
 جهود المنظمات الدولية في نشر و تعزيز القانون الدولي اإلنساني
 

 .بن عياد جليلة :  االسم واللقب

 (.ب)أستاذة محاضرة : لوظيفةا

 .الدكتوراه: الدرجة العلمية

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس: مؤسسة العمل

 
 

 ملخص المداخلة
 

القانون الدولي اإلنساني هو عبارة عن مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى 
معاهدات أو أعراف و المخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة اإلنسانية الناجمة 

 .مباشرة عن المنازعات المسمحة الدولية أو غير الدولية

شخاص الذين يعانون من ويالت إن الهدف األساسي لمقانون الدولي اإلنساني هو حماية األ
 .الحرب 

 :لذلك نطرح اإلشكالية اآلتية 

 ماهو دور المنظمات الدولية في نشر و تعزيز القانون الدولي اإلنساني ؟

 :لإلجابة عمى اإلشكالية سنقوم بتقسيم البحث إلى مبحثين

نتناول في المبحث األول دور األمم المتحدة  و أجهزتها كمنظمة حكومية في تطبيق  
 .القانون الدولي اإلنساني 

و نتناول بالمبحث الثاني دور المجنة الدولية لمصميب األحمر كأحد المنظمات الدولية لما لها 
 .  من دور في تطبيق القانون الدولي اإلنساني خالل السمم و الحرب 

:ة مقدم  

يعترب القانوف الدويل اإلنساين أىم جزء يف قانوف النزاعات ادلسلحة ، قواعده موجودة ، و يتسع مداه باستمرار    
، و لكن ما يعوز ىذا القانوف حقا ىو رغبة اجملتمع الدويل يف احًتاـ تلك القواعد ، و إف رلرد وضع ىذه القواعد 



من يكونوف على علم هبا و من مث فسوؼ يبذلوف اجلهد سيكوف ىناؾ : يضفي عليها قيمة مزدوجة أوال 
.أهنم مل يفعلوا ذلك فستكوف على األقل ىناؾ قاعدة صلبة إلدانتهم : الحًتامها ثانيا   

إف القانوف الدويل اإلنساين يشمل قواعد القانوف الدويل اليت تستهدؼ يف حاالت النزاع ادلسلح محاية    
األشخاص الذين يعانوف ويبلت ىذا النزاع ، و كذا محاية ادلباين و ادلمتلكات اليت ليس ذلا عبلقة مباشرة 

ربد من استخداـ العنف غَت ادلربر أثناء  بالعمليات العسكرية ، كما أنو يشمل أيضا ادلبادئ و القواعد اليت
.النزاعات ادلسلحة   

فقد دعمت األمم ادلتحدة قانوين جنيف و الىاي بعدد من اإلتفاقيات و اإلعبلنات الدولية و القرارات    
الصادرة عن اجلمعية العامة و رللس األمن سواء دبناسبة نزاعات مسلحة قائمة أو ربسبا دلستقبل وقوع نزاعات 

.حلة مس  

فما ىو دور ادلنظمات الدولية يف نشر و تعزيز القانوف الدويل اإلنساين ؟ 

لئلجابة على اإلشكالية سنقـو بتقسيم البحث إىل مبحثُت نتناوؿ يف ادلبحث األوؿ دور األمم ادلتحدة  و أجهزهتا 
. كمنظمة حكومية يف تطبيق القانوف الدويل اإلنساين 

اللجنة الدولية للصليب األمحر كأحد ادلنظمات الدولية دلا ذلا من دور يف تطبيق و نتناوؿ بادلبحث الثاين دور 
.   القانوف الدويل اإلنساين خبلؿ السلم و احلرب 

 المبحث األول

المتحدة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني األممدور هيئة    

ىزة التنفيذية لؤلمم ادلتحدة دور ىاـ يف إف اختصاص األمم ادلتحدة ىو حفظ السلم و األمن الدوليُت ، إف لؤلج 
اجلمعية : من ادليثاؽ ىي 7/1تطبيق القانوف الدويل اإلنساين ، و ىذه األجهزة الرئيسية للمنظمة وفقا للمادة 

من  2العامة ، رللس األمن ، اجمللس االقتصادي ، رللس الوصاية و زلكمة العدؿ الدولية و قد نصت الفقرة 
 20واز إنشاء ما يلـز من أجهزة أخرى إف تطلب األمر و استنادا على ذلك ففي هناية القرف ادلادة أعبله على ج

سبكن اجملتمع الدويل من التوصل إىل صيغة مقبولة لنظاـ أساس احملكمة اجلنائية الدولية ، لتسهم إىل جانب التدابَت 



األمن اجلماعي الدويل ككل و مكافحة و اآلليات األخرى على ادلستويُت الدويل و الداخلي يف تلبية متطلبات 
. اجلردية الدولية و حفظ استقرار األمن الدويل   

 المطلب األول

دور الجمعية العامة لألمم المتحدة   

مؤيدا دلا ازبذه ادلؤسبر الثاين عشر للصليب األمحر  1965لقد أصدرت اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة قرارا سنة    
:والذي أرسى ثبلث مبادئ ىامة  ىي 1965سنة  واذلبلؿ األمحر يف فيينا  

 .ػ إف حق أطراؼ النزاع يف استخداـ وسائل إحلاؽ الضرر بالعدو ليس حقا مطلقا 1

 .ػ إف شن ىجمات تستهدؼ السكاف ادلدنيُت بصفتهم أمر زلضور 2

فئة السكاف ػ أنو جيب التمييز يف مجيع األوقات بُت فئة األشخاص الذين يشًتكوف يف األعماؿ العدائية و  3
 .ادلدنيُت 

: كما ازبذت اجلمعية العامة سلسلة من القرارات تقضي دبا يلي فيما خيص القانوف الدويل اإلنساين 

أف حقوؽ اإلنساف األساسية ادلقبولة يف القانوف الدويل ادلنصوص عليها يف الصكوؾ الدولية تظل مطبقة  -1
 .يف حاالت النزاع ادلسلح 

الوطنية وادلناضلُت يف سبيل احلرية جيب أف يعاملوا يف حالة القبض عليهم معاملة أف أفراد حركات ادلقاومة  -2
 .أسرى احلرب

 .إدانة قصف السكاف ادلدنيُت بالقنابل و كذا استخداـ األسلحة الكيماوية و البكًتولوجية -3

قضوا وجوب إعادة أسرى احلرب ادلصابُت جبراح و أمراض خطَتة إىل وطنهم وإعادة أسرى احلرب الذين  -4
 .فًتة طويلة يف األسر إىل وطنهم أو إيداعهم معتقبل يف بلد زلايد

معاملة مجيع األشخاص الذين يتمتعوف حبماية اتفاقية جنيف الثالثة معاملة إنسانية، وقياـ دولة حامية أو  -5
 .منظمة إنسانية ،كاللجنة الدولية للصليب األمحر بعمليات تفتيش منظمة ألماكن اإلحتجاز



القياـ بعمليات عسكرية ضد ادلساكن وادلبلجئ وادلناطق ادلخصصة للمستشفيات وغَتىا من عدـ جواز  -6
ادلرافق اليت يستخدمو اادلدنيوف، وعدـ جواز القياـ بعمليات إنتقامية ضد السكاف ادلدنُت أو ترحيلهم 

 .بالقوة أو اإلكراه أو اإلعتداء بأي شكل آخر على سبلمتهم

لسكاف ادلدنيُت أمر يتفق مع ميثاؽ األمم ادلتحدة و اإلعبلف العادلي حلقوؽ إف تقدمي اإلغاثة الدولية ؿ -7
 .اإلنساف ،وغَته من الصكوؾ الدولية حلقوؽ اإلنساف

وقد أنشأت اجلمعية العامة العديد من ىيئات رقابة احًتاـ حقوؽ اإلنساف ضمن نصوص اإلتفاقيات الدولية 
. 1اليت أعدهتا وأصدرهتا و وافقت عليها الدوؿ 

كما أنشأت جلانا فرعية تابعة ذلا مباشرة تتوىل من خبلذلا وبواسطتها مراقبة تنفيذ بنود حقوؽ اإلنساف  
:  والشعوب، ومنها

وزبتص بإعداد  1947لسنة  174رقم  قرار اجلمعية العامة دبقتضى  إنشائها مت :جلنة القانوف الدويل 
بقصد تعزيز التطور  عد القانوف الدويل و ذلكمشروعات إتفاقيات بشأف ادلوضوعات اليت مل ينظمها ب

 . 2التدرجي للقانوف الدويل وتدوينو

.                                                     اللجنة اخلاصة ادلعنية بالتحقيق يف ادلمارسات اإلسرائلية اليت سبس حقوؽ اإلنساف لسكاف االراضي احملتلة  

. 3فصل العنصري اللجنة اخلاصة دلناىضة اؿ -

كماحرصت اجلمعية العامة منذ أوؿ دورة ذلا على ضرورة إنشاء مجعيات وطنية تابعة للصليب االمحر و اذلبلؿ 
قرار خاص حبماية النساء و االطفاؿ أثناء النزاعات ادلسلحة وشددت  14/12/1974األمحر ،وأصدرت يف 

االت، تلتها بعد ذلك عدة قرارات متعلقة بتقدمي فيو  على ضرورة اإلمتناع عن التعرض للمدنيُت يف ىذه احل
. ادلساعدات
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يتضمن ادلبادئ اليت أطلق عليها  14/12/1990مؤرخ يف  45/11لقد اعتمدت اجلمعية العامة قرارا رقمو 
. أو األسرى" ادلعتقلُت" ادلبادئ األساسية دلعاملة 

نشر القانوف الدويل اإلنساين وإجراءات  و صلد أف اللجنة العامة نصت يف الكثَت من قراراهتا على ضرورة
أهنا  11/12/1996الصادر يف   95تطبيق ذلك على ضلو ما قررتو اإلتفاقيات ،وأعلنت دبقتضى قرارىا رقم 

. تؤكد مبادئ القانوف الدويل ادلعًتؼ هبا يف الئحة زلكمة نورمبورغ يف احلكم الصادر عن ىذه احملكمة 

إتفاقية بشأف عدـ قابلية جرائم احلرب واجلرائم ضد  26/11/1968كما اعتمدت اجلمعية العامة يف 
. اإلنسانية للتقادـ

كاف موضوع القنبلة الذرية أحد ادلوضوعات اليت احتلت موقعا على صدارة جدوؿ أعماؿ األمم ادلتحدة منذ 
الصادر يف   1قرار  األياـ األوىل لقيامها ،و قد نص أوؿ قرار تعتمده اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة و ىو اؿ

،على إنشاء جلنة للطاقة الذرية يكوف من ضمن مهامها طرح مقًتحات الستبعاد  1946جانفي  24
. األسلحة الذرية من األسلحة ادلوجودة لدى الدوؿ

 زلكمات عن سبخضت اليت ادلبادئ 95قرارىا  يف ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية أكدت 1946عاـ  يف
 مبادئ عاـ بوجو بوصفها الصادر عنها، احلكم يف صياغتها احملكمة بو أعادت الذي النحو على نوربورغ
 قد الوقت بأف اعتقادىا عن نفسو القرار يف العامة اجلمعية أعربت ،كذلك الدويل القانوف يف ادلفعوؿ سارية
 مدونة مشروع بإعداد الدويل القانوف جلنة ، وأمرت الدويل اجلنائي للقانوف مدونة إعداد يف للشروع حاف

. وأمنها البشرية سلم ضد ادلوجهة للجرائم

األسلحة النووية  استعماؿ  على تركز الذي 1635القرار  1961نوفمرب  24 يف  العامة اجلمعية اعتمدت
الذي  1968ربديدا وأعلن القرار أف مثل ىذا اإلستعماؿ سيكوف مفتقرا إىل ادلشروعية  سباما، وكاف عاـ 

.  إلنساف وإيذانا ببداية إىتماـ أوسع مدى و اكثر فاعلية بالقانوف الدويل اإلنساينأعلن عاما حلقوؽ ا

المطلب الثاني 

دور مجلس األمن 



من ادلسلم بو أف رللس األمن ىو اجلهاز األكثر فعالية داخل األمم ادلتحدة و ردبا يعود ذلك دلا منح لو من 
تشكيلو وإجراءات التصويت داخلو ما دينح قراراتو  اختصاصات وسلطات وفقا للميثاؽ االشلي باإلضافة إىل

،  وعلى الرغم من توافق قراراتو مع  4قوة إضافية متمثلة يف اإلرادة اجلماعية للدوؿ الكربى داخل ادلنظمة
رغبات ومصاحل ىذه القوى إال أنو استطاع أف يسهم يف تطبيق القانوف الدويل اإلنساين حيث أكد رللس 

ردة يف إتفاقيات جنيف لسنة األمن يف قراراتو على وجوب اإللتزاـ بقواعد القانوف الدويل اإلنساين الوا
1949. 

از ىاـ دلراقبة و إلحًتاـ و تطبيق العقوبات اخلاصة بإنتهاكات القانوف قاـ رللس األمن كذلك بوضع جو
، وىو جهاز خيتص دبتابعة كيفية تطبيق العقوبات على الدوؿ "جلنة العقوبات"الدويل اإلنساين وادلتمثل يف 

. ادلنتهكة لقواعد القانوف الدويل اإلنساين

 1315كمة خاصة بسراليوف وىو القرار رقمكذلك نذكر القرار الصادر عن رللس األمن حوؿ إنشاء مح
، وقرار رللس االمن اخلاص بإحالة ملف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية وىو 14/08/2000الصادر يف 

. 31/03/2005الصادر يف  1593رقم  القرار

س األمن أخذت التغَتات يف ادلناخ السياسي تفضي بالتدريج إىل موقف أكثر فعالية وخباصة من جانب رلل
،فقد بدأ اجمللس دبقتضى الصبلحيات اليت يسندىا  إليو ميثاؽ األمم ادلتحدة يف إدانة أوضاع اإلنتهاكات 
اجلسيمة حلقوؽ اإلنساف وللقانوف اإلنساين ومن البلفت للنظر اف اجمللس ، سواء يف قراراتو أو يف البيانات 

الدولية والداخلية ،بل يكتفي دبجرد اإلشارة إىل  الصادرة عن رئاستو ال يفرؽ عادة بُت النزاعات ادلسلحة
قواعد القانوف اإلنساين دوف أي ربديد ،وإف كاف ذلك قد تضمن يف كثَت من األحياف إشارة خاصة إىل 

. وجوب إحًتاـ السكاف ادلدنيُت ومحايتهم 

القانوف الدويل اإلنساين ونذكر أخَتا  تعليمة األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة بشأف التزاـ قوات األمم ادلتحدة ب
ومل تكتف ىذه النشرة دبجرد تقرير سرياف إتفاقيات  1990أوت  12،دخلت ىذه التعليمة حيز النفاذ يف 

جنيف األربع والربوتوكولُت اإلضافيُت و إتفاقية األسلحة على قوات األمم ادلتحدة وإمنا تورد أيضا مبادئ 
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ف موضوعات من قبيل محاية السكاف ادلدنيُت و وسائل توجيهية مفصلة مستمدة من تلك ادلعاىدات بشأ
. القتاؿ و أساليبو

المطلب الثالث 

دور الهياكل األخرى 

:  ػػػػػ دور زلكمة العدؿ الدولية يف تطبيق القانوف الدويل اإلنساين 1

قيم اجملتمع زلكمة العدؿ الدولية بوصفها اذليئة القضائية األساسية للقانوف الدويل العاـ تسهم يف فهم  إف
الدويل األساسية، فقد أسهمت ىذه احملكمة يف ربديد اإلطار القانوين للقانوف الدويل اإلنساين ،وذلك 

بادلساعدة من خبلؿ أرائها اإلستشارية غالبا على توضيح و تفسَت قواعده و ىذا يسهم ال زلالة يف تطبيقها 
. تطبيقا سليما

إختارت و أوضحت و حددت ادلبادئ األساسية للقانوف الدويل  ويتمثل اإلسهاـ الرئيسي للمحكمة يف أهنا
قانونية التهديد باألسلحة النووية أو " حوؿ 1996اإلنساين ،حيث جاء يف رأيها اإلستشاري لعاـ  

". إستخدامها 

ايل حيظر أف مبدأ التمييز بُت ادلقاتلُت و غَت ادلقاتلُت يهدؼ إىل محاية ادلدنيُت و األعياف ادلدنية و أنو بالت 
. كل استخداـ لؤلسلحة ال  يقـو على أساس ىذا التمييز

و أكدت يف نفس ادلسألة على مبدأ حضر إستخداـ األسلحة اليت تسبب إصابات بالغة أو آالما ال مربر ذلا  
". لآلالـ اليت ال مربر ذلا" ، وحاولت زلكمة العدؿ الدولية من خبلؿ ىذا الرأي اإلستشاري إعطاء تعريف  

 51قضت احملكمة باإلمجاع بأف التهديد أو استخداـ القوة باللجوء لؤلسلحة النووية الذي خيالف ادلادة  وقد
يعترب غَت قانوين ، و جيب أف يتمشى التهديد أو استخداـ األسلحة النووية دبتطلبات القانوف الدويل ادلطبق يف 

صة و اف ادلبدأين األساسيُت بالقانوف الدويل الصراع ادلسلح خاصة مبادئ القانوف الدويل اإلنساين و ذلك خا
عدـ شرعية األسلحة اليت تسبب ضررا غَت سبييزي ضد _ اإلنساين القاببلت للتطبيق على الصراع ادلسلح 



مها أكثر النصوص القانونية ارتباطا _ ادلدنيُت و عدـ شرعية األسلحة اليت تزيد معاناة غَت البلزمة للمحاربُت 
.  5بذلك مباشرة 

:  ػػػػ دور اجمللس االقتصادي و االجتماعي 2

ضيقة نوعا ما يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف و القانوف الدويل  اختصاصات واالجتماعي االقتصادييباشر اجمللس 
اإلنساين ولعل أىم ما قاـ بو ىذا اجمللس ىو العمل على إنشاء جلنة حقوؽ اإلنساف يف جنوب إفريقيا والذي 

هبدؼ التحقيق يف اإلنتهاكات اخلاصة بتعذيب السجناء و ادلعتقلُت  1967ىا عاـ صدر قرار اللجنة بإنشائ
. و احملتجزين 

ويف خصوص فلسطُت ، فقد سجلت اللجنة اخلاصة اليت شكلتها جلنة األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف 
الشعب الفلسطيٍت  للتحقيق يف أوضاع حقوؽ اإلنساف يف االراضي العربية احملتلة ويف اإلنتهاكات ادلرتكبة ضد

يف ىذه االقاليم إدانتها لتصرفات سلطات اإلحتبلؿ ،ومل تًتدد يف اإلستناد يف ذلك إىل نصوص إتفاقيات 
لتحديد إلتزامات إسرائيل و مسؤولياهتا الدولية طبقا ألحكاـ القانوف الدويل  1949جنيف األربعة لعاـ 

. ئيل جبرائم احلرباإلنساين و وصل األمر إىل وصف التقرير لتصرفات إسرا

: عملت اللجنة بالنظاـ ادلقرر اخلاص  يف عدة رلاالت من بينها 

. ادلقرر اخلاص حلاالت اإلعداـ غَت القانوين و االزىاؽ التعسفي لؤلرواح _  

. ادلقرر اخلاص حلاالت التعذيب _ 

. ادلقرر اخلاص حلاالت النزوح اجلماعي لؤلفراد_ 

، ليحل زللها رللس حقوؽ اإلنساف الذي مت إنشاؤه 2006ولقد مت إلغاء جلنة حقوؽ اإلنساف رمسيا يف سنة 
دولة  47و يتشكل ىذا اجمللس من  2006مارس  15الصادر يف  60/251دبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

إباف النزاعات ادلسلحة و  و الذي خيتص بدراسة كافة حاالت إنتهاكات حقوؽ اإلنساف سواء أثناء السلم أو
يرفع تقاريره للجمعية العامة اليت يتبعها ، و من األمثلة اليت نشهدىا على الساحة الدولية يف اآلونة األخَتة 

للجنة مكونة  2009جانفي  12حوؿ نشاط رللس حقوؽ اإلنساف ،تكليفو دبوجب القرار الصادر عنو يف 
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يت قاـ هبا اإلحتبلؿ اإلسرائيلي خبلؿ عدوانو على غزة هناية من أربعة أشخاص للتحقيق يف اإلنتهاكات اؿ
. 2009وبداية جانفي  2008ديسمرب 

:  ػػػػػ دور احملكمة اجلنائية الدولية يف تطبيق القانوف الدويل اإلنساين 3

ساد  بعد فًتة قصَتة من إنشاء زلكمة يوغوسبلفيا ،اغتنمت جلنة القانوف الدويل ادلناخ السياسي ادلبلئم الذي
حينذاؾ ،فاستطاعت أف تنجز يف النهاية عملها يف إعداد نظاـ سياسي حملكمة جنائية دولية و ىو عمل 

قدمت مشروع النظاـ  1994كانت قد شرعت فيو منذ السنوات الباكرة يف حياة األمم ادلتحدة ، و يف عاـ 
نة إلعداد نص حيضا بقبوؿ واسع األساسي إىل اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة اليت قامت بدورىا بتشكيل جل

إىل  1996النطاؽ لعرضها على مؤسبر دبلوماسي و عقدت ىذه اللجنة سلسلة من الدورات خبلؿ الفًتة من
و على ذلك قررت اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية و اخلمسُت الدعوة دلؤسبر دبلوماسي يعقد يف روما  1998

اعتمد ادلؤسبر  1998جويلية  17شاء زلكمة جنائية دولية و يف الصلاز صياغة و اعتماد اتفاقية بشأف اف
،و بتفحص النظاـ 2002جويلية   01النظاـ األساسي للمحكمة مث دخل ىذا النظاـ حيز النفاذ يف  

. األساسي للمحكمة ادلذكورة صلد أهنا تساىم يف تطبيق القانوف الدويل اإلنساين بطريقة أو بأخرى

قع يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين يشتمل عنصري الوقاية و الردع ،وذلك بتحذير كل أما ما تقـو بو يف الوا
: من تسوؿ لو نفسو القياـ بإنتهاكات يف حق البشرية ، و نذكر بعض األمثلة عن ذلك 

و  قياـ احملكمة دبوجب إحالة من رللس األمن بفتح ربقيق واسع النطاؽ يف اجلرائم الدولية ادلرتكبة يف السوداف
خصوصا يف إقليم دارفور ، مث و بعد اإلنتهاء و من التحقيق و صدور تقرير بذلك صدرت مذكرة توقيف ضد 

. الرئيس السوداين لكن طبعا مع عدـ إلغاء تأثَتات التداعيات السياسية يف ذلك

 ارتكبت يف كذلك النظر يف جرائم احلرب اليت اقًتفتها اليد الصهيونية يف حق الفلسطينيُت و خاصة تلك اليت
. 2009قطاع غزة يف مطلع سنة 

 

 

 



المبحث الثاني  

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر  

ظهرت ادلنظمات غَت احلكومية منذ أواخر القرف التاسع عشر و بداية القرف العشرين ، حيث ظهرت   أوال 
ت خبلؿ العقود األخَتة يف تفعيل يف أوروبا مث أمريكا الشمالية ، وقد ساىم التطور السريع للتبادؿ و االتصاال

دور ىذه ادلنظمات ، كما أف بروز النظاـ الدويل اجلديد أحادي القطبية ذي الطابع الرأمسايل و الذي صلم عنو 
إهنيار ادلعسكر الشيوعي و ظهور العودلة أدى إىل توسيع نشاط ىذه ادلنظمات و نظرا لتنوع نشاطاهتا و 

ولية غَت احلكومية إصلازات كبَتة يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين السيما أىدافها فقد حققت ادلنظمات الد
. التخفيف من معاناة اإلنسانية ، منها اللجنة الدولية للصليب األمحر

المطلب األول  

التعريف باللجنة الدولية للصليب األحمر و مركزها القانوني  

و على جانب كبَت من األمهية يف توفَت احلماية ادلباشرة تقـو اللجنة الدولية للصليب األمحر بدور متفرد،    
. 6حلقوؽ اإلنساف أثناء الظروؼ االستثنائية، و حيثما وجدت يف أي مكاف مػػن العامل 

يف " ىنري دوناف" يعود الفضل يف نشأة ادلنظمات الدولية للصليب األمحر على إصرار مواطن سويسري
يف مشاؿ إيطاليا ، حيث اشتبك اجليشاف النمساوي و الفرنسي دبنطقة سولفرينو وىي تقع  24/07/1859

يف معركة ضارية وبعد ستة عشر ساعة من القتاؿ بقيت أرض ادلعركة تعج بالقتلى و اجلرحى و يف مساء اليـو 
نفسو وصل ىنري دوناف إىل ادلنطقة يف رحلة عمل و ىناؾ أفزعو رؤية آالؼ اجلنود من اجليشُت قد تركوا 

ب نقص الرعاية الطبية فدعا دوناف السكاف احملليُت طالبا منهم مساعدتو على رعاية اجلرحى ملحا يعانوف بسب
" على واجب العناية باجلنود اجلرحى من كبل اجلانبُت على حد سواء ،وعند عودتو إىل سويسرا نشر كتاب 

: الذي وجو فيو ندائُت" تذكار سولفرينو

يف وقت السلم تظم شلرضُت و شلرضات مستعدين لرعاية اجلرحى يف يدعوا إىل تشكيل مجعيات إغاثة : األوؿ
. وقت احلرب
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يدعو فيو إىل االعًتاؼ بأولئك ادلتطوعُت الذين يتعُت عليهم مساعدة اخلدمات الطبية التابعة للجيش : الثاين
. و محايتهم دبوجب إتفاؽ طيب

أعضاء  5مكونة من " العامة مجعية جنيف للمنفعة" شكلت مجعية خَتية عرفت باسم 1863ويف عاـ 
لبحث إمكانية ربويل أفكار دوناف إىل الواقع أنشأت بعدىا اللجنة الدولية إلغاثة اجلرحى اليت ضمت 

غوستاؼ موانيو ،غيـو دوفور، لوي أبيا ويتودور مونور فضبل عن دوناف نفسو، اليت أصبحت فيما بعد اللجنة 
. الدولية للصليب األمحر

 16رع مؤسسوىا اخلمسة يف ربويل أفكار دوناف إىل الواقع وتلبية لدعوة منهم أوفرت بعد تأسيس اللجنة ش
وكاف ذلك  26/10/1863مجعيات إنسانية شلثلُت ذلا إىل ادلؤسبر الدويل الذي إفتتح يف جنيف يف  4دولة و 

العلم  شارة الصليب األمحر على خلفية بيضاء وىي مقلوب –ادلؤسبر ىو الذي إعتمد الشارة ادلميزة 
لتكوف عبلمة شليزة جلمعيات إسعاؼ اجلنود ادلصابُت فهي مل تكن رلرد محاية للجرحى يف  –السويسري 

فهي وسيلة إلثبات ىوية األعياف كالوحدات و وسائل )ميداف القتاؿ بل محاية للذين يقوموف بإسعافهم أيضا 
(. النقل الطيب

ف و نشر ادلبادئ األساسية للجنة و اليت تتمثل يف تسعى اللجنة الدولية طبقا لنظامها األساسي إىل صو
: ادلبادئ التالية

مبدأ اإلنسانية ػػ مبدأ عدـ التحيزػػ مبدأ احلياد ػػ مبدأ اإلستقبلؿ ػػ اخلدمة التطوعية   

. مبدأ الوحدة ػػ مبدأ العادلية 

فهي منظمة دولية غَت تتمتع اللجنة الدولية للصليب األمحر بوضع قانوين من حيث طبيعتها و تشكيلها 
. حكومية ، زلايدة ،غَت متحيزة ومستقلة 

فاللجنة الدولية للصليب األمحر ذلا طبيعة أو مركز قانوين خاص، وقد تشكلت يف البداية كجمعية خاصة 
وفقا للقانوف ادلدين السويسري ،فلم يكن وجودىا نتيجة تفويض من احلكومة ، ومع ذلك فإف وظائفها 

تتمثل بصفة أساسية يف توفَت احلماية  و ادلساعدة لضحايا النزاعات ادلسلحة ،قد  وأنشطتها و اليت
حددت بتكليف من احلماية الدولية و ذلك دبوجب إتفاقيات جنيف األربعة و بروتوكوليها اإلضافيُت 

امل وىي اليت يشكل يف رلموعها أساس القانوف الدويل اإلنساين و تعد من أكثر ادلعاىدات تصديقا يف الع



، و بسبب ىذا الوضع اخلاص ديكن القوؿ بأف اللجنة الدولية للصليب األمحر تتمتع بالشخصية القانونية 
. الدولية على غرار ادلنظمات الدولية احلكومية على الرغم من أهنا منظمة غَت حكومية

ونات احلركة اللجنة الدولية للصليب األمحر مستقلة عن التبعية ألية دولة و مع ذلك فإهنا إحدى مك
الدولية للصليب األمحر و اذلبلؿ األمحر ،اليت تشارؾ الدوؿ يف مؤسبرىا الدويل كياهنا اإلنساين يف ربديد 

السلطة القانونية للجنة الدولية للصليب األمحر لتقدمي خدمات أو التدخل على وجو آخر يف النزاع 
. ادلسلح

قواعد إجراءات و أدلة احملكمة اجلنائية الدولية اليت الوضع القانوين للجنة الدولية معًتؼ بو ضمنيا يف 
تضع أساس اإلعًتاؼ بإستثناء اللجنة الدولية للصليب األمحر من اإلدالء بشهادة نظرا للوالية الدولية 

. ادلمنوحة ذلا دبوجب القانوف الدويل اإلنساين
ربتفظ اللجنة بعبلقات  تتعامل دوؿ كثَتة مع اللجنة كما تتعامل معها ادلنظمات احلكومية و   -

. دبلوماسية مع الدوؿ و ادلنظمات الدولية ،و التعامل على مستوى التنسيق و ليس التبعية
تتمتع اللجنة بالشخصية القانونية الدولية فعلى الرغم من أهنا تعترب منظمة دولية غَت حكومية إال أهنا تعد 

من خبلؿ سلوؾ الدوؿ يف إعداد و صياغة  من بُت ادلخاطبُت بأحكاـ القانوف الدويل ، و يتضح ذلك
القانوف الدويل اإلنساين ،بل يرجع إليها الفضل الكبَت يف الوصوؿ إىل إعداد قرار إتفاقيات جنيف األربعة 

. 1977و بروتوكوليها اإلضافيُت لعاـ  1949لعاـ 
و السند الذي  و الربوتوكوالت اإلضافية ادللحقة هبا ىي ادلصدر 1949تعترب اتفاقيات جنيف لسنة 

تستقي منو اللجنة الدولية للصليب األمحر مفردات محايتها حلقوؽ اإلنساف سواء يف حاالت النزاع ادلسلح 
.  7الدويل أو غَت الدويل

تسعى اللجنة من خبلؿ األنشطة العملية اليت تضطلع هبا لتجنيب ضحايا النزاعات ادلخاطر و اآلالـ أو 
قد يكونوف عرضة ذلا ، و إمدادىم بادلساعدات الطبية و الغذائية و  أنواع سوء استخداـ السلطة اليت

ادلادية لضحايا النزاع ، أماـ مسؤولياهتم و واجباهتم ضلو السكاف ادلدنيُت و األسرى و ادلقاتلُت اجلرحى و 
. ادلرضى مع إعطاء األولوية الحًتاـ سبلمتهم البدنية وكرامتهم

مستقل تطرح اللجنة الدولية توصيات على السلطات بشأف التدابَت  وبعد دراسة الوضع ادليداين على ضلو
ادللموسة الوقائية الكفيلة بتحسُت وضع السكاف ادلتضررين ، يف حُت تتخذ اللجنة الدولية للصليب االمحر 
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من جانبها تدابَت تستجيب هبا لئلحتياجات الضرورية وذلك بقيامها بدور عبلجي يف حالة اإلعتداء على 
كات ادلدنية مثل إصبلح منشآت التزويد بادلياه ، و توفَت الغذاء وادلياه وادلساعدة الطبية للمدنيُت و ادلمتل

احملرومُت و كذلك زيارة أسرى احلرب و ادلدنيُت و البحث على ادلفقودين و نقل الرسائل بُت أبناء األسر 
. اليت شردىا النزاع و إعادة الروابط األسرية

ة أيضا بإسباغ احلماية الدولية ادلباشرة يف النزاعات ادلسلحة غَت الدولية احلرب األىلية تتدخل اللجنة الدويل
جيوز ذليئة إنسانية غَت " واليت تقضي بأنو 1949إستثناء النص ادلادة الثالثة ادلشًتكة من إتفاقية جنيف 

. "متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب االمحر، أف تعرض خدماهتا على أطراؼ النزاع
كقاعدة عامة زبتص اللجنة الدولية حبماية ضحايا النزاعات ادلسلحة أساسا و ذلك دبوجب ادلادة الثالثة 

من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ على ضرورة  81ادلشًتكة من إتفاقيات جنيف األربعة،كما تنص ادلادة 
من الربوتوكوؿ  18إىل ادلادة  منحها كافة التسهيبلت لتمكينها من أداء كافة ادلهاـ ادلسندة إليها،إضافة

. اإلضايف الثاين اليت ذبيز للمنظمات غَت احلكومية بتقدمي الغوث وادلساعدة لصاحل ادلدنيُت
يكمن دورىا كذلك خاصة يف محاية ادلدنيُت من نساء و أطفاؿ و غَتىا من الفئات األخرى ألنو كثَتا ما 

انا يكونوف أىدافا مباشرة كادلذابح و أخذ الرىائن يتعرض ادلدنيوف حملن رىيبة يف نزاعات اليـو و أحي
،العنف ،التحرش اجلنسي ،النقل القسري للسكاف والنهب واحلرماف العمدي من ادلاء و الغذاء و الرعاية 
الصحية فكل ىذه ادلمارسات تنشر الرعب وادلعاناة بُت ادلدنيُت، لذلك فأثناء النزاعات ادلسلحة الدولية 

: لية للصليب األمحر بأداء ادلهاـ اآلتيةتضطلع اللجنة الدو
. تقدمي ادلؤف و ادلساعدات الطبية و الغذائية للجرحى و ادلرضى ضحايا النزاعات ادلسلحة_  
 االحتبلؿتقدمي مواد اإلغاثة و تنظيم وصوذلا و توزيعها على ادلدنيُت يف ادلناطق اليت تقع ربت _ 

.  8العسكري
. للدوؿ التابعُت ذلا  إببلغهاو ادلعتقلُت من األشخاص ادلدنيُت و  مجع ادلعلومات عن أسرى احلرب_ 
.  9إنشاء ادلناطق اآلمنة و ادلستشفيات لعبلج اجلرحى و ادلرضى_ 
ازباذ اللجنة بعض اإلجراءات دببادرة منها و ذلك إذا رصدت بعثاهتا ما خيالف القانوف الدويل اإلنساين _ 

.             االنتهاؾبوقوع ىذا  ، حيث تقـو بإببلغ السلطات ادلختصة
                                                             

.من اتفاقية جنيف الرابعة  61،  59راجع المادتين /  
8  

.من اتفاقية جنيف الرابعة 140من اتفاقية جنيف الثالثة و المادة  123راجع المادة /  
9
  



المطلب الثاني 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر زمن السلم

عندما تصمت البنادؽ عندما خيرج بلد من حرب ، أو حرب أىلية عادة ما تغمر الفرحة أىلو وحيتفلوف   
. بنهاية الكابوس لعودهتم اىل السلم واألماف 

لكن ماذا عن األيتاـ، ماذا عن احملتجزين الذين ال يزالوف يف سجوف موحشة وماذا عن أمهات ادلفقودين   
الذين يتذمرف بكاء حبثا عن فلذة كبدىن، كل ىذا تقـو بالسهر عليو اللجنة الدولية للصليب األمحر باسم 

إذ ذلذه اللجنة دور فاعل يف تطبيق  القانوف الدويل اإلنساين بصفتها احلارس األمُت والعامل على تطبيقو،
. القانوف الدويل اإلنساين زمن السلم و نشر القانوف الدويل اإلنساين

القاعدة العامة يف مجيع النظم القانونية انو ال عذر جبهل القانوف، واجلهل بالقانوف الدويل اإلنساين وعدـ 
. انوف األخرى مراعاتو ، ىو على درجة أكرب من اخلطورة من اجلهل بفروع الق

مت تأسيس اللجنة الدولية للصليب األمحر منذ قرابة قرف و نصف و تسعى ىذه ادلنظمة إىل احلفاظ على 
قدر من اإلنسانية يف خضم احلروب ، و يسًتشد عملها بادلبدأ القائل بوضع حدود للحرب نفسها ، أي 

عة األحكاـ اليت وضعت استنادا إىل حدود لتسيَت األعماؿ احلربية و حدود لسلوؾ اجلنود ،و تعرؼ رلمو
ىذا ادلبدأ و اليت أقرهتا كل أمم العامل تقريبا ، بالقانوف الدويل اإلنساين الذي تشكل اتفاقية جنيف حجره 

.  األساس 
على أنو تتعهد األطراؼ السامية  1949جنيف األربعة لسنة  اتفاقياتمن  47تنص ادلادة رقم  و  

على أوسع نطاؽ شلكن يف بلداهنا يف وقت السلم كما يف وقت  االتفاقية ادلتعاقدة بأف تنشر نص ىذه
احلرب وتتعهد بصفة خاصة بأف تدرج دراستها ضمن التعليم العسكري وادلدين إذا أمكن، حبيث تصبح 

ادلبادئ اليت تتضمنها معروفة جلميع السكاف وعلى األخص للقوات ادلقاتلة ادلسلحة وأفراد اخلدمات الطبية 
" . نية والدي

على نشره زمن السلم على أوسع  1977كما نصت كذلك ادلادة من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لسنة   
. نطاؽ 

القانوف الدويل اإلنساين والتقيد بأحكامو يتطلب أوال التعريف بو وىذا ما جعل  احًتاـوىكذا يتضح أف   
الوقاية خَت :" إذ لو طابع وقائي وادلثل يقوؿ النشر حيضى بأمهية قصوى يف رلاؿ القانوف الدويل اإلنساين ،

. ويهدؼ النشر يف ادلرحلة األوىل تفادي نشوب النزاع ادلسلح "  من العبلج



لقد ورد االلتزاـ بنشر القانوف الدويل اإلنساين األوؿ يف إتفاقية جنيف بشأف ربسُت حاؿ أفراد القوات 
منها، مث تردد يف اإلتفاقية الرابعة اخلاصة بإحًتاـ قوانُت  26يف نص ادلادة  1907ادلسلحة يف ادليداف لسنة 

ألوىل، مث يف اتفاقيات جنيف لسنة يف مادهتا ا 1907واعراؼ احلرب الربية من إتفاقية الىاي لسنة 
 اتفاقية، وكذا 27بشأف ربسُت حاؿ اجلرحى وادلرضى من أفراد القوات ادلسلحة يف ادلادة رقم  1929
كذلك مادة مشًتكة  1949جنيف لسنة  اتفاقياتكما تتضمن كذلك  1929احلرب لسنة  أسرىمعاملة 

. خاصة بالنشر  األربعة االتفاقياتيف 
منو وكذا الربوتوكوؿ  83على نفس النص يف ادلادة رقم  1977لسنة  األوؿالربوتوكوؿ كما نص كذلك   

وذبدر اإلشارة إىل أف نص ىذه ادلادة مل تتضمنو ادلادة الثالثة ادلشًتكة اخلاصة  19الثاين يف نص ادلادة 
ف الدويل اإلنساين بالنزاعات ادلسلحة غَت الدولية وىذا تطور لو داللتو دبعٌت قبوؿ الدوؿ بتطبيق القانو

. الداخلي ذلا يف ىذا الشأف االختصاصوعدـ إصرارىا على 
وقد أبرزت ادلؤسبرات الدولية للصليب األمحر مرارا أمهية نشر القانوف الدويل اإلنساين ودعت الدوؿ إىل   

. تنفيذ تعهداهتا يف ىذا اجملاؿ 
تلعب حركة الصليب الدويل دورا أساسيا يف نشر القانوف الدويل اإلنساين، إذ يضع على عاتقها نظامها   

األساسي مهمة صوف ونشر ادلبادئ األساسية للحركة، والعمل على تفهم ونشر القانوف الدويل اإلنساين 
. منو 4طبقا لنص ادلادة رقم 

اف الوطنية ادلتفرعة عنها واليت تعًتؼ هبا ففي األردف سنة وتعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر مع اللج
تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف األردف مع مجعية اذلبلؿ األمحر األردين يف عدة رلاالت  2004

أمهها ادلسامهة يف بناء قدرات متطوعي اذلبلؿ األمحر األردين يف نشر القانوف الدويل اإلنساين والتوعية 
 .فروعهم حوؿ ادلملكةأللغاـ واعادة الروابط االسرية ليقوموا بدورىم يف تدريب بقية ادلتطوعُت يف دبخاطر ا

ويستلـز النشر كذلك سلاطبة اجلمعيات وادلؤسسات احلكومية إضافة إىل اجملتمع ادلدين بشكل عاـ لذلك   
ووسائل اإلعبلـ وغَتىا من تتعامل و تتواصل اللجنة الدولية مع ادلنظمات احمللية والنقابات ادلهنية 

اجلمعيات عن طريق اللقاءات ادلنتظمة و ورشات العمل وادلؤسبرات احمللية واإلقليمية كما يكوف النشر 
كذلك عن طريق تدريس القانوف الدويل اإلنساين يف اجلامعات وخَت دليل على ذلك ىو أننا ندرس اليـو 

. اه القانوف الدويل اإلنساين يف إطار مدرسة الدكتور



لقد إحتضنت كلية احلقوؽ بنب عكنوف ملتقى حوؿ ضرورة وكيفية تدريس القانوف الدويل اإلنساين يف 
التعريف بالقانوف الدويل : اجلامعات اجلزائرية سبحورت أشغاؿ ادللتقي حوؿ ثبلثة زلاور رئيسية سبثلت يف 

. يلاإلنساين وكيف ديكن إحًتامو، مث كيف يطبق على ادلستوى الوطٍت والدو
كما طرح ادللتقى مسألة األساليب اليت سبكن من تدريس مادة القانوف الدويل اإلنساين يف معاىد   

اجلامعات اجلزائرية وىذا ادللتقى قد نسق بُت بعثة اللجنة الدولية للصليب االمحر باجلزائر وجامعة بن 
. عكنوف 

للجاف الوطنية لتطبيق القانوف الدويل وما دامت اللجنة الدولية للصليب األمحر تعمل بالتنسيق مع ا  
اإلنساين على الصعيد الوطٍت فقد أنشأت مؤخرا اللجنة الوطنية لتطبيق القانوف الدويل اإلنساين إذ أعلن 

ونصبت اللجنة وتعمل ربت إمرة  04/06/2008: عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دبرسـو رئاسي يف 
للصليب األمحر مع اجلمعيات الوطنية على إقامة منتديات علمية  وزير العدؿ كما تعمل اللجنة الدولية

على مستوى الثكنات العسكرية وكذا ادلدرسة العليا للقضاء ، لتعريفهم بالقانوف الدويل اإلنساين ، ونشر 
. الوعي خاصة بُت أفراد القوات ادلسلحة 

ميداف الصحة : ميادين وىي 03كما تعاوف اذلبلؿ األمحر اجلزائري مع الصليب األمحر السويسري يف 
مسؤولة التعاوف " النا زينغ" وادليداف اإلجتماعي ، وتقوؿ( تطهَت البيئة ) العمومية ، ميداف علم البيئة 

يف إطار عملية  2003لدى الصليب األمحر السويسري انو يرجع التعاوف مع اذلبلؿ األمحر اىل جواف 
.  لصاحل ضحايا الزلزاؿ العنيف الذي ضرب مشاؿ اجلزائر اإلسعاؼ الواسعة اليت أطلقها اإلرباد الدويل

ويطور الصليب األمحر السويسري مع اذلبلؿ األمحر ميداف الصحة و ميداف البيئة و كذلك القطاع 
. اإلجتماعي

ويف كل ىذا تطبق اللجنة الدولية للصليب األمحر القانوف الدويل اإلنساين، إذ كل ىذه األعماؿ تعد    
سانية، والدليل على ذلك ىو أف اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر حىت تعًتؼ هبا اللجنة مساعدات إف

الدولية للصليب األمحر، من بُت الشروط أف ربًـت ىذه اجلمعيات ادلبادئ األساسية للحركة وتسًتشد يف 
ىذه اجلمعيات عملها دببادئ القانوف الدويل اإلنساين، واألثر ادلًتتب على ىذا اإلعًتاؼ ىو أف تصبح 

. الوطنية عنصرا من عناصر اللجنة الدولية للصليب األمحر 



إضافة إىل التفويض الذي حصلت عليو اللجنة الدولية للصليب األمحر من طرؼ الدوؿ دبوجب   
وىي نفسها الدوؿ اليت صادقت على نظامها األساسي، ذلك ما أكسبها الصفة  1949إتفاقيات جنيف 

. العادلية
تدابَت حضارية يف زمن السلم و كذا مساعدة الدوؿ على وضع تشريعات وطنية تتبلءـ مع كما ازبذت 

: القانوف الدويل اإلنساين و ذلك كما يلي 
:  المستشارون القانونيون  -1

ىؤالء ادلستشاروف يعملوف  1977وىو نظاـ حديث نسبيا ورد النص عليو يف الربوتوكوؿ الثاين لسنة 
لدولة ، يقدموف ادلشورة لقوات اجليش بشأف القانوف الدويل اإلنساين، داخل القوات ادلسلحة يف ا

. وتسهر على تدريبهم اللجنة الدولية للصليب األمحر 
 :العاملون المؤهلون -2

وىم أفراد يقوموف دبساعدة احلكومة على وضع تشريعات وطنية تتبلءـ مع القانوف الدويل اإلنساين، 
تنتقيهم اللجنة الدولية للصليب األمحر، وىذه األخَتة كذلك ىي اليت ىؤالء العاملُت تضعهم احلكومة أو 

[. 63تعمل على تدريبهم ب
، من أجل تكوين رلموعة من األفراد 1965وجاء ىذا إستجابة دلؤسبر الصليب االمحر العشرين لسنة   

[. 64]قادرين على العمل يف رلاؿ تنفيذ القانوف الدويل اإلنساين
:  نون الدولي اإلنسانياللجان الوطنية للقا -3

من إتفاقيات جنيف، على إحًتاـ إلتزاماهتا ذباه القانوف  01حيث تعمل الدوؿ يف إطار نص ادلادة 
الدويل اإلنساين، وذلك بإحداث جلاف وطنية للقانوف الدويل اإلنساين، لتعمل كجهاز إستشاري 

ؤساء الدوؿ بشأف تطبيق القانوف للحكومات داخل الدوؿ وتقدـ ىذه اللجاف الوطنية تقارير سنوية لر
. الدويل اإلنساين داخل الوطن، كما تأخذ اخلربة من اللجاف الوطنية ادلتواجدة يف الدوؿ األخرى

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: اخلاسبة   



رغم أف ىيئة األمم ادلتحدة ىي اذليئة األقرب ألف تكوف آلية تنفيذ، إال أهنا أكثر خضوعا ذلياكل القوة  
أكثر منها حلكم القانوف وإف كاف للجنة الدولية للصليب االمحر دورىا  اإلجيايب إال أهنا تعتمد على 

وأنو بعد التسعينات بدأ رللس  اإلقناع كوسيلة وحيدة لكفالة إحًتاـ القانوف الدويل اإلنساين، خاصة
االمن يتدخل يف صبلحياهتا من خبلؿ منافستها يف تقدمي ادلساعدات اإلنسانية، وىذا ما سوؼ يشكك 

: يف ادلبادئ اليت تقـو عليها، ولذلك سوؼ نقًتح التوصيات التالية
، ببلورة 1977والربوتوكولُت ادللحقُت هبا لسنة  1949ضرورة تعديل إتفاقيات جنيف األربع لسنة  -1

 .بصفة عامة  اإلغاثةالصبلحيات احلصرية للجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمات 

للجنة الدولية للصليب األمحر دبا يزيد قدرهتا على التصدي  األساسيضرورة تعديل النظاـ  -2
. للتحديات اليت تواجهها

 .عن سياسة اإلنتقائية ادلصلحيةتفعيل دور زلكمة العدؿ الدولية واجلمعية العامة، دبا يكفل اإلبتعاد  -3

تعميم تدريس القانوف الدويل اإلنساين يف اجلامعات اجلزائرية  لنشر و تعزيز القانوف الدويل اإلنساين  -4
. 
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