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دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني في زمن السلم 

 

 كلية الحقوق جامعة المسيلةشتوح األستاذ رياض 

 

 

 

: مقدمة

من اؼبعلوم أن القانون الدورل اإلنساين يُعاين من إشكاليات عدة على الصعيدين الدورل والداخلي من أجل نشره على 
بالدرجة  رجعوالذي يبُت قوة القانون وقانون القوة،الدائم ع الصرا الدولية منها على سبيل اؼبثالالعوائق اق واسع، فنط

قواعده القانونية  االنتقائية يف تطبيقانتهاج ازدواج اؼبعايَت ووالذي يؤدي بدوره إذل إذل تقاطع السياسة مع القانون ،األوذل 
لقانون الدورل على الصعيد الداخلي أو الوطٍت فإن التحديات اليت يواجهها اأما ،حسب اؼبصاحلعلى النزاعات والقضايا 

يف ـبتلف األطوار التعليمية التعريف والتوعية بو ونشره وتدريسو يف أغلب الدول واجملتمعات تتعلق أساسا باإلنساين 
. لكل دولة على حدىداخلي وتنفيذه على الصعيد الاؼبدنية منها والعسكرية،

احًتام قواعد القانون الدورل اإلنساين والتقّيد بأحكامو،يتطلب من باب أوذل التعريف بو وىذا ما جيعل نشره وعليو فإن 
يف األوساط اؼبدنية والعسكرية ؿبليا ودوليا حيظى بأمهية قصوى يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين،كونو ذا طابع وقائي من 

ر يف اؼبرحلة األوذل تفادي نشوب النزاع اؼبسلح، أو على األقل تنفيذ ، ويستهدف النش"الوقاية خَت عالج " منطلق أن
، وىي مهمة يقع على عاتق اجملتمع االلتزامات فيما تعلق بأنسنة اغبرب واغبماية القانونية اؼبكفولة لألشخاص واألعيان

القانون الدورل اإلنساين رل بكل أشخاصو،من دول ومؤسسات، وتبقى اؼبؤسسات الدولية من أىم الفاعلُت يف نشر الدو
تبقى أكرب اليت  ،ىذه األخَتةاللجنة الدولية للصليب األضبر واليت من أبرزىا معهد سان رديون للقانون الدورل اإلنساين و

تقوم بأدوار جبارة يف اجملال اإلنساين سواء خالل نشوب النزاع اؼبسلح من تقدمي للخدمات مؤسسة ريادية نظرا ؼبا 
اعدة لضحايا النزاعات اؼبسلحة،أو فيما تعلق بنشر قواعد القانون الدورل اإلنساين ومبادئو وأىدافو خالل واإلغاثة واؼبس

والذي ال يقل أمهية عن تقدمي اؼبساعدات اإلنسانية اؼبختلفة أثناء نشوب النزاعات اؼبسلحة اغبروب،كونو م،لزمن الس
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وىو ما زاعات اؼبسلحة ويساىم يف صوهنا من جهة أخرى،يهدف للتقليل من ويالهتا من جهة ويوضح حقوق ضحايا الن
تعريف باللجنة الدولية للصليب األضبر مث دورىا يف نشر القانون الدورل اإلنساين وأىم وسائلها سأتطرق إليو من خالل ال

: طة التاليةيف ذلك، وىذا من خالل اخل

 

 

 

 

مفهوم اللجنة الدولية للصليب األحمر  :المبحث األول 

الدولية للصليب األضبر منظمة ؿبايدة أسند إليها دبوجب اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيُت تقدمي  اللجنة
 .اؼبساعدات اإلنسانية لضحايا النزاعات اؼبسلحة وعدة أنشطة ذات طابع إنساين

ونشأتها  اللجنة الدولية للصليب األحمر تعريف:المطلب األول

غَت حكومية تأسست عاؼبية منظمة ىي إنسانية،وقانونا مؤسسة ىيC.I.C.Rاللجنة الدولية للصليب األضبر :تعريفها
 انيةساإلن مهمتها وتتمثل .ومستقلة متحيزة،ؿبايدة غَت منظمة وىي،( )،وىي اعبهاز اؼبنشئ للصليب األضبر 1863عام 

 ( ).وتقدمي اؼبساعدة ؽبم األخرى العنف وأعمال اغبروب ضحايا وكرامة أرواح ضباية يف اػباصة
: نشأتها

الذي حضر معركة سولفَتينو يف يعود الفضل يف تأسيس اللجنة الدولية للصليب األضبر إذل السويسري جون ىنري دونان،
 آالف من العسكريُت تركوا دون عناية، 09وكان فبا شهده دونان ،(3)1859إيطاليا بُت اعبيش الفرنسي والنمساوي عام 

لو أن العناية الطبية غَت كافية، ودببادرة منو وبإمكانات غَت كافية، استطاع ىنري دونان أن ينظم مع بعض فاتضح 
 (4).اؼبدنيُت طريقة بدائية ؼبعاعبة بعض اعبرحى الذين كانوا يئنون من األدل

                                                             
 104،ص2004علي،ضباية حقوق اإلنسان يف القانون الدورل والقانون الداخلي،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع،اعبزائر،حيياوي نورة بن 1
 www.redcross.org.auموقع   3دليل الربؼبانيُت إذل اغبركة الدولية للهالل األضبر والصليب األضبر،من منشورات الصليب األضبر األسًتارل ،ص2
 47.ص،2010اغباج ػبضر باتنة، ماجستَت جامعة دور اللجنة الدولية يف تنفيذ قواعد القانون الدورل اإلنساين،رسالة،إنصاف بن عمران3
 .8،ص2005سولفَتينو،القاىرة بعثة اللجنة الدولية للصليب األضبر،الطبعة اػبامسة، ىنري دونان،تذكار4
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 حد على البالد غَتىا من ويف سويسرا يف العام الرأي يف أثره 1862 عام نشره الذي "سولفَتينو تذكار" لكتابو وكان
 (5):بـ خاللو من نادى سواء،حيث

 وقت يف اعبيش يف الصحية اػبدمات ؼبساعدة السلم زمن يف نفسها تعد تطوعية إغاثة صبعية بلد كل يف تنشأ أن -1
 .اغبرب

 وأفراد العسكرية القانونية للمستشفيات اغبماية ومقدس،يؤمن اتفاقي مبدأ على الدول تصادق أن أخرى جهة ومن -2
 .الطبية اػبدمات

وكان من بُت قراء كتاب تذكار سولفارينو رئيس صبعية النفع العام يف جنيف جوستاف موانييو الذي دعا صبعيتو لدراسة 
 17/02/1867أشخاص وبدأت اجتماعاهتا يف  05فشكلت اعبمعية عبنة من مقًتحات ىنري دونان لتجسيدىا،

 (6).اسم اللجنة الدولية للصليب األضبر 1875للصليب األضبر، وأخذت اللجنة  منذ عام واعتربت اعبهاز اؼبؤسس 
:أهداف اللجنة  

:فإن أىدافها تتمثل يف(7)الدولية للصليب األضبر حسب النظام األساسي للجنة  
 واالستقالل،واػبدمةواغبياد،  التحيز  اإلنسانية،وعدم ىي اليت للحركة األساسية اؼببادئ ونشر دعم على العمل -

. التطوعية،والوحدة،والعاؼبية
 اإلنساين الدورل للقانون التطبيق األمُت أجل من جنيف،والعمل اتفاقيات دبوجب إليها اؼبوكلة باؼبهام االضطالع -

 .للقانون انتهاكات وقوع عن بأي شكاوى اؼبسلحة،واإلؼبام النزاعات يف التطبيق الواجب
 اؼبسلحة النزاعات يف اػبصوص على وجو اإلنساين بعملها تقوم ؿبايدة مؤسسة بوصفها – األوقات صبيع يف السعي -

لتلك  واؼبدنيُت العسكريُت الضحايا إذل واؼبساعدة اغبماية ضمان إذل – الصراع الداخلي حاالت ويف الدولية وغَت الدولية
 .اؼبباشرة عواقبها وضحايا األعمال

  .جنيف يف اتفاقيات عليو منصوص ىو كما اؼبفقودين عن للبحث اؼبركزية الوكالة عمل سَت ضمان -
 مع بالتعاون الطبية،وذلك اؼبعدات توفَت ويف الطيب اجملال يف العاملُت تدريب يف اؼبسلحة للنزاعات ربسباً  اؼبسامهة -

 .اؼبختصة السلطات وسائر العسكرية واؼبدنية الطبية والوحدات الوطنية اعبمعيات
 .لو تطوير أي يف النزاعات اؼبسلحة،وإعداد التطبيق الواجب اإلنساين الدورل بالقانون والفهم اؼبعرفة نشر على العمل -
 .الدورل واؽبالل األضبر اؼبؤسبر األضبر للصليب الدورل اؼبؤسبر دبوجب ؽبا عهد اليت باؼبهام القيام -
 ومستقلة ؿبايدة نطاق دورىا كمؤسسة يف تأيت إنسانية مبادرة بأي تقوم أن األضبر للصليب الدولية للجنة جيوز -

 .مثلها من منظمو عناية تتطلب قضية أي تدرس وكوسيط،وأن

                                                             
  17،ص 2007األوذل، الطبعة .القانونية  لإلصدارات القومي الوطنية،اؼبركز بالتشريعات وعالقتو الدورل القانون اللمساوي،مبادئ أشرف/د5

6Alejandro loriteescorihuela, le comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui 
generis?remarques sur la personnalité juridique internationale du CICR,RGDIP tome 105/2001/3 p583 

 .1998يوليو /سبوز 20دخل حيز النفاذ يف 1973يونيو /حزيران 21، وحل ؿبل النظام األساسي الصادر يف 1998يونيو /حزيران 24صدر يف  
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المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر :المطلب الثاني

وما يليها من مواد من  60اللجنة الدولية للصليب األضبر بالشخصية االعتبارية وذلك بوصفها صبعية تنظمها اؼبادة  تتمتع
 ( ).القانون اؼبدين السويسري

وىو ما اغبكومية، الدولية وضع اؼبنظمات األضبر،يشبو للصليب الدولية اللجنة بو تتميز الذي القانوين الوضع وصف إن
 :من خالل العناصر التاليةديكن استقراءه 

 اؼبراقب، دبركز تتمتع األمم اؼبتحدة ،حيث منظمة مع عالقاهتا يف بو معًتف الدولية للجنة الدورل القانوين الوضع أن-1
 نيويورك يف تلتقي الدولية اللجنة بعثة أن إذل ،إضافة1990أكتوبر 16اؼبعتمد يف  45/16القرار اعبمعية العامة رقم وفق
 .بأكملو األمن ؾبلس مع سنويا اللجنة رئيس ويلتقي األمن رئيس ؾبلس مع شهر كل
 تستثٍت اليت الدولية اعبنائية وأدلة احملكمة إجراءات قواعد يف ضمنيا بو معًتف الدولية للجنة الدورل القانوين الوضع-2

 .اإلنساين الدورل القانون دبوجب ؽبا اؼبمنوحة للوالية الدولية نظرا بالشهادة اإلدالء من الدولية اللجنة
 الدولية اعبنائية للمحكمة احملاكمة التابعة غرفة قرار يف صراحة بو معًتف الدولية للجنة القانوين الوضع أن كما-3

 .(9)ليوغسالفيا
 اتفاقيات ولةد48مع اللجنة وقعت1993 عام معها،ففي الدول تعامل خالل من أيضا االعًتاف ىذا يظهر-4

 ؽبا يسمح للدول الذي الداخلي النظام يف القانونية بالشخصية األضبر للصليب الدولية للجنة تعًتف االتفاقيات مقر،ىذه
 (  ).مقرىا فيها يوجد اليت الدولة إقليم على وحصانتها والعقارات اؼبنقوالت سبلك التقاضي،حق اتفاقيات،حق بإبرام

 الدولية،وتشمل اغبكومية للمنظمات سوى عادة سبنح ال وحصانات بامتيازات األضبر للصليب الدولية اللجنة تتمتع -5
 (11).والقضائية اإلدارية للمالحقة التعرض من اللجنة ربمي القضائية،اليت اغبصانة اغبصانات ىذه

إال أن ىناك من يرى بأن الوضع القانوين للجنة الدولية للصليب األضبر ال يزال غامضا وحباجة إذل إعادة النظر يف نظامها 
غابور رونا العاملة يف الوحدة القانونية للجنة الدولية للصليب  األساسي، حىت يتضح مركزىا القانوين ؿبليا ودوليا،وتذىب

 مصاف اؼبنظمات اغبكومية، لكن اؼبعايَت القانونية للمنظمات الدولية غَت د يرقى إذل إعطائها وضعا خاصا قاألضبر إذل
متوفرة لدى اللجنة الدولية كوهنا دل تنشأ باتفاقية دولية وىي ؿبكومة بالقانون اؼبدين السويسري،لذا ال بد من توضيح 

 (  ).وضعها القانوين بدقة

أجهزة اللجنة الدولية للصليب األحمر : الثالث المطلب
                                                             

 للصليب األضبر من النظام األساسي للجنة الدولية 02اؼبادة 
 االحتفاظ يف مطلق حبق األضبر للصليب الدولية اللجنة تتمتع الدورل العريف القانون على بناء ن،أنويوآخر سيميتش ضد العام اؼبدعي قضية يف 1999 جويلية 27 بتاريخ قرار 

 .الدورل القانون يف خاص ووضع دولية قانونية شخصية ؽبا األضبر للصليب الدولية أن اللجنة إذل القرار معلوماهتا،وانتهى بسرية
 .30،ص2011ون الدورل اإلنساين،رسالة ماجستَت،كلية اغبقوق جامعة اعبزائر،منَت خوين،دور اؼبنظمات غَت اغبكومية يف تطبيق القان 1
 . 97،ص 2009والتوزيع،اعبزائر، والنشر للطباعة ىومة والتطور، دار النظرية بُت اغبكومية غَت الدولية اؼبنظمات اهلل سعد عمر11
 .55،ص 2011تيزي وزو،اعبزائر،أحسن كمال،آليات تنفيذ القانون الدورل اإلنساين يف ضوء التغَتات الدولية للقانون الدورل اؼبعاصر،رسالة ماجستَت،جامعة مولود معمري 12
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 .اعبمعية،ؾبلس اعبمعية،الرئاسة،اإلدارة،مراقبة الشؤون اإلدارية:منىيئات اللجنة الدولية تتكون 

وىي سبارس الرقابة العليا علي اؼبؤسسة، وتعتمد تعاليمها وأىدافها العامة . ىي اؽبيئة العليا للجنة الدولية:الجمعية.  

تتكون اعبمعية من أعضاء اللجنة  وض بعض اختصاصاهتا جمللس اعبمعية،ووميزانيتها وحساباهتا، وتف جيتهاوإسًتايت

 (13).ورئيسها ونائباه ىم رئيس ونائبا رئيس اللجنة الدولية ،الدولية وىي ذات طابع صباعي

وىو يعد أنشطة اعبمعية، ويبت يف اؼبسائل . ىو جهاز اعبمعية الذي يتصرف دبوجب تفويض منها و: مجلس الجمعية
معية يضم ؾبلس اجل ية اليت يقدم ؽبا تقارير بانتظام،واليت تدخل ضمن اختصاصاتو، ويكفل الصلة بُت اإلدارة واعبمع

 (14).رئيس اللجنة الدولية طبسة أعضاء تنتخبهم اعبمعية،ويًتأسو

حيث يتكفل رئيس اللجنة الدولية باؼبسؤولية األورل للعالقات اػبارجية للمؤسسة،و يكفل رئيس اللجنة الدولية  : الرئاسة

ويعاونو يف تأدية وظائفو . كذلك اغبفاظ علي اختصاصات اعبمعية وؾبلس إدارة اعبمعية بصفتو، رئيسا لكلتا اؽبيئتُت

 (15).نائب دائم ونائب غَت دائم

ي اؽبيئة التنفيذية للجنة الدولية، اؼبسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق األىداف العامة وإسًتاتيجية اؼبؤسسة ه:اإلدارة 

واإلدارة مسؤولة أيضا عن حسن سَت العمل وفعالية أداء صبيع معاوين اللجنة . احملددة من قبل اعبمعية أو ؾبلس اعبمعية

 (16).يًتأس اإلدارة اؼبدير العام ن الثالثة، الذين تعينهم اعبمعية،ويالدولية،و تتكون اإلدارة من اؼبدير العام واؼبدير

اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني التزام ساس أ: المبحث الثاني

ما جيعل  إن احًتام القانون الدورل اإلنساين والتقيد بأحكامو يتطلب أوال وقبل كل شيء ،التعريف بو والتدرب عليو ،وىذا
 (17).النشر حيظى بأمهية قصوى يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين

                                                             
 .من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األضبر 09اؼبادة 13
 .األساسي للجنة الدولية للصليب األضبر النظاممن  10اؼبادة 14
 .من نفس النظام 11اؼبادة 15
 .النظامنفس من  12اؼبادة 16
 .485،ص 1999نوفمرب  16-14د ؿبمد يوسف علوان،نشر القانون الدورل اإلنساين،ورقة عمل مقدمة إذل اؼبؤسبر اإلقليمي العريب اؼبنعقد بالقاىرة من.أ 1
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 يف كبَت بدور تقوم اإلنساين،حيث الدورل القانون بتطور وثيقا ارتباطا ،ارتبطتانشأتو منذ األضبر للصليب الدولية فاللجنة
. وحىت يف زمن السلمالدولية، وغَت الدولية اؼبسلحة النزاعات قواعده يف وتنفيذ احًتام ضمان ؾبال

: المقصود بالنشر
دل تشر اتفاقيات  القانون الدورل اإلنساين إذل اؼبقصود بنشر قواعد القانون الدورل اإلنساين لكنها كانت تؤكد وتشدد 

لتأكيد وتطوير القانون الدورل عليو، وبقيت عملية النشر بال مفهوم وال تعريف إذل غاية انعقاد اؼبؤسبر الدبلوماسي 
، والذي 1977و 1974دورات يف مدينة جنيف ما بُت عام  04نساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة الذي عقد على اإل

ىو أسلوب أو تدبَت من التدابَت "أصدر سلسلة قرارات أشارت يف إحداىا إذل مدلول نشر القانون الدورل اإلنساين بقوؽبا
 (18)."ة العليا وإشاعة روح السالم بُت الشعوبالوطنية اليت تساىم يف الًتويج لنشر اؼبثل اإلنساين

النشر يعٍت يف قانون النزاعات اؼبسلحة التزام الدول بتعريف قواهتا اؼبسلحة والسكان اؼبدنيُت دببادئ "وعرفو شريف عتلم
 (19)"القانون وذلك من خالل تدريسها ؽبم ضمن برامج التدريب العسكري وتشجيع السكان اؼبدنيُت على دراستها

يسعى إذل احًتام ىذا القانون والوصول إذل الضحايا الذين التزام قانوين اتفاقي "بأنو رقية عواشرية الدكتورةوعرفتو 
سات سحيميهم،ويوجو إذل األوساط اؼبعنية بتطبيقو،ويسهر على إقباح ىذه العملية باإلضافة إذل الدول األطراف مؤ

 (20).واعبمعيات الوطنية للصليب األضبر واؽبالل األضبرإنسانية كاللجنة الدولية للصليب األضبر 
ىو وضع يسود فيو األمن والسالم والسكينة، وىو أيضا عامل مهم لتقدم الشعوب،وىو نقيض : المقصود بالسلم

 اغبرب
احملمية وتكمن أمهية النشر يف زمن السلك كونو يساىم يف التعريف حبقوق ضحايا النزاعات اؼبسلحة والفئات واألعيان 

 .دبوجب قواعده وبالتارل التقليل قدر اإلمكان من ضحايا وويالت النزاعات اؼبسلحة
وفقا لنظامها األساسي بالنشر اللجنة  التزامأساس : المطلب األول

 على األساسي النظام يضع الدورل اإلنساين،إذ القانون نشر يف أساسيا دورا تلعب األضبر للصليب الدولية اللجنة إن
 الدورل القانون ونشر تفهم على والعمل للحركة األساسية ونشر اؼببادئ صون مهمة األضبر للصليب الدولية اللجنة عاتق

عاتق  على األضبر واؽبالل األضبر الصليب صبعيات لرابطة األساسي النظام وضع .اؼبنازعات اؼبسلحة يف اؼبطبق اإلنساين
 لدى األضبر األساسية للصليب واؼببادئ القانون ىذا نشر يف األضبر للصليب الدولية اللجنة مساعدة مهمة الرابطة

. الوطنية اعبمعيات

                                                             
 1974دورات يف مدينة جنيف ما بُت عام  04لتأكيد وتطوير القانون الدورل اإلنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة الذي عقد على الدبلوماسي  منبثق عن اؼبؤسبر  21القرار  1
 .1977و
 ،1992ولية للصليب األضبر،جنيف الثالث،اجمللة الدولية للصليب األضبر،إصدارات اللجنة الد شريف عتلم القانون الدورل اإلنساين،دليل لألوساط األكادديية،الكتاب 1
 .269ص
 .346و 345،ص 2001دكتوراه،كلية اغبقوق جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر،  رقية عواشرية، ضباية اؼبدنيُت واألعيان اؼبدنية يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدولية،أطروحة 2



 
  

 

العمل على فهم ونشر القانون الدورل اإلنساين الواجب ورد يف النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األضبر أن عليها 
 (21).وإعداد أي تطوير لو، التطبيق يف النزاعات اؼبسلحة

نشر القانون الدورل اإلنساين من قبل اللجنة يف نظامها األساسي فيما تعلق بتعاوهنا مع اعبمعيات كما أشَت إذل 
. تقيم اللجنة الدولية عالقات وثيقة مع اعبمعيات الوطنية"  من نظامها األساسي على 04/02الوطنية،إذ نصت اؼبادة 

واحًتام ، اإلعداد للعمل يف حاالت النزاع اؼبسلحيف الشؤون ذات االىتمام اؼبشًتك مثل ، باالتفاق معها، وتتعاون
 ".ونشر اؼببادئ األساسية والقانون الدورل اإلنساين، اتفاقيات جنيف وتطويرىا والتصديق عليها

لمؤتمرات الدولية لتزام بالنشر وفقا لالمطلب الثاني أساس اال

اإلنساين من توصيات اؼبؤسبرات الدولية للصليب األضبر اليت تلتزم اعبنة الدولية للصليب األضبر بنشر قواعد القانون الدورل 
:ما فتئت تدعو لنشر القانون الدورل اإلنساين يف ـبتلف األوساط ولدى ـبتلف الفئات العمرية،ومن أىم تلك اؼبؤسبرات  

اتفاقية )قواعد جنيفالذي دعا إذل ضرورة نشر اؼبعرفة ب 1869اؼبؤسبر الدورل الثاين للصليب األضبر اؼبنعقد بربلُت عام 
.يف أوساط اعبنود( 1864عام   

،والذي دعا اغبكومات واعبمعيات  1973اؼبؤسبر الدورل الثاين والعشرين اؼبنعقد بطهران شهر نوفمرب من العام 
الوطنية إذل بذل جهودىا من أجل التعريف باؼببادئ األساسية للصليب األضبر والقانون الدورل اإلنساين باعتماد كافة 

لوسائل اؼبتوفرة على أن يشمل النشر  صبيع فئات الشعب دبختلف مستوياتو،وكذلك األوساط العسكرية واإلدارات ا
(22).وساط الطبية وشبو الطبية وغَتىمليا واألاؼبدنية واعبامعات واؼبدارس الع  

ية للصليب واؽبالل اؼبؤسبر الدورل الثالث والعشرين اؼبنعقد دبدينة بوخاريست الذي دعا صبيع اعبمعيات الوطن
األضبرين بالتعاون مع حكومات بلداهنا من أجل نشر قواعد القانون الدورل اإلنساين ومبادئو على أوسع نطاق 

.فبكن بُت صبيع السكان خاصة منهم الشباب  

علق ، واؼبت1974/1977اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدورل اإلنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة 
.بنشر قواعد القانون الدورل اإلنساين اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة  

بالعاصمة الفلبينية مانيال  دعا كافة حكومات  1981اؼبؤسبر الدورل الرابع والعشرين للصليب األضبر اؼبنعقد عام 
تطبيق االلتزام بنشر بأن تكفل  1977الدول األطراف اؼبتعاقدة يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيُت لعام 

                                                             
 .للجنة الدولية للصليب األضبر ز من النظام األساسي4/1اؼبادة21
  "تنفيذ ونشر اتفاقيات جنيف" المنبثق عن المؤتمر تحت عنوان 21ما تضمنه القرار رقم  وهو 22



 
  

 

اؼبدارس،اػبدمات الطبية  اعبامعية،يف القانون الدورل اإلنساين يف أوساط القوات اؼبسلحة، الوزارات،األوساط
.واعبمهور العام  

الذي أكد يف قراراتو على صبيع  الدول  1993اؼبؤسبر الدورل اؼبتعلق حبماية ضحايا اغبرب اؼبنعقد جبنيف عام 
االتفاقيات أن تعمل وبشكل آرل على نشر قواعد القانون الدورل اإلنساين ،من خالل تدريسو للسكان األطراف يف 

اؼبدنيُت واإلدارات العمومية اؼبسؤولة عن تطبيقو، والقيام بعمليات ربسيسية خبطورة النزاعات اؼبسلحة وذلك 
العسكرية،وإدراج أحكامو ضمن باالعتماد على وسائل اإلعالم ،على أن تشمل ىذه األنشطة كذلك القوات 

(23).الدالئل والقوانُت اػباصة هبا  
الدوليةتفاقيات لالااللتزام بالنشر وفقا أساس : الثالث المطلب  

 وعدم اإلنساين الدورل بالقانون واعبهل أكدت العديد على االتفاقيات الدولية على ضرورة نشر القانون الدورل اإلنساين
 من فداحة أكرب القانون ؽبذا االنتهاكات األخرى،ألن القانون بفروع اعبهل من اػبطورة من أكرب درجة على ىو مراعاتو

 حيظرىا الذي بالقانون العلم حالة يف تفاديها ديكن كان وخسائر إنسانية معاناة إذل تؤدي آخر،ألهنا قانون أي انتهاكات
:  أشارت إليو عدة اتفاقيات دولية نذكر منها ما التنفيذ،وىذا موضع ووضعو

اغبرب الربية واليت ورد يف مادهتا األوذل أنو جيب على الدول  قوانُت وأعرافاؼبتعلقة ب 1899اتفاقية الىاي الثانية لعام 
اؼبتعاقدة أن تصدر تعليمات عبيوشها يف اؼبيدان تكون متفقة مع الئحة قوانُت وأعراف اغبرب الربية اؼبلحقة هبذه 

 وأعراف اغبرب اؼبتعلقة باحًتام قوانُت 1907وأشَت إذل النشر أيضا يف اتفاقية الىاي الرابعة لعام ،(4 ).االتفاقية
 (25).الربية

،واليت نصت على ضرورة  1907اتفاقية الىاي العاشرة اؼبتعلقة بتطبيق اتفاقيات جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعام 
لبحرية،وبشكل خاص اؼبوظفُت احملميُت ونشر ا أن تتخذ صبيع الدول األطراف يف االتفاقية التدابَت الالزمة لتعليم قواهتا

 (26).بأحكامها يف أوساط اؼبدنيُتاؼبعرفة 
أن تلتزم الدول اؼبتعلقة حبماية اؼبمتلكات الثقافية يف حالة النزاع اؼبسلح،واليت أشارت إذل  1954اتفاقية الىاي لعام 

أحكام ىذه االتفاقية والئحتها التنفيذية يف زمٍت السلم والنزاع اؼبسلح،وأن يشمل كال من األوساط اؼبدنية بنشر 
 27).ة، واؼبوظفُت اؼبكلفُت حبماية اؼبمتلكات الثقافيةوالعسكري

 اؼبتعلقة واألوامر واللوائح االتفاقية إعالن ضرورة علىاليت نصت  سرىاأل حبماية اؼبتعلقة 1949لعام الثالثة جنيف اتفاقية
 (  ).إليها الرجوع األسرى عبميع ديكن أماكن يف باألسرى

                                                             
23SCHINDLER Dietrich, TOMAN  Jiri, Droit des conflits armés , CICR , Genève , 1996, pp 898,899 

 44و 43،ص 1997وت،لبنان ،بَت1عمر سعد اهلل، تطور تدوين القانون الدورل اإلنساين،دار الغرب اإلسالمي، الطبعة24
 . 1907الىاي الرابعة لعام  اؼبادة األوذل من اتفاقية25
 .1907من اتفاقية الىاي العاشرة اػباصة بتطبيق اتفاقية جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعام  20اؼبادة 26
 1954من اتفاقية الىاي لعام  25اؼبادة 2
 اػباصة بأسرى اغبرب 1949 لعاممن اتفاقية جنيف الثالثة 40اؼبادة  2



 
  

 

 " اؼبتعاقدة السامية األطراف تتعهد أن يف اتفاقيات جنيف األربع على اؼبشًتكة 144و 47،48،127نصت اؼبواد كما 
 بصفة وتتعهد اغبرب وقت يف كما السلم وقت يف .بلدانو يف فبكن نطاق أوسع على االتفاقية ىذه نص تنشر بأن

 عبميع معروفة تتضمنها اليت اؼببادئ تصبح أمكن،حبيث إذا العسكري،واؼبدين التعليم برامج ضمن دراستها بإدراج خاصة
 (  ).والدينية الطبية اػبدمات اؼبسلحة،وأفراد اؼبقاتلة للقوات األخص وعلى.السكان

 زمن يف بالقيام اؼبتعاقدة األطراف تتعهد " أن على1977 لعام األول اإلضايف الربتوكول نم83/01اؼبادة نصت كما
الربوتوكول على أوسع نطاق فبكن يف بالدىا وبإدراج دراستها بصفة  ىذا نصوص بنشر اؼبسلح النزاع أثناء كذا و السلم

، وتشجيع اؼبدنيُت على دراستها حىت تصبح ىذه اؼبواثيق معروفة للقوات اؼبسلحة و خاصة ضمن برامج التعليم العسكري
 .للسكان اؼبدنيُت

 النصوص وتلزم ( فبكن نطاق وسعأ على الربتوكول ىذا بنشر 1977 لعام الثاين الربتوكول نم09 اؼبادة تقضى كما
. اغبرب زمن ويف السلم زمن يف(بالنشر األطراف الدول اؼبتقدمة

 النشر ؾبال يف ازباذىا ينبغي اليت بالتدابَت يتعلق فيما األطراف الدول هبا تتمتع اليت التقديرية السلطة على تؤكد هناأ كما
 يتعلق ما الوطنية،وخاصة السيادة مع اإلنساين الدورل القانون تعارض احتمال من لديها تتولد قد ـباوف أية وتبديد

 ( 3).الدولية غَت اؼبسلحة بالنزاعات اؼبتعلق الثاين الربتوكول خبصوص
كما أكد الربوتوكول اإلضايف الثالث اؼبلحق باتفاقيات جنيف األربع على واجب التقيد بنشر قواعد القانون الدورل 

 (31).اإلنساين
أساليب اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني : المبحث الثالث

إن اعبنة الدولية للصليب األضبر وقصد تعزيز نشر قواعد القانون الدورل اإلنساين يف األوساط اؼبدنية والعسكرية على حد 
ىدفها، فهي تنسق مع الدول فيما تعلق بسن سواء انتهجت صبلة من األساليب واألدوات اليت تساعدىا على ربقيق 

قوانُت متالئمة وأىداف القانون الدورل اإلنساين،فضال عن إعداد دورات تدريبية وتكوينية لفائدة اؼبقاتلُت النظاميُت،كما 
. أهنا تقوم يف سبيل ربقيق نفس اؽبدف بالتنسيق مع اؼبنظمات الوطنية على الصعيد الداخلي

 

دة على بلورة تشريعات متالئمة مع القانون الدولي اإلنساني المساع:المطلب األول

                                                             
 نابلس، ماجستَت،جامعة النجاح الوطنية، قصي مصطفى عبد الكرمي تيم، مدى فاعلية القانون الدورل اإلنساين يف النزاعات اؼبسلحة الدولية وغَت الدولية،رسالة 2

 .94،ص 2010فلسطُت،
 .95نفس اؼبرجع،ص 3
 .2005/ 08/12 اؼبؤرخ يف من الربوتوكول اإلضايف الثالث 07اؼبادة 31
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 السويسرية اغبكومة دبطالبة واػباص1993 عام الصادر اغبرب ضحايا غبماية الدورل للمؤسبر اػبتامي لإلعالن تنفيذا
 الوسائل يف البحث إذل اإلعالن اؼبعنيُت،دعا اغبكوميُت اػبرباء من ربضره ؾبموعة للجميع مفتوح اجتماع عقد إذل الدعوة

 (32).قواعده وتطبيق اإلنساين الدورل للقانون التام االحًتام على تشجع العملية اليت
تقوم اللجنة الدولية  يف ؾبال مساعدة الدول على بلورة تشريعات متالئمة مع القانون الدورل اإلنساين عن طريق وسيلتُت 

 .قسم اػبدمات االستشارية والبعثات اإلقليمية: مها
: الخدمات االستشارية: الفرع األول

 اغبرب لضحايا اؼبؤسبر الدورل إليو دعا األضبر،ما الصليب غبركة والعشرون السادس الدورل اؼبؤسبر اعتمد1995 عام يف
 (33).اإلنساين الدورل ؾبال القانون يف االستشارية اػبدمات إنشاء اعتماد بشأن قرارا وأصدر
 ،لتطوير1996عام  األطراف للدول االستشارية للخدمات خاص قسم إنشاء إذل األضبر للصليب الدولية اللجنة بادرت

 .احًتامها وضمان أحكامو نشر وكفالة الوطٍت الصعيد على اإلنساين الدورل القانون تنفيذ تكفل اليت التشريعية اآلليات
الوطٍت،مع االرتقاء دبستواه،ومساعدة واؽبدف من اػبدمات االستشارية ىو تشجيع عملية بدء التنفيذ على الصعيد 

،كما (34)الدول بوجو خاص على التزود بأداة قانونية مطابقة ؼبتطلبات اؼبواثيق اإلنسانية وكفيلة بتسيَت تطبيقها الفعلي
تقدم اللجنة من خالل ىذه اػبدمات العون الفٍت سعيا إذل ربقيق ىذه األىداف،فتعمل اػبدمات االستشارية بالتعاون 

وىي مهمة (35)ق مع اغبكومات مع مراعاة احتياجاهتا النوعية من جهة ونظمها السياسية والقانونية من جهة أخرىالوثي
 العاملُت اؼبؤىلُت،وىم أفراد يقومون دبساعدة اغبكومات على وضع تشريعات وطنية تتالءم مع القانون الدورل اإلنساين،

. الدولية للصليب األضبر،واليت تعمل على تدريبهمىؤالء العاملُت تضعهم اغبكومة أو تنتقيهم اللجنة 

 (36):يف بشأهنا اػبدمات تتم اليت اؼبوضوعات اكبصرت وقد
 .اإلنساين الدورل القانون ألحكام اعبسيمة االنتهاكات ذبرم اليت الوطنية التشريعات سن -
 .األضبر الصليب أو األضبر اؽبالل شارة حبماية اػباصة التشريعات سن-
 .اإلنساين الدورل القانون أحكام نشر -
 .اإلنساين الدورل للقانون وطنية عبنة تشكيل -

البعثات اإلقليمية :الثاني الفرع

                                                             
 .327  –323،ص 1993سنة 33األضبر،العدد للصليب الدولية ،اجمللة ( 1993 سبتمرب 01 إذل أوت 30 من اغبرب ضحايا غبماية الدورل للمؤسبر اػبتامي اإلعالن32
 63 -61،ص 47 ، 1996 العدد األضبر .للصليب الدولية األول،اجمللة األضبر،القرار واؽبالل األضبر للصليب والعشرون السادس الدورل اؼبؤسبر33
لببة من اؼبتخصصُت  ،تطبيق القانون الدورل اإلنساين على األصعدة الوطنية،مقال ضمن كتاب القانون الدورل اإلنساين،دليل للتطبيق على الصعيد الوطٍت،إعداد شريف عتلم34

 .296،ص2006واػبرباء،إصدارات بعثة الصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة،
 .نفس اؼبرجع والصفحة35
 .92 صمنَت خوين،مرجع سابق،36



 
11 

 

 يف مفيد ويعاونوىا كبو على اغبكومات مع يتعاونوا أن للصليب األضبر الدولية جنةلل اإلقليميون اؼبندوبون يستطيع كما
 إذل جنبا اؼبساندة ىذه الدورل،وتسَت القانون عليها يف اؼبنصوص بالتزاماهتا الضرورية،للوفاء واإلدارية القانونية األعمال

 .والعشرين السادس الدورل اؼبؤسبر يف الدولية اللجنة عنها اليت أعلنت االستشارية اػبدمات مع جنب
برامج التكوين والتدريب تنظيم :المطلب الثاني

أين تعمل اللجنة الدولية للصليب األضبر الدورل كل سنة على تنظيم عدة دورات تدريبية وتكوينية ؼبختلف فئات اجملتمع، 
من العسكريُت إذل اؼبدنيُت والدبلوماسيُت واؼبوظفُت، فنظمت دورات باؼبعاىد الدولية مثل معهد ىنري دونان بسويسرا 

من خالل الدولية للصليب دورات تدريبية وتكوينية يف عدة دول بالعادل  بإيطاليا،كما نظمت اللجة ومعهد سان رديو
عقد اللجنة اتفاقيات دولية مع عدة دول منها من أجل التعريف بالقانون الدورل اإلنساين، ومن ذلك دورة نظمتها اللجنة 

يف إطار االتفاقية اؼبوقعة بُت وزارة الدفاع واللجنة الدولية  م دبدينة مصراتو،2013ديسمرب  3نوفمرب إذل  25من أيام  
للصليب األضبر يف ؾبال التدريب،وستتواصل دبختلف اؼبناطق واؼبدن الليبية هبدف نشر ثقافة القانون الدورل اإلنساين 

 (37).عسكرية اؼبختلفةوخلق كوادر من اؼبعلمُت لتدريسها كمنهج ومادة دراسية ؼبنتسيب اعبيش اللييب داخل اؼبؤسسات ال

نظمت اللجنة أكثر  2007،ففي السنوات القليلة اؼباضية وإذل غاية عاماإلحصائيات اؼبرصودة يف ىذا الشأنمن خالل و
ألف من القوات العسكرية وقوات الشرطة  20دورة تدريبية  وورشة عمل ،وقد حضر ىذه الدورات ما يقارب  300من 

دورات  05ضابطا عسكريا منحا دراسية من اللجنة للمشاركة يف  21يزيد عن  بلدا،كما تلقى ما 120يف أكثر من 
دولة دعوة غبضور ندوة  53ضابطا رفيع اؼبستوى  من  55عسكرية يف القانون الدورل اإلنساين دبعهد سان رديو،وتلقى 

 ( 3).عقدت يف جنيف،وغَتىا من الدورات التدريبية والتكوينية والتدريبية يف ؾبال ىذا القانون

والمؤتمرات  ملتقياتالعقد : المطلب الثالث

امت اللجنة بتقدمي حلقات دراسية عديدة،منها تلك اليت نظمت للدبلوماسيُت يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويورك واليت ق
،و تلك  1991ويف مكتب األمم اؼبتحدة جبنيف عام  ، 1983خصصت ؼبنظمة الدول األمريكية يف واشنطن عام 
 (39). 1994اػباصة دبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا يف 

                                                             
 .www.defense.gov.lyموقع وزارة الدفاع الليبية  3
: الدولية للصليب األضبر جنةلمنشور على موقع ال 2007نشر القانون الدورل اإلنساين،وقائع وأرقام عام  التقرير السنوي ألنشطة اللجنة الدولية للصليب األضبر يف  ؾبال 3

www.icrc.org. 
 .26،ص مرجع سابقأحسن كمال، 3

http://www.defense.gov.ly/
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كما نظمت اللجنة يف أواخر التسعينيات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيُت واؼبوظفُت يف منظمة األمن والتعاون األوربية 
واؼبنظمات الفرعية ( الناتو)الدورل،وجامعة الدول العربية ومنظمة اغبلف األطلسي،اإلرباد األوريب، واإلرباد الربؼباين 

 SADC .(40)وصباعة إفريقيا اعبنوبية للتنمية  (إنكواس)اإلقليمية مثل اعبماعة االقتصادية لبلدان غرب إفريقيا

اإلنساين،فعلى سبيل اؼبثال أصدرت كما أن للجنة الدولية للصليب األضبر أساليب أخرى لنشر قواعد القانون الدورل 
،وذلك بغرض إعداد  1998اللجنة الدولية للصليب األضبر برنامج استكشاف القانون الدورل اإلنساين يف أواخر عام 

ىذا ونشَت إذل )( 4)سنة على نطاق العادل كلو 18-13مواد تعليمية أساسية كي يستفيد منها الشباب من الفئة العمرية 
تعتمدىا اللجنة الدولية يف نشر قواعد القانون الدورل اإلنساين واؼبتمثلة يف إصداراهتا من كتب وؾبالت تعٌت طريقة أخرى 

. بنشر وإظهار اتفاقيات القانون الدورل اإلنساين والفئات احملمية دبوجبها وكل ما يتعلق بالنزاعات اؼبسلحة

ن الوطنية التنسيق مع لجان الصليب والهالل األحمري: المطلب الرابع

 مساعدة على األضبر،تعمل واؽبالل األضبر للصليب اعبمعيات الوطنية مع األضبر،وبالتعاون للصليب الدولية اللجنة إن
اإلنساين،وتذكَت  الدورل القانون صكوك نشر خالل اإلنساين،من الدورل القانون األمثل لقواعد التطبيق على الدول

 .ؽبا اؼبشورة بالنشر،وتقدمي اػباصة بواجباهتا الوطنية العامة السلطات
ومن باب التنسيق مع ىذه اللجان حرصت اللجنة الدولية للصليب األضبر  على توضيح الدور اػباص للجمعيات 

وىو  1986الصادر عن اؼبؤسبر الدورل اػبامس والعشرين للصليب األضبر عام  05الوطنية الذي عهد بو ؽبا القرار رقم
عبنة الدولية للصليب األضبر لدى السلطات اغبكومية للتشجيع على اعتماد التدابَت التشريعية االنضمام إذل مساعي ال

 :43ويتمثل دور اعبمعيات الوطنية يف،( 4)والعملية الالزمة منذ وقت السلم
. تعيُت مسؤول باعبمعية الوطنية عن ملف اؼبوضوع -
باغبكومة إلنشاء اللجنة الوطنية بُت الوزارات واعبمعية لدراسة ملف اؼبوضوع يف حالة عدم وجود عبنة من  االتصال -

. ىذا القبيل
. تعيُت مراسل لدى مثل ىذه اللجنة -
التحقق من أن اغبكومة تبلغ اللجنة الدولية للصليب األضبر وكذلك الدول األطراف بإنشاء مثل ىذه اللجنة والتدابَت  -
. زبذة أو اعباري حبثها أو اؼبتوخاةادل

                                                             
 .والصفحة نفس اؼبرجع  4
 .105صمرجع سابق،إنصاف بن عمران،41

وى الوطٍت،بعثة اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر واؽبالل األضبر يف تنفيذ القانون الدورل اإلنساين،القانون الدورل اإلنساين،دليل للتطبيق على اؼبست دورؿبمد ضبد العسبلي،42
 355ص، 2006اللجنة الدولية للصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة

 . 356و 355نفس اؼبرجع،ص43
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تسهيل أو اؼبساعدة يف جهود اغبكومة من أجل إعداد الرد  ومن شبة االشًتاك يف أعمال ترصبة األحكام التشريعية ذات  -
. الصلة إذل إحدى لغات اؼبؤسبر الدورل للصليب األضبر واؽبالل األضبر

تلتقي اللجنة الدولية وصبيع اعبمعيات الوطنية واربادىا الدورل مرة كل عامُت الزباذ قرارات بشأن القضايا ذات االىتمام 
أعوام يف اؼبؤسبر الدورل،وتشاركها اللقاء حكومات الدول اؼبوقعة على  04وتلتقي كذلك مرة كل (.ؾبلس اؼبندوبُت)اؼبشًتك

 (44).اتفاقيات جنيف
والحلول الممكنة  العوائق التي تعترض عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر :المبحث الرابع

رغم الدور اعببار الذي تلعبو منظمة الصليب األضبر الدورل وغَتىا من اؼبنظمات واؽبيئات يف سبيل نشر قواعد القانون 
األحيان جبملة من العراقيل الدورل اإلنساين وغَته من األنشطة اإلنسانية،إال أن ىذا الدور يصطدم يف كثَت من 

والصعاب، بعضها متعلق باؼبنظمة يف حد ذاهتا، وبعض تلك العراقيل خيرج عن نطاقها، أي سببو ظروف خارجة عن 
. نطاق اللجنة

عوائق متعلقة باللجنة الدولية للصليب األحمر : المطلب األول

د ذاهتا وتشًتك فيها مع أغلب اؼبؤسسات العاملة داء اللجنة الدولية يف حونقصد هبا أمور سلبية مسجلة على مستوى أ
 (45):ىا على سبيل الذكرن،وميف ؾبال نشر القانون الدورل اإلنساين

طة إعالمية متكاملة لتحقيق ىذه الغاية ، خلاؼبؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانون الدورل اإلنساين عدم امتالك  -
اؼبساحة اؼبناسبة ، كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعالنات على علماً أن أغلب وسائل اإلعالم ال تعط ذلك 

جانب نشر القانون الدورل اإلنساين ، كما أن الصحافة الرظبية ليس لديها الكوادر اؼبؤىلة بإيصال الرسالة اإلعالمية 
.حول القانون الدورل اإلنساين  ثلىادل  
دورل اإلنساين غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها وخططها أن اؼبؤسسات العاملة يف ؾبال القانون ال -

.بشكل يهدف إذل تطوير أدائها وذلك لعدم وجود مؤشرات أداء ولعدم وجود خطط عمل سنوية  
كمنظمة عاملة في المجال اإلنساني  اللجنة الدولية للصليب األحمرالتي تواجه عوائق ال: المطلب الثاني

 (46): نوجزىا كاآليتخارجة عن نطاق اللجنة، و ىي واليت 

                                                             
 .www.icrc.orgللصليب األضبر باعبمعيات الوطنية للصليب واؽبالل األضبر،مقال منشور على موقع  ىي عالقة اللجنة الدولية ما44
،مقال منشور على موقع مؤسسة مساواة للًتبية على مشكالت اؼبؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانون الدورل اإلنساين وتطوير أدائها ،القاضي الدكتور ؿبمد الطراونة45

 . 2010-05-26حقوق اإلنسان والثقافة اؼبدنية بتاريخ 
 .نفس اؼبرجع46
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أن اعبمعيات الوطنية للقانون الدورل اإلنساين واليت من اؼبفروض أن يعول عليها يف نشر وتعزيز القانون الدورل اإلنساين  -
.دل تلب الغرض اؼبطلوب منها بسبب قلة اإلمكانيات واؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لديها  

كثرة النزاعات اؼبسلحة فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾبال نشر القانون الدورل اإلنساين ، كون  -
اغبديث عن النشر والتوعية والتثقيف يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين يف ظل اغبروب ُيصبح نوع من الًتف الفكري 

.حسب وجهة نظر البعض   
قواعد القانون الدورل اإلنساين ضمن اؼبناىج الدراسية يف اؼبراحل األوذل  دم إدراجعلى الصعيد الداخلي تكمن يف ع -

من الدراسة أو ضمن مناىج جامعية معمقة ، إذ قبد أنو يدرس يف غالبية دول العادل الثالث كمادة اختيارية وضمن مواد 
وذل لطلبة كليات القانون مع أن ىذه اؼبادة ُيضاف لذلك أن تدريس ىذه اؼبادة ينحصر بالدرجة األ ،القانون الدورل العام

.مهمة لكافة الكليات وخصوصاً اليت تدرس اؼبواد اإلنسانية واالجتماعية  
غياب الثقافة القانونية أو الوعي القانوين بالقانون الدورل اإلنساين،وذلك بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم القانون الدورل  -

سان أو بسبب أن الكثَت من اجملتمعات التعتربه أولوية بالنسبة ؽبا ، كون اؼبؤسسات اإلنساين والقانون الدورل غبقوق اإلن
.العاملة يف ىذا اجملال ال تتعامل مع القانون الدورل اإلنساين وفق إطار مؤسسي   

 اقيات القانونقبد أن الدول مصادقة تقريباً على كافة اتف،فوجود فجوة ما بُت التطبيق العملي والنص النظري  -
وتعزيزه إال أننا قبد أن ذلك ال يتحقق على أرض الواقع  أحكامو اليت تنص على إلزام الدول بنشر الدورل اإلنساين و

.بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفروضة على عاتق الدول األطراف   
واالتفاقيات الدولية  أن أغلب البلدان دل تقم بالقدر الكايف من اؼبواءمات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية -

.اؼبصادق عليها وإذا ُوجدت مثل ىذه اؼبراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء وبفًتات متباعدة زمنياً   
على الدول الصغَتة وال يُطبق على الذي ال يطبق إال  القانون الدورل اإلنساين ويف تطبيق  االزدواجية يف واؼبعايَت -
، األمر الذي جيعل مهمة  ذلك، ولعل ما جيري يف غزة أكرب دليل على هحكامدول اليت تقوم بانتهاكات واسعة ألال

.لة يف ىذا اجملال صعبة بعض الشيء ماؼبؤسسات العا  
ومن أىم اؼبشكالت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين ما فرضتو األحداث األخَتة  -

اىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة التفريق ما بُت اؼبقاومة سبتمرب، حيث تداخلت اؼبف 11وخصوصاً أحداث 
اؼبشروعة للشعوب من أجل تقرير مصَتىا واإلرىاب ، وعدم وجود مفهوم أو تعريف ؿُبدد وواضح لإلرىاب ، وكذلك 

زنة وصعوبة اؼبوا" اغبرب اإلستباقية"دخول مفاىيم ومصطلحات جديدة دل يألفها القانون الدورل اإلنساين من قبل مثل
.جو اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملال ابُت اغبرية واألمن ، األمر الذي فرض تبعات وصعاب جديدة تو  

الحلول الممكنة لضمان نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني : المطلب الثالث
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قواعد القانون الدورل إن نشر القانون الدورل اإلنساين على جانب كبَت من األمهية كونو يعد آلية وقائية ضد انتهاك 
اإلنساين يف حد ذاتو،كما أنو يعترب اآللية األقبع من أجل ضمان تنفيذه واحًتامو،وىو أمر يتطلب اإلؼبام بعدة نقاط  

 (47):وىي

وضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر وتعزيز مبادئ ومفاىيم القانون الدورل اإلنساين وعلى أوسع نطاق فبكن  -
والوعي بتلك اؼببادئ واؼبفاىيم ، األمر الذي يتوجب معو إنشاء وحدات متخصصة باإلعالم والنشر  ودبا يعزز الثقافة

.ضمن معايَت وضوابط تقوم على مؤشرات أداء واضحة  
من أن تعمل "دولية ، حكومية ، أىلية"ال بّد للمؤسسات اؼبختلفة العاملة يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين -

يف العمل ، وىدر الطاقات واؼبوارد ، على  والتنسيق فيما بينها األمر الذي جُينب االزدواجيةوفق النهج التشاركي 
.أن يشمل التنسيق هبذا اػبصوص اؼبؤسسات العاملة يف اؼبيدان   

يتوجب إدماج مبادئ ومفاىيم القانون الدورل اإلنساين ضمن مناىج اؼبدارس االبتدائية واؼبتوسطة والثانوية ، مث -
ل اعبامعية كمنهاج مستقل وليس ضمن مادة القانون الدورل العام ، على أن يتم إعداد اػبطط الدراسية اؼبراح

.بالتعاون ما بُت اؼبدارس واعبامعات من جهة واؼبؤسسات العاملة يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين من جهة أخرى  
ون الدورل اإلنساين وتعزيزه ، كون ذلك يندرج بالدرجة يتوجب أن ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية الالزمة لنشر القان -

.األوذل يف إطار مسؤوليات الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف األربع   
إجياد نوع من اؼبراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن إجياد االنسجام ما بُت النص  -

.والنص الوارد يف القوانُت الوطنية الوارد يف االتفاقيات الدولية  
يتوجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية على صعيد كل دولة على حدة تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾبال القانون  -

الدورل اإلنساين واػبرباء واالستشاريُت  وإنشاء مركز توثيق لقواعد ومبادئ القانون الدورل اإلنساين ، على أن يكون 
يو القطاعُت الرظبي واألىلي،ويعقد سنوياً على األقل مؤسبر سنوي يتم من خاللو استعراض اؼبشكالت اؼبركز ُيشارك ف

اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين ووضع تصورات لكيفية ذباوز تلك اؼبشكالت 
.واؼبعوقات يف حال وجودىا   

منظمات  األضبر،اللجنة الدولية للصليب  اؼبتحدة، األمم"لدولية مثليتوجب على اعبهات اؼباكبة واعبهات ا -
إجياد برامج تدريبية ؼبساعدة اؼبنظمات العاملة يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين على "..اإلنسانيةاإلغاثة الدولية 

سيت و من خالل تبادل تطوير أدائها، وتنفيذ بعض األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه من خالل الدعم اؼبارل واللوج
.اػبربات والتجارب   

عند إنشاء اللجان الوطنية للقانون الدورل اإلنساين، ال جيوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية بل ال بد من  -
إشراك منظمات اجملتمع اؼبدين واػبرباء وبصفتهم الشخصية ، ؼبا يف ذلك من أثر إجيايب ، كون منظمات اجملتمع 
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تتمتع بقدر كبَت من اؼبرونة يف العمل أكثر ومن أجل ربقيق سياسة فعالة وناجعة لنشر القانون الدورل اؼبدين 
.اإلنساين  

تنسيق مع ـبتلف وسائل اإلعالم من أجل زبصيص فًتة زمنية يف وسائل اإلعالم من أجل وإجياد آليات تعاون 
اء يف ؾبال القانون الدورل اإلنساين إعداد اؼبادة على أن يتوذل بعض اػبرباإلنساين ، التعريف بالقانون الدورل

.اإلخبارية  
وعلى الصعيد الوطٍت يتوجب أن زبصص الدولة يف ميزانيتها السنوية مبالغ وموارد كافية للمؤسسات العاملة يف  -

.ؾبال القانون الدورل اإلنساين، أو زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبقرات ورواتب اؼبوظفُت  
: الخاتمة

صل إذل تطبيق القانون الدورل اإلنساين ونضمن احًتامو من طرف أطراف النزاع فال بد من نشره على أوسع نطاق ن كي
من طرف اعبميع من ىيئات دولية حكومية وغَت حكومية،من خالل التنسيق والتعاون فيما بينها وتقدمي كل التسهيالت 

 تعريفها جيب اليت األىداف أوذلالذين ىم  اؼبسلحة تالقواؽبا حىت تؤدي وظيفتها على أكمل وجو ،بدءا بأفراد 
 ىم الثاين ؼبهامهم،والطرف فبارستهم يف االعتبار بعُت اؼببادئ تلك أخذ من يتمكنوا القانون،حىت ىذا لقواعد واحًتامها
 تطبيقها عليهم سيكون الذين أولئك جانب من فقط ليس معروفة القواعد ىذه تكون أن يتعُت حيث اؼبدنيُت السكان
النشر وحده ال يكف لضمان تنفيذ القانون الدورل اإلنساين، إذ ال بد من توافر النية الحًتامو  مباشر،ولكن بشكل

وكفالة تطبيقو على اعبميع وعلى كل النزاعات،وىو ما من شأنو إعطائو مصداقية أكرب، وتقبال واحًتاما لدى كل 
 .الشعوب واألمم
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