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 دور المنظمات الدولية  في التعريف بقواعد القانون الدولي اإلنساني عبر آلية النشر

 تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد /  بدير يحي .أ

 
 

 ملخص

القانون الدويل اإلنساين بأمهية كربى على ادلستوى الدويل ، وذلك للدور الذي تؤديو آلية النشر يف حيظى موضوع نشر قواعد 
وللنشر أىداف كبرية وكثرية ؛ إذ أول ما يهدف إليو  ىو الوقاية ادلسبقة للحد من االنتهاكات . سبيل التعريف بأحكام ىذا القانون 

ادي اخلسائر البشرية و ادلادية ادلنجرة عن ذلك ، إىل جانب ذلك يهدف النشر إىل ضد األفراد أثناء النزاعات ادلسلحة و كذا تف
التعريف باألشخاص ادلشمولني باحلماية الدولية أثناء احلروب ، كما  يبني اجلزاءات و العقوبات النامجة عن خرق  القواعد و 

كانت لتتحقق لوال اجلهود ادلبذولة من طرف ادلنظمات إن ىذه األىداف ما ...... . األحكام  الدولية اليت تنظم ىذه احلاالت 
الدولية على اخلصوص يف سبيل التعريف دبضمون قواعد وأحكام  ىذا القانون مسخرة يف سبيل ذلك مجيع قدراهتا  و وسائلها 

ق غايتها يف نشر ومشاكل ربول بينها و بني ربقي عقباتاال انو و بالرغم من ذلك تعرتض ىذه ادلنظمات ، ادلادية و البشرية 
 .القانون الدويل اإلنساين

 

 

 

مقدمة 

فرتات عصيبة تفجرت فيها مهجية  بسببهامنازعات و تطاحنات عانت منها البشرية و عانت  األزمنةعرف العامل عرب سلتلف 
 إلسعادالتعاون  التوادد و إشاعةو السلم و  األمن، وتعصف دبا يتوق لو الكل من استتاب  باإلنسان، لتفتك بكل وحشية  الطغاة
من ذلك من صحوة و دعوة إىل استبعاد العنف و الرتكيز على احلكمة حلل كل النزاعات ، وما شهد  أعقبورغم ما . اخللق

.  األزمنة من نداءات و تصرحيات و تنظيمات إال أن احلروب ال تزال قائمة سلتلفة عرب أشكال ازبذتمبادرات 
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قواعد القانون الدويل اإلنساين اليت هتدف  إقرارادلسلحة فقد ذىب اجملتمع الدويل إىل ويف سبيل احلد من رحا ىذه النزاعات 
دف حلماية ادلمتلكات اليت ليس ذلا عالقة مباشرة توإىل محاية األشخاص شلا قد ينجم عن تلك النزاعات من آالم و إضرار ، كما 

إىل وضع قيود على سري  سعتاليت  1907و  1899عام ويتكون ىذا القانون من معاىدات الىاي ل. مع العمليات العسكرية
،اليت  1977بروتوكوالن اإلضافيان لعام الو  1949لعام  األربعةالعمليات العسكرية و سلوك ادلتحاربني، و معاىدات جنيف 

ألعراف الدولية جاءت حلماية ضحايا النزاعات ادلسلحة من جرحى و مرضى و محاية ادلمتلكات و األعيان ادلدنية ، إضافة إىل ا
  .1اليت دأب اجملتمع الدويل على العمل هبا يف مثل ىذه الظروف

احلد منها ، فان ادلنطق  و النزاعات ادلسلحة ةكانت ىذه القواعد و األحكام ذلا من األمهية ماذلا يف التخفيف من وطأ إذا
نطاق ،األمر الذي ال  أوسعو التعريف هبا على  السديد يقتضي علم كافة ادلخاطبني هبا ، وىذا لن يتحقق إال عن طريق نشرىا

. 2ديكن ربقيقو بصورة كاملة إال يف وقت السلم ما جيعل للنشر طابعا وقائيا و إلزاميا يف نفس الوقت

ادلتعاقدة يف اتفاقيات جنيف، ومع  األطرافإن إلزامية نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين تبقى يف ادلقام االول من مسؤولية 
ك فقد محلت بعض ادلنظمات الدولية على عاتقها إىل جانب ىذه الدول مسؤولية نشره و التعريف بو مسخرة كامل وسائلها ذل

. ادلادية و البشرية من اجل ربقيق ذلك

وفقا للمعطيات السابق ذكرىا يتحدد نطاق ىذه الدراسة و يتمحور حول موضوع الدور القاعدي و التأطريي الذي تلعبو 
: التالية لإلشكاليةوذلك وفقا ،الدولية يف سبيل نشر قواعد قانون الدويل اإلنساين  ادلنظمات

يف نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين ؟  أمهيتومدى دور ادلنظمات الدولية و  ما

ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية  

: مت اعتماد التقسيم اآليت

 .اإلطار النظري آللية النشر:ادلبحث االول

 .دور ادلنظمات الدولية يف تفعيل نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين:ثاينادلبحث ال

 

 

                                                             
  www .ahewar .org، منشور على ادلوقع االلكرتوين  2014جانفي 8فيذ القانون الدويل اإلنساين،مقال منشور بتاريخ انس ادلرزوقي ، آليات و ضمانات تن-1

178،ص2002جويلي سعيد سامل ، ادلدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين،دار النهضة العربية ، القاىرة، -   2  
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اإلطار النظري للنشر :المبحث االول

القانوين مث األشخاص  أساسهاادلفاىيمي ،وكذا  ىارإطاحناول يف ىذا ادلبحث تسليط الضوء على آلية النشر من حيث 
. اآلليةادلستهدفني من ىذه 

مفهوم النشر : أوال

دبا  الضرورةىو من  ادلبدأكان ىذا  فإذاىي قاعدة قانونية ثابتة يف النظم القانونية الداخلية ، "  يعذر احد جبهل القانونال"
نسبة للقانون الدويل اإلنساين على درجة كبرية من اخلطورة العدم ادلساس بقدسية القوانني يف النظم الداخلية ، فانو ب لضمانكان 

، وذلك النعكاسات السلبية النامجة عنها و  أخرقانون  أيىذا القانون ىي اكرب فداحة من انتهاكات  من منطلق أن انتهاكات
البشرية كان ديكن تفاديها يف حالة العلم ادلسبق بالقانون الذي  األرواحو خسائر يف  إنسانيةاليت ستؤدي ال زلال إىل معانات 

. 3حيظرىا

 أحكامهاو التعريف دبجمل  إنسانيةلقواعد و مبادئ  اإلنسانيةترويج الرسالة "ترب وعلى ىذا ادلستوى من الطرح فان النشر يع
ومن خالل ما تقدم يتضح أن احرتام القانون الدويل . 4"وصوال إىل تطبيقها يف حالة النزاعات ادلسلحة األفرادبني الشعوب و 

ما جيعل النشر حيض بأمهية يف رلال القانون الدويل  اإلنساين و االلتزام بقواعده يتطلب أوال وقبل كل شيء التعريف بو وىذا
النزاعات ادلسلحة و كذا تفادي اخلسائر  أثناءاإلنساين، وتربز ىذه األمهية يف الوقاية ادلسبقة للحد من االنتهاكات ضد األفراد 

 أثناءلني باحلماية الدولية ادلشمو باألشخاصادلادية و اليت ديكن أن تنتج عن ذلك، إىل جانب ذلك يهدف النشر إىل التعريف 
. 5احلروب كما يبني اجلزاءات و العقوبات النامجة عن خرق القواعد و األحكام الدولية اليت تنظم ىذه احلاالت

األساس القانوين للنشر : ثانيا

تفاقيات الدولية إن التعريف بأحكام القانون الدويل اإلنساين عرب نشره يعترب التزاما اتفاقي مرجعو يف ذلك ادلعاىدات و اال
حيث توجب يف مادهتا األوىل على أن تصدر  1899ذات صلة هبذا ادلوضوع ، ويعود ىذا األساس إىل اتفاقية احلرب الربية لعام 

 اتىذا األمر يف اتفاقي تأكد، مث 6الدول ادلتعاقدة تعليمات إىل قواهتا ادلسلحة وىو ما جاءت بو الالئحة ادللحقة هبذه االتفاقية 

                                                             

33ص،،منظمة العفو الدولية 12العدد  ،رللة موارد،،اجمللة االلكرتونيةاإلنساينالدويل التجربة األردنية يف تطوير القانون زلمد الطراونة،- 3  

ون الدويل، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق، أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدويل ادلعاصر، مذكرة ماجستري، فرع قانون التعا - 4
 .20،ص 2011درسة الدكتوراه يف القانون األساسي والعلوم السياسية، تيزي وزو، اجلزائر، سنة م

.33زلمد الطراونة، نفس ادلرجع،ص -  5  

44-43،ص 1997،بريوت،لبنان، اإلسالمي،دار الغرب  األوىلعمر سعد اهلل،تدوين القانون الدويل اإلنساين ، الطبعة - 6  
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ىذه االتفاقية على  أحكامأن تنشر  تقضي،واليت 47،48،127،144وذلك يف النص ادلشرتك دلوادىا  1949عام لاألربعة  جنيف
على أوسع نطاق شلكن يف  االتفاقيةتتعهد األطراف السامية ادلتعاقدة بان تنشر نص ىذه "أوسع نطاق شلكن يف زمن السلم و احلرب
برامج التعليم العسكري و ادلدين إذا  ضمنرب، وتتعهد بصفة خاصة أن تدرج دراستها بلداهنا، يف وقت السلم كما يف وقت احل

أمكن، حبيث تصبح ادلبادئ اليت تتضمنها ملزمة جلميع السكان و على األخص القوات ادلسلحة وأفراد اخلدمات الطبية و 
. 7 19يف ادلادة و الربوتوكول الثاين  80وىو ما ذبلى يف الربوتوكول االول يف مادتو".الدينية

مات الدولية ظللمن أقرتإذا كانت مهمة النشر من اختصاص دول األطراف يف ىذه االتفاقيات ،فان ىذه األخرية قد 
وذلك حني ما تضمنت نصوص االتفاقيات األربع جلنيف يف موادىا  األمحراللجنة الدولية للصليب  امارسة ىذه ادلهمة ال سيممب

 أكدهمن الربوتوكول الثاين وىو ما  18من الربوتوكول االول و ادلادة  8االتفاقيات ادلشرتكة وادلادة  من3 دلادةا، وكذا 9،9،9،10
تدعم نشر قانون الدويل  األمحرصليب لز اليت تنص على أن اللجنة الدولية ل /1ذلا و ربديدا يف مادتو الرابعة فقرة األساسيالنظام 

. 8اإلنساين 

فة من النشر ربديد الفئات ادلستهد: ثالثا

ادلعنية مباشرة خبطاب ىذا  أهناإذا كان القانون الدويل اإلنساين مهم للكافة فان ىناك فئات معينة جيب الرتكيز عليها كون 
ومن ىذه . ىذا القانون أحكامتضررا يف حالة انتهاك  األكثرفان ىذه الفئات ىي  أخرىالقانون ، ىذا من جهة، ومن جهة 

. ون،أفراد القوات ادلسلحة السكان ادلدين: الفئات

ادلعنيون بأحكام القانون الدويل اإلنساين بدرجة  فإهنمضحايا النزاعات ادلسلحة  األكثردبا أن ادلدنيون ىم :السكان ادلدنيون_ 1
العمليات  قد يكون ادلدين مشاركا يف إذ، ذلك أن دور ادلدنيني يف النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة مل يكن كما كان عليو من قبل، أوىل

،ىذه ادلعطيات و ادلسلحة، كما قد يكون مقاتال يف حاالت النزاعات ادلسلحة غري دولية  للميلشياتالعدائية كونو مرافقا أو شلونا 
. غريىا جعلت ادلدنيني طرفا ىاما يف معادلة احلماية اإلنسانية

                                                             

. 22،صاحسن كمال ، ادلرجع السابق- 7  

، الدمنارك  بالدمنرك،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون العام ، االكادمية العربية  ادلفتوحة  اإلنساناإلنساين و القانون الدويل حلقوق الدويل  مولود امحد مصلح،العالقة بني القانون  - 8

.  99، ص 2008،
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 كأفرادية ال سيما لدا مشاركتها يف ىذه النزاعات ،ىذه الفئة اليت قد ذبد نفسها ضح األطفالمل فئة ادلدنيني على تكذلك تش
بادلبادئ اإلنسانية للحرب ومن باب أوىل تذكريىم دبخاطر ىذه النزاعات ووجوب االبتعاد  إحاطتهم األقل، وذلذا جيب على مقاتلني

.  9عنها

ت ادلسلحة يتوجب عليها احرتام قواعد إن القوات ادلسلحة باعتبارىا طرفا مشاركا و فعاال يف النزاعا: أفراد القوات ادلسلحة_ 2
القانون الدويل اإلنساين ، األمر الذي يقتضي نشرىا يف صفوف ىذه القوات، حيث أن احرتام العسكريني ذلذه القواعد يتوقف 

. 11أحكاموكيف يطلب من جندي أن يلتزم بقواعد القتال وىو ال يعرف شيء عن  إذ، 10على مدى علمهم هبا يف زمن السلم

عدم  مبدأالعسكرية  لألعمال إدارهتم أثناءالقواعد اليت جيب على القادة و اجلنود معرفتها  من أىماءا على ماتقدم فان وبن
التمييز بني ادلقاتلني و عدم ادلقاتلني حيث يشكل ىذا ادلبدأ التزاما على عاتق ادلقاتل بان دييز بني األشخاص الذين يشاركون يف 

 .12مث يوجو عملياتو العسكرية ضد دلقاتلني منن فيو والقتال و الذين ال يشاركو

فيما يتمثل دور ادلنظمات الدولية ىف نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين؟ : ما تقدم ذكره يطرح سؤال مفاده ومن خالل 
 .وىذا ما سنحاول اإلجابة عليو يف ادلبحث ادلوايل

                                                             

2، صادلرجع السابق كمال،أحسن  - 5  .  9  

 2008، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اإلداريةيف القانون العام ، كلية العلوم القانونية و  ادلاجسترياحلرب يف القانون الدويل اإلنساين،مذكرة لنيل شهادة  أسرىعيش،محاية فاطمة بل- 10
 .11 ،ص

. 15،ص 1999، 29،عدد  األمحرة للصليب امحد علي االنور،محاية ضحايا احلرب بني الشريعة و القانون الدويل اإلنساين، اجمللة الدويل- 11  

يل غري ان ىذا ادلبدأ يبقى نسيب نظرا لالنتهاكات الصارخة و ادلتكررة حيالو و لعل ما جيري اآلن يف فلسطني ذلو خري دليل على ذلك ، لتفص.  23أحسن كمال ، ادلرجع السابق،ص - 12
 . 25-23، ص 2006، 37ييز بني الضحايا عن أي أخالق يتحدث ىؤالء ،رللة اإلنساين ،العدد زلمد سبق ،التم:أكثر حول موضوع خرق مبدأ التمييز انظر
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 قواعد القانون الدولي اإلنساني دور المنظمات الدولية في تفعيل نشر: المبحث الثاني

نتطرق يف ىذا ادلبحث إىل الدور اليت تلعبو ادلنظمات الدولية من اجل نشر مبادئ القانون الدويل اإلنساين من خالل األعمال و 
. اليت تعرتضها يف سبيل ربقيق ذلك  اتالنشاطات اليت تقوم هبا كما سنحاول إبراز أىم ادلعوق

 .اإلنساينات اليت تقوم هبا ادلنظمات الدولية من اجل نشر القانون الدويل األعمال و النشاط: أوال

: و تتمثل على اخلصوص يف ، تلف وتتنوعتخ األنشطةإن ىذه األعمال و 

ادلتدرب و ربصيلو معلومات جديدة مرتبطة دبوضوع قانون  إكسابهتدف عملية التدريب إىل : الربامج التدريبية و التعليمية_1
. 13...و طرق متنوعة و سلتلفة كاحملاضرات و ادلناقشات أساليبنساين،و يتبع يف ذلك الدويل اإل

تعقد ادلنضمات الدولية دورات تدريبية حول القانون الدويل اإلنساين و التعريف بو ، كتلك ادلتعلقة بتدريب أساتذة  ىل ذلكعوبناءا 
دلتاحة لتدريسهم، كون أن حقائق النزاعات ادلعاصرة جيب أن تكون اجلامعات من اجل تعريفهم بادلوضوع وكذا تعريفهم بالوسائل ا

. األساس الذي يقوم عليو التعليم القانون الدويل اإلنساين شلا يساىم من دون شك يف تطويره و نشره

ة ذلم غري أن األمر ال يقتصر على األساتذة و االكادميني بل يتجاوزه إىل فئة الطلبة وذلك من خالل بررلة أنشطة متخصص
ساتذة و األمات مكاتب متخصصة للقانون الدويل اإلنساين من اجل سبكني ظكما توفر ىذه ادلن .14...، كاحملاضرات و ادلناقشات

. طلبة على االستفادة منهاال

 األمحرضمتها اللجنة الدولية للصليب نمات الدولية بتقدمي احللقات الدراسية كتلك اليت ظعالوة على ذلك تقوم ادلن
 األممويف مكتب  1983ادلتحدة بنيويورك واليت خصصت دلنظمة الدول االمريكية بواشنطن عام  األممبلوماسيني يف مقر للد

.  1994عام  أبابا أديسيف  اإلفريقيةوتلك اخلاصة دلنظمة الوحدة  1991ادلتحدة جبنيف 

و التعاون االروبية ، و االرباد  األمنوظفني يف منطقة التسعينات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيني و امل أواخركما نظمت اللجنة يف 
و هيف ذلك  األمثلفيما خيص التعليم فان النموذج  أما. األطلسيالربدلاين الدويل ، و جامعة الدول العربية ، و منطقة احللف 

ية يف رلال التعريف بقواعد القانون الدويل و اليت يعترب من اكرب الربامج التعليم" اكتشف القانون الدويل اإلنساين"الربنامج االلكرتوين 
و مركز تطوير الرتبية ، ىذا الربنامج خاص لفئة الشباب الذين ترتاوح  األمحروىو نتاج عمل اللجنة الدولية للصليب . اإلنساين 
 أن ىذا ال دقيقة للحصة الواحدة غري 45حصة دراسية دبعدل  36فصال تغطي  22سنة ، يظم الربنامج  18و  13بني  أعمارىم

                                                             
  . 258،ص 2002،  34، العدد  17و التدريب،اجمللد  األمنية الدراساتالعربية  اجمللةو التطبيقات العلمية، األسس:زلمد عبد اهلل البكر، منهجية التدريب- 13

. 2009،األمحر،اللجنة الدولية للصليب  األوىلو اجلامعات ، الطبعة العربية  األمحرلصليب اللجنة الدولية لكتيب بعنوان - 14  
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ادلخيمات الصيفية أو  أثناءديكن استخدامو يف احلصص االكادمية و  إذاالستفادة منو  األخرىدينع األساتذة و ادلنظمات و اذليئات 
تطبيق القانون الدويل اإلنساين حلماية احلياة و الكرامة  لزمستتو تشمل ادلواد التعليمية حاالت حديثة ،ادلشاهبة  األخرىاألنشطة 

ويكتشف الطلبة و . لغة من بينها العربية  40من  بأكثركما أن ىذه ادلواد التعليمية متوفرة ،النزاعات ادلسلحة  أثناءنسانية اإل
كما يهدف .انتهاكاهتا أسبابو تطورىا إضافة إىل  نشأهتاالقانون الدويل اإلنساين و  أرساىااألساتذة احلاجة إىل القواعد اليت 

عن النزاعات  ادلتأتيةو اإلنسانية للكوارث  األخالقية األبعادعلى  اإلضاءةالربنامج فضال عن تعليم القانون الدويل اإلنساين إىل 
:  15شلارساتو اليومية ومنها إطارروح و ادلبادئ اإلنسانية و اليت تدخل يف الإىل غرس  أيضاادلسلحة ، كما يهدف 

. النزاعات ادلسلحة أثناءإىل احرتام احلق يف احلياة واحرتام الكرامة اإلنسانية احلاجة _

. فهم جوانب تطبيقات قانون الدويل اإلنساين و تعقيداتو_

. 16بغض النظر عن مكاهنا إنسايندبنظور  اإلحداثرؤية _

و معلومات يف  األحباثحيث يتناول " اإلنساين القانون الدويل  أحباث"ىناك مثال أخر ال يقل امهية عن ادلثال السابق و ىو مشرع 
رلال القانون الدويل اإلنساين و يهدف إىل تعزيز نشره و تطويره ، كما ينظم دورات تعليمية و تدريبية و يشجع ادلبادرات 

.  17أ .م.لوادلتحدة بتعاون مع كلية الصحة العامة يف جامعة ىارفرد با األمممنظمة  إصدارىذا ادلشروع ىو من . االكادمية

،حيث يكون مضمون ىذه 18وتوزيع اجملالت و النشرات و الوسائل التعليمية اخلاصة بالنشر على الفئات ادلستهدفة إصدار_2
وأنظمة الىاي واتفاقيات جنيف واحملاكم اجلنائية الدولية والظروف  بداياتو األوىل  ،مراحل تطور القانون اإلنساين الدويلالوسائل 

هبدف تبسيط وتوضيح قواعد ىذا القانون  لفئات ادلستهدفةا ىعل اجملالت و الكتيباتوتوزيع ىذه   ،يت قادت إليهاوادلالبسات ال
. 19لغري ادلتخصصني وتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانون هبدف تقدديو للقراء واجلمهور

 اإلنساينمسوعة دور مهم وكبري يف التعريف بالقانون ادلرئية وادلكتوبة وامل اإلعالملوسائل  كون ان اإلعالماالستعانة بوسائل -3
بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبرية من الرأي العام الوطين نظرا النتشاره غري ادلسبوق يف  اإلعالم ذلك أنّن  ، نطاق واسع ىالدويل عل

                                                             
  www .icrc.org،منشور على ادلوقع االكرتوين للجنة الدولية للصليب االمحر 2010-10-29برامج تعليمية للشباب، مقال منشور بتاريخ -15

. 68، ص2009،منظمة العفو الدولية،  12، رللة موارد، العدد تعليم القانون الدويل اإلنساين عرب االنرتنيت- 16  

. 53، ص2009،منظمة العفو الدولية،  12احباث قانون الدويل اإلنساين ، رللة موارد، العدد - 17  

. 33زلمد الطراونة، ادلرجع السابق،ص - 18  

 .  544،ص 2000،دار ادلستقبل العريب، القاىرة ،مصر،1ون الدويل اإلنساين ،دراسات يف القانون الدويل اإلنساين،طماريا ترييزا دوتلي،التدابري الوطنية الالزمة للبدء يف تنفيذ القان-19
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نو أيضا يستخدم لغة بسيطة ومبسطة وأل،  ناىيك عن ادلراكز احلضرية والتجارية والسياسية والثقافية ،وادلدن الصغرية  القرىأعماق 
 .20متعلمني وغري متعلمني ،مفهومة من قبل اجلميع

 .ادلسابقات اذلادفة إىل نشر الوعي و ادلعرفة دببادئ القانون الدويل اإلنساين إجراء-4

احلكومية من اجل تعزيز العاملة يف ىذا اجملال وتنظيم لقاءات مع اجلهات  األخرىترقية التعاون وتبادل اخلربات مع ادلنظمات -5
 .نشر القانون الدويل اإلنساين

 .21من اجل تطوير تشريعاهتا دبا يساىم يف نشر القانون الدويل اإلنساينتقدمي الدراسات و ادلقرتحات للدول -6

 .بقواعد القانون الدويل اإلنساين التعريفعقد مؤسبرات و ملتقيات  هتدف إىل -7

تعتمدىا ادلنظمات الدولية يف نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين ، غري أن الواقع بثبت أن  اليت األساليبىذا عن أىم  إذن 
 .ىذه ادلنظمات تعرتضها بعض ادلشاكل و العوائق يف سبيل ربقيق ذلك وىو موضوع اجلزئية ادلوالية

 اإلنساينأىم ادلعوقات اليت تعرتض ادلنظمات الدولية يف سبل نشر القانون الدويل :ثانيا

 :وتتمثل ىذه ادلعوقات يف 

يد عن شلارسة وظيفتها يف رلال نشر السيطرة اخلفية اليت سبارسها بعض احلكومات على ادلنظمات الدولية جيعل ىذه األخرية تح-1
 .القانون الدويل اإلنساين

رلال نشر القانون الدويل  يفالعاملة واجلمعيات الوطنية  ادلنظمات الدوليةغياب النهج التشاركي أو التنسيق الفعال بني  -2
، حيث نالحظ أن كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذي يرتتب عليو نوع من االزدواجية يف العمل وما يتبع ذلك من ىدر اإلنساين

 .للجهد وادلال والطاقات

نشر القانون الدويل العاملة يف رلال  ادلنظمات الدولية كثرة النزاعات ادلسلحة الدولية وغري الدولية فرضت نفسها على  -3
اإلنساين ، األمر الذي أضاف عبء كبري على ىذه ادلؤسسات ، كون احلديث عن النشر والتوعية والتثقيف يف رلال القانون الدويل 

 .اإلنساين يف ظل احلروب ُيصبح نوع من الرتف الفكري حسب وجهة نظر البعض

                                                             
، منشور 42825، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة  7، دور اإلعالم يف التعريف بالقانون اإلنساين الدويل، ملفات األىرام، مقال منشور بتاريخ األحد عبد العليم زلمد -20

  www.ahram.org :على ادلوقع اإللكرتوين

. 33زلمد الطراونة،ادلرجع السابق،ص- 21  
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رلال القانون الدويل اإلنساين تتمثل ، باالزدواجية يف التطبيق وادلعايري  العاملة يف ادلنظماتولعل أىم ادلشكالت اليت تواجو ا --4
فنجد أن ىناك صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت ادلواطن العادي ، دلاذا يُطبق القانون الدويل اإلنساين على الدول الصغرية وال يُطبق 

يف غزة أكرب  يريجيف دارفور وما  جرىدويل اإلنساين ، ولعل ما على الدول الكربى أو الدول اليت تقوم بانتهاكات واسعة للقانون ال
 .ة يف ىذا اجملال صعبة بعض الشيءاملالع دلنظماتادليل على صحة ما نقول ، األمر الذي جيعل مهمة 

ة ، وىي تعتمد أن ادلنظمات العاملة يف نشر وتعزيز القانون الدويل اإلنساين ليس لديها خطة إعالمية متكاملة لتحقيق ىذه الغاي-6
بذلك على وسائل اإلعالم ادلرئية وادلقروءة وادلسموعة ، علماً أن أغلب وسائل اإلعالم ال تعطي ذلك ادلساحة ادلناسبة ، كوهنا 
تغلب اجلانب الرحبي فيما يتعلق باإلعالنات على جانب نشر القانون الدويل اإلنساين ، كما أن الصحافة الرمسية ليس لديها 

 .22ؤىلة بإيصال الرسالة اإلعالمية الفضلى حول القانون الدويل اإلنساينالكوادر امل

 .رالعتداءات ادلتكررة على أطقم ادلنضمات الدولية لدى شلارستها دورىا يف التوعية و النشاا-7

 

 

  

                                                             
ق ، عمان ،ألردن، موقع ادلساواة دلتعلـ 2010-05-26األربعاء الطراونة، مشكالت ادلؤسسات العاملة يف نشر وتعزيز القانون الدويل اإلنساين وتطوير أدائها، مقال منشور بتاريخ  زلمد - 22

  www.musawah.net بالرتبية على حقوق اإلنسان  والثقافة ادلدنية،

 

http://www.musawah.net/
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 خاتمة

ين والتعريف بو على نستنتج من خالل ما تقدم ذكره أن للمنظمات الدولية دور فعال ومهم يف نشر القانون الدويل اإلنسا
و بالرغم من ذلك قد تعرتضها بعض العقبات و  إهنا إال.ادلادية والبشرية  إمكانياهتايف ذلك مجيع  نظرا الستغالذلا أوسع نطاق 

 . على تبليغ رسالتها اإلنسانية  إصرار وربديابل يزيدىا  إرادهتاغري أن ىذا الينقص من عزديتها و  ادلشاكل ،

اليت ديكن أن تعزز من دو ادلنظمات الدولية يف نشر قواعد القانون ا العرض البسيط نتقدم ببعض االقرتاحات ىذ إثراءومن اجل 
 :،وىيالدويل اإلنساين 

التنسيق بني ادلنظمات الدولية العاملة على نشر القانون الدويل اإلنساين و ادلنظمات الوطنية احلكومية منها وغري احلكومية ،من -
 .من منظمة أكثر، وذبنب ىدر الطاقات وادلوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل األدواروتقاسم اجل ضم اجلهود 

 . أدائهانشر القانون الدويل اإلنساين من اجل ربسني  رلالتقدمي ادلساعدة الفنية وادلالية للمنظمات العاملة يف -

املة يف رلال نشر القانون الدويل اإلنساين ،كون أن بعضها ال ة العمن طرف الدول للمنظمات الدويل ادلاليةزبصيص بعض ادلوارد -
  .يتقاضى أي دعم مايل من الدول شلا سيضعف من دور ىذه ادلنظمات
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