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جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر قواعد 
  القانون الدولي اإلنساني

 مركز جيل البحث العلمي/  عبد العزيز خنفوسي د

  

  
:الملخص  

ؽلكن القوؿ بأف دكر اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف نشر أحكاـ كمبادئ القانوف الدكيل اإلنساين ىو دكر جد فعاؿ         
كبارز، حيث صلدىا تتبوأ ادلكانة األكىل حىت قبل الدكؿ اليت ىي معنية كيقع عليها عبء االلتزاـ بالنشر كىي مسئولة عن 

للصليب األمحر تسعى جاىدة عن طريق اختيار أنسب الطرؽ كالوسائل إىل نشر  تنفيذه، كمع ذلك صلد أف اللجنة الدكلية
.  ينااألحكاـ كادلبادئ األساسية للقانوف الدكيل اإلنس

  :الكلمات المفتاحية
مج اللجنة الدكلية للصليب األمحر، نشر القانوف الدكيل اإلنساين، ادلؤسبرات الدكلية للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر، برا     

  .أسلوب موائمة التشريعات الوطنيةالتعليم كالتدريب ادلدنية كالعسكرية، 
 

Abstract: 
        It can be said that the role of the International Committee of the Red 

Cross in the provisions and principles of international humanitarian law is the 

role of a very active and prominent, where we find occupy the first place, 

even before the countries that are involved and the burden of the obligation to 

publish and is responsible for its implementation, however, we find that the 

International Committee of the Red Cross strives by selecting the most 

appropriate ways and means to disseminate the basic principles and 

provisions of international humanitarian law. 
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harmonizing national legislation. 

 

 

 

: المقدمة -  
إنو كثَتا ما تقع إباف النزاعات ادلسلحة انتهاكات خطَتة سواء من طرؼ ادلدنيُت أك العسكريُت على حد    

سواء، حيث أنو يف مثل ىذه احلاالت اخلطَتة كثَتا ما تتولد يف نفسية كل إنساف مشاعر اخلوؼ كحب 
ؿ مشاىدة ما ػلصل كػلدث، األمر االنتقاـ كاالشًتاؾ يف النزاع، كزلاكلة االقًتاب من مناطق القتاؿ من أج

كذلك بالنسبة للقوات ادلسلحة يف ادليداف اليت كثَتا ما تفقد الًتكيز كالتعقل يف معاملة العدك من القوات 
ادلسلحة أك من ادلدنيُت، ككذا عدـ التمييز بُت ما ىو مشركع مهامجتو كبُت ما ىو غَت مشركع، أم عدـ 

. العسكرمالتمييز بُت اذلدؼ ادلدين كاذلدؼ 
إف السبب األكؿ كاألخَت يف كقوع مثل ىذه احلوادث يف زمن النزاعات ادلسلحة ؽلكن إرجاعو إىل اجلهل   

بقواعد القانوف الدكيل اإلنساين، األمر الذم يًتتب عنو عدـ احًتاـ ىذه القواعد، كألجل ىذه األسباب مت 
ارات الصادرة عن بعض اذليئات الدكلية كاإلقليمية االتفاؽ يف العديد من االتفاقيات الدكلية كغَتىا من القر

على ضركرة نشر أحكاـ ىذا القانوف بُت أكساط ادلدنيُت كخاصة القوات العسكرية من أجل التخفيف من 
ادلعاناة، كربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كالسلم كاألمن، إقرار العدؿ من خالؿ مساءلة كل من ؼلالف ىذه 

. باحملاكم اجلنائية الدكلية ادلختصة دبعاقبة رلرمي احلربالقواعد أماـ ما يسمى 
كيف سبيل احلديث عن نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين، فقد حظيت اللجنة الدكلية للصليب األمحر   

بقبوؿ كبَت من طرؼ اجملتمع الدكيل، كذلك من خالؿ موافقة العديد من الدكؿ عن طريق ادلؤسبرات الدكلية 
اليت عقدت لتطوير كتأكيد القانوف الدكيل اإلنساين، األمر الذم أكسبها الثقة كاالحًتاـ كالتمتع كاإلقليمية 

. بالعديد من االمتيازات اخلاصة للقياـ بأنشطتها الوقائية، كاليت من بينها نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين
:  اإلشكالية الرئيسية للموضوع -
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عبو اللجنة الدكلية للصليب األمحر الدكيل يف رلاؿ نشر قواعد القانوف الدكيل نظرا للدكر الكبَت الذم تل    
اإلنساين، فإننا صلد أنفسنا ملزمُت أكثر من أم كقت مضى على اإلحاطة التامة جبوانب ىذا ادلوضوع 

. كتشعباتو ادلختلفة
موضوع، كاليت صغناىا على كيف ىذا السياؽ كاف البد من أف ضلدد بدقة اإلشكالية الرئيسية البحثية لل    

: النحو اآليت
إلى أي حد استطاعت اللجنة الدولية للصليب األحمر السعي جاىدة في استعمال شتى الوسائل     

واألساليب من أجل نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني على أوسع نطاق؟ 
: نوجزىا فيما يلي ىذا كيتفرع عن ىذه اإلشكالية الرئيسية رلموعة من التساؤالت اجلزئية   

كيف يتحدد المركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في سياق نشر قواعد / 01
القانون الدولي اإلنساني؟ 

فيما تتمثل األجهزة التي تلجأ إليها اللجنة الدولية للصليب األحمر للقيام بعملية النشر على / 02
الصعيدين الدولي والوطني؟ 

األساليب والخطط اإلستراتيجية التي تعتمد عليها اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل ما ىي / 03
نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني؟ 

ما ىي أبرز االنجازات المحققة من طرف اللجنة الدولية للصليب األحمر، وىذا في ظل ربط / 04
لة نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني؟ عالقات تعاون مشتركة تسهل المهمة وتذلل العقبات أمام مسأ

يف خضم احلديث عن ىذا ادلوضوع ادلتعلق بالدكر الذم لعبتو اللجنة الدكلية للصليب  :فرضيات الموضوع -
األمحر يف نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين استطعنا أف نرصد رلموعة من الفرضيات البحثية سبثلت فيما 

: يلي
توجد ىناؾ أم عالقة ذبمع اللجنة الدكلية للصليب األمحر دبسألة نشر قواعد القانوف  ال :الفرضية األولى -

. الدكيل اإلنساين
إف الوضع القانوين الذم تتمتع بو اللجنة الدكلية للصليب األمحر، ال يؤىلها إىل ادلستول  :الفرضية الثانية -

. يل كالوطٍتالذم تتمكن من خاللو القياـ بعملية النشر على الصعيدين الدك
إف جل األساليب كاخلطط ادلمنهجة اليت اتبعتها اللجنة الدكلية للصليب األمحر أثبتت  :الفرضية الثالثة -

. فشلها خبصوص عملية نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين
 مل تستطع اللجنة الدكلية للصليب األمحر أف ربقق أم مكاسب أك اصلازات تشهد ذلا :الفرضية الرابعة -

. على ادلستويُت الدكيل كالوطٍت، بأف كاف ذلا دكر ىاـ يف نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين
:  المنهج المتبع في الدراسة -
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لدراسة ىذا ادلوضوع كالوقوؼ أكثر على كل يثَته من تساؤالت كجوانب حبثية سلتلفة توجب األمر علينا     
دكر اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف نشر قواعد القانوف الدكيل  إتباع ادلنهج الوصفي التحليلي لدراسة مسألة

اللجنة الدكلية للصليب  -اإلنساين، كىذا من خالؿ البحث كالتحليل يف كل ما يتعلق هبذه اآللية الدكلية
كرا خصوصا النصوص القانونية الدكلية ادلختلفة اليت تنظم مركزىا القانوين كالتنظيمي، كجعلها تعلب د -األمحر

بارزا للحد من تفاقم النزاعات ادلسلحة عن طريق إتباع أساليب كاسًتاتيجيات سلتلفة تكوف كفيلة بنشر قواعد 
القانوف الدكيل اإلنساين بُت أكساط الدكؿ ادلتنازعة، كالفئات األخرل سواء ادلدنية منها أك العسكرية، ككذا 

. بعض اذليئات الدكلية كالوطنية
نا إتباع ىذا ادلنهج إىل إعطاء كصف كيفي ككمي جلل األنشطة اليت قامت هبا اللجنة كمن جهة أخرل يدفع   

. الدكلية للصليب األمحر يف سبيل ربقيق أكرب قدر شلكن من ادلعرفة بأحكاـ قواعد القانوف الدكيل اإلنساين
ة ادلنظمة لعمل مكما ال ننسى أننا ملزمُت بتطبيق ادلنهج القانوين للوقوؼ على ما جاء يف االتفاقيات الدكؿ   

اللجنة الدكلية للصليب األمحر اليت تلـز كتدعو مجيع الدكؿ كاحلكومات إىل العمل على نشر قواعد القانوف 
. (الداخلي)تشريع الوطٍت الدكيل اإلنساين يف إطار ادلوائمة بُت التشريع الدكيل كاؿ

: تصميم وبناء خطة الموضوع -
المركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر قواعد القانون : المحور األول

. الدولي اإلنساني
. المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني: أوال
. المركز التنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني: ثانيا
. القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: ثالثا

 األجهزة التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر أحكام القانون الدولي: المحور الثاني
. اإلنساني

. قسم الخدمات االستشارية: أوال
. البعثات اإلقليمية: ثانيا

.   األساليب التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنساني: المحور الثالث
. المساىمة في موائمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي اإلنساني: أوال
. ئمة قواعد القانون الدولي اإلنساني والثقافات المحليةأسلوب موا: ثانيا
ضرورة تقديم المساعدة من أجل إدراج قواعد القانون الدولي اإلنساني ضمن برامج التعليم : ثالثا

. والتدريب المدنية والعسكرية
. االستمرارية في عقد الدورات التكوينية والتدريبية: رابعا
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. ت الدراسيةتنظيم الملتقيات والحلقا: خامسا
إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر                                          : سادسا
. المساىمة في عقد المؤتمرات الدولية واإلقليمية: سابعا

 
 
 
 
 
 

صليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي لالمركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية ل: األولالمحور 
 .اإلنساني

من أجل أف تقـو أم ىيئة إنسانية بأم نشاط إنساين أك أم عمل آخر سواء زمن السلم أك النزاع 
من ادلسلح البد أف يكوف ىناؾ نص قانوين أك نظاـ أساسي يبيح ذلا القياـ ببعض األعماؿ، كعليو سنحاكؿ 

كف الدكيل اإلنساين من خالؿ نصوص خالؿ ىذا الفرع التطرؽ إىل ادلركز القانوين للجنة يف رلاؿ نشر القاف
أكال، على أف نتطرؽ إىل ما جاء يف  1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ  1949اتفاقيات جنيف األربعة عاـ 

نظامها األساسي من مواد تلـز فيها اللجنة القياـ هبذا النشاط ثانيا، لنخلص يف األخَت إىل أىم ما خرجت بو 
 .قليمية من قرارات كتوصيات تدعو فيها اللجنة للقياـ بعملية النشر ثالثبعض ادلؤسبرات الدكلية كاإل

 .المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني: أوال
ادلقصود بادلركز القانوين للجنة يف رلاؿ نشر القانوف الدكيل اإلنساين ىو ما نصت عليو اتفاقيات 

من نصوص قانونية ذبيز فيها للجنة القياـ ببعض  1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ  1949األربعة جنيف 
 .األنشطة اإلنسانية كاليت من بينها نشر القانوف الدكيل اإلنساين

 :1949في اتفاقيات جنيف األربعة لعام  الدولية للصليب األحمر المركز القانوني للجنة -1
ال صلد أم نص صريح ينص على أنو  1949إذا حبثنا يف مجيع نصوص اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 

كمن خالؿ من بُت ادلهاـ ادلوكولة للجنة الدكلية للصليب األمحر ىي نشر أحكاـ ىذه االتفاقيات، كمع ذلك 
ئة إنسانية غَت متحيزة غلوز ذلي:" اللجوء إىل أسلوب التحليل القانوين صلد أف بعض النصوص اليت تقر بػ

 .(1)"كاللجنة الدكلية للصليب األمحر، أف تعرض خدماهتا على أطراؼ النزاع
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ال تكوف أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة يف سبيل األنشطة اإلنسانية :" كما صلد يف نصوص أخرل أنو
زة أخرل بقصد محاية كإغاثة اليت ؽلكن أف تقـو هبا اللجنة الدكلية للصليب األمحر أك أية ىيئة إنسانية غَت متحي

 .(2) "اجلرحى كادلرضى كالغرقى كأفراد اخلدمات الطبية كالدينية شريطة موافقة أطراؼ النزاع ادلعنية
يتضح لنا جليا أنو بإمكاف " األنشطة اإلنسانية"ك" أف تعرض خدماهتا"كبناء عليو كمن خالؿ العبارات التالية 
يل اإلنساين باالستناد إىل ىاتُت العبارتُت الواردتُت يف اللصُت السالفُت اللجنة أف تعمل على نشر القانوف الدك

كاذلادفة إىل ضمنا احلماية لضحايا  (3)النشر ىو من بُت األنشطة اإلنسانية اليت تقـو هباالذكر، ما داـ 
القانوف الدكيل  النزاعات ادلسلحة، كما أهنا من بُت اخلدمات اليت تؤديها اللجنة لتأمُت تطبيق كاحًتاـ قواعد

 .اإلنساين
ككنتيجة حتمية، فإنو كطبقا دلا سلف ذكره، فإف مركز اللجنة بُت اتفاقيات جنيف األربعة ىو مركز           

قانوين، كػلق ذلا القياـ بنشر نصوص ىذه االتفاقيات كغَتىا كونو نشاطا إنسانيا كأىدافو إنسانية، لكن العقبة 
االت ىو شرط موافقة أطراؼ النزاع، كمع ذلك فهي تسعى دائما زمن السلم الوحيدة أمامها يف كل ىذه احل

قبوؿ الدكؿ كأطراؼ النزاع خاصة من اجل القياـ باألنشطة اإلنسانية ادلوكولة ذلا كزمن النزاع ادلسلح لكسب 
 .كخاصة منها النشر الذم ػلتل القسم الكبَت من اىتماماهتا، كىذا ما سنربىن عليو الحقا

 :1977في البروتوكولين اإلضافيين لعام  الدولية للصليب األحمر كز القانوني للجنةالمر -2
سبنح :" منو على 01الفقرة  81من خالؿ ادلادة  1977لقد نص الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 

أطراؼ النزاع كافة التسهيالت ادلمكنة من جانبها للجنة الدكلية للصليب األمحر لتمكينها من أداء ادلهاـ 
أمُت احلماية كالعوف لضحايا ، يقصد ت(الربكتوكوؿ)اإلنسانية ادلسندة إليها دبوجب االتفاقيات كىذا ادللحق 

ادلنازعات، كما غلوز للجنة الدكلية للصليب األمحر القياـ بأم نشاط إنساين آخر لصاحل ىؤالء الضحايا 
 ".شريطة موافقة أطراؼ النزاع ادلعنية

كعليو فإنو يتضح لنا جليا من خالؿ العبارات الواردة يف ىذا النص أنو غلوز للجنة القياـ بنشر 
لدكيل اإلنساين إىل جانب األنشطة ادلسندة إليها دبوجب االتفاقيات كىذا الربكتوكوؿ، كوف ىذا القانوف ا

النشاط يدخل ضمن مهامها اإلنسانية اذلادفة إىل تأمُت احلماية لضحايا النزاعات ادلسلحة، كما على أطراؼ 
 .النزاع إال تقدًن كل التسهيالت الالزمة لتمكينها من أداء كظائفها

فنجده جاء خاليا سباما من أم نص  1977ا نظرنا يف نصوص الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين لعاـ أما إذ
زمن النزاعات ادلسلحة غَت الدكلية، كمع ذلك يبيح للجنة الدكلية للصليب األمحر القياـ بأنشطتها اإلنسانية 

ليب األمحر كاذلالؿ األمحر فإف اللجنة تستطيع تأدية مهمة النشر كذلك بالتعاكف مع اجلمعيات الوطنية للص
كوهنا من عناصر احلركة الدكلية، كباعتبار أف نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين ىي من بُت ادلهاـ ادلتعارؼ 

 .(4)عليها فيما بينها
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كعلى الرغم من عدـ كجود أم نص صريح غليز للجنة القياـ بعملية النشر خاصة يف حالة نزاع 
تسعى دائما كعن طريق اتفاقيات خاصة تربمها مع أطراؼ النزاع لتأدية أنشطتها مسلح غَت دكيل غال أهنا 

، كلكن مثل ىذه االتفاقيات قلما ربدث كذلك راجع (5)اإلنسانية كخاصة منها نشر القانوف الدكيل اإلنساين
 :لعدة أسباب نذكر منها

كذا عدـ شرعية الطرؼ ادلتمرد بشرعية ىذا النزاع، كرفض السلطات احلكومية النظامية ألهنا ال تعًتؼ  -
 .معتربة إياه رلرد توتر أك اضطراب داخلي فقط

عمل ىذه اللجنة زبوفا من كشف خططها كوهنا عميلة للسلطات ( ادلتمرد)كما قد يرفض الطرؼ ادلنشق  -
 .(6)النظامية

من كمع كل ىذه األسباب اليت تعيق عمل اللجنة لتحقيق أىدافها إال أهنا استطاعت يف العديد 
، كما (7)احلاالت احلصوؿ على ادلوافقة لتقدًن مساعدهتا كللقياـ بأنشطة النشر يف أكساط الفصائل ادلتمردة

أهنا تدعو دائما أطراؼ النزاع ادلسلح غَت الدكيل إىل ضماف نشر أحكاـ ىذا القانوف يف أكساط قواهتا كالسماح 
 .(8)ذلا بتأدية مهامها حبرية

، كال 1949صريح يف اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ كخالصة القوؿ يتضح لنا أنو ال يوجد أم نص 
للقياـ بدكر أساسي  (9)يقر للجنة الدكلية للصليب األمحر حق ادلبادرة 1977يف الربكتوكوليُت اإلضافيُت لعاـ 

ة يف النصوص القانونية السالفة يف التعريف بأحكاـ ىذا القانوف، كمع ذلك فمن خالؿ ربليل العبارات الوارد
الذكر فإنو غلوز ذلا إذا اخذ ادلبادرة يف القياـ بنشر القانوف الدكيل اإلنساين، ما داـ النشر من بُت أنشطتها 

 .اإلنسانية اذلادفة إىل ربقيق أكرب قدر من احلماية كاحلد من كقوع االنتهاكات اخلطَتة
 .صليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنسانيالمركز التنظيمي للجنة الدولية لل: ثانيا

إف من بُت الوظائف اليت يتعُت على اللجنة الدكلية لصليب األمحر القياـ هبا طبقا دلا نصت عليو 
النزاعات حايا ادلادة الرابعة من نظامها األساسي كذلك من أجل ربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كاحلماية لض

 :ؽ كاحًتاـ قواعد القانوف الدكيل اإلنساين ىو العمل علىادلسلحة كتأمُت تطيب
اإلنسانية، عدـ التحيز، احلياد، كاالستقالؿ كالطواعية "صوف ادلبادئ األساسية للحركة كنشرىا كتتمثل يف  -

 ".كالوحدة كالعادلية
 .تدريب كإعداد ما يلـز من العاملُت ادلؤىلُت ربسبا للمنازعات ادلسلحة -
شر القانوف الدكيل اإلنساين ادلنطبق يف ادلنازعات ادلسلحة كإعداد ما قد يلـز من العمل على تفهم كف -

 .(10)ربسينات لتطويره

كما ذبدر اإلشارة أنو من أجل قياـ اللجنة الدكلية للصليب األمحر بتنفيذ مجيع الوظائف ادلوكولة إليها 
التطبيق الدقيق للقانوف الدكيل اإلنساين كنشر دبوجب ادلادة الرابعة ادلذكورة سابقا على أكمل كجو كهبدؼ 
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قواعده على أكسع نطاؽ شلكن فإنو من الضركرم أف تقيم عالقات تعاكف كاتفاؽ مع عناصر احلركة الدكلية 
 .(11)ككذلك السلطات احلكومية كمجيع ادلؤسسات الوطنية كالدكلية اليت ترل فيها فائدة يف التعاكف معها

غلوز للجنة الدكلية للصليب :" صت الفقرة الثانية من ادلادة الرابعة على أنوباإلضافة إىل ذلك فقد ف
األمحر أف تأخذ أية مبادرة تدخل يف نطاؽ عملها كمؤسسة ككسيط زلايدين على كجو التحديد، كأف تدرس 

ين من ، كدبا أف نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنسا"أية مسألة يقتضي األمر أف تدرسها مؤسسة من ىذا النوع
بُت ادلهاـ اليت تدخل ضمن نطاؽ عملها، ككذلك من الوسائل اليت تسعى اللجنة إىل القياـ هبا لتحقيق 

اإلنسانية، كعليو فمن حقها ادلبادرة دلمارسة ىذا النشاط، كىو ما ؽلكن اعتباره دبثابة تأكيد كتدعيم دلا سبق 
 1949محر الوارد يف اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ كأف ذكرناه يف ادلركز القانوين للجنة الدكلية للصليب األ

 .يف رلاؿ نشر القانوف الدكيل اإلنساين 1977كبركتوكوذلا اإلضايف األكؿ لعاـ 
من النظاـ األساسي للجنة ( ح) 1زيادة على كل ىذا كطبقا دلا نصت عليو ادلادة الرابعة الفقرة 

ة دكر القياـ بادلهاـ ادلخولة ذلا من قبل ادلؤسبر الدكيل الدكلية للصليب األمحر فإنو يقع على عاتق ىذه األخَت
للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر كاليت من بينها العمل على نشر القانوف الدكيل اإلنساين كتقدًن ادلساعدة 
 .كادلشورة للدكؿ ادلتعاقدة كأطراؼ النزاع لتنفيذ ىذا االلتزاـ القانوين، كىذا ما سنحاكؿ الوقوؼ عنده ثالثا

 .القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: ثالثا
نشر القانوف الدكيل ادلؤسبرات الدكلية للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر كثَتا دبوضوع لقد اىتمت 

األمحر إىل العمل اإلنساين كصدرت عنها العديد من القرارات كالتوصيات تدعو فيها اللجنة الدكلية للصليب 
على نشر أحكاـ ىذا القانوف كإىل بذؿ جهودىا يف تقدًن ادلساعدة كالعوف للدكؿ كألطراؼ النزاع من أجل 

 .التعريف بو على أكسع نطاؽ شلكن
 :كعلى ىذا األساس سنعرض أىم ادلؤسبرات الدكلية اليت أكدت دكر اللجنة يف رلاؿ النشر

الذم جاء يف قراره  1965األمحر كاذلالؿ األمحر ادلنعقد يف فيينا عاـ ادلؤسبر الدكيل العشرين للصليب  .1
العاشر تشجيع اللجنة على بذؿ جهودىا يف منع كتسوية النزاعات ادلسلحة كذلك من خالؿ نشر أحكاـ 

 .(12)ىذا القانوف كالدبلوماسية الوقائية كادلساعي احلميدة كذلك

الدكيل اإلنساين ادلطبق يف ادلنازعات ادلسلحة ادلنعقد جبنيف  ادلؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف .2
منو ( أ)ادلتعلق بنشر قواعد ىذا القانوف يف فقرتو الثانية  21كالذم جاء يف القرار رقم ( 1974-1977)

أنو بإمكاف الدكؿ إذا دعت احلاجة من أجل تدريس القانوف الدكيل اإلنساين للقوات ادلسلحة كللمدنيُت 
 .ادلساعدة كادلشورة من اللجنة الدكلية للصليب األمحرأف تطلب 

اللجنة إىل تقدًن ادلساعدة لنشر ىذا ( أ، ب)باإلضافة إىل ذلك فقد دعا ىذا القرار يف الفقرة الرابعة 
 :القانوف كذلك من خالؿ
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ر اتفاقيات نشر ادلواد اليت من شأهنا تيسَت تعليم أحكامو كالعمل على تداكؿ مجيع ادلعلومات اجملدية لنش -
 .1977جنيف كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ 

كأف تعمل على تنظيم احللقات الدراسية كاحملاضرات سواء من تلقاء نفسها أك بناء على طلب احلكومات  -
أك اجلمعيات الوطنية، كالتعاكف يف سبيل ربقيق ىذا الغرض مع الدكؿ كادلؤسسات ادلناسبة، كادلقصود هبذه 

 .ات كادلعاىد كادلدارس الًتبوية كالعسكرية كغَتىا من ادلؤسسات الفاعلةاجلامعاألخَتة ىي 
كعليو فإنو يتضح لنا من خالؿ ىذا القرار أنو بإمكاف اللجنة العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف بناء  -

 ".حق ادلبادرة"على طلب من احلكومات، كما ؽلكنها القياـ بذلك من تلقاء نفسها كىو ما يسمى بػ
حيث اعتمد يف قراره الرابع  1986ادلؤسبر الدكيل اخلامس كالعشركف للصليب األمحر ادلنعقد جبنيف سنة  .3

برنامج العمل الثالث الذم قامت اللجنة الدكلية للصليب األمحر كرابطة اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر 
 .(13)ادئ احلركةكاذلالؿ األمحر بوضعو من أجل نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين كمب

كالذم أكصى  1995ادلؤسبر الدكيل السادس كالعشركف للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر ادلنعقد جبنيف سنة  .4
فيو فريق اخلرباء يف التوصية الرابعة منو بأف تبذؿ اللجنة جهودىا يف رلاؿ تقدًن ادلساعدة للدكؿ كخاصة 

اعد ىذا القانوف بُت مجيع األكساط، ككذلك ضركرة فيما يتعلق بًتمجة االتفاقيات من اجل تسهيل نشر قو
 .(14)إقامة عالقات تعاكف بينها كبُت عناصر احلركة يف رلاؿ النشر

بعنواف  2007نوفمرب  30ك 26ادلؤسبر الدكيل الثالثوف للصليب األمحر ادلنعقد جبنيف يف الفًتة ما بُت  .5
كيد على دكر اللجنة يف رلاؿ نشر القانوف كالذم تضمن يف قراره األكؿ التأ "معا من أجل اإلنسانية"

 .(15)الدكيل اإلنساين

أما على الصعيد العريب فقد جاء يف التوصية التاسعة من إعالف القاىرة، ككذلك بعض التوصيات اليت 
أصدرىا اخلرباء العرب يف اجتماعاهتم ادلتعددة حث الدكؿ على إقامة عالقات تعاكف مع اللجنة الدكلية 

ر كتقدًن ادلساعدة ذلا لتنفيذ أنشطتها اليت من بينها نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين، كاليت للصليب األحم
أكدكا فيها كذلك على أعلية الدكر الذم تلعبو اللجنة يف رلاؿ تقدًن ادلساعدة كادلشورة للدكؿ للقياـ بعملية 

 .(16)النشر
، (17)ارسو إذ تعمل على الًتكيج لنشره كتطويرهباإلضافة إىل ذلك تعترب اللجنة كراع ذلذا القانوف كح

فهي إذا دبثابة ادلصنع احلقيقي للقانوف الدكيل اإلنساين، كنتيجة دلا قدمتو من أعماؿ لتطوير كتطبيق قواعد ىذا 
بُت ادلنظمات غَت احلكومية يف اجمللس االقتصادم " ب"ربصلت على ادلركز القانوف زمن النزاعات ادلسلحة، 

التابع لألمم ادلتحدة، كما منحت ذلا صفة العضو ادلراقب يف منظمة األمم ادلتحدة بقرار من  كاالجتماعي
 .(18)1990اجلمعية العامة يف دكرهتا اخلامسة كاألربعُت سنة 
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كطبقا دلا جاء يف االتفاقيات كادلؤسبرات الدكلية صلد أنو من الضركرم أف تعمل الدكؿ على إقامة 
ىاز اإلنساين احملايد من أجل ربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كبأف تقدـ ذلا كل عالقات كطيدة مع ىذا اجل

 .التسهيالت الالزمة لتأدية أنشطتها
كىذا ما يقودنا إىل ضركرة البحث عن أىم كظائف اللجنة خاصة ما تعلق منها بوظيفة النشر، 

 .ككذلك األجهزة اليت تعتمدىا للقياـ هبذه العملية يف الفرع الثاين
 .األجهزة التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنساني: الثاني المحور

إف ما ؽليز عمل اللجنة عن غَتىا من ادلنظمات األخرل سواء احلكومية أك غَت احلكومية ىو أف ذلا 
، (19)التعزيز كغَتىا من الوظائفكظائف متعددة تتمثل يف كظيفة الرصد كالتحفيز كالعمل ادلباشر ككظيفة 

تعمل على تعزيز احًتاـ كتنفيذ قواعد كما يهمنا منها يف ىذا الصدد كظيفة التعزيز، كادلقصود هبا ىو أف اللجنة 
عليمو ىذا القانوف من خالؿ تقدًن ادلساعدة كادلشورة للدكؿ كحقها على ازباذ التدابَت الوطنية الالزمة لنشره كت

 .(20)عسكريةدنية كاؿجلميع األكساط امل
كألجل ربقيق ذلك فإف اللجنة تعتمد على بعض األجهزة التابعة ذلا كادلتخصصة يف العديد من 

اجملاالت كبشكل خاص يف نشر القانوف الدكيل اإلنساين، كىذه األجهزة ىي قسم اخلدمات االستشارية كىو 
قامت بإنشائها داخل الدكؿ األطراؼ يف ما سنحاكؿ التعرؼ عليو أكال، ككذلك البعثات اإلقليمية اليت 

 .االتفاقيات كىو ما ما سنتطرؽ إليو ثانيا
 

 .قسم الخدمات االستشارية: أوال
 :نشأة قسم الخدمات االستشارية -1

على ما جاء يف البياف اخلتامي للمؤسبر الدكيل حلماية ضحايا بناء  1996مت إنشاء ىذا اجلهاز سنة 
 1995، ىذا البياف الذم تبناه كأكده فريق اخلرباء احلكوميُت يف اجتماعاهتم سنة 1993احلرب ادلنعقد سنة 

الدكلية للصليب جبنيف كالذم نتج عنو صدكر العديد من التوصيات كاليت من بينها ضركرة أف تعمل اللجنة 
يتوىل ىاـ تقدًن ادلساعدة كادلشورة للدكؿ من اجل تنفيذ  (21)على إنشاء قسم للخدمات االستشارية األمحر

، ليعاد تأكيد ىذه التوصية مرة أخرل يف ادلؤسبر الدكيل السادس كالعشرين للصليب األمحر (22)التزاماهتا
بإنشاء ىذا اجلهاز يف ادلقر الرئيسي ، كبناء عليو قامت اللجنة 1995كاذلالؿ األمحر ادلنعقد جبنيف يف ديسمرب 

 .ذلا بسويسرا
 :تكوين قسم الخدمات االستشارية -2

 :يتكوف قسم اخلدمات االستشارية من -أ 
 (.مشرؼ)رئيس اخلدمات االستشارية  -ب 
 .زلامياف بصفة مستشارين قانونيُت -ج 
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 .مسؤكؿ التوثيق -د 
 .أمينُت -ه 

 مجيع أضلاء العامل مستشار قانوين يوجد على مستول كل بعثة إقليمية متواجدة عربزيادة على ذلك 
، كبصفة مندكب عن قسم اخلدمات (23)، بشرط أف يكوف سلتصا يف القانوف الدكيل اإلنساين(بصفة زلامي)

 . (24)االستشارية يف ادلنطقة ادلتواجدة فيها البعثة
 :وظائف قسم الخدمات االستشارية -3

 :تتمثل كظائف قسم اخلدمات االستشارية فيما يلي
تقدًن ادلساعدة كادلشورة كالدعم للدكؿ من أجل تنفيذ التزاماهتا خاصة ما تعلق بنشر القانوف الدكيل  -

 :اإلنساين، كذلك يف اجملاالت التالية
 مساعدة السلطات على ترمجة نصوص االتفاقيات إىل اللغات الوطنية حىت يسهل نشرىا. 
 ىذا القانوف مساعدة السلطات على مواءمة تشريعاهتا الوطنية كأحكاـ. 

 مساعدة السلطات على تقدًن القوانُت الوطنية ادلتعلقة باستخداـ الشارة. 

  مساعدة السلطات على إنشاء اللجاف الوطنية ادلشًتكة ادلختصة بتنفيذ ىذا القانوف كنشره كتقدًن
 .(25)العوف ذلا لتأدية مهامها على أكمل كجو

  (26)القوات ادلسلحةتقدًن ادلساعدة لتدريب مستشارين قانونيُت يف. 

 

 :إىل جانب تقدًن ادلساعدة كادلشورة للدكؿ، يعمل ىذا اجلهاز كذلك على            
إقامة عالقات تعاكف مع اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر طبقا دلا جاء يف التوصية الثالثة  -

 ضركرة إقامة مثل ىذه العالقات من ، كالذم دعا إىل1995من ادلؤسبر الدكيل السادس كالعشرين لعاـ 
 .(27)اجل مساعدة الدكؿ على نشر أحكاـ القانوف الدكيل اإلنساين

 .إقامة عالقات تعاكف مع اذليئات األكادؽلية من اجل التعريف بأحكاـ ىذا القانوف يف األكساط اجلامعية -
ؽ تنفيذه على الصعيد الداخل تنظيم احللقات الدراسية اإلقليمية كالوطنية للتعريف هبذا القانوف كطر -

 (.الوطٍت)
تنظيم اجتماعات اخلرباء دلناقشة ادلسائل ادلتعلقة خاصة باعتماد آليات كطنية لتنفيذ ىذا القانوف على  -

 .الصعيد الوطٍت كخاصة منها آلية النشر كدراسة أىم األساليب الكفيلة لذلك
ليب نشر ما قامت بو من اصلازات يف رلاؿ يعمل ىذا اجلهاز على توفَت ادلطبوعات ادلتضمنة طرؽ كأسا -

تنفيذ التزاماهتا، ليقـو اجلهاز فيما بعد بنشر ىذه التقارير بُت الدكؿ كعلى مجعياهتا الوطنية لالستفادة منها 
 .(28)يف رلاؿ التنفيذ
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، "مركز التوثيق"زيادة على كل ىذا يوجد على مستول قسم اخلدمات االستشارية جهاز يسمى بػ
ىذا ادلركز على تسهيل عمليات تبادؿ ادلعلومات فيما بُت الدكؿ بشأف التدابَت اليت ازبذهتا لتنفيذ حيث يعمل 

قواعد ىذا القانوف على الصعيد الوطٍت، كىو مركز مفتوح أماـ مجيع الدكؿ كأماـ مجيع اجلمعيات الوطنية كلكل 
ز على رلموعة ادلواثيق ذات فائدة كصلة كثيقة من لو اىتماـ هبذا القانوف كحىت لعامة الناس، إذ ػلتوم ىذا ادلرؾ

 :هبذا القانوف، أضف إىل ذلك أف ىذا ادلركز يعمل على
 .تأليف كإصدار كتب كمراجع يف القانوف الدكيل اإلنساين -
 .مجع الدالئل العسكرية -
 .ترمجة االتفاقيات إىل اللغات الوطنية -
 .األكساطكضع برامج لنشر ىذا القانوف كالتعريف بو بُت مجيع  -

 .(29)إغلاد نصوص قانونية كتنظيم تطبيقها -

كبناء على ما سبق فإننا طللص إىل نتيجة مفادىا أف لقسم اخلدمات االستشارية دكر كبَت يف تدعيم 
 .كمساعدة الدكؿ على تنفيذ التزاماهتا كخاصة منها نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين

مراقبة مدل تنفيذ الدكؿ اللتزاماهتا كذلك من خالؿ مجع  كما ؽلكن اعتباره كجهاز رقايب يعمل على
تقاريرىا السنوية اليت تعدىا كترسلها إىل ىذا القسم الذم يعمل على توزيعها فيما بعد على بقية الدكؿ 

األخرل، األمر الذم قد ػلرج البعض منها ردبا لعدـ اصلازىا ألم عمل تنفيذا اللتزاماهتا، كبالتايل فإف كل دكلة 
 .عمل على ربسُت صورهتا أماـ غَتىا لكي تربىن أف لديها اإلرادة السياسية كالعزؽلة لتنفيذ التزاماهتاست

كمع ذلك فإف اللجنة الدكلية للصليب األمحر مل تكتف هبذا اجلهاز فقط كإظلا قامت بإبراـ اتفاقيات 
بعثات إقليمية على الصعيد  خاصة مع مجيع األطراؼ السامية ادلتعاقدة يف اتفاقيات جنيف من اجل إنشاء

الوطٍت يف كل دكلة لكي تكوف ذلا عيوف مباشرة، كمعل مباشر على تعزيز ادلساعدة كالدعم ذلذه الدكؿ لتنفيذ 
 .التزاماهتا كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو ثانيا

 .البعثات اإلقليمية: ثانيا
اخلاصة مع الدكؿ األطراؼ السامية اللجنة الدكلية للصليب األمحر بعقد العديد من االتفاقيات قامت 

ادلتعاقدة يف اتفاقيات جنيف كذلك من أجل السماح ذلا بإنشاء بعثات إقليمية على الصعيد الداخلي 
، األمر الذم سيسهل عليها القياـ بالوظائف ادلوكولة ذلا كخاصة منها كظيفة العمل ادلباشر ككذا (الوطٍت)

فة التعزيز كألجل ذلك قامت اللجنة بتأسيس العديد من البعثات ككظي (30)كظيفة الرصد ككظيفة ادلراقبة
 .اإلقليمية عرب أضلاء العامل

كعليو فإف اذلدؼ األساسي من إنشاء البعثات اإلقليمية ىو تقدًن ادلساعدة كادلشورة للسلطات 
ا حىت إىل الدكؿ احلكومية من أجل تنفيذ كنشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين، كما ؽلكن أف ؽلتد نشاطها ىذ

تعمل ىذه البعثات على إقامة عالقات تعاكف ، كما (31)اجملاكرة اليت مل يتم بعد إنشاء بعثة إقليمية داخلها



 13 

مع اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر كاذلالؿ من أجل تنفيذ أنشطتها اإلنسانية، زد على ذلك أف ذلا العديد 
 :من الوظائف تتمثل يف

القانوف الدكيل اإلنساين بُت األكساط العسكرية الوطنية ككذا الوحدات العسكرية العمل على نشر أحكاـ  -
اليت تعدىا كتكوهنا الدكؿ لتعمل كقوات أشلية للحفاظ على السالـ كاليت سوؼ تعمل ربت إمرة األمم 

 .ادلتحدة
الدكلة العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف بُت األكساط الدبلوماسية كقوات الشرطة ككبار موظفي  -

 .كاجلامعات كحىت اجلمعيات الوطنية

تنسيق العمل بينها كبُت قسم اخلدمات االستشارية للجنة الدكلية للصليب األمحر عن طريق مندكبيها  -
، كيف حالة عدـ كجود بعثة على مستول أم (32)لتقدًن ادلساعدة للدكؿ كالتعاكف معها يف رلاؿ النشر

رساؿ مندكبُت مدربُت تدريبا خاصا للقياـ بعملية النشر إذا توفرت دكلة، تقـو اللجنة يف ىذه احلالة بإ
 .اإلرادة لدل الدكؿ للقياـ بالتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

تعمل كذلك البعثات اإلقليمية بالتعاكف مع اجلمعيات الوطنية على نشر ادلبادئ اإلنسانية ادلتمثلة يف  -
ثقافة السلم كاإلنسانية بُت عامة الناس كخاصة منهم التضامن كالتآزر كتقدًن ادلساعدة للضحايا كنشر 

 .(33)الشباب كاألطفاؿ

، كىذا ما يعٍت (34)تعمل ىذه البعثات كجهاز إنذار مبكر يف حالة نشوب نزاع مسلح أك كقوع كوارث -
 .أف اللجنة تقـو عن طريق ىذه البعثات بوظيفة العمل ادلباشر ككذا ادلراقبة

تعاكف مع اجلامعات كادلشاركة يف ادللتقيات كاألياـ الدراسية ككذا تزكيد ادلكتبات تعمل على إقامة عالقات  -
اجلامعية كخاصة منها كليات احلقوؽ بادلراجع ذات الصلة بالقانوف الدكيل اإلنساين هبدؼ التعريف بو يف 

 .األكساط اجلامعية

، كالذم يدخل "باإلعالـ القسم ادلكلف"كما يوجد على مستول كل دكلة بعثة إقليمية فرع يسمى بػ
ضمن مهامو العمل على إغلاد التدابَت كاألساليب ادلالئمة كالالزمة لنشر ىذا القانوف كذلك من خالؿ توزيع 

الكتب كالكتيبات ادلتخصصة يف رلاؿ القانوف الدكيل اإلنساين يف اجلامعات كادلعاىد الوطنية كالوحدات 
الدكرات التدريبية كالتنشيطية للتعريف بأحكاـ ىذا  العسكرية، زد على ذلك أنو يعمل على تنظيم

للصليب األمحر ، ككمثاؿ على ذلك ما قاـ بو ادلركز اإلعالمي اإلقليمي لبعثة اللجنة الدكلية (35)القانوف
إذ تعمل على عقد كرشات العمل سنويا كيف ىذه السنة خصصتها للصحفيُت  2007بالقاىرة يف ديسمرب 

ىذه الورشة " القانوف الدكيل اإلنساين، العالقة بُت تغطية أخبار احلرب كاإلعالميُت: اتتغطية النزاع:" بعنواف
اليت كاف اذلدؼ منها ىو تعريف الصحفيُت بأحكاـ ىذا القانوف كمبادئ اللجنة، كما قامت كذلك البعثة 

يُت بغرض تعريفهم بقواعد ادلتواجدة يف دمشق بالتعاكف مع كزارة اخلارجية السورية بعقد دكرة تدريبية للدبلوماس
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القانوف الدكيل اإلنساين كمن اجل كضع خطة عمل إقليمية لتنفيذه على الصعيد الوطٍت كالعريب بصفة 
 .(36)عامة

قامت البعثة ادلتواجدة بالقاىرة بالتعاكف مع اذلالؿ األمحر ادلصرم بتنظيم ثالث دكرات تدريبية لشباب  -
لدكيل اإلنساين، كغَتىا من الدكرات التدريبية اذلادفة للتعريف بأحكاـ اذلالؿ األمحر يف رلاؿ نشر القانوف ا
 .(37)ىذا القانوف على أكسع نطاؽ شلكن

كما ذبدر اإلشارة أنو توجد على مستول كل بعدة إقليمية مكتبة خاصة بالكتب ادلتعلقة بالقانوف الدكيل  -
األمر من أجل التعرؼ على القانوف اإلنساين، سلصصة لعامة الناس كلطالب اجلامعات ككل من يهمو 

 .الدكيل اإلنساين كاصلاز البحوث العلمية يف ىذا االختصاص

كبناء على ما تقدـ فإنو البد من التطرؽ إىل أىم األساليب اليت تنتهجها اللجنة للقياـ بعملية النشر  -
 .خاصة كأهنا الرائدة يف ىذا اجملاؿ

 .جنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنسانياألساليب التي تعتمدىا الل: الثالث المحور
إىل غاية يومنا ىذا خربة عالية يف رلاؿ نشر القانوف  1863لقد اكتسبت اللجنة منذ تأسيسها عاـ 

كعليو سنحاكؿ من . الدكيل اإلنساين كيعود الفضل يف ذلك إىل توفرىا على رلموعة من اخلرباء كادلختصُت
رض أىم األساليب اليت انتهجتها منذ تأسيسها للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف بُت مجيع خالؿ ىذا الفرع ع

 .األكساط
 
 

 .المساىمة في مواءمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي اإلنساني: أوال
من خالؿ التعاكف مع الربدلانات داخل الدكؿ عن طريق قسم اخلدمات االستشارية تعمل اللجنة 

بعثات اإلقليمية كحىت من خالؿ تنظيم الدكرات التكوينية كالتدريبية للتعريف بالقانوف الدكيل ككذلك اؿ
اإلنساين يف أكساط رجاؿ القانوف كالربدلانيُت كغَتىم من السلطات الفاعلة داخل احلكومات كخاصة منها 

عقوبات، اصة منها قانوف اؿالعاملة يف رلاؿ التشريع، كذلك من أجل العمل على مواءمة القوانُت الوطنية كخ
ككذلك القوانُت العسكرية مع قواعد القانوف الدكيل اإلنساين كذلك هبدؼ تسهيل نشره كتنفيذه على الصعيد 

 .(38)الدكيل
كعليو فإف أسلوب ادلواءمة كما سبق كأف ذكرناه يف ادلبحث األكؿ من ىذا الفصل يعترب كأسلوب من 

 .عليها لتعريف بأحكاـ ىذا القانوفأساليب النشر اليت ؽلكن االعتماد 
  .أسلوب مواءمة قواعد القانون الدولي اإلنساني والثقافات المحلية: ثانيا

الدكلية للصليب األمحر مؤخرا ىذا األسلوب أم مواءمة قواعد القانوف الدكيل اعتمدت اللجنة 
اإلنساين كالثقافات احمللية للمجتمعات داخل الدكؿ كذلك بالتعاكف مع بعض ادلنظمات غَت احلكومية، ككذا 
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ة، حيث قاـ كل بولوجيا للقياـ بادلواءـثرككاألفاالعتماد على رلموعة من ادلختصُت يف علم التاريخ كاالجتماع 
ىؤالء ادلختصُت بالبحث عن مبادئ القانوف الدكيل اإلنساين يف أعماؽ الثقافات ادلختلفة هبدؼ الوصوؿ إىل 

عقوؿ الشعوب زلاكلة أقناعهم كتعريفهم بقواعد ىذا القانوف عن طريق ما يتالءـ كثقافتهم من أجل تقبل 
 .حمللية ىي مجلة العادات، كالدين، كالتقاليد، كغَتىاأحكاـ ىذا القانوف كاستيعاهبا، كادلقصود بالثقافات ا

: إعالف عن قواعد السلوؾ اإلنساين:" كؽلكن التمثيل دبا قامت بو اللجنة من إعداد إعالف بعنواف
ىذا اإلعالف الذم يتضمن الكثَت من األقواؿ ادلأثورة من " احلد األدىن من اإلنسانية يف أكضاع العنف الداخلي

ندية كاليت هتدؼ إىل التخفيف من حدة العنف كرفض مشركعية األخذ بالثأر يف حاؿ تعطل الثقافة البورك
العدالة كقد قامت اللجنة بنشره عن طريق استعماؿ الفيديو يف شكل فيلم ككذا عن طريق أغنية كىو ما أدل 

 غوايت ماالمن إىل تعريفو بُت مجيع األكساط البوركندية، كما قامت اللجنة بتعميم ىذا األسلوب يف كل 
 .(39)كدارفور اكركاند

كنرل ضلن من جهتنا أف ىذا األسلوب ىو يف غاية األعلية كذك فاعلية كبَتة يف رلاؿ التعريف بقواعد 
القانوف الدكيل اإلنساين خاصة كأف ىناؾ بعض الشعوب ما تزاؿ حىت يومنا ىذا تعيش يف مرحلة زبلف 

 .كتعصب
 
 
 

قواعد القانون الدولي اإلنساني ضمن برامج التعليم والتدريب المدنية تقديم المساعدة إلدراج : ثالثا
 .والعسكرية

تعمل اللجنة على تقدًن ادلساعدة كالعوف للسلطات احلكومية داخل كل دكلة من أجل إدراج قواعد 
ب كحىت يف برامج التعليم كالتدرم( من االبتدائي إىل اجلامعي)ىذا القانوف ضمن برامج التعليم ادلدين 

 .العسكرية
 Exploring)" برنامج القانوف الدكيل اإلنساين"كعليو فقد قامت اللجنة بإعداد برنامج ما يسمى بػ

Humantarian Law EHL)  بالتعاكف مع كزارات كىو برنامج تعليمي تربوم تعمل اللجنة على نشره
ألمحر، حيث يهدؼ ىذا الربنامج إىل الًتبية كالتعليم ككذا اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر الدكيل كاذلالؿ ا

يف  إتباعهاتعريف الشباب بأىم قواعد ىذا القانوف كخاصة منها ما تعلق باحلماية ككذا االلتزامات الواجب 
 .مسلح لضماف احلمايةحالة نشوب أم نزاع 

اء كما يهدؼ ىذا الربنامج إىل تعريف التالميذ بادلبادئ اإلنسانية كتشجيعهم على القياـ هبا كبن
 .(40)قدرهتم على تقييم كربليل النزاعات ادلسلحة من منظور إنساين كإشراكهم يف األنشطة اإلنسانية
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بشكل خاص ليشمل ادلدارس التعليمية حبيث يعتمد يف برنامج مت تصميمو ككضعو ؿكعليو فإف ىذا ا
كالركايات كأفالـ الفيديو  ىذا الربنامج لتعريف تالميذ ادلدارس بقواعد القانوف الدكيل اإلنساين على الصور

كغَتىا، كما يشمل ىذا الربنامج على دليل منهجي دبثابة مرجع يتضمن أساليب التعليم ككذا سلططا لورش 
العمل التدريبية، كما يتضمن دليال للتنفيذ، قاموسا للمصطلحات كبالتايل ظلو برنامج يهدؼ إىل إدراج قواعد 

 .(41)ة يف مجيع ادلدارس الًتبوية عرب مجيع أضلاء العاملىذا القانوف ضمن برامج التعليم الرمسي
 .عقد الدورات التكوينية والتدريبية: رابعا

تعمل اللجنة بصفة دائمة كمستمرة على عقد الدكرات التكوينية كالتدريبية سواء للمدنيُت أك 
دكناف بسويسرا، أك معهد  العسكريُت عرب العديد من الدكؿ كذلك بإقامتها يف ادلعاىد الدكلية مثل معهد ىنرم

ساف رؽلو بإيطاليا خاصة كأف ىذا األخَت نظم العديد من الدكرات التكوينية ادلوجهة للقادة العسكريُت ذكم 
 .(42)ادلراتب العليا

على ذلك قامت اللجنة كادلراكز العسكرية ككمثاؿ كإقامة كذلك ىذه الدكرات يف ادلؤسسات اجلامعية 
كقد  2007تدريبية ككرشة عمل كمائدة مستديرة يف السنوات األخَتة إىل غاية  دكرة 300بتنظيم أكثر من 

ألف فرد من القوات العسكرية كقوات األمن كالشرطة يف أكثر من  20000حضر ىذه الدكرات ما يقارب 
 5بلدا منحة دراسية من اللجنة للمشاركة يف  12ضابطا عسكريا من  21بلد كما تلقى ما يزيد عن  120

دكلة  53ضابطا رفيع ادلستول من  55عسكرية يف القانوف الدكيل اإلنساين دبعهد ساف رؽلو، كما تلقى  دكرات
 .(43)دعوة حلضور ندكة عقدت يف جنيف، كغَتىا من الدكرات التكوينية كالتدريبية يف رلاؿ ىذا القانوف

سلتلفة  كما ضاعفت اللجنة جهودىا يف توظيف كتشكيل رلموعة من الضباط من عدة بلداف
كدبوافقة سلطاهتم احمللية من أجل زبصيصهم للعمل يف فًتات معينة من العاـ للقياـ بأنشطة التدريب كذلك 

بعد أف تلقوا تدريبا خاصا يف رلاؿ القانوف الدكيل اإلنساين، كما تعمل اللجنة بناء على طلب السلطات 
اإلنساين سلصصة للقوات العسكرية اليت تتعامل العسكرية على إعداد برامج للتدريب يف رلاؿ القانوف الدكيل 

 .(44)مع االضطرابات الداخلية
كما تشارؾ اللجنة يف سبارين التدريب العسكرم عندما يطلب منها ذلك كعندما يكوف اذلدؼ منها 
ىو التدريب على إدارة العمليات العسكرية زمن النزاعات ادلسلحة، حيث تعمل من خالؿ عمليات التدريب 

تعريف بالقانوف الدكيل اإلنساين كبأنشطتها كمبادئها، كما زبصص اللجنة دكرات تدريبية للعسكريُت على اؿ
ادلشاركُت يف البعثات العسكرية خارج بلداهنم كألجل ذلك فهي على عالقة دائمة كتعاكف مستمر مع ادلراكز 

 .(45)العسكرية ككذلك اذليئات العاملة يف رلاؿ التدريب العسكرم
ل ذلك قامت اللجنة بعقد العديد من مذكرات تفاىم مع بعض احلكومات لتدريب رجاؿ زيادة عل

 .(46)القانوف من قضاة كأعضاء النيابة العامة كاحملامُت
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أما يف رلاؿ التعامل مع ادلؤسسات اجلامعية تعمل اللجنة عن طريق بعثاهتا اإلقليمية على تقدًن الدعم 
القانوف الدكيل اإلنساين كذلك من خالؿ تزكيدىا بادلواد التعليمية  للمؤسسات اجلامعية من أجل نشر قواعد

عدة دكرات تدريبية لألساتذة ادلختصُت يف القانوف الدكيل ، كما قامت اللجنة بتنظيم (كتب كرلالت كغَتىا)
 .(47)ككذا تنظيم ادلسابقات للطالب هبدؼ تعريفهم بقواعد ىذا القانوف

 .الدراسية عقد الملتقيات والحلقات: خامسا
تعترب ادللتقيات كاحللقات الدراسية من بُت أىم األساليب أك اآلليات الوطنية الكفيلة للتعريف 

بالقانوف الدكيل اإلنساين ككل ما يتعلق بو من أحداث، كألجل ذلك عملت اللجنة الدكلية للصليب األمحر 
، 1997دكلة سنة  15، ك1996ة دكلة يف سن 13على تنظيم العديد منها حبيث مشلت على سبيل ادلثاؿ 

كاليت مت عقدىا بالتعاكف مع كل من اجلمعيات الوطنية للهالؿ األمحر كالصليب األمحر كمنظمة اليونسكو، 
 .(48)كمنظمة األمن كالتعاكف يف أكركبا كاجمللس األكركيب

يا، ركسيا، م، زامبيا، أككرانيا، سلوفُتزؽلبابو)كما نظمت ملتقيات كحلقات دراسة أخرل يف كل من 
، باإلضافة إىل ذلك فهي تعمل بالتعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كبالتنسيق مع السلطات (، كغَتىمموزنبيقاليمن، 

جل تنظيم ملتقيات كطنية كحلقات دراسية هبدؼ تسهيل تنفيذ القانوف الدكيل اإلنساين كإعداد أاحلكومية من 
 .(49)برامج كأساليب كطنية لنشر أحكامو

دللتقيات كاحللقات الدراسية اإلقليمية اليت تنظمها اللجنة يف أغلبها ىي موجهة إىل القادة إف ىذه ا
السياسيُت كالعسكريُت كحىت ادلدنيُت من جامعيُت كأطباء كصحفيُت أضف إىل ذلك فإف اللجنة هتدؼ من 

 .(50)خالؿ إىل عقدىا إىل استقطاب أكرب قدر من العاملُت ادلؤىلُت
بتنظيم حلقات دراسية خصصتها لألكساط الدبلوماسية حبيث نظمت العديد منها كما قامت اللجنة 

 .(51)يف مقر األمم ادلتحدة بنيويورؾ كأخرل للدبلوماسيُت األفارقة يف االرباد اإلفريقي
 .الدولية للصليب األحمر  إصدارات اللجنة: سادسا

تعمل اللجنة على إصدار العديد من الكتب كادلطبوعات كاجملالت كأشرطة الفيديو كالصور ككذا ترمجة 
االتفاقيات إىل اللغات الوطنية للعديد من الدكؿ كنشر ادلعلومات كالقضايا ادلتعلقة بتطبيق كاحًتاـ القانوف 

من ىو اآلخر قضايا كمقاالت كصور الدكيل اإلنساين بصفة عامة عرب موقع اإلنًتنت اخلاص هبا كالذم يتض
كرلالت كتعليقات كأحداث كرلموع األنشطة اليت قامت هبا، كل ىذا هبدؼ نشر الوعي بقواعد ىذا القانوف 

كمبادئ اللجنة كاحلركة الدكلية، كما هتدؼ إىل التعريف باألنشطة اإلنسانية اليت تقـو هبا كاصلازاهتا كظركؼ 
 www.icrc.fr: كيف حالة الكوارث الطبيعية كالبيئية عرب موقعها اإللكًتكينح عملها زمن السلم كالنزاع ادلسل

 .باللغة العربية كغَتىا من ادلواقع اإللكًتكنية للجنة بلغات متعددة www.icrc.org/araباللغة الفرنسية، ك 
ذلك تعمل اللجنة على إصدار تقرير سنوم دبا قامت بو خالؿ سنة كاملة كقد تضمن زيادة على 

 :النتائج التالية 2007كمثاؿ على ذلك تقريرىا السنوم لعاـ 

http://www.icrc.fr/
http://www.icrc.org/ararg
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 .ألف إصدار 235آالؼ فيلم ك 6أصدرت ما يزيد عن  -
عوا على ما مليوف زائر اطل 2,5ما يزيد عن ( شبكة اإلنًتنت)استقبلت اللجنة عرب موقعها اإللكًتكين  -

 .مليوف صفحة يف الشبكة 12,3يقارب 
من األكساط  %8من طالب اجلامعات، ك %47زائر،  5200استقبلت يف مقرىا ما يقارب  -

، كما (52)من العسكريُت %4من ادلنظمات الدكلية كادلنظمات غَت احلكومية، ك %7الدبلوماسية، ك
 2003كالشعوب بإصدار مطبوعة مشًتكة سنة قامت كبالتعاكف مع اللجنة اإلفريقية حلقوؽ اإلنساف 

 .(53)هتدؼ إىل نشر ادلعرفة بقواعد القانوف الدكيل اإلنساين يف األكساط احلكومية كغَت احلكومية
 .المساىمة في عقد المؤتمرات: سابعا

لقد شاركت اللجنة بصفة دائمة يف عقد ادلؤسبرات الدكلية كاإلقليمية ذات العالقة بالقانوف الدكيل 
من خالؿ كذلك  (54)اتفاقيات جنيف اإلنساين هبدؼ تطويره كتأكيده ككذلك سد الثغرات الواردة يف

اعتماد كاقًتاح نصوص جديدة كإقرار العديد من التوصيات من اجل تدعيم كتطوير أحكاـ ىذا القانوف، كما 
ر كازباذ اآلليات الكفيلة لضماف هتدؼ ىذه ادلؤسبرات إىل مناقشة ادلسائل كالقضايا ادلتعلقة خاصة بكيفية اختيا

 .تطبيقو كما تسعى من خالذلا إىل كسب ثقة الدكؿ فيما تقـو بو من أنشطة إنسانية
كما رباكؿ استقطاب كإقناع العديد من الدكؿ اليت مل تنظم كمل تصادؽ بعد على االتفاقيات كذلك 

، كما هتدؼ من خالؿ ىذه ادلؤسبرات عامةبصفة  فمن خالؿ تعريفها بأىم القواعد اليت تضمنها ىذا القانو
، كالعمل على توعية شعوهبا دبا تضمنو ىذا القانوف من (55)إىل تذكَت الدكؿ كحثها على التقييد بالتزاماهتا

محاية كالتزامات، ككمثاؿ على ذلك قامت اللجنة يف ادلؤسبر اإلقليمي األكؿ للربدلانيُت العرب الذم عقد يف 
حبث الدكؿ على إنشاء اللجاف الوطنية ادلشًتكة بُت سلتلف الوزارات  (56)2005دمشق بسوريا يف نوفمرب 

لتنفيذ كنشر القانوف الدكيل اإلنساين ككذا حثها على مواءمة قوانينها الداخلية كقواعد ىذا القانوف كخَت دليل 
 (.1977-1974)كتطوير القانوف الدكيل اإلنساين لعاـ على ذلك ادلؤسبر الدبلوماسي لتأكيد 

كعليو، فإف ىذه ادلؤسبرات الدكلية كاإلقليمية اليت تشارؾ فيها اللجنة تعد كذلك من األساليب اليت 
تتبعها اللجنة للتعريف أكثر هبذا القانوف كذلك من خالؿ تذكَت الدكؿ ادلشاركة فيها بالتزاماهتا كإقناع الدكؿ 

 .لية بأعلية ىذا القانوفاحلاضرة كاليت مل تصادؽ بعد على االتفاقيات الدك
طللص من خالؿ ما سبق ذكره حوؿ دكر اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف رلاؿ نشر القانوف الدكيل 

اإلنساين بأف ذلا دكر فعاؿ جدا حبيث تعترب الرائد األكؿ يف ىذا اجملاؿ كربتل ادلرتبة األكىل حىت قبل الدكؿ 
االلتزاـ بالنشر كىي ادلسئولة عن تنفيذه، كمع ذلك فإف اجلنة  بالرغم من أف ىذه األخَتة ىي من يقع عليها

تسعى عن طريق كظيفة التعزيز إىل تعزيز ادلعرفة بأحكاـ ىذا القانوف عن طريق اختيار أفضل السبل كأصلعها 
قاـ ادلعرفة كنشر الوعي بأحكامو كمبادئها األساسية، كما نالحظ أف اللجنة تركز يف عملية النشر يف املإليصاؿ 

، ليأيت يف الدبلوماسيوفالربدلانيوف، كالقضاة، القادة العسكريوف، شلثلو الوزاراتػ : األكؿ على صناع القرار، كىم
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ادلقاـ الثاين األساتذة كطلبة اجلامعات كتالميذ ادلدارس، كالشباب بصفة عامة كوهنم جيل ادلستقبل كصناع 
 ف ضمن برامج التعليم اخلاصة بكل فئة، ليأيت دكرقراره كذلك من خالؿ إدراج دراسة قواعد ىذا القانو

الصحافيُت كاألطباء كوف ىذه الفئة من أىم الفئات اليت من ادلمكن اللجوء إليها يف حالة قياـ نزاع مسلح 
 .لتقدًن ادلساعدة كالرعاية للضحايا كاليت كثَتا ما تتعرض النتهاكات خطَتة، كأخَتا تأيت عامة الناس

ىا لتحقيق أكرب قدر من ادلعرفة بُت مجيع األكساط فهي تسعى إلقامة عالقات كما أهنا كسعيا من
تعاكف مع الدكؿ أكال، كعالقات تعاكف مع عناصر احلركة الدكلية للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر كغَتىا من 

 .ادلنظمات العاملة يف رلاؿ القانوف الدكيل اإلنساين
 :الخاتمة

كضوع أف نسقط الضوء على الدكر الذم تلعبو اللجنة الدكلية للصليب األمحر لقد حاكلنا من خالؿ ىذا امل   
يف كيفية نشر قواعد كأحكاـ القانوف الدكيل اإلنساين، كىذا عن طريق إتباع رلموعة من األساليب ادلختلفة 

 كشرح اليت مكنت اللجنة الدكلية للصليب األمحر من بسط سيطرهتا على التعريف بالقانوف الدكيل اإلنساين
 . جل آليات تطبيقو يف مجيع ادلناسبات كاألماكن ادلسموح هبا

 :سبثلت فيما يلي النتائجكبناءنا على ما سبق فقد استطعنا أف نرصد رلموعة من        
إف نشر القانوف الدكيل اإلنساين لو دكر جد فعاؿ يف احلد من االنتهاكات اجلسيمة يف زمن النزاعات  /01

ادلسلحة أك على األقل التقليل منها أك التخفيف من ادلعاناة، لكن لتحقيق ذلك البد أكال من توفر اإلرادة 
الوفاء " لتزاـ بتعهداهتا عمال  دببدأالسياسة لدل الدكؿ األطراؼ السامية ادلتعاقدة كأطراؼ النزاع يف اال

، كأف ذبسد ذلك على أرض الواقع من خالؿ ازباذىا لكافة اإلجراءات الكفيلة للتعريف بأحكاـ "بالعهد
. القانوف

اإلنساين، حيث مل تتضمن كل من اتفاقيات  عدـ كجود تعريف دقيق ككاضح دلعٌت نشر القانوف الدكيل /02
اضحا دلعٌت نشر القانوف الدكيل اإلنساين، باستثناء التعريفات الفقهية كالتعريف الىام كجنيف تعريف دقيقا كك

الوارد يف ادلؤسبر الدبلوماسي لتطوير كتأكيد القانوف الدكيل اإلنساين ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة لعاـ 
1974/1977. 

ىي توفر اإلرادة السياسية  اإلنساينتبقى ادلشكلة الرئيسية من أجل تنفيذ كنشر قواعد القانوف الدكيل  /03
للدكؿ، خاصة كأف معظم نصوص ىذا القانوف تنص على شرط موافقة أطراؼ النزاع، كىذا ما يتيح الفرصة 

 .بسبب ىذه احلرية ادلطلقة اأماـ الدكؿ للتحرر من التزاماتو
لبدء فيها من أجل تسهيل يعد أسلوب الًتمجة كادلوائمة من بُت أىم األساليب اليت يتعُت على الدكؿ ا /04

 .عملية النشر
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إف نظاـ إعداد كتكوين عاملُت مؤىلُت، ككذلك مستشارين قانونيُت كقادة عسكريُت كأشخاص مكلفُت  /05
 تالدكيل اإلنساين يعترب يف غاية األعلية دلا ذلم من دكر فعاؿ يف ىذا اجملاؿ خاصة يف زمن النزاعا فبنشر القانو

 .ادلسلحة
ىات ادلساعلة يف نشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين، كاليت من بينها اللجنة الدكلية للصليب إف دكر اجل /06

ا   .  األمحر مازالت زبطو خطوات متباطئة جدن
يعترب أسلوب موائمة قواعد القانوف الدكيل اإلنساين مع الثقافات احمللية الذم تعتمده اللجنة الدكلية  /07

للصليب األمحر من بُت أىم أساليب النشر دلا لو من دكر يف التوعية كالتأثَت على سلوؾ اجملتمعات اليت 
 .تعددت فيا الديانات كالعادات كالتقاليد كسبيزىا بطابع العصبية

نراىا ضركرية يف رلاؿ دكر اللجنة الدكلية  التوصياتأك  االقتراحاتىذا كقد حاكلنا أف نقدـ رلموعة من    
 :للصليب األمحر من أجل نشر أحكاـ كقواعد القانوف الدكيل اإلنساين تتمثل فيما يلي

 .األكساط البد أكال من العمل كالًتكيز على نشر ثقافة السلم كاإلنسانية كالرمحة بُت مجيع /01
ق أك رضركرة إدخاؿ مجلة من التعديالت اجلديدة على نصوص القانوف الدكيل اإلنساين ادلتعلقة بنش /02

 :اعتماد نصوص قانونية جديدة تتضمن ما يلي
 اعتماد دالئل : إدراج أساليب جديدة تكوف كفيلة بنشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين، كاليت منها

اإلعالـ، رجاؿ الدين كدكر العبادة، عقد الدكرات التدريبية كالتكوينية، كىذا كقوانُت عسكرية، كسائل 
 .دبشاركة اللجنة الدكلية للصليب األمحر

  اعتماد نص قانوين كاضح غليز للجنة الدكلية للصليب األمحر بنشر قواعد القانوف الدكيل اإلنساين يف
ير دكيل، كىذا دكف أم قيد أك شرط كل كقت، كمهما كانت طبيعة النزاع سواء أكاف دكليا أك غ

خاصة منها موافقة أطراؼ النزاع، كىذا ألف طبيعة عملها إنساين زلض ال ػلتاج إىل شركط من أجل 
 .تأديتو

البد من الًتكيز يف عمليات النشر، كبشكل خاص على القوات العسكرية دبختلف زبصصاهتا، كذلك  /03
 .ة كالتدريبية على كيفية تطبيق أحكاـ ىذا القانوف يف ادليدافمن خالؿ تنظيم العديد من احللقات الدراسي

تسهيل عمل اللجنة الدكلية للصليب األمحر كإقامة عالقات تعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كقسم اخلدمات  /04
 .استشارية، كأف تعمل مجيع الدكؿ على إشراكها يف سلتلف األنشطة اليت تقـو هبا من أجل تنفيذ التزاماهتا

على اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف إطار إعداد كتكوين متطوعُت لتقدًن اإلسعافات األكلية أف تعمل  /05
طواؿ السنة، كلتحقيق ذلك البد من  ةعلى تعريفهم بذا القانوف، كالقياـ بتنظيم دكرات تكوينية بصفة مستمر

 .استقطاب العديد من ادلشاركُت خاصة منهم الشباب
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ب جديد مبتكر ؽلكن أف تقـو بو اللجنة الدكلية للصليب األمحر ؽلثل يف إصدار التقوًن ىناؾ أسلو /06
ربمل شارة الصليب األمحر، كيف أسفلها تعريف للقانوف الدكيل اإلنساين، ( les calendrier)الشهرم 

ة من قواعد أك أف تكوف ىذه التقوؽلات الشهرية يف شكل أكاؽ بعدد أياـ السنة، حبيث تتضمن كل كرقة قاعد
   .ىذا القانوف مع الشرح

السماح للجنة الدكلية للصليب األمحر بتقدًن ادلساعدة يف رلاؿ تدريب كتعليم القوات ادلسلحة على  /07
ضركرة احًتاـ كتطبيق ىذا القانوف، ككذلك على كيفية تقدًن اإلسعافات األكلية للضحايا حىت كإف كانوا من 

مطبوعات تتضمن ىذه  دعداكطبيعة عملها، كذلك من خالؿ إالعدك، كتعريفهم جبميع الشارات ادلميزة 
 .الشارات كمعانيها كاحلماية اليت تقررىا

تعميم مشركع استكشاؼ القانوف الدكيل اإلنساين الذم بادرت اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف كافة  /08
ادلؤسسات الًتبوية  كعرب كامل الًتاب الوطٍت، كبررلة مسابقات للتالميذ حوؿ أحسن عرض للتعريف بأىم ما 

ضمنو ىذا القانوف من محاية كالتزامات غلب التقيد با يف زمن النزاعات ادلسلحة لضماف سالمتهم أك سالمة ت
 .ادلمتلكات الثقافية، كغَتىا من ادلواضيع

مع اللجنة الدكلية للصليب األمحر كبعثاهتا اإلقليمية لالستفادة من خدماهتا يف ىذا رلاؿ  فضركرة التعاك /09
 .القانوف الدكيل اإلنسايننشر أحكاـ كمبادئ 
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