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على قواعد القانون الدولي اإلنساني برامج التعليم والتدريب المدنية والعسكرية ودورها في التربية 

 –جيجل  –جامعة محمد الصديق بن يحي  –أ  –ار أستاذ مساعد ة عمجبابل  ـاذاألستـــ

 

: الملخص 

على قواعد القانون الدويل اإلنساين من دون تعليم من األمور اليت يكاد يتفق عليها أنو ال ديكن تصور تربية     
ذلا لذلك كانت برامج التعليم و التدريب ادلدنية والعسكرية على قواعد القانون الدويل اإلنساين وسيلة مهمة إن مل 

ألجل ذلك و نظرا ألمهية ىذا ادلوضوع أردنا أن نسلط الضوء . نقل أىم وسيلة تؤدي إىل حتقيق ىذه النتيجة 
ىذه الربامج من خالل معرفة وسائلها و القائمُت عليها من أجل تقييم اجلهود ادلبذولة يف ىذا اجملال على على 

، وذلك وفق  اخلروج بتوصيات ختدم ىذا ادلوضوعادلستوى الدويل عموما وموقع اجلزائر خصوصا من ىذه اجلهود و
: اخلطة التالية

. ىل قواعد القانون الدويل اإلنساينمفهوم برامج التعليم والتدريب ع :المبحث األول

. اجلهات ادلستهدفة بربامج التعليم والتدريب واآلليات ادلستحدثة يف رلاذلا:المبحث الثاني

اجلهود الدولية يف رلال برامج التعليم والتدريب  :المبحث الثالث

 .الخاتمة والتوصيات

 

. بـــــــم والتدريـــــــــج التعليـــــوم برامـــــــــمفه: ث األولــــالمبح

البد من التطرق أوال إىل  اإلنساينوم برامج التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل للوقوف على مفو         
:  التعريف هبا مث إىل طبيعتها اإللزامية وذلك يف مطلبُت على النحو التايل

. التعريف ببرامج التعليم والتدريب: ب األولـــــــالمطل

العذر ألحد بجهل القانون "والنظم القانونية الداخلية فإنو طبقا للقاعدة ادلعروفة يف سلتلف التشريعات       
جراء ،أي أنو ال ديكن ألي شخص أن يدعي عدم معرفتو بالقاعدة القانونية لكي يتهرب من اجلزاء ادلوقع عليو "

و طبيعة خاصة ختتلف عن اجلهل بفروع القانون األخرى ذ اإلنساينسلالفتها ،إال أن اجلهل بقواعد القانون الدويل 
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وخسائر يف األرواح البشرية ،ىذه ادلآسي اليت ديكن تفاديها إذا كان ىناك  إنسانية،ذلك أنو قد يؤدي أىل معاناة 
. (1)الذي حيظرىا ووضعو موضع التنفيذ اإلنساينعلم بقواعد القانون الدويل 

يف وقت السلم ذا كانت ىناك برامج للتعليم والتدريب على قواعد ىذا القانون غَت أن ىذا ال يتأتى إال إ       
. واحلرب معا وللمدنيُت والعسكريُت على حد سواء

 اإلنساينالواعدة بتحسُت تنفيذ القانون الدويل  الوسائلوالواقع أن برامج التعليم والتدريب تعترب أىم       
 تقًتن بالتعليم والتدريب ماملعليها بالفشل  مقضيالوسائل األخرى  ذلك أن اجلميعواحًتامو على أرض الواقع 

،فأىن يدرك أحد اجلنود مثال أن األوامر الصادرة إليو يقتل أسرا احلرب أو مدنيُت عزل ىي أوامر غَت مشروعة مامل 
. (2)يكن قد تلقى تعليما وتدريبا على ذلك

ًن والتدريب سواء كان فقهي أو اتفاقي فإنو ديكن أن نعرفها وعليو يف غياب تعريف جامع مانع لربامج التعل      
: بأهنا 

لدى أوساط المدنيين والعسكريين وفي وقت السلم  اإلنسانيوسيلة من شأنها نشر ثقافة القانون الدولي "
". والحرب معا من أجل الحد أو التخفيف من المآسي التي تسببها النزاعات المسلحة

 

 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىاب، الطبعة األوىل،دار حتت إشراف مفيد ش( مؤلف مجاعي)يف دراسات يف القانون الدويل االنساين،" نشر القانون الدويل اإلنساين"،زلمد يوسف علوان -1

 487،ص 2000ادلستقبل العريب ، القاىرة ،مصر ،

. 82،ص 2006،ضوابط حتكم خوض احلرب ،ترمجة أمحد عبد احلليم،منشورات للجنة الدولية للصليب األمحر ،جنيف ، د،اليزابيث تسغفل فريتس كالسهوفن -2

. ليم والتدريبلبرامج التع اإللزاميةالطبيعة : يــــــــــــالمطلب الثان

والتقيد  اإلنساينإذا كانت برامج التعليم والتدريب باألمهية مبكان من أجل احًتام قواعد القانون الدويل       
بأحكامو فإهنا فضال عن ذلك تعترب إلزاما قانونيا قد تقرر يف العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون 

. ع على عاتق الدول األطراف اليت صادقت أو انضمت إىل ىذه االتفاقياتوبالتايل فهو يق اإلنساينالدويل 

أول  1906وتعترب اتفاقية جنيف ادلتعلقة بتحسُت حال ادلرضى واجلرحى من أفراد القوات ادلسلحة لعام      
اتفاقية  منها ،تليها بعد ذلك 26وذلك مبوجب ادلادة اتفاقية تنص على برامح التعليم والتدريب كإلزام قانوين 

يف مادهتا األوىل ،مث جاءت اتفاقيات  1907الىاي الرابعة اخلاصة باحًتام قوانُت وأعراف احلرب الربية لعام 
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 (1)،منضمة دلادة مشًتكة تقضي بإلزامية برامج التعليم والتدريب ادلدنيُت والعسكريُت 1949جنيف األربعة لعام 
حكما شلاثال ،  1954لكات الثقافية يف حال النزاع ادلسلح لعام من اتفاقية محاية ادلمت 25،كما أوردت ادلادة 

حسب وذلك  اإللزام،الذي طور وأكد ىذا  1977ويف األخَت جتدر اإلشارة إىل الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
راج زمن السلم وكذا أثناء النزاع ادلسلح بإدل األطراف بالقيام تتعهد الدو:"1الفقرة  83ماجاء يف نص ادلادة 

". ضمن برامج التعليم العسكري وتشجيع السكان ادلدنيُت على دراستها( االتفاقيات والربوتوكول)دراسة 

ضمن صمتا الفتا للنظر ت 1977توكول اإلضايف الثاين لعام وادلالحظة اذلامة اليت ديكن أن نسجلها ىنا أن الربو
  ونصها الكامل  19د بشأن ىذا ادلوضوع يرد يف ادلادة واحلكم الوحي (2)عن مجيع األمور ادلتعلقة بالتنفيذ والنفاذ

نرى أنو غَت كاف على األقل إذا قارناه مبا ورد يف ما ا وىذ "ينشر هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن"
ول بدوره النزاعات ادلسلحة غَت الدولية مسؤالربوتوكول اإلضايف األول ،خصوصا إذا علمنا أن الطرف ادلتمرد يف 

. (3)زام اجتاه ادلدنيُت والعسكريُت اخلاضعُت لسلطتوتذا االلنفيذ هتعلى 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اتفاقيات جنيف األربعة على الًتتيب  ( 47،48،127،128)ادلواد  أنظر -1

 .164فريتس كالسهوفن ،اليزابيث تسغفلد ، ادلرجع السابق ،ص  -2

. 327، ص2001ادلسلحة غَت الدولية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عُت مشس ،كلية احلقوق ،رقية عواشرية ،محاية ادلدنيُت واألعيان ادلدنية يف النزاعات  -3

 07بإيطاليا الذي اجتمع بتاريخ ( بسان رديو) اإلنساينا يفسر ما ذىب إليو معهد القانون الدويل ولعل ىذا م
يف شكل مائدة مستديرة ىي الرابعة عشر من نوعها من أجل دراسة مشكالت تطبيق القانون  1990أفريل 

واليت من بينها مشكلة احًتام الدويل االنساين وتسيَت األعمال العدائية يف زمن النزاعات ادلسلحة غَت الدولية 
. (1)تطبيق قواعد القانون الدويل االنساين يف مثل ىذه النزاعات

وكحل ذلذه ادلشكلة األخَتة شدد رللس ادلعهد على وضع برامج لنشر وتدريس القانون الدويل االنساين ادلطبق يف 
: (2)النزاعات ادلسلحة غَت الدولية وصرح مبايلي

احلربية يف إطار التدريب العسكري واليت  األعماللقانون الدويل االنساين ادلتعلق بتسيَت ضرورة تدريس قواعد ا -
. ال جيب التمييز يف تطبيقها بُت طبيعة النزاع إن كان دوليا أو غَت دويل
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تدريس القانون الدويل االنساين ادلتعلق باألعمال احلربية واإلصرار بأن تكون ىذه القواعد معروفة لدى مجيع  -
. الدويل األطراف يف النزاع ادلسلح غَت

نشر قواعد القانون الدويل االنساين ادلتعلق باألعمال احلربية ،ال جيب أن يقتصر فقط على القوات ادلسلحة بل  -
. جيب أن يشمل كذلك األوساط ادلدنية

ين ىي مبثابة إلزام قانوين ويف األخَت طللص إىل أن برامج التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنسا    
القوات ادلسلحة بالدرجة األوىل : اتفاقي يقع على عاتق الدول األطراف ،وىو يستهدف جهتُت أساسيتُت مها

وىذا ما سنحاول دراستو فيما يلي على النحو . بالدرجة الثانية ووظائفهم مبختلف فئاهتم والسكان ادلدنيُت 
:  التايل

 

 

 

 

 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36،ص 2009،جامعة باتنة ،كلية احلقوق ،قي القانون الدويل االنساينماجستَت لنيل شهادة حسان لعور ،نشر القانون الدويل االنساين ،مذكرة  -1

 .36ادلرجع نفسو ،ص  -2

. واآلليات المستحدثة في مجالها الجهات المستهدفة ببرامج التعليم والتدريب: يـــــــالمبحث الثان

. الجهات المستهدفة ببرامج التعليم والتدريب: المطلـــــــــــب األول

. القـــــــــوات المسلحـــــــــــة: الفـــــــــــــــــــرع األول

حيتوي القانون الدويل االنساين على عدد كبَت من القواعد القانونية اليت حتكم وتضبط سلوك ادلقاتلُت أثناء      
العمليات العسكرية وهتدف إىل احلد من آثار العنف ادلًتتب عنها،فهي دتنع توجيو العمليات العسكرية إىل ادلدنيُت 

أو أخرجوا منو ألي سبب كان ،إضافة إىل ذلك القواعد اليت  وكل ما يأخذ حكمهم شلن ال يشاركون يف القتال
. حتظر استخدام أسلحة معينة ألهنا تسبب آالم ال مربر ذلا أو ألهنا تتجاوز فكرة الضرورة احلربية 
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ىذه القواعد جيب على القوات ادلسلحة أن تكون على علم ودراية تامة هبا ،بل إذا كانت ىناك مؤسسة       
مؤسسات أية دولة يتعُت عليها االلتزام مبعرفة ىذه القواعد ،فالبد حتما أن تكون القوات ادلسلحة   معينة من بُت

كما سبق –خصوصا وأن ذلك يعترب . وذلك نتيجة للمشاركة ادلباشرة يف العمليات القتالية (1)ىي ىذه ادلؤسسة
ادلتعلقة بالقانون الدويل االنساين  (2)ات الدوليةا جرى تقنينو يف العديد من االتفاقيقانونيا واتفاق التزاما -أن بينا
،إشارة منها إىل أن ىذه القواعد موجهة " بصفة خاصة وعلى األخص"كررت يف نصوصها عبارة  لطادلا،واليت 

   .بشكل خاص إىل القوات ادلسلحة

 (3)اسع يف دول العامل والواقع أن برامج التعليم والتدريب يف صفوف القوات ادلسلحة قد أصبح ذلا انتشارا وجد و
حيث أصبح للعديد منها كتيبات عسكرية إرشادية حتتوي على ملخصات للمبادئ األساسية يف القانون الدويل 

. (4)االنساين وإن كان مضمون ىذه الكتيبات يتباين باختالف الرتب العسكرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .305ص،مؤلف مجاعي ،ادلرجع السابق ،ن الدويل االنساين ،يف دراسات يف القانو" قواعد وسلوك القتال"أمحد األنور ، -1

( 27م) 1929ولعام (26م) 1906هتا ادلسلحة ألول مرة يف اتفاقية جنيف لعام لقد مت النص على واجب الدول يف تعليم القانون الدويل االنساين لقوا -2
،ويف اتفاقية الىاي حلماية  1977وبروتوكوليها اإلضافيُت لعام  1929،مث بعد ذلك مت النص على ىذا الواجب يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

 :ادلمتلكات الثقافية وبروتوكوذلا الثاين أنظر

Jeam (M-H) Louise (D-B) ,Droit international humanitaire coutumier ,volume 1 ,CIBC ,Bruylant 
,Bruxelle ,2006 ,P 660. 

األرجنتُت، كندا، كولومبيا، كينيا : من الدول اليت نصت يف دليلها العسكري على واجب تعليم القوات ادلسلحة قواعد القانون الدويل االنساين صلد -3
 :،روسيا ،أنظرحتدة ،ىولندا، ادلملكة امل

Jeam(M-H) ,Louise ,(D-B), OP.cit, P660. 

 .334رقية عواشرية ،ادلرجع السابق ، ص -4

من يرى أن التعليم والتدريب على قواعد القانون  (1)اءوقد أثارت ىذه ادلسألة نقاشا فقهيا ،فهناك من الفقو       
تعليم اجلنود بعض مبادئ القانون الدويل االنساين  الدويل االنساين  خيتلف باختالف الرتب العسكرية إذ يكفي

،يف حُت جيب أن يكون لدى الضباط وكبار القادة معرفة تامة جبميع أحكامو،ورغم وجاىة ىذا الرأي ألن اجلنود 
. يف األول واألخَت يتلقون التعليمات من كبار القادة أثناء سَت العمليات القتالية واليت تكون حتت إشرافهم

إىل التشبع هبذه األحكام ألهنم ىم  يرى أن فئة اجلنود ىم أكثر حاجة (2)ىناك جانب آخر من الفقو إال أن 
ادلتواجدون فعال يف ساحة القتال ولذا كان من الضروري أن يكون لكل أفراد القوات ادلسلحة مبختلف مستوياهتم 

أمرا سهال فهو يف نفس الوقت ليس أمرا معرفة كاملة باحملاور الكربى للقانون الدويل االنساين ،وإن مل يكن 
واحلقيقة أن التعليم يف الوسط العسكري سواء كان أكلو يف بعض األحيان  يؤتىمستحيال كما أنو أمر مفيد قد 
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وفق الرأي األول أو الثاين غَت كاف لوحد لضمان احًتام قواعد القانون الدويل االنساين أثناء سَت العمليات 
بتدريب جيسد ادلعلومة على أرض الواقع وىذا ماذىبت إليو دولة جنوب إفريقيا يف دليلها العدائية مامل يقًتن 

  (3)العسكري

ردة فعل عسكرية "إن اجلمع بُت التعليم والتدريب سوف يعطينا نتيجة غاية يف األمهية ديكن أن نسميها     
ت القتالية تطبيقا تلقائيا وآليا لقواعد القانون أي ختلق عند اجلندي أثناء سَت العملياالتعبَت إن صح " إنسانية آلية 

الدويل االنساين وبدون ذلك ال ديكن أن نتصور أبدا أن ديسك اجلندي السالح بيد وقانون النزاعات ادلسلحة بيد 
.   أخرى من أجل ضمان احًتامو خصوصا مع التوتر الذي يصيب اجلندي يف أغلب األحيان أثناء القتال

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .491زلمد يوسف علوان ، ادلرجع نفسو ص وكذا  55حسان لعور ،ادلرجع السابق ص  -1

 .334رقية عواشرية ، ادلرجع السابق ، ص  -2

3- Jeam (M-B) ,Louise(D-B) ,Ibid ,P662. 

. نـــــــــــــالمدنيي: الثانــــــــــي الفـــــــــرع

إذا كان التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين يف الوسط العسكري يغلب عليو إىل حد ما        
إنو على خالف ذلك يعترب التعليم والتدريب على فطبيعة السهولة من ناحية أنو يتم يف الثكنات وادلعاىد احلربية ،

قواعد القانون الدويل االنساين يف األوساط ادلدنية بالغ الصعوبة والتعقيد وذلك من ناحية أنو يتم إىل شرائح سلتلفة 
يف اجملتمع من حيث اللغة والدين وحىت ادلستوى الثقايف ،وىذا ما يفقدىا التجانس الذي تتوفر عليو األوساط 

. (1)عسكرية شلا حيتم تنويع أساليب التعليم والتدريب حبسب طبيعة كل فئة من الفئاتال
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قانونيا واتفاقيا  التزامابرامج التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين يف األوساط ادلدنية كذلك  وتعترب
يقع على  التزام االنساين ،فهو كذلك ذات الصلة بالقانون الدويل(2)نصت عليو العديد من االتفاقيات الدولية 

. عاتق الدول األطراف فيها

ولعل ىذا ما يفسر أن العديد من الدول ينص دليلها العسكري على ضرورة تعليم ادلدنيُت قواعد القانون       
. (3)الدويل االنساين

من  83د كما ذىبت إليو ادلادة ولكي تكون برامج التعليم والتدريب نافعة وتؤيت أكلها يف األوساط ادلدنية فال ب
وأن تشمل على األقل األوساط ادلدنية "على أوسع نطاق شلكن أن تتم : "1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

يف النزاعات ادلسلحة والصادر عن ادلؤدتر   ق بنشر القانون الدويل االنساينادلتعل 21اليت حددىا القرار رقم 
واليت تتمثل ( 1977-1974)الدويل االنساين يف النزاعات ادلسلحة وتطوير القانون الدبلوماسي ادلتعلق بتأكيد 

: (4)فيما يلي

وىم يأتون يف مقدمة اجلهات ادلعنية بنشر ادلعرفة بقواعد القانون الدويل :كبار الموظفين في الدولة  -1
 .احلرب  االنساين باعتبارىم ادلسؤولُت عن تنفيذ ىذا القانون سواء يف زمن السلم أو زمن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 338-357رقية عواشرية ،ادلرجع السابق ،ص -1

 .05 القوات ادلسلحة أنظر ىامش الصفحةما يتعلق بتعليم وتدريب ىي نفس االتفاقيات اليت مت ذكرىا يف -2

أدلانيا، اسًتاليا، بلجيكا ،كندا ،الكامَتون : من الدول اليت نصت يف دليلها العسكري على واجب تعليم السكان ادلدنيُت للقانون الدويل االنساين نذكر  -3
 :يوزيلندا ،السويد ،طاجكستان أنظر ،كولومبيا ،اسبانيا ، الواليات ادلتحدة ،اجملر ،نيجَتيا ،ن

Jeam (M-H) ,louise (D-B) ,OP.cit ,p 666. 

 .495-494زلمد يوسف علوان ،ادلرجع السابق ،ص  -4

ويأيت يف مقدمتها كليات احلقوق وإن مل تكن ىذه األخَتة ىي ادلعنية الوحيدة  :الجامعات والمعاهد العليا -2
ديكن إدراج بعض موضوعاتو للتدريس يف كليات العلوم السياسية والعلوم بدراسة القانون الدويل االنساين إذ 

 .االجتماعية والطبية

على  من طرف التالميذ كاالقتصار استيعاهباوذلك يف احلدود اليت ديكن :المدارس االبتدائية والثانوية  -3
. وادلسرحيات وغَتىا  الفيديوفالم ادلبادئ الكربى األساسية وديكن لتقريب الفهم االستعانة بالكتيبات ادلصورة وأ
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. وىذا نظرا للدور الكبَت الذي تلعبو يف مساعدة ضحايا النزاعات ادلسلحة : األوساط الطبية -4

اليت جيب أن يتوفر لدى العاملُت يف رلاذلا قدرا من  وادلقروءةمبختلف أنواعها ادلسموعة وادلرئية  وسائل اإلعالم -5
ىذا من ناحية ومن .ويل االنساين تسمح ذلم بنقل األحداث وتقييمها بصورة موضوعيةادلعرفة بقواعد القانون الد

فتعليم  اإلنساينتعترب بدورىا وسيلة شلتازة لنشر ادلعرفة بقواعد القانون الدويل  فإن وسائل االعالمناحية أخرى 
القيام  ة يف ىذا اجملال أوعلى قواعد ىذا القانون سيتيح ذلم إعداد وتنشيط برامج إعالمي اإلعالميُتوتدريب 

تتناول مواضيع القانون الدويل االنساين سواء كان ذلك على طريق اإلذاعة أو التلفزيون وىذا ما  حبصص وأشرطة
واليت جاء فيها دعوة مجيع األطراف السامية ادلتعاقدة يف  1999تؤكده التوصية األوىل من إعالن القاىرة لعام 

إىل تعزيز جهودىا الرامية إىل نشر  1977لعام  اإلضافيُتوبروتوكوليها  1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
على ادلشاركة الفعالة يف وضع خطط التوعية وإصدار النشرات  اإلعالمأحكام ىذا القانون وحث أجهزة 

يف  ىى مضمون ىذا القانون ومراميو ،وىو ما مت تأكيده مرة أخرادلتخصصة وادلبسطة اليت تساعد يف الوقوف عل
يعترب السكوت عليها ليس  وادلالحظة اليت (1) 2001اجتماع اخلرباء العرب بشأن متابعة تنفيذ إعالن القاىرة لعام 

بقواعد القانون الدويل أن اتفاقيات الىاي وجنيف أغفلت ذكر وسيلة ىامة لنشر ادلعرفة والتعليم من ذىب 
العلماين الذي يفصل الدين عن الدولة ،غَت أنو يف رلال تربير ذلك ىو ادلنهج  لولعاالنساين وىي دور العبادة 

يلعب ادلسجد دورا مهما يف تعليم ادلسلمُت أحكام دينهم واليت من بينها تلك األحكام  اإلسالميالقانون الدويل 
  (2)اليت تتعلق بآداب القتال وأحكامو

ويل االنساين أمر ضروري ومفيد لكل من وخالصة القول أن برامج التعليم والتدريب على قواعد القانون الد     
القوات ادلسلحة واألوساط ادلدنية على حد سواء ،والشك أن إعداد القائمُت على ىذه الربامج من العاملُت 
 :ادلؤىلُت وادلستشارين القانونيُت يعد دعامة قوية ذلذه الربامج وضمان لفعاليتها وىو ما سنحاول تبيينو فيمايلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96حسان لعور ،ادلرجع السابق ،ص -1

 333رقية عواشرية ،ادلرجع السابق ،ىامش الصفحة  -2

. اآلليات المستخدمة في مجال برامج التعليم والتدريب: يــــــــب الثانـــــــالمطل

. ون ـــــــــون المؤهلــــــالعامل:الفـــــــــــــــــــــــــرع األول

 (1) 1977وىي فكرة جديدة مت النص عليها ألول مرة يف ادلادة السادسة من الربوتوكول اإلضايف األول لعام      
وقد مت عرضو يف ادلؤدتر الدويل  1964اليت تعود إىل مشروع قرار تقدمت بو اللجنة الطبية إلمارة موناكو لسنة 

الذي طالب فيو بضرورة العمل  22أين صدر عنو القرار رقم  1965العشرين للصليب األمحر ادلنعقد يف فينا سنة 
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ل تنفيذ القانون الدويل االنساين وىذا ما مت تكرار الدعوة على تكوين رلموعة من األفراد قادرين على العمل يف رلا
.  (2)1972وكذلك يف الدورة الثانية لو عام  1971إليو مرة أخرى يف الدورة األوىل دلؤدتر اخلرباء سنة 

وبناءا على مجلة من اآلراء واالقًتاحات اليت قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر جبمعها أعيد عرض ودراسة ىذا 
-1974ادلشروع يف ادلؤدتر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدويل االنساين ادلنعقد يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 

يف الربوتوكول  06يف دورتيو األوىل والثانية ليتم قبولو باإلمجاع تقريبا ودتت على إثرىا صياغة نص ادلادة  1975
الربوتوكول اإلضايف األول صلدىا ال تقدم أي تعريف للعاملُت  من  06وبالرجوع إىل ادلادة  (3)اإلضايف األول 

مجموعة ": ادلؤىلُت ،غَت أن مشروع القرار الذي تقدمت بو اللجنة الطبية القانونية إلمارة موناكو نص على أهنم
من المتطوعين األطباء والمحامين والموظفين في الخدمات الطبية الذين يمكن توفيرهم للدول الحامية 

. (4)"جنة الدولية للصليب األحمر حينما يكون ذلك ضروريا ولل

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1977من الربوتوكول األول لعام  06نص ادلادة  -1

2- Sandoz (y) ,swinarski(c) ,Zimmermann(B).,commentaire des protocoles additionnels du 08 juin 
1977 au conventions de Geneve du 12 out 1949 ,CICR ,nartinus Nijhoff bublishers ,genéve 1986 ,p94 
para 239. 

 .102لسابق ،صحسان لعور ،ادلرجع ا -3

. 500، 499زلمد يوسف علوان ،ادلرجع السابق ،ص -4

الوطنية وىذا ما تبينو الفقرة الثانية من ادلادة السادسة اليت ويعترب إعداد العاملُت ادلؤىلُت من صميم الوالية       
ب األمحر يف سلتلف أوجبت على األطراف السامية ادلتعاقدة يف زمن السلم أن تتعاون مع اجلمعيات الوطنية للصلي

البلدان من أجل العمل على إعداد أفراد مؤىلُت هبدف تطبيق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها خاصة فيما يتعلق 
الصادر عن  21إليو القرار  الشأن للدولة إضافة إىل ذلك مادعابنظام الدولة احلامية وتكون الوالية الوطنية يف ىذا 

القانون الدويل االنساين يف فقرتو الثانية من ضرورة قيام الدول ادلوقعة إىل اختاذ  ادلؤدتر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير
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مجيع التدابَت الالزمة لضمان النشر الفعال لقواعد القانون الدويل االنساين يف النزاعات ادلسلحة ومبادئو األساسية 
  (1)ون الدويل االنساين وتيسَت تطبيقووذلك عن طريق إعداد زمن السلم دلوظفُت مؤىلُت وقادرين على تعليم القان

أما فيما خيص واجبات األشخاص ادلؤىلُت فإنو جيري اختيارىم يف زمن السلم وذلك للقيام مبهامهم يف زمن 
:  (2)النزاعات ادلسلحة واليت تتمثل فيمايلي

. وتوكول األول من الرب 83ادلسامهة يف نشر أحكام القانون الدويل االنساين وفق دلا جاء يف ادلادة  -1

. مساعدة السلطات احلكومية عن طريق اقًتاح التدابَت الوطنية الالزمة لتنفيذ القانون الدويل االنساين  -2

مساعدة احلكومات يف موائمة نصوصها التشريعية مع قواعد القانون الدويل االنساين واقًتاح التدابَت الالزمة  -3
. لذلك 

. نون الدويل االنساين وإبالغو للسلطات ادلختصة يف الدولة متابعة كل تطور يف رلال القا -4

. نـــــــــن القانونييـــــــــــالمستشاري: الفـــــــرع الثانــــــــــــي

تعمل األطراف المتعاقدة :" اليت تنص 82مت استحداث نظام ادلستشارين القانونيُت ألول مرة مبوجب ادلادة       
زاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين عند االقتضاء دوما ،وتعمل أطراف الن

،لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق اتفاقيات هذا البروتوكول وبشأن 
". فيما يتعلق بهذا الموضوعالتعليمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .499زلمد يوسف علوان ،ادلرجع السابق ،ص  -1

. 500ادلرجع نفسو ،ص  -2

ليت تطبق ىذا النظام ويشغل ادلستشارين القانونيُت يف أدلانيا مركزا مهما يف وتعترب السويد من أوائل الدول ا      
اجليش األدلاين وال تقتصر وظيفتهم على تقدًن ادلشورة القانونية بل دتتد إىل القيام مبهام تتعلق بالتأديب العسكري 

.   (1)لواءكما يوجد باجليش اذلولندي مستشارون قانونيون يف كافة ادلستويات إبتداءا من ال
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وديكن اختيار ادلستشارين القانونيُت من األفراد ادلدنيُت أو العسكريُت ألن كل اختيار فيو سلبيات وإجيابيات من  
ى العموم ديكن القول أن الدول وعل (2)حيث ادلعرفة باجلانب النظري واجلهل باجلانب التطبيقي أو العكس

على توفَت اخلربة والكفاءة  حترص جيب أن 1977األطراف يف اتفاقيات جنيف والربوتوكوليُت اإلضافيُت لعام 
لدى قواهتا ادلسلحة ،وذلك بدعمها مبستشارين قانونيُت دلساعدة القادة على االطالع مبهامهم كاملة وتقدًن الرأي 

اول فيما يلي تسليط الضوء على اجلهود الدولية ادلبذولة يف رلال برامج التعليم وادلشورة عند احلاجة وسنح
: والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين وذلك على النحو التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .498زلمد يوسف علوان ،ادلرجع السابق ،ص-1

2- sandoz(y) ,swinarski(c) ,Zimmermann(B).,op .cit ,p 979 .980.   
. يم والتدريبالجهود الدولية المبذولة في مجال برامج التعل: ثـــــــالمبحث الثال
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لقد توصلنا من خالل ما سبق أن التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين ىو إلتزام قانوين 
بقواعد القانون الدويل االنساين يرة ترمي إىل نشر ادلعرفة ا ال شك من أن ىناك جهود دولية كباتفاقي لذ

اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة أو جلنة حقوق وىو ما يؤكده العدد الكبَت من القرارات الصادرة عن 
إىل نشر قواعد ىذا القانون يف يف رلموعها  االتابعة لألمم ادلتحدة ،ورللس األمن واليت تدعو اإلنسان

وبناءا عن ذلك وجتنبا لإلطالة سوف نقتصر  (1)صفوف القوات ادلسلحة وأحيانا يف صفوف ادلدنيُت
الدولية للصليب األمحر  اللجنةبتسليط الضوء على اجلهود اليت تبذذلا دراستنا فيما خيص اجلهود الدولية 

:  عموما والدولة اجلزائرية خصوصا وذلك على النحو التايل وجهود الدول

. جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر: المطلــــــــب األول

والتدريب على قواعد القانون  تبذل اللجنة الدولية للصليب األمحر جهودا كبَتة يف رلال التعليم       
واحملاضرات والدورات التدريبية  الدويل االنساين وتتخذ يف ذلك أساليب سلتلفة ،كعقد ادلؤدترات والندوات

كما تصدر يف حدود إمكانياهتا ادلئات من ادلنشورات مبختلف اللغات ،ذلذا فإن فريق اللجنة احلكوميُت 
نتظر من اللجنة الدولية شرين للصليب األمحر أكد على الدور املالدويل يف ادلؤدتر الدويل السادس والع

تسهر اللجنة في إطار مهمتها الرامية إلى نشر القانون الدولي االنساني على التعاون " وأوصى بأن
بقدر اإلمكان مع غيرها من الهيئات المعنية وعلى األخص مع االتحاد الدولي وأجهزة األمم 

ولضرورة التعاون ووعيا منها هبذه ادلسؤولية  (2)"اإلقليميةة والمنظمات المتحدة ووكالئها المتخصص
من أجل نشر ادلعرفة بقواعد القانون الدويل االنساين أقامت اللجنة عالقة تعاون وثيقة مع الفدرالية 

ر الدولية جلمعيات الصليب األمحر واذلالل األمحر وكذا اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واذلالل األحم
يف سلتلف البلدان للتآزر وضم اجلهود يف ميدان التعريف بقانون جنيف ،كما قامت بتنظيم العشرات من 

الندوات بقصد تكوين مالئم لألشخاص ادلناط هبم تعليم القانون الدويل االنساين وذلك بالتعاون مع 
. (3)مجعيات الصليب األمحر واذلالل األمحر ادلعنية

 

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .493، 492زلمد يوسف علوان ،ادلرجع السابق ،ص  -1

 .343رقية عواشرية ،ادلرجع السابق ،ص  -2

. 102اين ،جامعة باتنة ،اجلزائر ،ص،محاية أسرى احلرب ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانون الدويل االنسات وعبد اجمليد م -3
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وقد تفعل دور اللجنة الدولية للصليب األمحر أكثر يف رلال التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين 
،حيث أوكلت ذلا اللجنة مهمة تعزيز عمل الدول يف رلال  1996نة منذ إنشائها لدائرة اخلدمات االستشارية س

،وىو ما أحدث طفرة كبَتة يف برامج  (1)تنفيذ القانون الدويل االنساين على ادلستوى الوطٍت ،مع االرتقاء مبستواه 
ة استهدف قسم اخلدمات االستشاري 1999ففي عام ،نشر القانون الدويل االنساين والتدريب على أحكامو 

 والدبلوماسيُتفئات عديدة ذات صلة بتطبيق القانون الدويل االنساين على الصعيد الوطٍت ،كان من بينها القضاة 
أعضاء اللجنة الوطنية وباإلمجال القطاعات احلكومية ادلعنية بإنفاذ القانون الدويل االنساين على والربدلانيُت و

.  (2)الصعيد الوطٍت

حلقة دراسة  70أكثر من  2007م اخلدمات االستشارية منذ إنشائها إىل غاية وقد نظمت دائرة أو قس      
،إضافة إىل أن اللجنة الدولية نظمت كذلك رلموعة من  (3)إقليمية ووطنية حول تنفيذ القانون الدويل االنساين

عات يف العامل وذلك الربامج هتدف إىل إدراج قواعد القانون الدويل االنساين ضمن ادلقررات الدراسية لكربى اجلام
هبدف تعزيز فهم القادة وصناع القرار يف ادلستقبل لقواعد القانون الدويل االنساين ،حيث توصلت اجلنة إىل إبرام 

دولة ،كما ساعدت اللجنة يف أنتاج وتوزيع ادلواد التعليمية  130اتفاقات شراكة مع مؤسسات تعليمية يف حوايل 
من اجلهود اليت تستهدف التعريف بقانون  1994جنة الدولية أن يزيد يف عام بشكل قرر فيو اجمللس التنفيذي لل

جنيف بُت الشباب ،وقد مت منذ ذلك احلُت إعداد برنارلُت واسعي النطاق للشباب يف مراحل التعليم أحدمها 
  (4)للمدارس الثانوية واآلخر لالبتدائية

للجنة الدولية للصليب األمحر يف رلال التعليم والتدريب على اليت تبذذلا اويف األخَت ديكن القول أن اجلهود       
قواعد القانون الدويل االنساين ال تعفي الدول من التزاماهتا اليت ترتبها عليها االتفاقيات الدولية ،كما ال تعفيها من 

. ادلسؤولية ادلًتتبة عن تقصَتىا يف ىذا اجملال

ل برامج التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين على وعليو سوف ضلاول التطرق جلهود الدول يف رلا
: وجو العموم وطلتم جبهود اجلزائر يف ذلك على وجو اخلصوص على النحو التايل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف القانون الدويل االنساين إنصاف بن عمران ،دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل االنساين  -1

. 149-148،جامعة باتنة ،اجلزائر ص 

عتلم ،التقرير السنوي اخلامس عن تطبيق القانون الدويل االنساين على الصعيد العريب ،إصدار األمانة العامة جلامعة الدول زلمد رضوان بن خضراء ،شريف  -2
. 20،ص  2009العربية واللجنة الدولية للصليب األمحر ،

 155بن عمران ،ادلرجع السابق ،ص  إنصاف -3

. 104،ادلرجع السابق ،ص  عبد اجمليد موات -4
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. في مجال برامج التعليم والتدريبجهود الدول : ــــــب الثانـــــــــــيالمطلــــ

يف ىذا اجملال البد أن ننوه بدولة الكويت اليت قامت بإنشاء ادلركز االقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة       
يت أنشأت ادلركز االقليمي لتدريب العامة يف رلال القانون الدويل االنساين ،وكذلك دولة اإلمارات العربية ادلتحدة ال

الدبلوماسيُت يف رلال القانون الدويل االنساين وقد قدم لنا التقرير السنوي اخلامس صورة إجيابية عن اجلهود اليت 
وعليو سوف ضلاول ذكر تبذذلا بعض الدول العربية يف رلال التعليم والتدريب غلى قواعد القانون الدويل االنساين  

:  (1)على النحو التايلىود اجلبعضا من ىذه 

 :نـــــــــــــــــــــــة البحريــــــــــــمملك  -

  بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر لنشر  التوعويةعقدت العديد من الدورات التدريبية والندوات
الدبلوماسي  يالسلكمفاىيم ومبادئ القانون الدويل االنساين لكل من أعضاء السلطة القضائية وأعضاء 

 .والقنصلي

  احلقوق فيها العديد من ورش العمل حول تطبيق القانون الدويل تنظيم جامعة البحرين شلثلة بكلية
 .االنساين حيث تدرس مادة القانون الدويل االنساين كمادة اختيارية يف الكلية 

: ةــــــــــــــــــــالتونسي وريةــــــــــــــــــهمالج -

س على تكثيف جهودىا يف رلال نشر أحكام القانون الدويل االنساين على الصعيد حرصت تون    
: قامت وزارة الدفاع الوطٍت بتونس مبايلي المستوى العسكريفعلى ،  العسكري وكذلك على الصعيد ادلدين

 باط تدريس القانون الدويل االنساين يف مجيع الكليات وادلعاىد العسكرية بدءا من الطلبة الضباط فالض
 .من سلتلف ادلستويات والرتب

  إدراج مادة القانون الدويل االنساين يف برامج التكوين ومراكز التدريب ويف الربامج التطبيقية على مستوى
 .الوحدات

  القانون الدويل االنساينعقد دورات متخصصة للضباط يف رلال. 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زلمد رضوان بن خضراء ،شريف عتلم ،التقرير السنوي اخلامس عن تطبيق القانون الدويل االنساين على : رجع إىللإلطالع على جهود بقية الدول العربية أ -1

. 76-31ادلرجع السابق ،صالصعيد العريب ،
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 : الصعيد المدني أما على 

يف نطاق تكوين رلموعة من إطاراهتا وكفاءاهتا يف ىذا اجملال من خالل  فإىل جانب جهود اجلمهورية التونسية  
تشريكها يف دورات التدريب اليت نظمتها اللجنة الدولية للصليب األمحر سواء ادلخصصة منها للقضاة واخلرباء 

ين وكذلك للمدرسُت على مستوى ادلعاىد الثانوية واجلامعية ،قامت الوزارات ادلعنية هبذا اجملال وال سيما احلكومي
والًتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي والشؤون اخلارجية بعديد  اإلنسانمنها وزارات العدل وحقوق 

ساين ، كما تسعى ىذه الوزارات إىل إدماج القانون ويل االنبرامج وخطط للتعريف بالقانون الد ادلبادرات لوضع
الدويل االنساين ضمن برامج مؤسسات التعليم والتدريب التابعة ذلا من خالل إدراجها ضمن مواضيع رسائل 

التخرج والتخصص بالنسبة للطلبة وبالنسبة للملحقُت القضائيُت، وتوجد كذلك العديد من برامج النشر اليت تتم 
. مجعية اذلالل األمحر وبعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر بتونسشًتاك مع باال

: رــــــــــــــــــــة قطـــــــــــــــــــدول -

: إدراكا منها بأمهية نشر القانون الدويل االنساين قامت من خالل مركز الدراسات القانونية والقضائية تابع ذلا    

 2008ماي  15-13دويل االنساين يف الدوحة خالل الفًتة تنظيم دورة تدريبية يف رلال القانون ال 
بالتعاون مع البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر يف دول رللس التعاون اخلليجي ومجعية اذلالل 

األمحر القطري ، الذي شارك فيها أكثر من مائة متدرب ومتدربة من القانونيُت العاملُت يف وزارات الدولة 
ا ومنظمات اجملتمع ادلدين ،وتضمنت الدورة التعريف مببادئ القانون الدويل االنساين ومؤسساتو

وادلعاىدات الدولية اليت تستند إليها مبادئو والفئات ادلشمولة بو ،وكذلك القضاء اجلنائي الدويل فيما 
 .يتعلق باجلرائم اليت ترتكب خالفا ألحكامو

 القضائية أيضا دل من خالل مركز الدراسات القانونية ويف أعقاب العدوان على غزة نضمت وزارة الع
على غزة يف ضوء القانون الدويل  اإلسرائيليالعدوان "حتت عنوان  2009اير فرب 02ندوة بتاريخ 

استضافت فيها الدكتور عبد احلسُت شعبان مدير ادلركز الوثائقي للقانون الدويل االنساين " االنساين 
الذي قدم زلاضرة حول ىذا ادلوضوع ،مث جرت مناقشات .احلقوقيُت العرب  وعضو ادلكتب الدائم الحتاد

واسعة شارك فيها عدد كبَت من ادلختصُت وقد حضيت الندوة باىتمام إعالمي واسع وجرى نقلها 
 .بواسطة قنوات عديدة من بينها قناة اجلزيرة والقناة الفضائية القطرية فضال عن التغطية الصحفية الواسعة
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: تــــــــــة الكويــــــــــدول -

يف ظل حرصها على نشر وزيادة الوعي بأحكام القانون الدويل االنساين وتدريب ادلتعاملُت بأحكامو مت إنشاء     
وقد عنيت جبملة  2006سنة  244اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدويل االنساين مبوجب قرار وزير العدل رقم 

تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدويل االنساين بدولة الكويت والتنسيق مع كافة اجلهات من االختصاصات من بينها 
. ذات الصلة بالتنفيذ على ادلستوى الوطٍت 

  عقدت عدة دورات وندوات بالتعاون بُت اللجنة الوطنية للقانون الدويل االنساين ومعهد الدراسات
أمهها الندوة اليت عقدت مبعهد الكويت للدراسات القضائية واللجنة الدولية للصليب األمحر ،وكان من 

وقد حضرىا كافة  2007مارس  09-05القضائية حتت عنوان القانون الدويل االنساين الفًتة من 
ادلخاطبُت بأحكام القانون الدويل االنساين وادلهتمُت بو من رجال القضاء والنيابة العامة والعسكريُت 

 .والقانونيُت 

احلد من األمثلة حول جهود بعض الدول العربية يف رلال برامج التعليم والتدريب على قواعد  ولعلنا نكتفي هبذا
واليت عكست اىتماما متزايدا بكافة أنشطة تعليم القانون الدويل االنساين والتدريب  (1)القانون الدويل االنساين 

:  ؟ ىذا ما ضلاول تبيينو فيما يليعليو وىو ما يدفعنا للتساؤل حول موقع اجلزائر من ىذه اجلهود العربية 

. ى قواعد القانون الدولي االنسانيجهود الجزائر في مجال التعليم والتدريب عل: المطلب الثالث

لقد كانت جهود اجلزائر يف رلال التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساين يف أوساط ادلدنيُت       
عرفت أكرب ثورة شهدىا العامل يف القرن كاجلزائر اليت ال ترقى إىل مستوى دولة أقل ما يقال عنها أهنا ضئيلة و

وضربت أروع مثال يف خوض معركة مارية ىي فرنسا وحلفائها أعىت قوة استدواجهت فيها أين العشرين احلادي و
. ىذا العدو الغاشم التحرير بقيادة جبهة التحرير الوطٍت اليت التزمت وطبقت قواعد القانون الدويل االنساين ضد

عشرية سوداء كانت تعصف بالبنية التحتية من اجلزائر  يربره ،فلقد عانت ولعل تأخر اجلزائر يف ىذا اجملال لو ما
الدولية للصليب األمحر ،غَت أنو مع استقرار  للجنةللدولة ،بدليل أنو مل يكن يف اجلزائر يف ذلك الوقت أي مقر 

حالة الطوارئ اليت أعلنت حوايل عشرية كاملة ،وانتهاج سياسة السلم وادلصاحلة الوضع األمٍت يف اجلزائر ورفع 
الوطنية  بدأت اجلزائر تدخل يف عهد جديد وأخذت تبذل جهودا معتربة يف رلال التعريف بقواعد القانون الدويل 

محر دولية للصليب األوذلك لتدارك النقص الذي عرفتو يف ىذا اجملال خصوصا بعد اعتماد مقر اللجنة الاالنساين 
اجلزائر تعود إىل الساحة الدولية لتصنع لنفسها موقعا يف رلال نشر ادلعرفة  ،أخذت 2002 اجلزائر العاصمة عام يف

بقواعد القانون الدويل االنساين ،فشاركت يف ادلؤدتر االقليمي األول للربدلانيُت العرب حول القانون الدويل االنساين 
يف  اإلسراعدلانات العربية إىل برحث مجيع الدول ادلشاركة ودعوة ال،والذي مت فيو  2005مرب ادلنعقد بدمشق يف نوف
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تنفيذ ونشر القانون الدويل االنساين وإعداد برامج خاصة بنشر القانون الدويل االنساين يف جلان وطنية تعٌت ب إنشاء
زائر يف الدورة التدريبية ادلخصصة للقضاة أوساط الربدلانيُت والعاملُت بو من القوات ادلسلحة كما شاركت اجل

ت للدراسات القانونية والقضائية وكان ذلا يف مركز الكويوأعضاء النيابة العامة يف رلال القانون الدويل االنساين 
العرب  الدبلوماسيُتالعرب ادلنعقدة يف ادلركز االقليمي ادلخصص لتدريب  للدبلوماسيُتبالدورة التدريبية  حضور
استضافت اجلزائر يف الفًتة ادلمتدة  كما (1)2006نوفمرب  22و19اإلمارات العربية ادلتحدة للفًتة ما بُت بدولة 
االجتماع السادس دلسؤويل إدارات التشريع يف الدول العربية هبدف تنسيق اجلهود  2006مارس  29و 25ما بُت 

 االنساين كما ينبغي اإلشارة إىل الدور الكبَت الذي العربية دلراجعة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القانون الدويل
لعبتو اجلزائر يف انطالق عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية ببَتوت ،مبوجب قرار صادر عن رللس وزراء 

لنشر القانون العرب الذي انعقد يف اجلزائر يف دورتو التاسع عشر ومت تكليف ىذا ادلركز بعقد دورتُت           
. (2)لدويل االنساين والتدريب عليوا

ومن أىم األنشطة اليت قامت هبا اجلزائر يف تعليم أحكام القانون الدويل االنساين والتدريب عليو صلد عقدىا لعدة 
دورات تكوينية لفائدة قطاعات سلتلفة ذلا عالقة مبوضوع القانون الدويل االنساين مثل القضاة وأعضاء اللجنة 

وادلسموعة وادلكتوبة إضافة إىل  ادلقروءة اإلعالمالدويل االنساين والصحفيُت من سلتلف وسائل الوطنية للقانون 
للتعريف باللجنة الوطنية للقانون الدويل االنساين مبناسبة مرور الذكرى " يوم اجملاىد"األطباء وإحياء يوم إعالمي

.  (3) 2009جوان  08األوىل إلنشاء اللجنة ادلصادف ليوم 

اجلزائر العديد من ادللتقيات الدولية والوطنية يف رلال القانون الدويل االنساين وكان أول ملتقى وطٍت  نضمت كما
حتت رعاية وزير العدل وحافظ األختام  2006سبتمرب  25االنساين والعدالة اجلنائية يف  حول القانون الدويل

مال ىذا ادللتقى بإنشاء ادلركز الوطٍت ادلتخصص وحبضور عدد كبَت من شلثلي الدولة وأعضاء الربدلان وقد توجت أع
، أما ادللتقيات الدولية فهي كثَتة ومن بينها  (4)يف القانون الدويل االنساين التابع لكلية احلقوق باجلزائر العاصمة

.  2014أوت  20و 19ىذا ادللتقى الدويل الرابع الذي ضلن بصدد ادلشاركة فيو يومي 

 

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألمانة العامة جلامعة الدول العربية زلمد رضوان بن خضراء ،شريف عتلم ،التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدويل االنساين على الصعيد العريب ،إصدار ا -1

 .41، 38، 25،ص 2004واللجنة الدولية للصليب األمحر ،

 .17ادلرجع نفسو ،ص  -2

 41زلمد رضوان بن خضراء ،شريف عتلم ،التقرير السنوي اخلامس ، ادلرجع السايق ، ص  -3

. 108عبد اجمليد موات ، ادلرجع السابق ، ص -4
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وقسم آخر جبامعة باتنة  2005عام  إنسايناختصاص قانون دويل  عنابويف جامعة  كما مت فتح قسم ماجستَت    
وىي الدفعة اليت خترجت منها بشهادة ماجستَت يف القانون الدويل االنساين وأنا أحضر اآلن شهادة  2006عام 

ال التعليم والتدريب يف نفس اجملال ،وىذا ما يثبت بأن ىناك جهود مبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف مج دكتوراه
ل خصوصا مع اذلال أكرب ىودحتتاج إىل تفعيل أكثر وتكاتل للج على قواعد القانون الدويل االنساين ،ولكنها

،وكذلك اإلعالم اجلزائري الذي مل  التدريبيةاألمحر اجلزائري الذي مل يرق بعد إىل مستوى عقد الندوات والدورات 
 .دتام يعر ىذا ادلوضوع ما يستحق من االه

 ة   ـــــــــــــــــــالخاتم

قواعد ية والعسكرية ودورىا يف الًتبية على يف األخَت من خالل حبثنا يف موضوع برامج التعليم والتدريب ادلدن     
اتفاقي مت النص عليو يف العديد من  التزامالقانون الدويل االنساين ،طللص كخالصة للقول بأن ىذه الربامج تعترب 

فيها اليت  يات الدولية ذات الصلة بالقانون الدويل االنساين ، وبالتايل فهو يقع على عاتق الدول األطرافاالتفاق
سواء على ادلستوى ادلدين أو العسكري ،وىي حتتاج يف على أوسع نطاق شلكن  جيب عليها أن تقوم هبذه الربامج

لدولية احلكومية وغَت احلكومية وعلى رأسها ذلك إىل تكاثف اجلهود حبيث أن اجلهود اليت بذلتها ادلنظمات ا
منظمة األمم ادلتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر غَت كافية مامل يكن ىناك تعاون وتنسيق مع الدولة ادلعنية 

وأجهزهتا الداخلية على ادلستوى الوطٍت خصوصا إذا علمنا أن تقاعس الدول يف القيام بالتزاماهتا يف ىذا اجملال ال 
. أمام اجملتمع الدويل عن ىذا التقصَت ىا تيها من قيام مسؤويليعف

:  قدم ىذه التوصيات علها ختدم برامج التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل االنساينيو نوبناءا عل    

ألن  وقت السلم اإلنساينأن حترص الدول على إعداد وتقدًن برامج التعليم والتدريب على القانون الدويل  -1
إعدادىا وتقدديها وقت احلرب أمر بالغ الصعوبة وقد رأينا كيف أثرت العشرية الدموية على أداء الدولة اجلزائرية يف 

 .ىذا اجملال 

قواعد القانون ادلعرفة ببنشر  ف ادلتمرد يف النزاعات ادلسلحة غَت الدوليةاعتماد نص قانوين يلزم الطريتم أن  -2
الثاين لعام  وىذا نظرا خللو الربوتوكول اإلضايف.نيُت والعسكريُت اخلاضعُت لسلطتو لدى ادلد اإلنساينالدويل 
 . لة البالغة األمهية يف مثل ىذه ادلنازعات أو يعاجل ىذه ادلسأيرشمن نص قانوين ي 1977

 اإلسالميةكدور العبادة والكشافة  اإلنسايناالعتماد على وسائل أخرى للتعليم والتدريب على القانون الدويل  -3
. واإلعالم

سواء  اإلنساينفدور العبادة كادلساجد والكنائس ديكن ذلا أن تلعب دورا مهما يف تعليم قواعد القانون الدويل  
 ما يلقى عادة لدى ادلدنيُت و العسكريُت نظرا للطابع الروحي الذي تضفيو على االلتزام بقواعد ىذا القانون وىو 
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الكشاف فيها من اليت دتيز لطبيعة لونظرا  اإلسالميةكما أن الكشافة ين ،استجابة واسعة من طرف ادلستمع
كلها أمور جيدة جدا لتنظيم دورات تدريبية يف أرض الواقع على قواعد وحب للمغامرة واتصالو بالطبيعة  استعداد

إلعالم مبختلف أنواعو أما الفئات سلتلفة من ادلدنيُت ، فيها يفتح باب ادلشاركةديكن أن  اإلنساينالقانون الدويل 
فاخلالف يف ما ديكن أن يفعلو ىذا األخَت يف رلال نشر ادلعرفة بقواعد القانون الدويل  ادلسموع أو ادلقروء أو ادلرئي

. إذا كانت ىناك إرادة قوية صادقة لنشر أحكام ىذا القانون  اإلنساين

إىل سلتصُت يف القانون ذلالل األمحر اجلزائري وا اإلنساينأن يستند اختصاص اللجنة الوطنية للقانون الدويل  -4
الدويل اإلنساين ألن إسناد مسألة نشر ادلعرفة بقواعد القانون الدويل اإلنساين إىل غَت ادلختصُت زلكوم عليها 

 .مهما كانت اجلهود ادلبذولة بالفشل والضياع

القادة العسكريُت على ادلستوى العسكري أن تعمل الدول على انتقاء العاملُت ادلؤىلُت على ادلستوى ادلدين و -5
من األفراد الذين تشهد سَتهتم الذاتية على كفاءاهتم واصلازاهتم اإلنسانية ، ألن تعليم وتدريب األفراد على القانون 

الدويل اإلنساين ال يعٍت شيئا إذا مل يكن ذلم ضمَت إنساين حيركهم سواء كمدنيُت ال يشاركون يف العمليات 
 .و كعسكريُت يشاركون فيها العسكرية أ

اإلنساين  ويف األخَت ال يكفي خصوصا على ادلستوى العسكري التعليم والتدريب على قواعد القانون الدويل -6
ادلًتتب على سلالفتها ،لذا كان من الضروري اإلشارة إىل احملكمة اجلنائية الدولية والدور  دون التطرق إىل اجلزاء

. ا اخلصوصالذي ديكن أن تلعبو يف ىذ

 

 :ع ـــــــــــــــــة المراجـــــــــــقائم     

:  الكتـــــــــــــــــــــــــب -أوال

فريتس كالسهوفن ،اليزابيث تسغفلد ،ضوابط حتكم خوض احلرب ،ترمجة أمحد عبد احلليم،منشورات للجنة الدولية للصليب  -1
 .2006األمحر ،جنيف ،

2- Jeam (M-H) Louise (D-B) ,Droit international humanitaire coutumier ,volume 
1 ,CIBC ,Bruylant ,Bruxelle ,2006 . 

3- Sandoz (y) ,swinarski(c) ,Zimmermann(B).,commentaire des protocoles 
additionnels du 08 juin 1977 au conventions de Geneve du 12 out 1949 

,CICR ,nartinus Nijhoff bublishers ,genéve 1986 . 
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ة ـــــــــــــــــــل العلميـــــــــــالرسائ: اـــــــــــثاني

إنصاف بن عمران ،دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل االنساين ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -1
 .2009، ماجستَت يف القانون الدويل االنساين ،جامعة باتنة ،اجلزائر
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