
 

 

  

للصليب األحمر في تطوير و ضمان دور المنظمة الدولية غير الحكومية 
   تنفيذ القانون الدولي اإلنساني

 .جامعة مولود معمري تيزي وزو /برزيق خالد  . أ

 

 :ملخص

تؤدي المنظمات الدولية غير الحكومية دورا أساسيا أثناء النزاعات المسمحة ، و نظرا لكون الساحة   
الدولية تعج بالمنظمات غير الحكومية الفاعمة في المجال اإلنساني ، نكتفي بدراسة المجنة الدولية 

برو توكولين الممحقين بيا م و ال 1949لمصميب األحمر و دورىا الميم في تقنين اتفاقيات جنيف لعام 
 .  م  1977عام  

من خالل ىذه الدراسة سنحاول إظيار ميام ىذه المنظمة الدولية  في المجال اإلنساني و دورىا في      
تقنين القانون الدولي اإلنساني ، فكانت المجنة الدولية لمصميب االحمر و راء وضعو ، باإلضافة إلى 

 .  ات المسمحة سواء أكانت دولية أو غير دولية ، قديما أو حديثا جيودىا في إغاثة ضحايا النزاع

 

Résumé :  

       Les Organisations internationales non Gouvernementales ( ONG) jouent un 

rôle important dans les conflits armés . Etant donné que les ( ONG) activant 

dans le domaine du DIH sont nombreuses et diverses , nous allons nous 

contenter d’examiner l’organisation de la Croix Rouge internationale ( CICR ) et 

son role important dans la codification et la diffusion des conventions de Genéve 

1949 et les deux protocoles additionnels 1977 .  

      A travers cette étude, nous allons tenter de démontrer l’œuvre 

qu’accomplissent cette organisation dans ce domaine, et leur degré d’efficacité 

en termes de développement et d’exécution du DIH. 

 



 

 

   : مقدمة 

كثَتة و حروب ضارية أرىقت البشرية رتعاء  مآسيتعرض اجملتمع الدورل منذ زمن طويل حىت يومنا ىذا إذل     
بسبب ما حدث إباهنا من إنتها كات خطَتة ، إذ تعد النزاعات ادلسلحة من أصعب الفًتات اليت دتر هبا الدولة 

، ىذا مادعا  1"1"سببها من معاناة ببكامل مقوماهتا ، وبشكل خاص مايتعرض لو ادلدنيون و حىت العسكريون 
 . ن سبل منع اللجوء للقوة كوسيلة حلل اخلالفات اخلرباء إذل البحث ع

و منها ادلنظمات  الدولية،دورا كبَتا لظهور أنواع عديدة من ادلنظمات  الختالف اإليديولوجيات،فقد كان       
الدولية غَت احلكومية اليت أصبح ذلا تأثَت مهم يف ميدان العالقات الدولية و القانون الدورل بصفة عامة و اجملال 

عدد ادلنظمات  غَت احلكومية  ازديادإذل النزاعات ادلسلحة ادلنتشرة أدى  ازديادحيث أن  .خاصةاإلنساين بصفة 
الفاعلة يف ىذا اجملال و من أبرز تلك ادلنظمات اللجنة الدولية للصليب األزتر ، و اليت تعترب رمزا لنجاح العمل يف 

 .  احلقل اإلنساين

صليب األزتر من أىم ادلنظمات غَت احلكومية الفاعلة يف اجملال اإلنساين ، فال يقتصر تعد اللجنة الدولية لل      
عملها على تقدًن ادلساعدة اإلنسانية للضحايا و إمنا ذلا دور كذلك يف تقنُت قواعد القانون الدورل اإلنساين و 

 . 1977ا لعام و الربوتوكولُت ادللحقُت بو 1949جنيف األربعة لعام  اتفاقياتكانت وراء عقد 

و دل يتوقف دور اللجنة عند تقنُت القانون الدورل اإلنساين ، بل عملت جاىدة على نشر القانون و التعريف      
مهة إغاثة و مبو يف أوساط ادلدنيُت و العسكريُت ، سواء أثناء النزاعات ادلسلحة أو يف أوقات السلم ، و تعترب 

كومية ، إذ تعمل ىذه األخَتة بالقرب من احلعمل ادلنظمات غَت زلور  مساعدة ضحايا النزاعات ادلسلحة
الضحايا ، شلا جيعلها يف قلب النزاع ووسط الصراعات و اذلجمات، وىو ما يعرضها ألخطار عديدة منها هتديد 

 .  أمن  و سالمة األفراد العاملُت هبا خاصة يف ظل النزاعات احلديثة ادلعقدة 

من ىذا ادلنطلق ديكننا التساؤل عن كيفية مسامهة ادلنظمة الدولية غَت احلكومية للصليب األزتر يف تقنُت و       
 و ضمان تطبيقها على أرض الواقع ؟  اإلنساينتطوير قواعد القانون الدورل 

      

 

  

                                                             
ادلستقبل العريب،  زلمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدورل اإلنساين و طبيعتو، دراسات يف القانون الدورل اإلنساين، مؤلف رتاعي تقدًن ، مفيد شهاب ، دار   

 .        11، ص 2000القاىرة ، الطبعة األوذل ، 

 



 

 

أن نقسم مداخلتنا ىذه إذل مبحثُت رئيسيُت االول سنتطرق فيو إذل  ارتأينا ىذه اإلشكالية نولإلجابة ع      
اجلانب النظري لعمل ادلنظمة الدولية للصليب االزتر يف  تقنُت القانون الدورل اإلنساين و تطويره ليتماشى مع 

للصليب االزتر  أما ادلبحث الثاين فندرج فيو اجلانب التطبيقي لعمل ادلنظمة الدولية. النزاعات ادلسلحة احلديثة 
و تعاملها مع مشكل أمن و سالمة افراد . ميدانيا من اجل تطبيق القانون الدورل اإلنساين على أرض الواقع 

 .   ادلنظمات اإلنسانية و احللول ادلقًتحة لتجاوزىا

  .اإلنسانيدور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تقنين و تطوير قواعد القانون الدولي : المبحث االول 

بعد ما شهده العادل من دمار و خراب جراء احلرب العادلية الثانية ، فكر اجملتمع الدورل يف إرساء قواعد       
قانونية ملزمة لألطراف ادلتعاقدة هبدف التخفيف من عواقب احلروب ، و ذلك بتقييد و سائل احلرب و زتاية 

 . بعض الفئات من االشخاص و األعيان 

للمنظمات الدولية غَت احلكومية ، خاصة منها منظمة الصليب األزتر الدولية دورا اليستهان بو يف  وكان     
، لكن بعد ذلك  1949متعلقة بالنزاعات ادلسلحة الدولية يف مؤدتر جنيف عام  اتفاقياتالتوصل إذل عقد أربعة 

الت أخرى دل ت ادلسلحة الداخلية و حاالنزاعا عرف العادل أنواعا أخرى من النزاعات ادلسلحة الدولية ، ظهرت
  . تكيف على أهنا نزاعات مسلحة رغم ما ختلفو من نتائج خطَتة على اإلنسانية 

من أجل تقنُت القانون الدورل   CICRضوء ما سبق ذكره ، سنحاول الوقوف على الدور الذي أدتو  ىعل     
المطلب األول     ة اليت تشهدىا الساحة الدولية اإلنساين و تطويره ليتكيف مع االوضاع اجلديدة و ادلتجدد

يف تدعيم القانون الدورل اإلنساين بادلصادر األخرى للقانون الدورل ادلتمثلة  CICRلنتطرق بعد ذلك إذل دور 
  .المطلب الثاني الدولية  االتفاقياتيف العرف و 

مساىمة المنظمة الدولية للصليب االحمر في تقنين و تطوير قواعد القانون الدولي : المطلب األول 
 .  اإلنساني 

خاصة  احلكومية،يعترب أي تغَت يف الواقع اإلنساين حتدي أمام القانون الدورل اإلنساين و ادلنظمات الدولية غَت     
 .  على تطوير و ضمان تنفيذ القانون الدورل اإلنساين  الساىرة منها منظمة الصليب األزتر الدولية ، باعتبارىا

 



 

 

بالنزاعات ادلسلحة  اىتمالنزاعات ادلسلحة احلديثة فقد  اإلنساينومن التحديات اليت واجهت القانون الدورل      
الدولية أكثر من النزاعات ادلسلحة الداخلية، اليت أصبحت أكثر خطورة حيث أن ىذه االخَتة دل تذكر إال يف 

جنيف األربعة  اتفاقيات، شلا أظهر احلاجة إذل إحلاق  1949جنيف لعام  اتفاقياتنص ادلادة الثالثة ادلشًتكة بُت 
ان الربوتوكول اإلضايف الثاين متعلق بالنزاعات ادلسلحة الداخلية و بالتارل ، وك 1977بربوتوكولُت إضافيُت عام 

بل ظهر نوع أخر من احلاالت اليت تعترب .  1949جنيف لعام  اتفاقياتمكمال للمادة الثالثة ادلشًتكة بُت 
       اتباالضطراب"و الالحرب، و ما ىو يسمى  نزاعات مبفهوم النزاع فهي حاالت تدخل يف أوضاع الالسلم

من الربوتوكول   1فقرة  2من القانون الدورل اإلنساين يف نص ادلادة  مستثناةو ىي حاالت  "و القالقل الداخلية
 . الثاين 

، لنتعرض  1949جنيف األربعة لعام  اتفاقياتيف تقنُت  CICRإذل دور الفرع االوليف  وعليو سنشَت      
 و القالقل الداخلية يف  االضطراباتليشمل حاالت  اإلنساينيف توسيع القانون الدورل   CICRيف األخَت لدور 

 .    الفرع الثاني 

   . دور المنظمة الدولية للصليب االحمر في تطوير إتفاقات جنيف األربعة : الفرع األول 

. زيد من التقدم يف اجملال اإلنساينبادرت اللجنة الدولية للصليب االزتر إذل القيام مبساع هتدف إذل حتقيق ادل     
، الذي 1929رية عام سو تواصلت جهودىا إذل غاية إنعقاد مؤدتر جنيف الدبلوماسي بدعوة من احلكومة السوي

دتخض عنو إبرام إتفاقيتُت و مها إتفاقية جنيف ادلتعلقة بتحسُت حال اجلرحى و ادلرضى العسكريُت يف ادليدان 
 . 1929.  7.  27، و إتفاقية جنيف ادلتعلقة مبعاملة أسرى احلرب ادلؤرخة يف  1929.  7. 27ادلؤرخة يف 

مبدينة جنيف، دتخض عنو  ية، مت التوصل إذل عقد مؤدتر دبلوماسيو بتعاون اللجنة مع احلكومة السويسر      
ادلطبقة حاليا أثناء النزاعات ادلسلحة الدولية، أي احلرب ادلعلنة بُت دولتُت أو   1949إعتماد إتفاقية جنيف لعام 

 ورل اإلنساين ، ولكن بعد ذلك ظهرت النزاعات ادلسلحة غَت الدولية،و ظهرت احلاجة إذل تطوير القانون الد1أكثر
إال يف نص   1949ليتكيف مع حالة النزاع ادلسلح الداخلي اليت دل يتم ذكرىا يف إتفاقيات جنيف األربعة لعام 

 سد ثغرات إتفاقيات جنيف جاىدة لتحقيقو يف زلاولة ل CICRادلادة الثالثة ادلشًتكة، و ىذا ماسعت 

                                                             
تطبق ىذه اإلتفاقيات يف حالة احلرب ادلعلنة، أو أي إشتباك مسلح أخر ينشب : " مايلي  على 1949ادلشًتكة بُت إتفاقيات جنيف االربعة لعام  2تنص ادلادة      

 " . بُت طرفُت أو أكثر من االطراف السامية ادلتعاقدة، حىت ولو دل يعًتف أحدمها حبالة احلرب 

 



 

 

و بالتارل تعزيز ادلادة الثالثة ادلشًتكة ادلتعلقة بالنزاعات  1977كولُت إضافيُت عام تووذلك بإحلاقها بربواألربعة 
 . ادلسلحة الداخلية 

فقرر   بإسطنبولللصليب ا ألزتر و اذلالل االزتر الدوليُت  21الفكرة على ادلؤدتر عرضت اللجنة الدولية      
       .ادلشاركون يف مؤدتر جنيف تفويض اللجنة إلعداد ادلشروع ، و شرع خربائها القانونُت يف العمل التحضَتي 

تدارس  1973نظمت اللجنة مشاورات عديدة مع احلكومات و يف عام  1974و  1971و فيما بُت عامُت 
وجهت احلكومة السويسرية بصفتها الوديع  1974للصليب االزتر بطهران ادلشروع، يف عام  22ادلؤدتر الدورل 

، الدعوة لعقد مؤدتر دبلوماسي لتأكيد و تطوير القانون الدورل اإلنساين  1949إلتفاقيات جنيف االربعة لعام 
 . ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة 

        ادلشًتكة  ، و يف ختامو إعتمد مفوضو الدول1977أصلز ىذا ادلؤدتر أعمالو بعد أربعة دورات ، و يف      
توكول الثاين اخلاص بالنزاعات ادلسلحة الداخلية و ادلكمل و مواد الربو 1دولة الربوتوكول االول  102و عددىا 

اليت تطبق يف  حالة النزاعات ادلسلحة غر  2 1949للمادة الثالثة ادلشًتكة بُت إتفاقيات جنيف األربعة لعام 
فيها النزاعات ادلسلحة بُت احلكومات و اجلماعات ادلسلحة ادلنظمة،  ان ينحصرالدولية ، و يشمل كذلك دون 

و النزاعات اليت تدور فيما بُت تلك اجلماعات و التعرف ادلادة الثالثة ادلشًتكة مصطلح النزاع ادلسلح،إال ان 
 .    اخل....معايَت عدة حتددت من خالل ادلمارسة ز

وكول الثاين يعد أكثر حصرا من ادلادة الثالثة ، فهو يطبق فقط يف جتدر اإلشارة إذل ان رلال تطبيق لربوت     
و دتارس حتت  أخرىُتة ما و قوات مسلحة منشقة أو رتاعات نظامية مسلحة لالنزاعات بُت القوات ادلسلحة لدو

قيادة مسؤول على جزء من إقليمو من السيطرة ما ديكنها القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع 
 .3تنفيذ ىذا الربوتوكول

 

                                                             
ىامة لشعوب العادل الثالث و مناضلي احلركات التحريرية ، و ىي  الربوتوكول األول متعلق بالنزاعات ادلسلحة الدولية و تظمن الباب االول منو قاعدة        

إلتفاقيتُت االوذل و النص على أن حروب التحرير تعد نزاعا دوليا ، أما الباب الثاين منو خاص بادلرضى و اجلرحى و ادلنكوبُت يف البحار و ىو مكمل ألحكام ا
أساليب القتال و الوضع القانوين للمقاتل و أسَت احلرب، و ىذا الباب ىو الذي دمج بُت قانون  و فيما خيص الباب الثالث فقد تناول 1949الثانية لعام 

 . و أخَتا الباب الرابع إىتم بالسكان ادلدنيُت هبدف توفَت أكرب زتاية ذلم من أخطار النزاعات" جنيف"و قانون " الىاي"

 
 .118،ص 1997نساين، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، عمر سعد اهلل، تطور تدوين القانون الدورل اإل/ د          
 .  1977من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  1ادلادة االوذل فقرة          

 



 

 

       وبالتارل فإن ىذا الربتوكول قد أمهل ادلظاىر األخرى للعنف الداخلي كأعمال الشغب و اإلضطربات     
، يف توسيع القانون الدورل اإلنساين ليشمل  CICRعند دور  وعليو وجب الوقوف و التوترات الداخلية ،

 . حاالت اإلضرابات و القالقل الداخلية غَت ادلشمولة باحلماية يف القانون الدورل 
دور المنظمة الدولة للصليب االحمر في توسيع القانون الدولي اإلنساني ليشمل : الفرع الثاني 

 .الداخلية االضطرابات
إال أن القانون الدورل  1949باتفاقية جنيف االربعة لعام  1977ضافيُت لعام رغم إحلاق الربتوكولُت اإل     

اليت التعترب نزاعا  االضطراباتاإلنساين و ادلنظمات الدولية غَت احلكومية، عرفو ا حتد أخر و ىو حاالت 
 . دولية و الداخليةطورة من النزاعات ادلسلحة المسلحا، و أقل مايقال عن ىذه احلاالت أهنا أكثر خ

ومن ىنا و إذل جانب ادلادة الثالثة ادلشًتكة، اليت تنص على قواعد ىامة قادرة على زتاية األشخاص الذين     
يقعون يف شرك توتر داخلي، ذىبت اللجنة الدولية للصليب االزتر إذل التأكيد على أن خصوصيات كل من 

، فهناك كثَت من ادلواد يف القاون  1قوق اإلنسان و القانون الدورل اإلنساين جتعلها متكاملُتالقانون الدورل حل
الدورل حلقوق اإلنسان اليت ختدم القانون الدورل اإلنساين يف مثل ىذه االوضاع ، إذ جيب إستغالل ىذا التكامل 

االوروبية حلقوق  االتفاقيةمن  15بُت ىذي القانونُت على أفضل وجو لصاحل الضحايا، فنجد مثال ادلادة 
يف زمن احلرب أو يف حاالت الطوارئ الشاملة اليت هتدد حياة األمة،  ، اليت تقضي أهنى 1950اإلنسان عام 

احلق يف : و ىي  "جوىر ثابت"ديكن إبطال بعض احلقوق ادلذكورة يف اإلتفاقية فيما عدا، احلقوق اليت تشكل
، حظر العبودية و اإلسًتقاق مبدأ الشرعية، عدم رجعية ادلعاملة الالإنسانية احلياة، حظر التعذيب ، العقوبة و

  . 2القانون
 اعتمادولقد عز ىذا التقارب بُت قواعد القانون الدورل اإلنساين و بعض قواعد حقوق اإلنسان عند     

جيوز سلالفتها  حقوق ال إذ جاءت فيها بعض القواعد لتقنُت 1977ام عالربوتوكولُت اإلضافيُت إلتفاقية جنيف  
 . 3يف رلال حقوق اإلنسان 

                                                             
 . 41، ص  1997 عامر الزمارل، مدخل إذل القانون الدورل اإلنساين، منشورات ادلعهد العريب حلقوق اإلنسان ، و اللجنة الدولية للصليب األزتر ، تونس ،/ د     

2   Marion Harroff Tavel ,laction du CICR face aux situations de violence interne, Revue international de la 

Croix ;Rouge, N°801,30.06.1993.WWW.ICRC.ORG. 
من الربوتوكول اليت تنص على زلاكمة عادلة و منصفة و اليت تقابلها ادلادة  6وعلى سبيل ادلثال يف رلال الضمانات القضائية ادلرتبطة بالنزاعات الداخلية يف ادلادة      

اللذان يتناظران حيث حيظران تعريض أي شخص  من ادليثاق السابق الذكر 7من الربوتوكول الثاين و ادلادة  6من ميثاق احلقوق ادلدنية  السياسية و ادلادة  14
 .   للتعذيب أو ادلعاملة أو العقوة القاسية، اخذ الرىائن

 



 

 

إذل جانب احبث عن تطبيق احلد األدىن من قواعد القانون الدورل اإلنساين، سعت منظمة الصليب االزتر      
. إذل البحث عن األساس القانوين من أجل التدخل يف مثل ىذه األوضاع و التخفيف من ادلعاناة اليت ختلفها

ير و أقلمت نظامها األساسي مع ادلعطيات اجلديدة للواقع الدورل فجاء يف نظامها االساسي فعملت على تطو
تعمل اللجنة جاىدة في كل األوضاع،و بصفتها : " مايلي 1998جوان  24يف نص ادلادة الرابعة ادلؤرخ يف 

طرابات الداخلية أو في حالة القالئل و اإلض مؤسة محايدة في النشاط اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة
         ، " على ضمان الحماية و المساعة للضحايا العسكريين و المدنيين الناتجين عن ىذه الحاالت 

جنيف و ال الربوتوكولُت  اتفاقياتو ادلالحظ من ىذه ادلادة إتساع دور اللجنة إذل رلاالت دل تناط هبا مبوجب 
 . ادللحقُت هبا ليشمل بالتارل حاالت اإلضطرابات و القالقل الداخلية

جنيف  اتفاقياتوتستند أيضا اجلنة يف تدخلها يف مثل ىذه األوضاع على نص ادلادة الثالثة ادلشًتكة من 
ب األحمر، أن تعرض يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كالجنة الدولية للصلي:" اليت جاء فيها  1949

شارة إذل أن ىذا احلق مع اإل "حق المبادرة" فتعرض خدماهتا يف إطار  "خدماتها على أطراف النزاع
 .  1اليعفي اللجنة من واجب احلصول على إذن قبول الدولة ادلعنية

للمسامهة  نسان غَت احلكوميةفتحت ادلادة السابعة من ميثاق االمم ادلتحدة الطريق أمام منظمات حقوق اإل
 CICRو تؤدي . االجتماعيو  االقتصادييف أعمال جلنة االمم ادلتحدة حلقوق اإلنسان التابعة جمللس 

دورا مهما يف التنديد باإلنتهاكات اليت تقع على اإلنسان يف الدول اليت تقمع فيها ىذه احلقوق فتعمل على 
  . 2اخل...كشف شلارسات التعذيب 

 
 
 
 

                                                             

، كلية احلقوق، خلفان كرًن ، دور رللس األمن يف رلال القانون الدورل اإلنساين، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو/ د       
 . 120، ص  2007.  11. 06

 
2    BRETT Rachel ; *Les organisation non gouvernementales de défense des droit de lhomme et le droit 

international humanitaire*, Revue Internationale de la Croix Rouge , N°831,30.09.1998 .  

 



 

 

المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي الغنساني بالعرف  دور: المطلب الثاني 
 .الدولي و الغتفاقيات الدولية 

نساين ادلقنن الذي نعرفو اليوم ه يف حقيقة األمر تقنُت جملموعة كبَتة من القواعد العرفية إن القانون الدورل اإل
لدولية على العرف ، من أجل تعزيز القانون الدورل اإلنساين و تعتمد منظمة الصليب األزتر ا.  1ادلوجودة قدديا 

باإلضافة إذل إعتمادىا كذلك .  الفرع االولدلا لو من قوة إلزامية أما الدول غَت االطراف يف االتفاقيات الدولية 
  .الثاني الفرع على االتفاقيات الدولية اليت تربم بُت الدول ، خاصة منها ادلتعلقة بتنظيم و سائل احلرب 

 

دور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي اإلنساني بالتأكيد على : الفرع االول 
 .العرف الدولي

العرف الدولي ىو " : من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية كاأليت 38جاء تعريف العرف يف ادلادة      
 .  2 "ابة قانون دل عليو تواتر اإلستعمالالعادات الدولية، المرعية، المعتبرة بمث

جنيف، مبا يف ذلك ادلادة الثالثة ادلشًتكة جزءا من القانون الدورل  اتفاقياتتعترب االغلبية العظمى من أحكام      
 . العريف

بدراسة، و ذلك بناءا على طلب قدم ذلا من ادلؤدتر  CICRونظرا ألمهية القانون الدورل العريف، قامت       
، ىذه الدراسة متعلقة 1955السادس و العشرون للصليب األزتر و اذلالل األزتر الدوليُت ادلنعقد يف ديسمرب 

بالقانون الدورل العريف، وىي على درجة كبَتة من األمهية نظرا دل دتثلو من تأكيد و تعزيز للقانون العريف يف إطار 
بالنزاعات ادلسلحة غَت  لقانون الدورل اإلنساين، و سد الثغرات ادلوجودة يف القانون التعاىدي خاصة ماتعلق منهاا

 : الدولية و دارت ىذه الدراسة حول احملاور التالية 

 

                                                             
1     BUGNION Francois, Droit international humanitaire coutumier ,Revue Suisse de droit internationale et 

européen , 17éme Année,2007,p7 .  

 
2     BUGNION Francois , Droit international humanitaire coutumier, Op.cit.pp7.8.       

 



 

 

 . التمييز  مبدأ.1
 . األشخاص اليت حتضى حبماية خاصة .2
 . وسائل احلرب .3
 . األسلحة ، و معاملة ادلدنيُت و األشخاص الذي ال يشاركون يف القتال. 4

 

 .    1تطبيق القانون الدورل اإلنساين .1
يتضمن من  صفحة، 650ادلنشورة ذلذه الدراسة من رللدين اجمللد األول حيتوي على  اجملموعةتتكون       

أما اجمللد الثاين . قواعد عرفية اعتبارىامادة بتعليقات اليت حتدد زلتواىا و تبُت دلاذا مت  161و  منهجيو،تعليمات 
ىذه ادلمارسة  القواعد،م لتلك االع اختاذو ىو يبُت العوامل اليت شلارسة كل الدول يف  صفحة، 1404حيتوي 

. الطبيعة العرفية للقواعد ادلذكورة يف اجمللد األول باستنتاجاليت مسحت 
أما فيما خيص النزاعات ادلسلحة الغَت الدولية ، كان ىناك قدر كبَت من ادلمارسة اليت تصر على احلماية اليت       

ا على و كان ذلذه اجملموعة من ادلمارسات تأثَته. يوفرىا القانون الدورل اإلنساين يف ىذا النوع من النزاعات 
القانون العريف ادلنطبق يف النزاعات ادلسلحة الغَت الدولية ، و كان للربتوكول االضايف الثاين ، شانو شأن الربتوكول 

     و نتيجة لذلك تعترب اآلن معظم أحكامو جزءا من القانون الدورل العريف ، . األول تأثَتا واسعا ذلذه ادلمارسة
حضر اذلجمات على . رفية و ذلا أحكام مطابقة يف الربتوكول االضايف الثاين اليت وجد اهنا عو من أمثلة قواعد 

، واجب البحث  3 ، واجب إحًتام الضمانات األساسية للمدنيُت و األشخاص العاجزين عن القتال2ادلدنيُت 
 .اخل...5حضر النقل القصري للمدنيُت ،4 اية االشخاص احملرومُت من احلريةحمعن ادلوتى ، واجب 

غَت أن أبرز إسهام للقانون الدورل اإلنساين العريف يف تنظيم ادلنازعات ادلسلحة الداخلية أنو يذىب إذل أبعد        
من احكام الربتوكول االضايف الثاين ، و يف الواقع خلقت ادلمارسة عددا كبَتا من القواعد العرفية ادلفصلة  بشكل 

                                                             
1     BUGNION François, Droit international humanitaire coutumier Op . cit , P . 18 . 

 .30. 27. 25القواعد     

 .53القاعدة     

 .65. 57القاعدتتُت     

 
. 3. 31 ، للصليب األزترالدولية جون ماري ىنكرتس ، دراسة عن القانون الدورل اإلنساين العريف ، إسهام يف فهم و إحًتام حكم القانون يف النزاع ادلسلح ، مقال اجمللة     
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و على . و بالتارل مألت ثغرات  ىامة يف تنظيم النازعات الداخلية. اوسع من احكام الربتوكول االضايف الثاين
   خالف الربتوكول االضايف األول ال يتضمن الربتوكول االضايف الثاين قواعد و تعاريف زلددة دلبدأى التميز و 

الثاين من التناسب ، و قد سدت إذل حد كبَت الثغرات يف تنظيم إدارة األعمال العدائية يف الربتوكول االضايف 
اإلضايف إدارة األعمال العدائية ، و تتضمن  لخالل شلارسات الدول إذل ادت خلق قواعد موازية للقواعد الربتوكو

  .6قواعد بشأن األشخاص و االعيان ادلشمولُت باحلماية و عن أساليب حرب زلددة 
  

دور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي االنساني بالمساىمة في :  الفرع الثاني
 .وضع االتفاقات الدولية

     كان للجنة الدولية للصليب األزتر دورا مهما يف ىذا اجملال فهي تقوم ذلذا الغرض بعقد مؤدترات دولية      
نظمات الدولية من أجل ادلصادقة عليها ، و نبُت دور اللجنة من و إعداد مشاريع لقوانُت تعرضها على الدول و ادل

 .خالل عرض مناذج عن بض االتفاقيات الدولية ادلتعلقة بتقييد وسائل احلرب

 .1980إتفاقية حضر و تقيد إستعمال األسلحة التقليدية لسنة : أوال

نُت مشكلة األسلحة ادلفرطة الضرر أو فقد قامت اللجنة الدولية للصليب األزتر الدورل بدور معترب للتق      
مشروع قواعد من اجل حماية سكان المدنيين ضد " أين وصغت  1955العشوائية الضرر بداية من سنة 

قدمت عدت مبادرات أخرى ناجحة حول تدوين استعمال  1972حبيث يف عام  "اخطار الحرب العشوائية
ادلبادرة االوذل للجنة يف استضافة مؤدتر للخرباء احلكوميُت عقد  األسلحة ادلفرطة للضر و العشوائية األثر ، و دتثلت

 .لبحث مسألة تلك األسلحة إخل 1972جبنيف عام 

و الدورتتُت اليت جرت يف إطار مؤدتر األمم ادلتحدة حول خطر أو تقيد  1978وبعد ادلؤدتر ادلنعقد يف جنيف      
للصكوك مث إعتماد نص توثيقي   1980انية يف أكتوبر و الث 1979إستعمال أسلحة معينة األوذل يف سبتمرب 

إتفاقية بشأن حظر او تقيد إستعمال أسحلة تقليدة معينة ، بروتوكول الشظايا اليت ال ديكن الكشف عنها : اآلتية
بشأن حظر أو تقيد إستعمال األلغام و األشراك و اخلدع اآلخرى ،  البروتكول الثاني،  "البروتوكول األول" 

 .1بشأن حظر أو تقيد إستعمال احملرقة الثالث البرتوكول

                                                             

 .319. 310عمر سعد اهلل ، تطوير تدوين القانون الدورل اإلنساين ، ادلرجع السابق ، ص ص    .1



 

 

مث توسيع نطاق إتفاقية األمم  2001باإلضافة إذل قرار بشأن تنظيم األسلحة ذات العيار الصغَت يف       
بشأن حظر و تقيد استخدام أسلحة تقليدية معينة  و كانت ىذه االتفاقية تغطي يف السابق  1980ادلتحدة لعام 

نزاعات ادلسلحة الدولية فقط ، لكن ادلؤدتر االستعراضي الثاين قرر تعديل ادلادة األوذل لتشمل حاالت حاالت ال
إنطباق ىذه ادلبادئ على  1996و قد اكدت  زلكمة العدل الدولية يف ال ىاي . النزاع ادلسلح غَت الدورل 

 . 1األسلحة النووية

 .األلغام المضادة لألفراد و تدميرىاإتفاقية حظر إستخدام و تخزين و نقل   :ثانيا

، كما تتضمن نصوصا بشأن  لألفراد، حتظر حظرا كامال على األلغام ادلضادة  1997وقعت يف اوتاوا عام       
 .إزالة األلغام و مساعدة ضحاياىا

 .1993األسلحة الكيماوية لعام إتفاقية حظر : ثالثا

أول من دعا إذل فرض حظر رمسي على استخدام االسلحة  حيث كانت اللجنة الدولية للصليب األزتر     
الذي أكد  1925الكيماوية ، و يف إستجابة جزئية لنداء اللجنة الدولية ، تبنت الدول برتوكول جنيف لعام 

اخلاصة  1972احلظر الشامل إلستخدامها و إتساعو ليشمل األسلحة اجلرثومية ، كما عززت إتفاقية عام 
و إنتاجها و ختزينها و االحتفاظ  البيولوجيةعلى ضلو كبَت ىذا احلظر بتحرًن تطوير االسلحة  البيولوجيةباألسلحة 

ادلتحدة خالل دورهتا  لألمممن ىذا ادلنطلق قامت اللجنة بوضع مشروع إتفاقية دولية أقرهتا اجلمعية العمة  .هبا 
  2. 1997، لتدخل حيز النفاذ عام  1993م ، و مت التوقيع عليها يف عا 1992السابعة و األربعون عام 
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 .عمل المنظمة الدولية للصليب األحمر في الميدان :المبحث الثاني

  م تنفيذاتؤدي ادلنظمات الدولية غَت احلكومية دورا مهما يف اجلانب التطبيقي ، فهي تسعى إذل ضمان إحًت     
اليت يتم تقنينها، و ذلذا الغرض تقوم ادلنظمات غَت احلكومية على رأسها اللجنة  اإلنسانيةو تطبيق تلك القواعد 

الدولية للصليب االزتر بنشطات هتدف إذل التعريف بالقانون الدورل اإلنساين و مبادئو االساسية و ذلك سواءا 
و ذل رتيع وسائل النشر بإلعتماد ع يف حاالت السلم أو أثناء النزاعات ادلسلحة خاصة يف وسط ادلقاتلُت و ذلك

سائل اإلعالم ، كما تقوم كذلك بعقد ادلؤدترات الدولية أو اإلقليمية بقصد البحث عن ميكانيزمات و حلول جتعل 
  .المطلب االولالقانون ادلطبق يف أرض الواقع بشكل فعال  اإلنساينمن القانون الدورل 

         ، يتمثل يف إغاثة ضحايا النزاعات ادلسلحة تقوم منظمة الصليب االزتر بعمل اساسي و مهم جدا      
و تزويدىم مبساعدات كادلساعدات الغذائية أو الطبية ، و العمل على توفَت ضمان حقوقهم األساسية كاحلق يف 

 .  المطلب الثاني عن عملها اإلغاثي  كنماذجاحلياة و غَتىا من احلقوق ادلعًتف ذلم هبا دوليا 

 

 .القانون الدولي اإلنسانينشر : المطلب األول

بإعتبار اللجنة  الدولية طرفا أساسيا يف تقنُت القانون الدورل االنساين ، مبا فيها اتفاقيات جنيف األربعة لعام       
، فهي تضع على عاتقها مهمة السهر على ضمان تنفيذه و طلك  1977و الربوتوكولُت احمللقُت عام  1949

كانيزمات أو آليات التطبيق الوردة يف ذات القانون و العمل على تطويرىا لتتماشى مع بالًتكيز على البحث يف ادلي
ت حتضرىا الدول و ادلنظمات النزاعات احلديثة و ذلذا الغرض فهي تقوم بعقد مؤدترات دولية للخرباء، مؤدترا

      ساين و التعريف بوعلى نشر القانون الدورل اإلن كما تسهر كذلك الفرع األولمية و غَت احلكومية  احلكو
 .الفرع الثانيو مببادئو خاصة بُت أطراف النزاع 

 عقد المؤتمرات الدولية: الفرع األول 

من أجل تطوير و دعم احًتام و تنفيذ القانون الدورل االنساين ، تقوم اللجنة الدولية للصليب األزتر ، بعقد       
بالقانون الدورل االنساين ، و النزاعات ادلسلحة و ما تفرضو من  متعلقةمؤدترات دولية تناقش فيها مواضيع 

حتديات على الساحة الدولية ، و يشارك يف تلك ادلؤدترات وفود من  دول العادل و كذلك منظمات دولية 
 حكومية  و غَت حكومية  كما حيظرىا خرباء من شىت دول العادل من تلك ادلؤدترات نذكر سلسلة ادلؤدترات للخبارء



 

 

و قد صدر عن   "تحسين احترام القانون الدولي االنساني" ، حول موضوع  1اليت نظمتها اللجنة الدولية 
ت مناقشتها خالل تلك ادلؤدترات ، اللجنة الدولية للصليب األزتر تقريرا يلخص ادلواضيع و اىم النقاط اليت مت

  نساين و اليت تسمح بتفعيلو ، و تضمن لو احًتاما حيث مت التطرق إذل ادليكانيزمات الواردة يف القانون الدورل اال
 .و تطبيقا أفضل

كما تطرق ادلؤدترون  إذل مسألة عدم تعُت او عدم قبول الدولة احلماية و ىي دولة ثالثة زلايدة و اليت قلما       
ل إذل تعُت الدولة مت اللجوء إليها ، فإن اللجنة الدولية للصليب األزتر عليها ان تعرض مساعيها من اجل التوص

احلامية ، و قد ال يتحقق ذلك ، فقد تفرض االطراف ادلتنازعة عرض اللجنة الدولية ، أو منظمة أخرى زلايدة أن 
ىذا و أكد ادلؤدترون ضرورة توسيع ثقافة احًتام القانون الدورل االنساين يف رتيع . " 2"حتل زلل الدولة احلامية 

 وى الوطٍت او الدورل ، رتيع األشخاص سواء أطراف النزاع ، الدول األخرى سواء على ادلسترلاالت اجملتمع، 

     أو اجملتمع ادلدين ، جيب ان يكونوا واعُت بأن إحًتام األكرب للقانون الدورل االنساين مهم جدا من اجل تقليص
 .و ختفيف االالم و الدمار الذي ختلفو النزاعات ادلسلحة

وقد عرب اخلرباء ادلشاركون يف ادلؤدترات السابقة الذكر عن تقديرىم للمبادرة اللجنة الدولية للصليب األزتر       
، اليت يفرضها الواقع مبا يشهده من عدم احًتام القانون 2اليت مسحت مبناقشة تلك ادلسائل االساسية و ادلهمة 

 .الدورل االنساين
 :ن الدولي االنساني بين المدنيين و العسكريينالتعريف بقواعد القانو: الفرع الثاني

 
بادلوازة مع واجب النشر الذي يقع على عاتق الدول ، فتعمل اللجنة الدولية للصليب األزتر من جهتها ،        

من نظامها  2الفقرة  5على نشر القانون الدورل االنساين و ىذه ادلهمة  مت نص عليو صراحة يف نص ادلادة 
و ذلذا الغرض ، تشجع اللجنة الدولية  على إدخال القانون الدورل االنساين و مبادئو يف التكوين .  3االساسي

                                                             
1  CICR : Améliorer le respect du droit international humanitaire, séminaire d’expert du CICR rapport préparé 

Par le comité international de la Croix- Rouge , Genève , octobre , 2003 , P2 . 

 
إذا لن يتن تؼيي أو قبىل هي بدايت الىضغ الوشار إليه في الوادة األولً : " من  البزتوكول  االضافي الذي نص  5ورد في المادة    

اطراف النزاع هي أجل تؼييي دولت حوايت دوى إبطاء يىاقف ػليها  تؼرض اللجنت الدوليت للصليب االحور هساػيها الحويدة ػلً

 "اطراف النزاع ، و ذلك دوى الواس بحق أيت هنظوت هحايدة أخري في القيام بالوهوت ذاتها

 
. 06. 29كلية احلقوق ، جامعة ملولود معمري ، تيزي وزو  قامسي يوسف ، مهام اللجنة الدولية للصليب االزتر أثناء النواع ادلسلح ، مذكرة لنيل شهاد  ادلاجيستَت يف القانون ،  . 

 .45ص . 2005



 

 

فمثال  تعاونت اللجنة الدولية للصليب االزتر مع رتعية اذلالل . العسكري ، و تساعد الدول يف ىذا اجملال 
خالل دعمها ادلارل دتكنت رتعية اذلالل االزتر العراقية يف السلم و يف احلرب فبضل التعاون مع اللجنة و من 
و ادلبادئ االساسية للحركة الدولية   األزتر العراقي من عقد جلسات نقاش حول القانون الدورل اإلنساين

للصليب االزتر و االىالل االزتر ، ومن ذتار الدعم و التعاون مت إصدار رللة اذلالل اليت تعٌت بنشر نشاطات 
    .1اجلمعية

ا تشكل النزاعات الداخلية حتديا أمام اللجنة الدولية للصليب االزتر لنشر القانون الدورل اإلنساين، كم       
حيث تسعى اللجنة إذل تكوين القوات العسكرية ادلتمردة، و ذلك بالبحث عن قادهتا قدر ادلستطاع من أجل 

 . لنظامية  إيصال الرسالة اإلنسانية إذل كل حاملي األسلحة مبا فيهم القوات غَت ا
إذل ضرورة نشر قواعد و مبادئ القانون الدورل اإلنساين بُت الشعوب، حيث  "إيف ساندوز" كما يشَت        

 ب، ففي حالة م إذا كان ىناك أن القبول العادلي بالقانون الدورل اإلنساين جيب أن يكون كذلك قبول الشعو
اليعٍت الغنضمام الفعلي للشعب، و ذلذا تكثف اجلهود بُت الشعب و حكومتو فإن إنضمام ىذه األخَتة شقاق 

    . 2من أجل إثبات أن مبادئ ىذا القانون الدتيل أو تنحاز إذل أية ديانة زلددة أو مذىب معُت
 

المنظمة الدولية للصليب األحمر كنموذج عن الدور الفعال الذي تلعبو في إغاثة الضحايا : المطلب الثاني
   . في النزاعات المسلحة

جيدر بنا االشارة فيما خيص ىذا ادلوضوع إذل أن رللس األمن يعمل على توفَت ادلساعدات بشىت الطرق       
ادلمكنة ومنها إستخدام القوة الذي الحتبذه ادلنظمات اإلنسانية و منها اجلنة الدولية للصليب األزتر اليت ترفض 

  .االول الفرع فكرة إقًتان العمل اإلنساين بالقوة ادلسلحة 
مع بداية التسعينات إذل و قتنا احلارل، نكتفي بذكر بعض  ونظرا للعدد اذلائل من النزاعات اليت عرفها العادل خاصة

 اإلنسانيةثة و تقدًن ادلساعدات اغاألمثلة عن عمل ادلنظمة الدولية للصليب األزتر يف بذل اجلهود من أجل اال
   .الفرع الثانيت ادلسلحة لألشخاص احملتاجُت إليها يف بعض النزاعا
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  .التدخل لتقديم المساعدات اإلنسانية : الفرع األول 
 

يربىن الواقع و التاريخ الدورل، على الدور االساسي و ادلهم الذي تؤديو ادلنظمات اإلنسانية يف إغاثة       
م مببدأين و ا، إصطد اإلنسانيةإال ان التدخل لتقدًن ادلساعدات . السكان، مثل منظمة الصليب االزتر الدولية

  .1مها السيادة و مبدأ عدم التدخل ادلنصوص عليهما يف ميثاق األمم ادلتحدة
يرى أنصار التدخل لصاحل اإلنسانية أن كل إستخدام للقوة يتفق ومقاصد االمم ادلتحدة يعترب تصرفا         

 1صدا من مقاصد ادلنظمة ادلذكورة يف ادلادة مشروعا على أساس أن  زتاية حقوق اإلنسان تعد يف حد ذاهتا مق
فيجوز التدخل عسكريا إلعتبارات إنسانية يف حالة ما إذا شكلت . منو 55و  56من ادليثاق و ادلادتُت  3فقرة 

ويف مفهوم مبادئ الصليب األزتر و اذلالل . هتديدا للسلم و االمن الدوليُت اإلنسانعمليات إنتهاك حقوق 
و حبيث اليؤدي إذل التدخل يف سَت  عمال إنسانيا إال ادلساعدات اليت تقدم بشكل غَت متحيزاألزتر  ال يعترب 

ويعترب تقدًن ادلعونة من ادوية و أغذية جلماعة مسلحة مبثابة إختاذ موقف مناصر ذلذه . العمليات العدائية
لذلك فإن عدم حتيز و حياد و إستقالل اجلهة . اجلماعة و ىو ماحتظره مبادئ الصليب األزتر و اذلالل األزتر

 .2ي تكون ادلساعدة ادلوزعة إنسانية مبعٌت الكلمةشروط حتمية لكادلاضلة، ىي 

و الذي يصر على  "سوماراغو"و الرأي الذي ذىبت إليو اللجنة الدولية للصليب االزتر ورئيسها االسبق      
بُت اجلهود السياسية ادلبذولة من أجل حل النزاعات و منها اإلعتماد على القوات العسكرية الذي  لزوم التفريق

و يف حالة التدخل ألسباب إنسانية يتوجب على . 3جيب أن دتيز بشكل واضح و أن تبتعد عن العمل اإلنساين
ذلك التدخل بقواعد القانون اإلنساين، اللجنة الدولية طبقا لواليتها أن تعمل عل ضمان إلتزام القوات ادلشاركة يف 

  .  و ان تسعى إذل مساعدة ضحايا النزاع

 .عمل اللجنة الدولية للصليب االحمر أثناء النزاعات في إغاثة الضحايا و مساعدتهم : الفرع الثاني 

جتد يف بعض االحيان اللجنة الدولية للصليب االزتر نفسها عاجزة عن تقدًن ادلساعدة للضحايا مبفردىا يف       
، او امام حالة اجملاعة اليت مست مئات االالف 1994احلاالت االكثر شدة مثلما كان عليو احلال يف رواندا عام 

                                                             
 

 .للمزيد من ادلعلوماة انظر ، بوراس عبد القادر، التدخل الدورل اإلنساين و تراجع السيادة الوطنية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية   
ديسمرب . ،نوفمرب 10، اجمللة الدولية للصليب األزتر، عدد"مدلول كلمة إنساين يف سياق ادلبادئ األساسية للصليب األزتر و اذلالل االزتر:" جاك لوك بلوندل   

 .  178. 177ص خلفان كرًن ، دور رللس االمن يف اجملال القانون الدورل اإلنساين، ادلرجع السابق ، ص .د: أنظر أيضا . 204، ص  1998
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، و احلال ادلتدىور الذي يتجاوز طاقة اللجنة ، و امام ىذ ا اإلحلاح يف احلاجة 1993. 1992يف الصومال عام 
اليت قامت  اإلغاثةكان البد من اإلعتماد على عمليات األمم ادلتحدة، إلبا أن ىذا الدينع من القول بأن عمليات 

و كذلك يف بداية التسعينات يف البسنة و اذلرسك دل تكن ىينة ،  1991هبا اللجنة الدولية يف الصومال إذل هناية 
   . 1إغاثة مهمة ظمت عمليات حيث ن

وتنتقل الفرق الطبية للجنة الدولية إذل أماكن احلجز لًتاقب احلالة الصحية للمحتجزين، كما تستظهر       
إستطاعت اللجنة الدولية  2007ويف عام    .ذلم سواء من اجلانب اجلسماين أو النفساين ةالسيئإحتمال ادلعاملة 

زارة الصحة االفغانية و منظمة الصحة العادلية، الذين يقومون بعمليات تلقيح جنوب تنظيم شلر أمن للعاملُت يف و
مع حركة طالبان، وحتًتمو القوات االمريكية و قوات االمن األفغانية، كما تعمل  ضالتفاوالبلد ، ولقد جرى 

 ن، و يدل إجراء مثل ىذا اللجنة على تسهيل نقل اجلرحة و عمليات تسليم الرىائن ادلفرج عليهم  يف أفغانستا

. 2العمليات على أن رتيع أطراف النزاع قد إعًتفت بان اللجنة تتصرف على اسس إنسانية حبتةالنوع من         
 اإلنسانيةوكمثال أخر عن عمل اللجنة يف ادليدان نذكر مناقشة ىذه االخَتة مع األمم ادلتحدة و مع ادلنظمات 

، مسالة إطالق سراح احملتجزين 2 1995عام للسالم يف البوسنة و اذلرسك عام تفاق الاألساسية، قبل صياغة اإل
تنص على وجوب تقدًن األطراف معلومات عن  لالتفاق 5فجاءت ادلادة . و البحث  عن االشخاص ادلفقودين

   .ررتيع االشخاص رلهورل ادلصَت من خالل أليات البحث عن ادلفقودين اخلاصة باللجنة الدولية للصليب االحم
 . و تتعاون االطراف أيضا مع اللجنة الدولية للصليب االزتر يف جهودىا الرامية إذل حتديد ىوية األشخاص 

      سراح و نقل كل السجناء ادلدنيُت إطالقتفاق كذلك إذل اللجنة مهمة تنظيم و مراقبة عملية أوكل اإل      
سجُت إذل منازذلم خالل  1000و العسكريُت احملتجزين و ذلك بالتشاور مع االطراف ادلعنيُت، و قد مت إعادة 

  .3تلك العملية اليت دامت شهرين
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 :خاتمة 

 : ادلنظمة الدولية غَت حكومية للصليب االزتر، دورا كبَتا يف اجملال اإلنساين يتجلى من ناحيتُت   تؤدي      

مسامهتها يف وضع القانون الدورل اإلنساين و تطويره ليتماشى و مستجدات الساحة الدولية ،  االولىالناحية من 
    بعد النقائص اليت كانت تعًتيو يف السابق، كما تعمل اللجنة كذلك على دعم القانون الدورل اإلنساين و تعزيزه

تفاقيات الدولية و ىذا االمر يساعد على مواجهة و ذلك عن طريق التأكيد على العرف الدورل، و عقد اإل
حاالت غَت مشمولة باحلماية الالزمة يف إتفاقيات جنيف و الربتوكولُت مثل حاالت اإلضطربات و القالقل 

 . الداخلية اليت ال تقل خطورة عن النزاعات ادلسلحة الدولية أو الداخلية 

مثل يف نشر القانون الدورل اإلنساين و إغاثة ضحايا النزاعات أي عملها يف ادليدان و ادلت الناحية الثانيةأما 
، و إمنا تسعى كذلك على اإلنساينادلسلحة، حيث ال يتوقف دور اللجنة على وضع قواعد القانون الدورل 

بالتعريف بو ونشره ، سواء أثناء النزاعات كذلك على ضمان تطبيقو و تطويره  تعملجتسيده على أرض الواقع كما 
كما . ورات تدريبية إذل غَت ذلكدحلة أو يف أوقات السلم عن طريق إصدار ادلنشورات و اجملالت و عقد ادلس

وا إذل عقد مؤدترات مبشاركة الدول و ادلنظمات الدولية مبختلف أنواعها، شلا يفسح اجملال إذل مناقشة ادلسائل عتد
        ادلستجدات، االمر الذي يؤدي إذل تطويره ادلتعلقة هبذا القانون و البحث عن مضامينو و مدى توافقو مع 

 .  و تفعيلو

إذل أهنا مازالت تعاين من النقائص يف شلارسة  األزترورغم كل ىذا الدور الفعال للجنة الدولية للصليب      
لدورل إلجبار أطراف النزاع على إحًتام القانون ا اإللزاميةمهامها وأنشطتها ، ومن أمهها عدم إمتالكها للقوة 

ديد باإلنتهاكات دون نو الت للضحاياو ادلساعدات الالزمة  اإلسعافاتاإلنساين و تطبيقو، وغنما تكتفي بتقدًن 
 . إمتالك القدرة على وضع حد ذلا مثلما تفعل منظمة األمم ادلتحدة على رأسها رللس االمن

    سائل اإلنسانية بعيدا عن ضغوطاتأشلي خاص، يهتم حبل ادل االمر الذي يستدعي احلاجة إذل خلق جهاز     
و مصاحل الدول االعضاء يف رللس االمن خاصة و أنو الديكن إعتبار اجمللس اجلهاز االكثر دديقراطية يف ىيئة 

التطبيق الواردة يف ذات  آلياتاالمم ادلتحدة، باإلضافة إذل وجوب تعديل القانون الدورل اإلنساين أو تفعيل 
ادلنظمات غَت احلكومية و منها ادلنظمة الدولية للصليب االزتر و سائل ردعية و أكثر فعالية يف  دلنحالقانون 

 .مواجهة الدول اليت تنتهك قواعد القانون الدورل اإلنساين 



 

 

 : قائمة المراجع بالعربية 

 : الكتب : أوال 

زلمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدورل اإلنساين و طبيعتو، دراسات يف القانون الدورل اإلنساين، مؤلف / 1
 .  2000رتاعي تقدًن ، مفيد شهاب ، دار ادلستقبل العريب، القاىرة ، الطبعة األوذل ، 

 .  1997عمر سعد اهلل، تطور تدوين القانون الدورل اإلنساين، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، / د/ 2

عامر الزمارل، مدخل إذل القانون الدورل اإلنساين، منشورات ادلعهد العريب حلقوق اإلنسان ، و اللجنة / د/ 3
 .  1997الدولية للصليب األزتر ، تونس ، 
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