون احلكومات ادلعنية يف رلال تقدمي االغاثة و 

التشهَت هبا مقابل السماح ذلا  ماحلماية ، و لذلك فان احلكومات ادلعنية رباول اقناع اللجنة الدولية بعد
 .بتقدمي االغاثة و احلماية اليت ىي ىدف اللجنة االساسي 

و عليو فان اللجنة تبتغي مصلحة ضحايا ىذه االنتهاكات ،و ىذه ادلصلحة تتحقق عن طريق التعامل حبذر و 
 .ثة ىذه الضحايا او للحيلولة دون زيادة معاناهتا ابسرية مع الدول ادلعنية اما اغ

 اسلوب التشهير  
اذا قدرت اللجنة الدولية ان اسلوب السرية ال جيدي نفعا و راءت من الضروري اخبار اجملتمع الدويل 

 : 2فاهنا تتبع اسلوب التشهَت و ذلك بتوفر الشروط التالية
 .اذا فشلت اخلطوات السرية يف وضع حد لالنتهاكات _ 
 .ان تكون االنتهاكات خطَتة و متكررة _ 
 .يكون االعالن يف صاحل ادلتضررين او ادلهددين ان _ 

                                                             
 
 .  84منٌر خونً ، المرجع السابق ، ص _  
،  2عامر الزمالً ، مدخل الى القانون الدولً االنسانً ، منشورات المعهد العربً لحقوق االنسان و اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ، ط _  2

 . 89، ص 997 تونس ، 
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او اذا ثبتت ىذه االنتهاكات من خالل ان يكون مندوبو اللجنة الدولية شهودا على االنتهاكات ، _ 
 .مصادر موثوق هبا 

 اإلجراءات المتخذة في حالة االنتهاكات المزعومة _2_ أ

النتهاكات على ازباذ رلموعة من اإلجراءات من اجل تعمل ادلنظمات غَت احلكومية يف ىذا النوع من ا       
ضمان تطبيق القانون الدويل اإلنساين من بينها تلقي الشكاوى و طلبات فتح التحقيق باالظافة إىل مساعدة 

 الدول على التطبيق الفعلي ألحكام القانون الدويل اإلنساين

  تلقي الشكاوي 

نصت ادلادة الرابعة من النظام االساسي للجنة الدولية للصليب االمحر على ان ىذه االخَتة تتسلم الشكاوى 
و الشكوى ال تنقل اال اذا بشان االنتهاكات ادلزعومة للقانون الدويل االنساين ، لتقوم بازباذ كافة التدابَت الالزمة 

ري االعتماد على وسيط زلايد ، شرط اال تايت ىذه الشكاوى مل تتوفر اي وسيلة اخرى لتبليغها ،و كان من الضرو
و عليو يتبُت ان ىناك رلموعة من ادلراحل اليت تتعامل فيها مع االنتهاكات بصرف النظر عن وجود من الغَت ، 

 : الشكوى و ىي 

 .ادلباحثات السرية الثنائية مع الطرف ادلنتهك _ 

ترم مبدا السرية للقيام بدوره يف كفالة احًتام احكام القانون الدويل اللجوء اىل طرف ثالث لو تاثَت اجيايب و يح_
 .االنساين 

 .اخلروج اىل العلن بشان مدى فعالية ادلباحثات السرية دون بيان التفاصيل _

حيث تصدر اللجنة الدولية للصليب االمحر ادانة علنية لالنتهاك مىت توفرت رلموعة من : الشجب و االدانة _
 1الشروط 

  طلبات فتح التحقيق 

يف مادة مشًتكة  1949ان اجراء التحقيق الذي تقوم بو اللجان الدولية نصت عليو صراحة اتفاقيات جنيف لعام 
و جعلتو مقتصرا على اطراف النزاع ال غَت ، و ما ذبدر االشارة اليو ان اللجنة الدولية ال تقوم بفتح اي ربقيق 

                                                             
 . 88السابق ، ص  منٌر خونً ، المرجع_  
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و دبوجب اتفاق خاص بناء على طلب االطراف ادلعنية دببادرة منها لكن ديكنها ان تساىم يف تشكيل جلنة ربقيق 
الدولية عضوا يف جلنة التحقيق بل تقتصر مشاركتها فقط يف اختيار اللجنة و ال تكون بُت مجيع االطراف ادلعنية 

عالية من االخالق و مشهود ذلم بالنزاىة من خارج اللجنة الدولية للمشاركة يف اشخاص مؤىلُت و على درجة 
اذا كان ىذا التحقيق دبناسبة انتهاكات التفاقيات جنيف قيق ، و ال تشارك يف تشكيل ىذه اللجان اال جلنة التح

لصاحل او بروتوكوليها االضافيُت ، او اذا كان االمر من شانو ان يعيق او حيول دون تنفيذ انشطتها التقليدية 
 .1الضحايا النزاعات ادلسلحة او يهدد نزاىتها و حيادىا 

 الدول على تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني  مساعدة_ب

ىذا القانون و ال يقصد بتطبيق القانون الدويل االنساين ازباذ مجيع التدابَت لضمان االحًتام الكامل لقواعد 
 :يتم ازباذ ىذه التدابَت يعد امرا ضروريا لضمان ما يلي

 ،العسكريُت بقواعد القانون الدويل االنساين ادلام مجيع االشخاص ادلدنيُت منهم و _ 

 .ان يتوافر كل ما يلزم لتطبيق القانون الدويل االنساين _ 

 ان يتسٌت اتقاء سلالفات و انتهاكات القانون الدويل و ردعها او قمعها عند االقتضاء _ 

عالقة بُت القانون الدويل و على الصعيد الوطٍت يكمن يف تنظيم ال اإلنساينو عليو فان تطبيق القانون الدويل 
 .القانون الداخلي 

كما ان تطبيق القانون الدويل االنساين بفعالية ، يقصد بو ازباذ التدابَت الالزمة اليت تكفل تطبيق االحكام 
 : 2اليت ال تتوافر فيها القابلية للتنفيذ ، و بالتايل ازباذ التدابَت التالية 

 .اللغات الوطنية  ترمجة نصوص ادلواثيق الدولية اىل_ 

على اوسع نطاق شلكن ، حبيث تصبح معروفة سواء بُت صفوف القوات ادلسلحة او نشر نصوص ادلواثيق _ 
 .بُت السكان بوجو عام 

ازباذ التدابَت التشريعية الالزمة دلعاقبة مرتكيب ادلخالفات او االنتهاكات اجلسيمة للمواثيق االنسانية ، _ 
 .او عادلية القضاء  استنادا اىل مبدا عمومية

                                                             
 
ع رمزي حوحو ، دور المنظمات و الهٌئات غٌر الحكومٌة فً حماٌة حقوق االنسان و حرٌاته االساسٌة ، مجلة المنتدى القانونً ، العدد الساب_  

 . 87، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، جامعة محمد خٌضر بسكرة ، ص 
 . 92منٌر خونً ، المرجع السابق ، ص _  2
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احلرص على احًتام شارة الصليب االمحر و اذلالل االمحر و العالمات ادلميزة حلماية االعيان الثقافية و _ 
 . للوقاية او احلماية ادلدنية 

 . ربديد و ضمان االشخاص احملميُت _ 

صحيحة يف وقت النزاع كفالة ضمانات اساسية للمعامالت االنسانية ، و ضمانات لالجراءات القضائية ال
 . ادلسلح 

 .احلرص على تعيُت موضع ادلواقع و االثار التذكارية تعيينا دقيقا مع سبيزىا بعالمات _ 

و  1949ربمل ادلسؤولية كاملة للدول نفسها بناء على اتفاقيات جونيف و تنفيذا لكل ىذه التدابَت 
القانون الدويل االنساين من خالل ازباذ تدابَت  الربوتوكولُت االضافيُت ، فان الدول تلتزم بتطبيق مبادئ

دائرة للخدمات االستشارية بشان  األمحرتشريعية و قضائية و ادراية زلليا و لذلك انشات جلنة الصليب 
 1.بالتزاماهتا الدولية  الوفاءبغية مساعدة الدول على القانون الدويل االنساين 

  اإلنسانيالتدخل لتطوير القانون الدولي _ 2

تعمل اللجنة الدولية على ضمان تنفيذ و تطوير القانون الدويل اإلنساين من خالل ادلؤسبرات الدولية و عقد        
و اليت تعتربىا اللجنة الدولية من اىم  ، اإلنساينادلوائد ادلستديرة دلناقشة مشكالت راىنة متعلقة بالقانون الدويل 

عديد االتفاقيات الدولية و ادلتعلقة حبماية  مية يف اعتماد و تعديل الوسائل اليت تعتمدىا ادلنظمة غَت احلكو
على تطوير القانون الدويل  أيضاادلنظمات كما تعمل ىذه ضحايا النزاعات ادلسلحة الدولية و غَت الدولية 

منزوعة ادلالئمة لضحايا النزاعات ادلسلحة على إنشاء ادلناطق احملايدة و ادلناطق و ربسُت الظروف  اإلنساين
 .السالح 

 عقد المؤتمرات _ أ

من اجل تطوير و دعم احًتام و تنفيذ القانون الدويل االنساين ، تقوم اللجنة الدولية للصليب االمحر ، بعقد 
مؤسبرات  دولية تناقش فيها مواضيع متعلقة بالقانون الدويل االنساين ، و النزاعات ادلسلحة و ما تفرضو من 

سلسلة ىذه ادلؤسبرات ولية و يشارك يف تلك ادلؤسبرات وفود من دول العامل ، و من بُت ربديات على الساحة الد
 .ربسُت احًتام القانون الدويل االنساين  ات حول ؤسبرامل

                                                             
حمر ، ول برمان ، دائرة للخدمات االستشارٌة بشان القانون الدولً االنسانً ، تحدي التنفٌذ على الصعٌد الوطنً ، المجلة الدولٌة للصلٌب االب_  

 .  365، ص  996 ،  47العدد 
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و الغاية من ىذه ادلؤسبرات ىي التعريف بالقانون الدويل االنساين ، و العمل على تطوير قواعده باقًتاح احللول 
 1ت اليت يواجهها ىذا القانون خاصة منها النزاعات ادلسلحة غَت الدولية للنقائض او التحديا

 عقد الموائد المستديرة _ب

اعتمدت اللجنة الدولية  اإلنساينعن ادلؤسبرات اليت عقدهتا اللجنة الدولية من اجل تطوير القانون الدويل فضال 
 .عقد ادلوائد ادلستديرة  أمههامن اجل ربقيق ىذا اذلدف و من  أخرىطرق 

 األسلحة إنتاج إمكانيةمن  التأكدبغية  1989اللجنة الدولية للخرباء سنة مائدة مستديرة عقدهتا  أولو كانت 
كان  إذاادلًتتبة على فقد البصر و  اآلثاربالعمى ، و كذا لدراسة  اإلصابةو اليت تستهدف  لألفرادادلضادة  الليزر

، و نتيجة لشح ادلعلومات و عدم وضوح الرؤية 2 اإلنساينىذا االستعمال يعترب بالفعل خرقا للقانون الدويل 
من بُت  األولاجملتمعون بدراسة ادلسالة دراسة مستفيضة و كان ىذا االجتماع  أوصىخبصوص ىذه ادلسالة ، 

و خرباء عسكريون و  الليزر أسلحةفنيون يف ، حيث شارك فيها  الحقة سلصصة ذلذه ادلسالة اجتماعات أربعة
 1991للخرباء  أخر،و يف اجتماع  اإلنساينعيون و علماء نفسانيون و سلتصون يف القانون الدويل  أطباء

و  1990مايو  31يف  األولاالجتماع ) مجعها يف االجتماعيُت السابقُت ادلراجع اليت مت إىلاستندت ادلناقشات 
 اإلصابةبغية  لألفرادادلضادة  الليزر أسلحةكان استعمال  إذادلعرفة ما  ( نوفمرب من نفس السنة  7و 5الثاين يف 

معاىدة تنظم ىذا السالح ، اقًتح اغلب ادلشاركُت يف االجتماع  إىلالوصول  إمكانيةبالعمى سلالفا للقانون و 
كما سعت اللجنة إىل عرض ادلسالة على ادلؤسبر الدويل السادس  ، 1980ية سنة اتفاق إىل إضايفبروتوكول  إعداد

و العشرين للصليب األمحر و اذلالل األمحر إضافة مشروع قرار يقضي بتحرمي اإلصابة بالعمى كوسيلة من وسائل 
ر النتائج الكاملة قامت اللجنة الدولية بنشو نتيجة لعدم توصل احلكومات إىل ازباذ قرار هبذا الشأن القتال ، 

كما اتصلت ، و أحيطت الصحافة علما بذلك ، كل الدول  إىل إرسالوالسابقة يف رللد مت  األربعةلالجتماعات 
ببعض ادلنظمات غَت احلكومية اليت تعٌت باجلانب االنساين و كذا الربدلان االورويب و االرباد االورويب و منظمة 

 .3ا يف الضغط على احلكومات لتتبٌت ىذا ادلشروع الوحدة االفريقية سابقا بغية مساعدتو

                                                             
االنسانً ،مذكرة ماجستٌر فً القانون ناٌت جودي ٌمٌنة ، دور المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة فً تطوٌر و ضمن تنفٌذ القانون الدولً _   

 2 20الدولً العام ، جامعة مٌلود معمري ، تٌزٌوز ، الجزائر ، 
2
 .  9  منٌر خونً ، المرجع السابق ، ص_ 
 .  2 منٌر خونً ، المرجع السابق ، ص _ 3
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و من خالل مؤسبري ادلراجعة االوىل و الثاين مت التوصل اىل صيغة معدلة للربوتوكول الثاين استجابة لعدد و بعد 
الضحايا ادلتزايد الذين تقتلهم ىذه االسلحة ، كما وسعت الدول االطراف من نطاق انطباق االتفاقية اليت كانت 

 1ير الدولية كذلك تطبق يف النزاع الدويل فقط فاصبحت تشمل النزاعات ادلسلحة غ

 الدعوة لتحسين حماية ضحايا الحروب_ ج 

دبوجب القانون الدويل االنساين ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة الدولية يتمتع ادلدنيون حبصانة من      
اذلجمات ما مل يقومو بدور مباشر يف االعمال العدائية و على مدى الوقت الذي يقومون خاللو هبذا 

بدورىا ادلنظمات غَت احلكومية تعمل على تطوير القانون الدويل االنساين و ربسُت ، و 2الدور 
وغَتىا من االجراءات سنوجزىا الظروف ادلالئمة لضحايا النزاعات بانشاء مناطق احلماية ذلذه الفئة ، 

 :يليفيما

 الحماية انشاء مناطق _1_ ج       

دلناطق اليت هتدف من ورائها اىل توفَت احلماية تنشئ ادلنظمات غَت احلكومية العديد من ا      
 :انواع من ادلناطق للفئات احملمية دبوجب القانون الدويل االنساين و ىناك ثالثة 

 المنطقة المحايدة _ 1_ 1_ ج 

يقصد هبا ادلنطقة اليت تنشا باتفاق بُت اطراف النزاع ، يف ادلناطق اليت يدور فيها النزاع من اجل ايواء احملاربُت و 
، و ىذه ادلناطق تكون مؤقتة الهنا تتوافق مع اجلرحى و ادلرضى و ادلدنيُت الذين ال يشاركون يف االعمال العدائية 

 3حاالت وقتية 

انشاء ادلنطقة احملايدة ، و قد قامت اللجنة الدولية للصليب تفاقية جنيف الرابعة من ا 15كما اوردت ادلادة 
و كذا ادلنطقة احملايدة يف القدس نتيجة النزاع  1936االمحر يف حي مدريد اثناء احلرب ادلدنية االسبانية سنة 

 . 1948سنة  الفلسطيٍت

                                                             
مكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائٌة االثر ، جنٌف ، اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ، اتفاقٌة حظر او تقٌٌد استعمال اسلحة تقلٌدٌة معٌنة ي_  

 .   ، ص 2002
2
 .الفقرة الثالثة من البروتوكول االضافً االول   5المادة _  

3 _michel deyra,droit international humanitaire,gualino editeur ,paris,1998,p63 . 
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و يتم انشاء ىذه ادلناطق بطريقة مباشرة من طرف احد اطراف النزاع يف حاالت الطوارئ من اجل اسعاف 
دولة زلايدة او ىيئة انسانية كاللجنة الدولية و طريقة غَت مباشرة من طرف من النزاع بسرعة االشخاص ادلتضررين 

اقل سرعة و ينطبق يف احلالة اليت تكون فيها للصليب االمحر للقيام دبهمة انشائها و يتميز ىذا االجراء بانو 
ادلؤسسة او اذليئة ادلتواجدة بادلنطقة احملايدة تستطيع ان تستوعب دلدة معينة و اذا كانت ادلنظمة القائمة هبذه 

 1كل اادلنطقة هتدف اىل رفع و زبفيف ادلش

 المناطق المنزوعة السالح _  2_1_ج 

لقرن ادلاضى، إىل أن إطالق حرية الدول ىف التسليح، ينطوى على أخطار بدأ العامل يتنبو، منذ أواخر ا      
بغرض إبرام اتفاقية دولية ربرم على الدول زيادة قوهتا  1899جسيمة فمنذ أن عقد مؤسبر الىاى األول ىف 

العسكرية ىف وقت السلم، أخذ اىتمام اجلماعة الدولية، دبشكلة نزع السالح، بتصاعد على ضلو مطرد، حىت 
منذ نشأهتا وقع التطور اذلائل  للهيئات الدولية ،باتت ىذه ادلشكلة، دبختلف فروعها، أحد األىداف الرئيسية 

الذى يشهده العامل ادلعاصر ىف التكنولوجيا، والتكنولوجيا النووية، وما يعنيو ذلك من ازدياد توفر األساس ادلادى 
األسلحة النووية ىف مناطق سلتلفة من العامل لتطوير أسلحة نووية لدى عدد متزايد من الدول، كوسيلة دلنع انتشار 

 :ق منزوعة السالح اطمفهوم المن_ 

تشمل ادلناطق ادلنزوعة السالح، بادلعٌت الواسع، كل تسوية دولية تتم بناء على اتفاق دوىل ثنائى أو مجاعى،        
بقصد إبعاد إقليم معُت، سواء دلدة مؤقتة أو دلدة غَت زلدودة، عن كل عمل من أعمال احلرب، أو األعمال 

ادلنزوعة السالح ىي ادلناطق اليت يتم انشائها باتفاق اطراف النزاع مباشرة او من دبعٌت اخر ادلناطق التحضَتية ذلا، 
خالل وساطة دولة حامية او منظمة انسانية زلايدة ، و جيب وضع عالمة واضحة على ادلنطقة منزوعة السالح 

لقيام بعمليات اىل احلد ادلمكن هبالمات جيري االتفاق عليها من الطرف االخر و حيظر على اطراف النزاع ا
وعة السالح بادلعٌت زوتعترب ادلناطق اخلالية من األسلحة النووية، أحد التطبيقات النوعية للمناطق ادلنعسكرية ،

العام، حيث يتم ذبريد ادلنطقة من األسلحة النووية ىف إطار اتفاق دوىل، وكذلك فإن الزيادة السريعة ىف استخدام 
ة، واخلطر الكامن فيها، باعتبارىا أساس ماديا النتشار األسلحة النووية، أضاف الطاقة النووية ىف األغراض السلمي

عامال جديدا لالىتمام دبفهوم ادلنطقة اخلالية من األسلحة النووية واىتمت اجلمعية العامة ىف دورهتا التاسعة 
ويدعو إىل قيام فريق من  (نزع السالح العام والكامل)والعشرين، دبشروع القرار الذى تقدمت بو فنلندا ربت بند 

اخلرباء احلكوميُت، ربت رعاية مؤسبر جلنة نزع السالح بإجراء دراسة شاملة دلسألة ادلناطق اخلالية من األسلحة 

                                                             
1 _charles rousseuu, droit  des conflits armes,paris,pedone,1983,p94 . 
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وأحلقت هبذه  3261النووية من مجيع جوانبها ووافقت اجلمعية العامة على إجراء ىذه الدراسة ىف قرارىا رقم 
مقدمة من ادلكسيك، وتتضمن اقًتاحا بتعريف زلدود دلفهوم ادلنطقة اخلالية من  الدراسة عند إصلازىا، ورقة عمل

، وذلك ىف شكل 1975لعام  3472األسلحة النووية، وقامت اجلمعية العامة باعتماده رمسيا ىف قرارىا رقم 
خالية من  تعترب منطقة: إعالن يتضمن تعريف مفهوم ادلنطقة اخلالية من األسلحة النووية على النحو التاىل

األسلحة النووية كقاعدة عامة، أية منطقة تعًتف بصفتها ىذه اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة، وتنشئها أية رلموعة 
 :من الدول، على سبيل ادلمارسة احلرة لسيادهتا، وذلك دبقتضى معاىدة أو اتفاقية جيرى دبوجبها ما يلى

 .ربركة و ادلعدات العسكرية ادلتحركة عنها ان يتم اجالء مجيع ادلقاتلُت و كذلك االسلحة امل_

 .اال تستخدم ادلنشات و ادلؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا _

                           ف أي نشاط يتصل باجملهود احلريبيتوقو كذا  او السكان السلطاتاال ترتكب ايو عملية عدائية من قبل _
. 1      

 انشاء مناطق و مواقع استشفاء _ 3_1_ج

و الدولة الحامية و اللجنة "  من اتفاقية جنيف الرابعة 14من اتفاقية جنيف الثالثة و ادلادة  23تضمنت ادلادة 
الدولية للصليب االحمر مدعوة الى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق استشفاء و االعتراف 

 "بها 

ادلناطق يف وقت السلم و اثناء النزاعات ادلسلحة دبوجب اتفاق بُت االطراف ادلتنازعة ، و زبضع و تنشا ىذه   
ىذه ادلناطق للقواعد العامة اليت تستلزمها احلماية و اليت تقضي بعدم استخدامها الغراض عسكرية ، و اال تكون 

ا من االقليم الذي خيضع لسيطرة الدولة و ادلنطقة اليت تنشئها قريبة من االىداف احلربية و اال تشغل قسما كبَت
  2يالحظ ان الغرض من انشاء ىذه ادلناطق ىو محاية ادلرضى و اجلرحى من اضرار احلرب

و اجلدير بالذكر انو فضال عن مناطق احلماية ىناك اليات اخرى تنتهجها ادلنظمات غَت احلكومية من اجل تطوير 
  :القانون الدويل االنساين منها 

و ىي جهاز ينشا يف بلد زلايد من اجل االستعالم عن االشخاص احملميُت :تنظيم الوكالة المركزية لالستعالم _ 
كافة ادلعلومات ادلتعلقة بالتغَتات اليت تطرا على االشخاص السيما اسرى احلرب و ادلعتقلُت ، و تتوىل ىذه الوكالة 

                                                             
 
: وحٌد عبد المجٌد ، اعالن الشرق االوسط منطقة منزوعة السالح النووي ، مقال منشور على الموقع االلكترونً _ 

http://digital.ahram.org.eg/ 
 منٌر خونً ، المرجع السابق ، ص _  2
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عن 1الوطن او اذلروب او العالج بادلستشفى او الوالدة او الوفاة احملميُت من قبيل النقل او االفراج او االعادة اىل 
طريق قنوات اتصال الرمسية او اخلاصة و على اطراف النزاع ان تقدم كافة التسهيالت ذلذه الوكالة للقيام بنقل 

 .معلوماهتا 

ترتيبات الجالء االطفال يلزم القانون الدويل االنساين السلطات اليت ذبري :استالم بطاقات اجالء االطفال _ 
او الدولة اليت تستقبلهم ان تقوم باعداد بطاقة لكل طفل تتضمن ادلعلومات ادلتعلقة بو و ترسل ىذه ادلعلومات 

 .للوكالة للبحث عن ادلفقودين 

يستوجب على االطراف ادلتعاقدة دبساعدة اجلمعيات الوطنية اعداد عاملُت مؤىلُت : اعادة العاملين المؤهلين_ 
غية تنفيذ االتفاقيات و الربوتوكول االول و خاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة احلامية ، و يتم اختيارىم حسب ب

ادلؤىلون يف زمن السلم اىل سلطات بلداهنم ادلساعدة و ادلعلومات الالزمة لتطبيق كفاءاهتم و يقدم العاملون 
 2القانون الدويل االنساين اثناء النزاع ادلسلح 

 خاتمة 

مة بادلنظمات غَت احلكومية كالية دولية لتطبيق القانون الدويل االنساين وحاولنا من خالل ىذه الورقة البحثية ادلوس
 تعزيز القانون الدويل االنساين تسليط الضوء على امهية ىذه ادلنظمات باعتبارىا من ضمن اىم الفواعل الدولية يف 

بقضايا حقوق االنسان بوجو عام و الدفاع عنها على مجيع  اذ سامهت ىذه ادلنظمات بدور كبَت يف النهوض
 :لنتوصل يف االخَت اىل مجلة من النتائج التالية ادلستويات و نشر القانون الدويل االنساين و تطويره 

تعمل ادلنظمات غَت احلكومية على ربسُت احلماية من خالل تطوير احكام القانون الدويل االنساين ، و _ 
 .االربع و الربوتوكولُت االضافيُت  فاتفاقيات جٍت ادلتثمثلة يف

تساىم اللجنة الدولية للصليب االمحر يف وضع القانون الدويل االنساين و تطويره ليتماشى و مستجدات _ 
 .الساحة الدولية 

دويل اجملاالت ، و كذا يف قضايا ذات طابع ان الدور الذي تلعبو ادلنظمات غَت احلكومية من انشطة يف شىت _ 
كحقوق االنسان و العمل يف رلال النهوض بالقانون الدويل االنساين و الًتبية عليو جعل منها قوى ضغط 

 .دبلوماسي و سياسي اسهم يف عودلة الكثَت من القضايا اليت كانت ال تتجاوز حدود الدولة الواحدة 

                                                             
 
 .من اتفاقٌة جنٌف الرابعة  36 المادة _  
 .27 بق ، ص منٌر خونً ، المرجع السا_  2
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 التوصيات 

تطبيق القانون الدويل االنساين و تطويره يفرض على  ظمات غَت احلكومية يفنان الدور و اجلهود اليت تلعبها امل_ 
اجملتمع الدويل ضرورة وضع نظام قانوين دويل يعًتف حقيقة بوجود ىذه ادلنظمات و جعلها من ضمن ادلنظمات 

 .الدولية احلكومية 

االخَت ان العمل االجيايب الذي تقوم بو ىذه ادلنظمات ال خيلو من عراقيل و مشاكل ربول دون ربقيق ىذه _ 
يتها االنسانية اليت تسعى اليها،و كذلك القيود يف شلارسة انشطتها ذبعل من ىذه ادلنظمات وسيلة يف ايدي غا

 .الدول الكربى لًتويج سياستها و استدراج اجملتمع ادلدين للتحكم يف السياسة العادلية 
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