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عراقيل نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الدولي 
الداخلي للدول و

 مركز جيل البحث العلمي  / بن صغير عبد المومن .أ
 

 

 :ملخص

عرؼ أثناءىا خرقا فادحا ككاسعا  شهد اجملتمع الدكرل صورا سلتلفة  من النزاعات على ادلستوىُت الدكرل كالداخلي،       
حلقوؽ اإلنساف كقواعد القانوف الدكرل اإلنساين على حد سواء،حيث تعترب الفئات ادلدنية  الفئة األكثر تضررا من كيالت 

. ىذه النزاعات
عبارة عن مواثيق ،كاألعراؼ الدكلية ،اليت تطبق حاؿ النزاعات ادلسلحة ،على : اإلنساين على أنو كيعرؼ القانوف الدكرل

اختالؼ أقسامها،كهتدؼ إذل تقييد أطراؼ النزاع يف حق استخداـ أساليب القتاؿ ككسائلو،كمحاية ادلتضررين من ىذا 
. ألساسية النزاع،كزبفيف أثاره عنهم،كذلك حفاظا على كرامة اإلنساف كحقوقو ا

كشلا ال شك فيو أف القانوف الدكرل اإلنساين فرعا من فركع القانوف الدكرل العاـ ،كبالتارل يأخذ حكمو من حيث     
التنفيذ،أم اجلهة ادلطبقة،كلكنو فرع متميز لو مساتو كخصائصو  اليت سبيزه يف أشخاصو،كمصادره،كطبيعة قواعده،كنطاؽ تطبيقو 

ذا القانوف يتسم بطابع استثنائي  خاص، إذ أف قواعده ال تتعلق إال بالنزاعات ادلسلحة ،كال على النحو الذم غلعل من ق
 .تدخل حيز التنفيذ إال يف اللحظة اليت تندلع فيها احلرب
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 :مقدمة

القوة يف العالقات الدكلية كمنح احلركب إال يف  يواجو القانوف الدكؿ اإلنساين على الرغم من حظر استخدـ          
حاالت ضيقة جدا ربديات مستمرة جراء تطور النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة،كيعتمد ربقيق محاية أكرب للمدنُت يف النزاعات 

ظمات الدكلية ىي ادلسلحة على احًتاـ القانوف الدكرل اإلنساين كتنفيذه كإنفاذه،كستظل األكلوية الدائمة للجنة الدكلية كادلن
كاقع احلرب احلديثة بصورة مالئمة كتوفَت احلماية لضحايا النزاعات   ضماف قدرة القانوف الدكرل اإلنساين على معاجلة

 .ادلسلحة
،عرؼ أثناءىا خرقا فادحا ككاسعا  شهد اجملتمع الدكرل صورا سلتلفة  من النزاعات على ادلستوىُت الدكرل كالداخليكقد 

كقواعد القانوف الدكرل اإلنساين على حد سواء،حيث تعترب الفئات ادلدنية  الفئة األكثر تضررا من كيالت  حلقوؽ اإلنساف
. ىذه النزاعات

عبارة عن مواثيق ،كاألعراؼ الدكلية ،اليت تطبق حاؿ النزاعات ادلسلحة ،على : كيعرؼ القانوف الدكرل اإلنساين على أنو
اؼ النزاع يف حق استخداـ أساليب القتاؿ ككسائلو،كمحاية ادلتضررين من ىذا اختالؼ أقسامها،كهتدؼ إذل تقييد أطر

. النزاع،كزبفيف أثاره عنهم،كذلك حفاظا على كرامة اإلنساف كحقوقو األساسية 
كشلا ال شك فيو أف القانوف الدكرل اإلنساين فرعا من فركع القانوف الدكرل العاـ ،كبالتارل يأخذ حكمو من حيث       

قواعده،كنطاؽ   يذ،أم اجلهة ادلطبقة،كلكنو فرع متميز لو مساتو كخصائصو  اليت سبيزه يف أشخاصو،كمصادره،كطبيعةالتنف
تطبيقو على النحو الذم غلعل من ىذا القانوف يتسم بطابع استثنائي  خاص، إذ أف قواعده ال تتعلق إال بالنزاعات ادلسلحة 

. تندلع فيها احلرب ،كال تدخل حيز التنفيذ إال يف اللحظة اليت
ىذا القانوف توفَت الدكؿ سواء يف زمن السلم أك يف   لذلك ال بد من احًتاـ قواعد القانوف الدكرل اإلنساين،كيقصد باحًتاـ 

زمن النزاعات ادلسلحة كل اآلليات كالتدابَت ادلنصوص عليها يف القانوف الدكرل اإلنساين على ضلو يكفل تطبيقو كاحًتامو يف 
 .ظركؼ كػلقق األىداؼ اليت نشأ من أجلها ىذا القانوف ،أال كىي محاية األشخاص كاألعياف أثناء النزاعات ادلسلحةمجيع اؿ

نزاعات مسلحة دكلية،كنزاعات مسلحة غَت دكلية،إال أف غالبية القواعد اليت تتضمن اآلليات :ىذه النزاعات تنقسم إذل نوعُت
ين تتصل بالنزاعات ادلسلحة الدكلية،أما النزاعات ادلسلحة غَت الدكلية،فيسرم يف اليت تكفل احًتاـ القانوف الدكرل اإلنسا

                                                             
1
الفلسطٌنٌة المستقلة لحقوق المواطن،سلسلة دراسات قانونٌة،رام ،الهٌئة اإلنسانً والقانون الدولً لحقوق اإلنسانلً القانون الدوأنظر نزار أٌوب،- 

 .06،ص2003هللا،
2
بدون  دراسات فً القانون الدولً اإلنسانًتارٌخ القانون الدولً اإلنسانً والقانون الدولً لحقوق اإلنسان،جوانب الوحدة والتمٌز،أنظر محمد نور فرحات،- 

 .89-83،ص،ص 2000دار النشر،القاهرة،
3
دار المستقبل العربً،القاهرة دراسات فً القانون الدولً اإلنسانً،و د،مفٌد شهاب ،تارٌخ القانون الدولً اإلنسانً وطبٌعته، أنظر،د محمد عزٌز شكري،-

  .24،ص2000،الطبعة األولى ،
4
 .آلٌات احترام أحكام القانون الدولً اإلنسانً، جرٌدة عمان انظرد، ٌحً بن ناصر الخصٌبً،- 
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كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين  9 9 شأهنا ادلبادئ اليت تضمنتها ادلادة الثالثة ادلشًتكة بُت اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 
 .ت ادلسلحة غَت الدكليةكادلتعلق حبماية ضحايا النزاعا 977 التفاقيات جنيف ادلشار إليها لعاـ 

-رقابية–كقائية :كتقسم آليات احًتاـ القانوف الدكرل اإلنساين اليت تنطبق زمن النزاعات ادلسلحة الدكلية إذل ثالثة أنواع     
 عقابية  

،كاليت ينظر الوقائيةاآلليات كالذم يهمنا يف ىذه الدراسة ىو النوع األكؿ من آليات احًتاـ القانوف الدكرل اإلنساين أال كىي 
على أف ذلا دكر كقائي ػلوؿ دكف كقوع انتهاكات جسيمة ألحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين ،كؽلكن تلخيص ىذه اآلليات يف 

 :  ثالثة 
 .إعداد عاملُت مؤىلُت هبدؼ تسهيل تطبيق القانوف الدكرل اإلنساين-
 .تعيُت مستشارين قانونُت يف القوات ادلسلحة-
 .بنشر أحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين كالتعريف بوااللتزاـ -

إف انتماء القانوف الدكرل اإلنساين إذل القانوف الدكرل كفرع من فركعو،ذلو رأس كأساس ادلشكلة،ذلك أنو غلعل من ىذا      
:   القانوف زلل انتهاؾ صارخ دلبدأ الشرعية الدكلية كذلك راجع  العتبارين أساسيُت

على الصعيد الدولي  :لاالعتبار األو   
: يعاين القانوف الدكرل اإلنساين من الناحية الدكلية من عدة إشكاليات عدة أعلها    
. االزدكاجية يف ادلعايَت كاالنتقائية يف التطبيق-
. تقاطع السياسة مع القانوف  -
. عوبات يف التطبيق كالتحديات الراىنةبركز القوة كمعيار لتحديد العالقات الدكلية يف ظل غياب دكر القانوف الدكرل بُت ص-
 . انتفاء قاعدة بيانات تتضمن أمساء خلرباء كسلتصُت يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين-
 . ضعف كقصور دكر كأداء الريادم للمنظمات غَت احلكومية الناشطة يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين-
 . ادلنظمات الدكلية احلكومية كغَت احلكوميةغياب التنسيق كالتشاكر كالدكر التكاملي بُت -
 .التداخل فيما بُت االتفاقيات الدكلية للقانوف الدكرل اإلنساين كالسياسات التشريعية الوطنية اجمللية للدكؿ-
على الصعيد الداخلي :االعتبار الثاني   
خصوصا ادلعوقات اليت تواجو ىذا القانوف عدة زبتلف من دكلة ألخرل   حيث يواجو القانوف الدكرل اإلنساين ربديات      

 .الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدة يف رلاؿ التعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو كتنفيذه على 

                                                             
5
شبكة مساواة للتربٌة على حقوق اإلنسان والثقافة مشكالت المؤسسات العاملة فً نشر وتعزٌز القانون الدولً اإلنسانً وتطوٌر أدائها،نظر محمد الطراونة،أ- 

 .2014المدنٌة ،
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 :كعلى ضوء ما سبق ذكره،ؽلكن طرح إشكالية البحث الرئيسية كالتساؤالت الفرعية على النحو األيت
ما ىي الصعوبات كالعراقيل اليت تعًتض كتواجو نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين على ادلستويُت الدكرل كالداخلي ؟  

ككيف ؽلكن تذليل تلك الصعوبات كالعراقيل؟ كما ىي انعكاساهتا  على نشر كتعزيز تلك ادلبادئ ؟ 
لقانوف الدكرل اإلنساين يف ظل ادلستجدات كالتطورات السريعة احلاصلة كما ىي أفاؽ ادلواجهة ادلستقبلية لنشر كتعزيز مبادئ ا

ذلذا القانوف ؟   

 :كلإلجابة على كل ىذه التساؤالت،قمت بانتهاج خطة الدراسة بالتفصيل على النحو األيت     
بااللتزام بنشرىا  ومدى إلزامية الدولالمبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني : المحور األول

 والتعريف بها

 :المبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني -01

،كاليت تتفرع بدكرىا إذل إحكاـ تفصيلية هتدؼ يف  يقـو القانوف الدكرل اإلنساين على رلموعة من ادلبادئ األساسية        
النزاعات ادلسلحة كالعمليات احلربية على األشخاص الذين ال يشاركوف رلموعها إذل ربديد الضمانات الالزمة للحد من أثار 

يف القتاؿ أك أصبحوا غَت قادرين على ادلشاركة فيو،كسبتد تلك الضمانات لتشمل ادلمتلكات اليت ال تشكل أىدافا عسكرية 
ذل األطراؼ ادلتحاربة احًتاـ كادلمتلكات اخلاصة كاألعياف ادلدنية كالثقافية،كتفرض أحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين ع

. الضمانات الواردة يف مواثيقو،كتقيد كربظر استخداـ كسائل كأساليب معينة يف القتاؿ
كإف كاف القانوف الدكرل اإلنساين ال ؽلنع احلرب،فإنو يسعى إذل احلد من أثارىا حرصا على مقتضيات اإلنسانية،كاليت ال      

.  ؽلكن أف تتجاىلها الضركرات احلربية
الذم ؽلثل ركح "مبدأ اإلنسانية"سنتعرض يف ىذا احملور األكؿ إذل أىم مبدأ من مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين،أال كىو 

بُت " الضرورات العسكرية والتمييز"القانوف الدكرل اإلنساين،كللمبادئ اليت ربكم سَت العمليات العسكرية كادلتمثلة يف 
خالؿ تنفيذ ،"ومبدأ التناسبكبُت األىداؼ العسكرية كاألعياف ادلدنية،" ادلدنيُت: األشخاص ادلقاتلُت كالغَت مقاتلُت

األطراؼ ادلتحاربة لألعماؿ العدائية،كيوجب القانوف الدكرل اإلنساين على مجيع األطراؼ ادلتنازعة أف ربًـت ىذه ادلبادئ 
ىم البعض فطبيعتهم البشرية متشاهبة يف كل األساسية انطالقا من الفكرة ادلبنية على أف الناس ال ؼلتلفوف عن بعض

: مكاف،كمعاناهتم كبشر يتساكل مجيع الناس يف التعرض ذلا كيف احلساسية إزاءىا،كتتمثل ىذه ادلبادئ فيما يلي
 
 

                                                             
6
 .03،ص 02،2008رقمالمبادئ األساسٌة للقانون الدولً اإلنسانً،أنظر سلسلة القانون الدولً اإلنسانً،- 
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  : مبدأ اإلنسانية-أ
" يقصد هبذا ادلبدأ محاية كرامة اإلنساف يف مجيع األحواؿ دبا يف ذلك كقت احلرب،كال ؽلكن احلديث عن قانوف       
،فاحلرب حالة كاقعية من صنع البشر،كإذا دل نستطع أف ظلنعها فإنو "اإلنسانية"دكف الرجوع إذل أصل ىذا ادلبدأ،أم " إنساين

عدـ انتهاؾ اإلنسانية ادلتأصلة لدل كل الناس،كىذا ما تؤكده بوضوح األحكاـ باإلمكاف احلد من أثارىا،كالعمل على 
من خالؿ احًتاـ شرفهم كدمهم كماذلم " معاملة الضحايا بإنسانية"الدكلية،عرفية كانت أـ مكتوبة،إذ تقضي بوجوب 

.  7كصيانة الذات البشرية ككرامتها حىت يف أشد الظركؼ قسوة كأكثرىا ضراكة
،كيلعب دكرا رئيسيا يف احًتاـ كمحاية حقوؽ اإلنساف  ادلبدأ من ادلبادئ األساسية يف القانوف الدكرل اإلنساينكيعد ىذا    

كحرياتو أثناء احلرب كالنزاعات ادلسلحة،كتكمن أعلية ىذا ادلبدأ من الناحية القانونية يف إلزامية األخذ بو كتطبيقو يف احلاالت 
ك عند نشوب حرب كاف احد أك كال طرفيها من الدكؿ غَت ادلوقعة على ىذه االتفاقيات،كيف اليت ال تعاجلها اتفاقيات دكلية،أ

سبيل احلفاظ على مقتضيات اإلنسانية،ػلظر على األطراؼ ادلتحاربة استهداؼ األشخاص الذين ال يشاركوف يف القتاؿ كال 
. يستطيعوف محل السالح،انطالقا من مبدأ ادلعاملة اإلنسانية 

ذلك،ال ؽلكن أف يربر استهداؼ من دل يشارؾ يف القتاؿ،كال أكلئك الذين أصبحوا خارج حلبة القتاؿ كال  كبناءا على
.  9يستطيعوف محل السالح

لألشخاص المحميين "على ىذا ادلبدأ عندما نصت على أنو 7 يف ادلادة  9 9 كأكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ      
صهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدىم،ويجب معاملتهم في جميع في جميع األحوال حق االحترام ألشخا

". األوقات معاملة إنسانية
كيفرض ىذا ادلبدأ على األطراؼ ادلتنازعة القياـ بثالثة كاجبات حياؿ ضحايا احلرب تتمثل يف احًتامهم،كمعاملتهم    

األكذل لتحسُت حاؿ اجلرحى كادلرضى بالقوات بإنسانية،كحظر إخضاعهم ألعماؿ العنف كالقسوة،كتنص اتفاقية جنيف 
،على ضركرة معاملة ضحايا احلرب معاملة إنسانية يف مجيع األكقات،كىذا ما أكدت عليو 9 9 ادلسلحة يف ادليداف لعاـ 

يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة "بالنص على أنو 12ادلادة 
ألشخاص المشار إليهم في المادة التالية،وعلى طرف النزاع الذي يكون تحت سلطتو أن يعاملهم معاملة وغيرىم من ا

...".  10إنسانية

                                                             
 
مدخل فً القانون اإلنسانً الدولً على استخدام "ورقة عمل مدرجة فً كتابالقانون الدولً اإلنسانً ،تطوره ومبادئه،انظر ،جان س بكٌتٌه،- 

 .1999محمود شرٌف البسٌونً،طبعة.تحرٌر ،ااألسلحة،
 
 :ب األحمرمنشورات اللجنة الدولٌة للصلًاإلسالم والقانون الدولً اإلنسانً ،،أنظر عامر الزمالً،- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q. 
 
 .نفس المرجع السابق- 
1 
  .157،ص2005طبعة ،القانون الدولً اإلنسانً،مبدأ اإلنسانٌةأنظر محمد فهاد الشاللدة،-

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara


6 
 

،يف تعبَت عن السعي   كما ػلظر ىذا ادلبدأ عدـ كضع حدكد كقيود على استعماؿ العنف كالقسوة أثناء العمليات احلربية   
الوسائل –على األطراؼ ادلتنازعة التزامات بضركرة ازباذ إذل أقصى درجة حلماية مصاحل اإلنساف ككرامتو،كىو يلقي 

كاألساليب األكثر إنسانية عند خوض العمليات العسكرية،كىكذا يعرب مبدأ اإلنسانية عن جوىر كمضموف القانوف 
اين،كاليت تتيح لألشخاص غَت اإلنساين،فادلعاملة اإلنسانية ىي احلد األدىن من ادلتطلبات اليت ػلميها القانوف الدكرل اإلنس

ادلشًتكُت يف القتاؿ كللسكاف ادلدنيُت أف يعيشوا كيبقوا على قيد احلياة على األقل،كذلك فإف العمل اإلنساين ال يقتصر 
. على زبفيف ادلعاناة بل إنو يسعى إذل الوقاية منها كمنعها

 ":الضرورة العسكرية"مبدأ الضرورة الحربية -ب
حالة تناقض مع احلالة الطبيعية للمجتمع،أأال كىو السلم،كال يسوغ نشوء احلرب إال بوجود ضركرة ،إذ إف احلرب ىي       

ال ؽلكن القوؿ بأف تكوف احلرب ىدفا يف حد ذاهتا،فاحلرب ىي كسيلة،بل غلب أف تكوف الوسيلة األخَتة اليت تستخدمها 
لك الفهم ادلشًتؾ بُت دكؿ العادل كما جاء يف إعالف دكلة إلجبار دكلة أخرل على اإلذعاف كاالستسالـ،كيشَت إذل ذ

إن الهدف الوحيد "بشأف حظر استعماؿ بعض القذائف يف كقت احلرب،كالذم أسى قاعدة مفادىا     بطرسربغ لعاـ 
المشروع الذي يجب أن تسعى إليو الدول أثناء الحرب ىو إضعاف قوات العدو العسكرية،لذلك فإن إقصاء أكبر 

 ".الجنود يكفي لتحقيق ىذا الغرض  عدد ممكن من
اإلكراه للوصوؿ إذل تلك النتيجة،كبالتارل فإف كل العنف الذم ال فاحلرب إذا تنطوم على استخداـ ما يلـز من سبل     

 .   ضركرة لو لتحقيق ىذا اذلدؼ إظلا ىو عنف ال غرض منو،كيصبح رلرد عمل كحشي
الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها ال تترك وقتا كافيا "ة احلربية بأهناأمجع فقهاء القانوف الدكرل على تعريف الضركر

لألطراف المتحاربة الختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها،أو ىي األحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال 
 ".13ةقيامها ارتكاب أفعال معينة على وجو السرعة بسبب موقف،أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظ

 :كاتفق الفقو كالقضاء الدكليُت على أف الضركرة العسكرية زلكومة كمقيدة بعدة شركط قانونية كىي 
ارتباط قياـ ىذه احلالة بسَت العمليات احلربية خالؿ مراحل القتاؿ بُت ادلتحاربُت،أك حلظة االشتباؾ ادلسلح بُت قوات -أ

 .الضركرة احلربية يف حالة اذلدكء كتوقف القتاؿ االحتالؿ كادلقاكمة،كلذلك ال ؽلكن اإلدعاء بتوافر
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الطبيعة ادلؤقتة كغَت الدائمة للضركرة احلربية،كإظلا ىي بالنظر لطابعها االستثنائي،ليست أكثر من حالة كاقعية تبدأ ببداية -ب
،زالت ىذه  الضركرة بنتهاء التدمَت الفعل كتنتهي بنهايتو كزكالو،فإذا ما كاف مربر ىذه الضركرة مثال تدمَت منزؿ لصد ىجـو

،كلكن ال غلوز تدمَت ادلنزؿ بعد انتهاءه  .أثناء اذلجـو
أال تكوف اإلجراءات ادلستخدمة لتنفيذ حالة الضركرة زلظورة دبوجب أحكاـ كقواعد القانوف الدكرل كالتذرع باستخداـ -ت

قتصاص من ادلدنيُت كشلتلكاهتم حبجة الضركرة األسلحة احملرمة دكليا أك قصف كإبادة السكاف ادلدنيُت أك عمليات الثأر كاال
 .العسكرية 

أف ال يكوف أماـ القوات ادلتحاربة يف حالة الضركرة أم خيار بتحديد طبيعة كنوع الوسائل سول اليت استخدمت  -ث
ستيالء بالفعل،حاؿ قياـ كتوافر الضركرة احلربية،كاليت تسمح باستخداـ كسائل متفاكتة الضرر،مثل استخداـ كسيلة اال

كادلصادرة للممتلكات كإجراء بدؿ عن التدمَت أك األسر بدال من القتل ،كغلب يف ىذه احلالة على القوات ادلتحاربة العزكؼ 
 .عن التدمَت أك القتل،كاللجوء إذل استخداـ البدائل األخرل األقل ضررا

،كدل يأت   ركج عن حالة الضركرة احلربية كاستثناءكقد قررت أحكاـ القانوف الدكرل كقواعد القانوف الدكرل اإلنساين اخل     
ذلك االستثناء على إطالقو،بل قيدتو دببدأم التناسب كتقييد كضبط كسائل إحلاؽ الضرر باخلصم،كبالتارل يتعُت على 
كفقا  األطراؼ ادلتحاربة أف تأخذ بعُت االعتبار ضركرة أف تتماشى الوسائل اليت قد تستخدمها مع ما ىو جائز كمسموح ذلا
 .ألحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين،كيف مجيع األحواؿ غلب أف يكوف اذلدؼ من كراء الضركرة احلربية ربقيق مزايا عسكرية
كعلى سبيل الذكر،ىناؾ أمثلة عديدة على انتهاؾ االحتالؿ اإلسرائيلي دلبادئ كأحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين حبجة 

ادلدنيُت يف قطاع غزة،كتدمَت األراضي الزراعية شلا يؤدم إذل حرماف ادلواطنُت من  الضركرة احلربية،كقصف كتدمَت منازؿ
يحظر على دولة االحتالل "من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على انو 53مصدر قوهتم،األمر الذم ربظره بوضوح ادلادة 

ولة أو السلطات العامة،أو المنظمات أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات،أو بالد
 ".االجتماعية أو التعاونية،إال إذا كان الضرورات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير

-كؽلثل قياـ إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصرم انتهاكا صارخا ذلذا ادلبدأ ،متذرعة باف ىناؾ ضركرة عسكرية إلقامتو    
يف داخل إسرائيل من زاكية احلقائق األمنية اإلسرائيلية،كأف البناء ينيُت من شن ىجمات كونو ؽلنع الفلسط-كفقا إلدعاءاهتا

مؤقت يهدؼ دلنع كقوع ىجمات يف داخل إسرائيل نتيجة للحدكد القابلة لالخًتاؽ،كقد أصدرت زلكمة العدؿ الدكلية 
التبعات القانونية لبناء  ،كىي أحد أىم األجهزة الرئيسية القضائية لألمم ادلتحدة رأيا استشاريا حوؿ 00 يوليو  09بتاريخ 

،اك االعتبارات األمنية اليت تتذرع هبا إسرائيل "الضرورات العسكرية"اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة،تناكلت فيو تقييم 
،كذلك من خالؿ تفنيدىا لواجبات كالتزامات إسرائيل كقوة احتالؿ كفقا ألحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين،كاعتربت احملكمة 
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من ادلخلفات " جدار الضم أو الفصل العنصري"زلاكلة إسرائيل ضم األراضي الفلسطينية من خالؿ بناء ادلستوطنات كبناء 
 .اجلسيمة للقانوف الدكرل اإلنساين 

، كالذم أكدت عليو زلكمة العدؿ الدكلية بأنو "نظام اإلغالق المرافق لبناء الجدار"كينطبق ىذا التوصيف أيضا على    
يف إحلاؽ الضرر دبئات أالؼ الفلسطينيُت كحرماهنم من حقوقهم األساسية،باإلضافة إذل انتهاكو الصارخ ألحكاـ تسبب 

كقواعد القانوف الدكرل اإلنساين ،كعلى الرغم من ذلك رفضت إسرائيل التقيد بالرأم االستشارم حملكمة العدؿ الدكلية،كالذم 
اللتزامات الدكلية الناشئة عن بناء اجلدار،كىو ما يؤكد على انطباؽ اتفاقية يؤكد أف إسرائيل ملزمة لوضع حد النتهاكها ؿ

جنيف الرابعة كادلبادئ كادلواثيق الدكلية حلقوؽ اإلنساف كاليت سبثل إسرائيل طرفا فيها،كملزمة بتطبيقو على األراضي الفلسطينية 
 .  احملتلة،ضاربة بذلك برأم احملكمة كالقانوف الدكرل عرض احلائط

 ":النسبية"مبدأ التناسب -ج 
هبذا ادلبدأ مراعاة التناسب ما بُت الضرر الذم قد يلحق باخلصم كادلزايا العسكرية ادلمكن ربقيقها نتيجة  يقصد      

الستخداـ القوة أثناء سَت عملياهتا العسكرية،كيسعى مبدأ التناسب إذل إقامة التوازف بُت مصلحتُت متعارضتُت علا اإلنسانية 
كرة احلربية،فتتمثل األكذل فيما سبليو مقتضيات اإلنسانية حينما ال تكوف ىناؾ حقوؽ أك زلظورات مطلقة،بينما تتمثل كالضر

 .الثانية فيما سبليو اعتبارات الضركرة العسكرية
الفرد كاحًتاـ  كبتجسيد ىذا ادلبدأ للتوازف بُت مفهومُت متعارضُت نشأ عنهما مبدأ القانوف الدكرل اإلنساين، القاضي باحًتاـ

سالمتو إذل أقصى حد شلكن،ليوازف النظاـ العاـ يف كقت احلرب مع ادلتطلبات العسكرية،فاإلنسانية تفرض احًتاـ الضحايا 
كعدـ الثأر منهم،كالضركرة تقيدىا الضوابط اإلنسانية كاليت ال غلوز معها االستخداـ الغَت متناسب للقوة من خالؿ 

 .رية اجملردةاالحتجاج بادلقتضيات العسك
ىذا ادلبدأ كاليت نصت على    دبوجب ادلادة  90716 كأقرت الئحة الىام ادلتعلقة بقوانُت كأعراؼ احلرب الربية لعاـ      
 "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو:أنو

ادللحقاف باتفاقيات جنيف األربعة،لتعزيز كفالة كاحًتاـ مبدأ التناسب يف  977 كجاءت أحكاـ الربكتوكوالف اإلضافياف لعاـ 
كاخلاص  977 مجيع العمليات العسكرية منعا دلعاناة ادلدنيُت اليت ال ضركرة ذلا،فأكد الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 

تعتبر األنواع التالية،من بين ىجمات أخرى،بمثابة "على أنو 51فقرة اخلامسة من ادلادة بادلنازعات ادلسلحة الدكلية،يف اؿ
 :ىجمات عشوائية
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 .حسٌبة بن بوعلً شلف
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اذلجـو قصفا بالقنابل،أيا كانت الطرؽ كالوسائل،الذم يعاجل عددا من األىداؼ العسكرية الواضحة التباعد كالتميز -أ
ة أك منطقة أخرل تضم تركزا من ادلدنيُت أك األعياف ادلدنية على بعضها عن البعض األخر كالواقعة يف مدينة أك بلدة أك قرم

 .اهنا ىدؼ عسكرم كاضح
كاذلجـو الذم ؽلكن ػأف يتوقع منو،أف يسبب خسارة يف أركاح ادلدنُت أك إصابة هبم أك أضرارا باألعياف ادلدنية،أك أف -ب

عنو ذلك اذلجـو من ميزة عسكرية ملموسة  ػلث خلطا من ىذه اخلسائر كاألضرار،يفرط يف ذباكز ما ينتظر أف يسفر
كمباشرة،حيث تؤكد ىذه ادلادة على حظر توجيو اذلجمات العشوائية اليت ال سبيز بُت ادلقاتلُت كادلدنُت ،لتؤكد على تعزيز 

 .7 ككفالة احًتاـ مبدأ التناسب يف مجيع العمليات العسكرية منعا دلعاناة ادلدنُت اليت ال ضركرة ذلا
سا دلبدأ التناسب،يفرض القانوف الدكرل اإلنساين على األطراؼ ادلتحاربة ازباذ االحتياطات الالزمة لتفادم إحلاؽ كتكرم      

الضرر بالسكاف ادلدنُت كاألعياف كذلك باالمتناع عن القياـ بأم ىجـو يتوقع منو أف يسبب خسائر بشرية يف صفوؼ 
ف ىذا اذلجـو خسائر كأضرار ال تتناسب مع ادليزة العسكرية ادلراد ادلدنُت أك أضرارا باألعياف ادلدنية،أك أف ينتج ع

ربقيقها،كبالتارل غلب إلغاء أك إيقاؼ أم ىجـو يتضح أف ىدفو غَت عسكرم،أك أف اذلدؼ يتمتع حبماية خاصة دبوجب 
،كيعترب اذلجـو العشوائي من أحكاـ احلماية اليت توفرىا قواعد القانوف الدكرل اإلنساين لألعياف ادلدنية كادلمتلكات الثقافية

النوع ادلشار إليو أعاله جرؽلة حرب،ككذلك الشأف بالنسبة إذل اذلجـو على ادلنشآت اليت ربتوم على قول خطرة،بادلعٌت 
الوارد يف الربكتوكوؿ األكؿ،كىي جرائم تقتضي مالحقة كزلاكمة مرتكبيها يف داخل دكذلم أك خارجها،كىذا ما أكدت عليو 

 . .977 من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ 18 52نص ادلادة 
يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منو أن " كتأكيدا على نفس ادلبدأ،تقر قواعد القانوف الدكرل اإلنساين العريف على أنو   

يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنين أو إصابات بينهم،أو أضرارا باألعيان المدنية،أو مجموعة من ىذه 
 ".األضرار ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنو من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرةالخسائر أو 
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و إلحاق األذى بهم لذلك ٌتطلب هذا المبدأ من كل المعنٌٌن اتخاذ كافة االحتٌاطات الممكنة عند اختٌار وسائل وأسالٌب الحرب لمنع إلحاق خسائر بالمدنٌن أ- 

شكل عرضً ،وٌقتضً هذا المبدأ أن تتالءم أعمال القصف والتدمٌر والتخرٌب للممتلكات الخاصة أو العامة لألراضً أو األضرار بالممتلكات المدنٌة ب
لالحتالل حتى فً ظل الزراعٌة الجاري تنفٌذها من قبل قوات االحتالل اإلسرائٌلً لغاٌة الضرورة الحربٌة مع متطلبات واحتٌاجات المدنٌن،وبالتالً فال ٌجوز 

فر مبررات الضرورة أن ٌتعسف فً استخدام هذا الحق وٌمس باحتٌاجات السكان وٌحظر حركتهم أو ٌؤثر على بقاء استقرارهم فً األراضً التً قٌام وتوا
ٌؤدي إلى مما "الدواعً األمنٌة"ٌقٌمون علبٌها،كبناء جدار الفصل،أو فصف المناطق المحاذٌة للمستوطنات أو سٌاسة هدم وتدمٌر المنازل الفلسطٌنٌة بحجة 

راجع فً ذلك   سلسلة القانون الدولً :وضع المدنٌن الفلسطٌنٌن فً ظروف إنسانٌة صعبة خالفا للحماٌة المقررة لهم بموجب أحكام القانون الدولً اإلنسانً
 .8المرجع السالق،ص المبادئ األساسٌة للقانون الدولً اإلنسانً،اإلنسانً،

1 
ال تكون األعٌان المدنٌة محال للهجوم أو لهجمات الردع -1"على أنه 1977ي األول الملحق باتفاقٌات جنبف لعام من البروتوكول اإلضاف 52تنص المادة - 

 .واألعٌان المدنٌة  هً كافة األعٌان التً لٌست أهدافا عسكرٌة وفقا لما حددته الفقرة الثانٌة
لق باألعٌان على تبلك التً تسهم مساهمة فعالة فً العمل العسكري سواء كان تقتصر الهجمات على األهداف العسكرٌة فحسب،وتنحصر األهداف فٌما ٌتع-2

اك مٌزة <لسائدة حٌنذلك بطبٌعتها أو بموقعها أم بغاٌتها أم باستخدامها،والتً ٌحقق تدمٌرها التام أو الجزئً أو االستٌالء علٌها أو تعطٌلها فً الظروف ا
 .عسكرٌة أكٌدة

نت عند ما تكرس  عادة ألغراض مدنٌة مثل مكان العبادة أو منزل أو أي سكن أخر أو مدرسة،إنما تستخدم فً تقدٌم مساهمة إذا ثار الشك حول ما إذا كا-3
 ".فعالة للعمل العسكري،فإنه ٌفترض أنها ال تستخدم كذلك
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اخلاص حبظر استعماؿ بعض    9 ما أقره إعالف ساف بيًتسبورغ لعاـ كبالرجوع إذل االتفاقيات الدكلية هبذا الشأف ، صلد 
أن تسعى إليو الدول أثناء الحرب ىو الهدف المشروع الوحيد الذي يجب "القذائف يف كقت احلرب قاعدة مفادىا

، كقد تتجاكز الدكلة ادلعتدية ىذا ادلبدأ إذا استخدمت أسلحة تزيد بدكف مربر من أالـ ".إضعاف قوات العدو العسكرية
األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتاؿ أك ذبعل موهتم زلتوما،كيف ىذا االستخداـ سلالفة لإلعالف ادلذكور،كلنصوص 

من المحظورات استخدام األسلحة والقذائف والمواد التي من شانها إحداث أالم "الىام اليت أكدت على انو اتفاقية
 ".مفرطة
حق أطراف أي نزاع مسلح في "بالنص على أف 35يف ادلادة  977 كأكد على ذلك الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لسنة     

استخدام األسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من اختيار وسائل القتال ليس حقا ال تقيده قيود،يحظر 
شأنها إحداث إصابات أو أالم ال مبرر منها،يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال،يقصد بها أو قد يتوقع منها أن 

 ".تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد
زم أي طرف سامي متعاقد،عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أداة يلت" فنصت على أف  36أما ادلادة 

للحرب أو إتباع أسلوب للحرب،بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع األحوال أو في بعضها ىذا الملحق 
 ".تعاقدالبروتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها ىذا الطرف السامي الم

إسرائيل للعديد من مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين اليت ربكم سَت العمليات كمن األمثلة الصارخة على ذباكز 
احلربية،كخصوصا مبدأم التناسب كالضركرة العسكرية عملية تدمَت زلطة توليد الطاقة الكهربائية كعدد من الطرقات كاجلسور 

ؿ على إثر فقداف احد جنودىا قرب حدكد قطاع غزة يف أكاخر شهر يونيوا من العاـ كادلباين،اليت قامت هبا قوات االحتال
،حيث جاءت تلك األفعاؿ متزامنة مع سلسلة من العقوبات اجلماعية اليت فرضت على السكاف ادلدنُت يف قطاع  00 

راج عن اجلندم ادلفقود،كذلك فإف غزة،كىي إجراءات ال تتناسب بتاتا مع مبدأ الضركرة العسكرية اليت تتطلبها زلاكلة اإلؼ
 .تلك اإلجراءات تتعارض مع قاعدة أمرة يف القانوف الدكرل اإلنساين،أال كىي قاعدة التميز بُت األىداؼ ادلدنية كالعسكرية

 :مبدأ التمييز-د
ث نصت ادلادة ،حي977 يعترب مبدأ التمييز حجر األساس ألحكاـ الربكتوكوالف اإلضافياف التفاقيات جنيف لعاـ         

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنين والمقاتلين وبين األعيان " من الربكتوكوؿ األكؿ على أف 48
المدنية واألىداف العسكرية،ومن ثم توجو عملياتها ضد األىداف العسكرية دون غيرىا وذلك من أجل تأمين احترام 

ىذا ادلبدأ ادلنبثق عن العرؼ الدكرل الذم ىو أساس قوانُت احلرب ، "19ةوحماية السكان المدنين واألعيان المدني
                                                             

1 
 :التالً الملحق باالتفاقٌات جنٌف األربعة ،على الرابط 1977أنظر أحكام البروتوكول اإلضافً األول لعام - 

http//www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmI/5NTCCF 
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كأعرافها،كيف صياغتو كإدراجو دبعاىدة دكلية تأكيدا على أعليتو أيا كانت ظركؼ النزاعات ادلسلحة دكلية أـ غَت 
بُت األعياف ادلدنية كاألىداؼ ا دكلية،كيتطلب ىذا ادلبدأ من أطراؼ النزاع ادلسلح التمييز بُت السكاف ادلدنُت كادلقاتلُت ك

 .يشكل ىدفا عسكرياالعسكرية كمراعاة ىذا ادلبدأ ال غٌت عنو لكفالة محاية ادلدنُت
كيقتضي مبدأ التمييز بُت ادلقاتلُت كغَت ادلقاتلُت من جهة،كاألىداؼ العسكرية كاألعياف ادلدنية من جهة أخرل،كأف ال 

أم اجلرحى كادلرضى كالغرقى -األشخاص الذين أصبحوا غَت قادرين على القتاؿ تستهدؼ العمليات احلربية ادلدنُت كأكلئك
سواء كانوا مدنُت أـ عسكريُت،كأفراد الدفاع الوطٍت كافراد منظمات اإلغاثة  أك أفراد اخلدمات الطبية كالدينية-احلرب.كأسرل 

 .اإلنسانية الدكليُت كاحملليُت ادلرخص ذلم بأعماؿ اإلغاثة
كيف ما يتعلق باألعياف يوجب القانوف الدكرل اإلنساين على األطراؼ ادلتحاربة االمتناع عن استهداؼ كل مبٌت ال يشكل     

ىدفا عسكريا ،كطلص بالذكر السدكد كاحملطات النوكية لتوليد الطاقة الكهربائية،كادلمتلكات اليت ال غٌت عنها لبقاء السكاف 
كاحملايدة كمنزكعة السالح،كاحملالت غَت احملمية عسكريا كاألعياف  اآلمنةماية للمناطق ادلدنُت على قيد احلياة،كتوفَت احل

 .الثقافية
كيعطي القانوف الدكرل اإلنساين األكلوية دلنح الصفة ادلدنية لألشخاص كاألعياف ادلدنية،يف حاؿ ثار الشك حوؿ حقيقة 

ؼ على اعتبار أف اذلدؼ ادلشكوؾ يف ىويتو ىو ىدؼ ،كيف حاؿ كجود ىذا الشك غلب التصرمدنبة أم عسكرية"صفتها 
مدين ال غلوز استهدافو،كما كؽلنع القانوف الدكرل اإلنساين القياـ هبجمات عشوائية،كيلـز أطراؼ النزاع بازباذ االحتياطات 

 .الالزمة للتثبت من طبيعة اذلدؼ ادلقصود مهامجتو
 :0 كؼللص مبدأ التمييز إذل ما يلي

 .اتلوف دبظهر ادلدنُتحظر تظاىر ادلق*-
 .حظر توجيو العمليات العسكرية ضد األىداؼ ادلدنية أك السكاف ادلدنُت*-
 .حظر ارتكاب أعماؿ اخلطف الرامية أساسا إذل بث الذعر بُت السكاف ادلدنُت كهتديدىم*-
لعسكرية أك يف اختيار ربظر اذلجمات العشوائية،حبيث غلب أف تتخذ مجيع االحتياطات الالزمة عند مهامجة األىداؼ ا*-

مكاف ىذه األىداؼ من أجل تقليل اخلسائر كاألضرار ادلدنية العارضة إذل احلد األدىن،كغلب أال تزيد اخلسائر كاألضرار عن 
 . 977 من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ  7 ادلزايا العسكرية ادللموسة كادلنتظرة من اذلجـو ،كىذا ما أكدتو ادلادة 

داـ سالح ذبويع السكاف ادلدنُت التابعُت للخصم أك تدمَت ادلواد األساسية كاألغذية اليت ال غٌت عنها لبقاء ػلظر استخ*-
 .ادلدنُت
 .ال غلوز إحداث أضرار بالغة كاسعة االنتشار كطويلة األمد للبيئة الطبيعية*-

                                                             
2 
 .11المرجع السالق، ص المبادئ األساسٌة للقانون الدولً اإلنسانً،أنظر سلسلة القانون الدولً اإلنسانً، - 
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كية على مواد خطرة كادلنشآت النوكية توفَت احلماية اخلاصة لألعياف الثقافية كاألشغاؿ اذلندسية كادلنشآت احملت*-
 .ت أثناء اذلجـو للحفاظ على حياة ادلدنُت.السلمية،كػلظر اذلجـو على دكر العبادة كتدمَت اآلثار

 .حظر مهامجة ادلناطق اجملردة من كسائل الدفاع كادلناطق ادلنزكعة السالح كادلناطق ادلأمونة كاحملايدة*-
 .ازباذ التدابَت كاالحتياطات أثناء اذلجـو للحفاظ على حياة ادلدنُتعلى القادة عند اإلعداد ذلجـو *-
 :مدى إلزامية الدول بااللتزام بنشر أحكام القانون الدولي اإلنساني والتعريف بو-02

إف اجلهل بأحكاـ  القانوف الدكرل اإلنساين يؤدم إذل انتهاكات جسيمة تًتتب عليها معاناة إنسانية كخسائر يف        
ركاح البشرية كادلمتلكات ؽلكن تفاديها أك احلد منها،إذا ما كاف ىناؾ علم مسبق بأحكاـ ىذا القانوف،فمثال لن يتسٌت األ

للضحايا أف يتمسكوا حبقوقهم اليت نص عليها القانوف الدكرل اإلنساين كأف يطالبوا هبا ما دل يكن لديهم العلم كالدراية 
ل ىذه احلقوؽ،البد أف يلم أيضا ادلسئولوف عن العمليات العسكرية بأحكاـ ىذا القانوف،كلضماف حصوذلم عل

على أف     -7  -  -7 يف ادلواد ادلشًتكة  9 9 بأحكامو،كتأكيدا لذلك نصت اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 
دل ، كما يف تتعهد األطراؼ السامية ادلتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقيات على أكسع نطاؽ شلكن يف بلداهنا،يف كقت الس

،كتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها ضمن برامج التعليم   كالتزاـ كافة أجهزة الدكلة بأحكامها كقت احلرب،
العسكرم،كادلدين إذا أمكن،حبيث تصبح ادلبادئ اليت تتضمنها معركفة جلميع السكاف،كعلى األخص للقوات ادلسلحة،كأفراد 

 .اخلدمات الطبية كالدينية
على ذات االلتزاـ،حيث نصت الفقرة األكذل  977 ككوؿ اإلضايف األكؿ التفاقيات جنيف ادلشار إليها لعاـ كما نص الربكت

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر :منو على   من ادلادة 
في بالدىا،وبإدراج دراستها بصفة خاصة ممكن  على أوسع نطاق "البروتوكول"نصوص االتفاقيات ونص ىذا الملحق

ضمن التعليم العسكري،وتشجيع السكان المدنين على دراستها حتى تصبح ىذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة 
 ".وللسكان المدنين

كقد أكدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف أكثر من مناسبة على ضركرة هنوض الدكؿ بالتزاماهتا بنشر القانوف الدكرل       
اإلنساين يف زمن النزاعات ادلسلحة،كما أبرزت ادلؤسبرات الدكلية للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر مرارا أعلية نشر القانوف الدكرل 

 .ؿ بتنفيذ التزاماهتا يف ىذا اجملاؿاإلنساين،كطالبت الدك

                                                             
21
القانون الدولً اإلنسانً ٌضا الحمٌدي  أحمد،وأ.176،ص 2004دار النهضة العربٌة،القاهرة،المحكمة الجنائٌةالدولٌة،أنظر حسن  سعٌد عبد اللطٌف،- 

المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحقوق،جامعة البٌروت العربٌة،القانون الدولً اإلنسانً ،افاق وتحدٌات ،منشورا والمحكمة الجنائٌة الدولٌة،
 ،ص 2005الحلبً،بٌروت،
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،فهو من أىم اآلليات   كبذلك يتضح لنا جبالء أف نشر ىذا القانوف كالتعريف بو يعد من أىم الوسائل لتعزيز ىذا القانوف
اليت نصت عليها االتفاقيات الدكلية كأكدهتا رلموعة من القرارات الدكلية هبدؼ الوقاية من كقوع االنتهاكات اجلسيمة 

 . كللوصوؿ إذل ربقيق التطبيق األمثل ألحكاـ القانوف الدكرل اإلنساين على األصعدة الوطنية
 :أىمية نشر القانون الدولي اإلنساني-03
تطلب القانوف الدكرل اإلنساين من الدكؿ ضركرة نشر مبادئو كأحكامو كقواعده على أكسع نطاؽ شلكن،بل أكثر من        

ذلك فإف نشر القانوف الدكرل اإلنساين ىو أحد أبرز االلتزامات الدكلية اليت تقع على عاتق الدكؿ اليت قبلت بادلعاىدات 
،كالنظاـ 977 رل اإلنساين،كىي اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوالهتا اإلضافياف لعاـ الدكلية األساسية ادلتعلقة بالقانوف الدك

 .      99 األساسي للمحكمة اجلنائية الدكلية لعاـ 
كترجع أعلية ىذا االلتزاـ الذم حرصت على النص عليو اتفاقيات القانوف الدكرل اإلنساين،إذل أف ىذا النشر من شأنو    

كخاصة العسكريُت من رجاؿ القوات ادلسلحة سواء من اجليش أك الشرطة،حيث تعد تلك الفئات  ربقيق علم الكافة بو
سلاطبة بصورة مباشرة بقواعد القانوف الدكرل اإلنساين،حيث يلتزموف باحًتاـ كتطبيق قوانُت كأعراؼ احلرب كقواعد القانوف 

 .القتاؿ فيهاالدكرل اإلنساين أثناء نشوب النزاعات ادلسلحة اليت يشًتكوف يف 
كما أف االلتزاـ بنشر القانوف الدكرل اإلنساين ضركرم أيضا للقادة كاحلكاـ كادلسئولُت حىت ال يقعوا ربت طائلة احملاكمة عن 
ارتكاب اجلرائم الدكلية حيث ال تعفيهم من اخلضوع للمحاكمة صفتهم الرمسية أك رتبهم العسكرية ،أك ما قد يتمتعوف بو من 

العلم بقواعد القانوف الدكرل اإلنساين من شأنو كقايتهم كمحايتهم من االنزالؽ يف سلالفات القانوف الدكرل حصانات،كلذلك ؼ
 .  اإلنساين

العلم بالقانوف الدكرل اإلنساين أمر جوىرم لألفراد كادلدنيُت العادين شأهنم شأف ادلقاتلُت،حيث أهنم يعتربكف الفئات احملمية -
نساين،كأهنم الفئات اليت يستهدفهم بادلخاطبة للنأم هبم عما يفعلو ادلقاتلوف فيما بينهم،كلذا فالعلم بقواعد القانوف الدكرل اإل

بو من قبلهم  من شأنو ربقيق الدراية بكافة حقوقهم كالتزاماهتم فيعرفوف ماذلم من حقوؽ كما عليهم من التزامات 
 .   ككاجبات

 :كيفية تحقيق االلتزام بالنشر-04
 :االلتزاـ بنشر قواعد القانوف الدكرل اإلنساين عن طريق عدة أساليب منها ما يلي  يتحقق        

                                                             
22
رسالة الماجستٌر فً الحقوق،قسم القانون العام،كلٌة الحقوق،جامعة الشرق ،آلٌات تطبٌق القانون اإلنسانً الدولً أنظر غنٌم القناص المطٌري،- 

 .66،ص2010-009األوسط،
23
،القاهرة،اللجنة الدولٌة النزاعات المسلحة وتدرٌبها على تطبٌقه وتنظٌمه على أساسه ،القانون الدولً اإلنسانًتدرٌس قانون راجع األستاذ سٌرج بورجوا،- 

 .429،ص 2006للصلٌب ،
24
 .176المرجع السابق،ص المحكمة الجنائٌةالدولٌة،أنظر حسن  سعٌد عبد اللطٌف، - 
25
،المرجع النزاعات المسلحة وتدرٌبها على تطبٌقه وتنظٌمه على أساسه ،القانون الدولً اإلنسانًتدرٌس قانون راجع األستاذ سٌرج بورجوا، - 

 .433السابق،ص
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 : النشر اإلجباري في الجريدة الرسمية للدولة المخصصة لنشر القوانين-    
دكرل اإلنساين كىذا النشر إجراء ضركرم كالـز يتم بعد االنتهاء من مراحل إبراـ االتفاقية الدكلية ادلتعلقة بالقانوف اؿ         

أك غَتىا من االتفاقيات الدكلية،حيث يتم النشر يف اجلريدة الرمسية اليت تنشر فيها القوانُت بعد التوقيع كالتصديق عليها من 
 .  الربدلاف  كإصدارىا من رئيس الدكلة،مث تنشر حىت يتحقق علم الكافة هبا كحىت تصبح نافذة يف القانوف الداخلي للدكلة

 : النشر في وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة-
ػلقق ذلك علم كافة األفراد هبا،حيث أف تلك الوسائل أكسع انتشارا كأكثرىا رغبة يف تقبل األفراد ذلا،أما االطالع       

 كسائل اإلعالـ، كيف كلتا على اجلريدة الرمسية فهو إجراء قانوين كاجب أكثر منو كسيلة للعلم كالنشر،كالذم يتحقق أكثر عرب
كىو ما ػلقق مبدأ أساسيا من  ،"علم الكافة باتفاقيات القانون الدولي اإلنساني "احلالتُت ػلقق النشر الغاية من كرائو كىو

 .7 ادلبادئ العامة للقانوف ادلتعارؼ عليها بُت األمم ادلتمدنة،كىو مبدأ ال يعذر أحدا جلهلو بالقانوف ال يغتفر
المستوى  الصعوبات والعراقيل التي تعترض وتواجو نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني على: انيالمحور الث

 والدولي الداخلي
إف مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين،ليست مهمة سهلة،بل تتطلب تكثيف اجلهود كتضافرىا،سواء        

تقف حاجزا أماـ ربقق ىذه  عراقيل الدكؿ من الناحيتُت لذلك تعًتض على ادلستول الداخلي للدكؿ،أك على الصعيد الدكرل،
 :ادلهمة النبيلة ،كتتجلى يف

 :داخليةالعراقيل ال-01
يواجو القانوف الدكرل اإلنساين يف رلاؿ نشر كتعزيز مبادئو ربديات عدة زبتلف من دكلة ألخرل، ال سيما ما يتعلق        

بالتعريف بادلبادئ كالتوعية كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدل ،باإلضافة إذل مدل تأثَت 
 . نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين الثقافة كالدين كاألخالؽ على 

خلو المنظومة التربوية للتدريس لدى غالبية دول العالم الثالث من اعتماد مادة القانون الدولي اإلنساني كمادة -01
ادلعوقات كالصعوبات اليت تواجو نشر كتعزيز مبادئ  لعل من أبرز: أساسية وإجبارية في كافة أطوار مراحل التدريس 

ىذه ادلادة ضمن ادلناىج الدراسية يف ادلراحل    القانوف الدكرل اإلنساين على الصعيد الداخلي للدكؿ تكمن يف عدـ إدراج
األكذل من الدراسة، أك ضمن مناىج جامعية معمقة،كما يعاب على منظومة التدريس لغالبية دكؿ العادل الثالث،أهنا تدرس 

ناىج ادلدرسية مادة القانوف الدكرل اإلنساين كمادة اختيارية ككفرع  كضمن مواد القانوف الدكرل العاـ ،باإلضافة إذل خلو ادل
من ذلك ،كإف جرت بعض اجلهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي لتحقيق الغرض ادلنشود،ىذا من جهة ، كمن 

                                                             
26
 .16،ص 2004دار النهضة العربً،القاهرة، الدولً العام،الوسٌط فً القانون أنظر أبو الوفا أحمد،- 
2 
 .116،ص 2003دار النهضة العربٌة،القاهرة ،الطبعة الثانٌة،نظري الخطأ فً القانون الجنائً ،أنظر العطار أحمد صبحً ،- 
2 
 ..،المرجع السابق الذكردائهامشكالت المؤسسات العاملة فً نشر وتعزٌز القانون الدولً اإلنسانً وتطوٌر أأنظر محمد الطراونة، - 
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جهة أخرل حصر تدريس ىذه ادلادة بالدرجة األكذل لطلبة كليات القانوف فقط،دكف غَتىم من الطلبة،مع أف ىذه ادلادة 
لبة على اختالؼ زبصصاهتم،السيما طلبة ادلواد اإلنسانية كاالجتماعية،لذلك صلد خلو تكاد تكوف مهمة لكافة شرائح الط

 .ىذه ادلادة ضمن ادلنظومة الًتبوية ،يقف عائقا أماـ نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين 
 :غياب الثقافة والوعي القانوني بالقانون الدولي اإلنساني -02

م سبيل نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين،غياب الثقافة كالوعي القانوين،كذلك بسبب من ادلعوقات اليت تعًت       
اخللط ما بُت مفاىيم القانوف الدكرل اإلنساين،كالقانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف،أك بسبب أف الكثَت من اجملتمعات ال تعتربه 

 .ع ألخرأكلوية بالنسبة ذلا ،كىذا راجع الختالؼ الثقافة من رلتم
،كما أهنا 9 إف ثقافة الوعي القانوين دببادئ القانوف الدكرل اإلنساين كأحكامو،ليس رلرد معرفة التشريعات كالنصوص القانونية

ال تعٍت تلك ادلناقشات النظرية كالندكات القانونية اليت تدكر بُت أكساط اخلرباء ادلتخصصُت يف رلاؿ القانوف الدكرل 
قهاء كرجاؿ القانوف،كاليت كثَتا ما تبدك خارج االىتمامات ادلباشرة للمواطن،بل إف الوعي بأحكاـ اإلنساين،كغَتىم من الف

كمبادئ القانوف الدكرل اإلنساين ىو صورة متمازجة كشاملة لكل أنواع الثقافة العامة يف اجملتمع ،كيف مقدمتها الوعي 
لكل ما يدكر حولو من عالقات كمفاىيم  –كنة للمجتمع كركن من األركاف ادلك-االجتماعي،كىذا يعٍت استيعاب ادلواطن

كأىداؼ من خالؿ تصورات قانونية سليمة،بأف يتبٌت ىو بذاتو ،كأف يعتربه قيمة من القيم اليت ػلًتمها ،كأف يتعامل مع 
ائدتو،كبأنو كاجباتو بوصفها شيئا كجد دلصلحتو،كىو أمر لن يتأتى إال من خالؿ كعيو بضركرة كجود القانوف يف حياتو،كبف

 ..جزء ال يتجزأ من مسؤكليتو الشخصية 
كال يكفي أف يسَت زلور التوعية بالقانوف الدكرل اإلنساين إذل حد تبسيط مفاىيمو بنشر الثقافة القانونية بُت سلتلف فئات     

طن بغية استيعاب القانوف اجملتمع ادلختلفة فحسب،بل ينبغي أف يتوازف ذلك الوعي مع زلور رفع ادلستول الثقايف العاـ للموا
دبختلف فركعو،السيما القانوف الدكرل اإلنساين،حبيث يتناغم كيتكامل احملوراف دبا ػلقق تبسيط القانوف أمامو من ناحية،كرفع 
ادلستول الثقايف العاـ لديو من ناحية أخرل،كبذلك يصبح قادرا على تقبل مبادئ كأحكاـ القانوف ،كبصفة عامة يصبح قادرا 

 .قبل أكامره كنواىيو بشكل سليمعلى ت
إذف إف الوعي دببادئ القانوف الدكرل اإلنساين يشكل دكرا مهما يف نشر كتعزيز ىذه ادلبادئ ، غيابو ػلوؿ دكف ربقيق     

الغاية ادلنشودة من ذلك،إال أف ذلك ليس باألمر اذلُت ،كلن يتأتى الوصوؿ إليو إال بوضع خطة قومية تنفيذية كاضحة تتساند 
كتتضافر فيها مجيع شرائح كطبقات اجملتمع،من كزارات كىيئات كمؤسسات حكومية كغَت حكومية كفئات اجملتمع ادلدين جنبا 

إذل جنب مع جهود مراكز البحوث كالدراسات كاإلعالـ كاجلهاز التعليمي كالًتبوم اخلاص،مع التأكيد على الدكر ادلهم 

                                                             
2 
برنامج إعرف حقك لشباب مصر بالتعاون بٌن المجلس القومً للشباب والمركز المصري ثقافة الوعً بالقانون،:دعوة للحوار حولأنظر،خالد القاضً،-

 .02،ص 2008لتنمٌة الوعً بالقانون،
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التسليم بأف دكرىا ال يقتصر على أداء العبادات فقط،بل ىي مؤسسات ذات للمساجد كدكر العبادة كادلؤسسات الدينية،ك
 .تأثَت ىاـ ،كذلا دكر حيوم يف تعبئة ادلواطنُت كهتيئتهم النفسية لتقبل الواجبات اليت يفرضها القانوف على اجلميع

 
 : أثر الثقافة واألخالق على نشر مبادئ القانون الدولي-03

 .0 ادلعارؼ ادلكتسبة اليت تسمح بتطوير احلس النقدم كالذكؽ كملكة احملاكمة عند اإلنساف تعٍت الثقافة مجلة         
كلكن  . كىذه ادلعارؼ ادلكتسبة يتلقاىا ادلرء منذ حلظة كالدتو حىت حلظة كفاتو، كىكذا فالثقافة ىي مجلة معارؼ مكتسبة

فإنو ، اف الفرد يبدأ ثقافتو من مستول الصفر عند كالدتوألنو إذا ؾ، كوف الثقافة مكتسب ال يعٍت أهنا فردية أك شخصية حبتة
توجد يف كل رلتمع درجة معينة من الًتاكم الثقايف على شكل عادات كتقاليد كقيم ؽلكن أف نطلق عليها أسم 

 .االجتماعية،العقلية)

التنشئة االجتماعية)كيتلقاىا كل فرد أثناء طفولتو عرب عملية  مث يتابع تلقيها كالتأثر هبا ، كاحلييف نطاؽ األسرة كادلدرسة  
ككل ذلك  (. اخل... الدائرة الوظيفية، اجلمعية، احلزب، ادلعمل، النادم)بعدئذ يف نطاؽ ادلؤسسات االجتماعية األخرل 

االختالط باآلخرين، التجربة، القراءة، السفر)يدخل يف مكونات ثقافتو الفردية باإلضافة إذل مكونات شخصية أخرل مثل   

:الطبيعي أف تتأثر قواعد القانوف الدكرل اإلنساين باجلانب الفردم كاجلانب اجملتمعي من الثقافة كمن . 

  :ففي مجال الثقافة الفردية -01

         صلد اجلنود ادلثقفُت كادلتعلمُت قادرين على تفهم العدك كمعاملة جنده كمواطنيو بركح أكثر إنسانية من اجلنود األميُت

من جهة ثانية فإف إمكانية االطالع على القواعد األساسية للقانوف الدكرل اإلنساين ىي أمر متيسر للجنود ك، ىذا من جهة
كقد أدركت اللجنة الدكلية للصليب األمحر يف جنيف أعلية إدخاؿ أحكاـ  . كلكنها غَت متيسرة لغَتىم، ادلثقفُت كادلتعلمُت

فضمنت ، طنية على مستول اجلامعات كادلدارس الثانوية العسكرية كالعامةالقانوف الدكرل اإلنساين يف الثقافة العامة الو
كما أهنا أخذت تصدر رللة دكرية بعدة لغات ربمل عنوانان معربان يدؿ سبامان على ، اتفاقيات جنيف األربع مادة تقضي بذلك

كخاصة ، قبل احلرب كأثناءىا، 31كنكذلك بغية نشر الثقافة الدكلية اإلنسانية على أكسع مدل مم( النشر)اذلدؼ منها كىو 
.لدل من تضعهم كظائفهم أك ظركفهم يف سباس مباشر مع العدك  

 

. 
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:وفي مجال الثقافة المجتمعية -02 .  

 كذلك حسب العقلية ، كبعضها اآلخر أكثر عدكانية بادلقابل، صلد أف بعض اجملتمعات أكثر مسادلة من غَتىا        
ىذا اجملاؿ أف نذكر مثال أف اجملتمع الصيٍت قد اخًتع الباركد منذ القرف السابع للميالدكؽلكن يف  . االجتماعية لألمة لكنو  ,

ألف الثقافة الصينية ادلتأثرة دببادئ ، كدل يستخدمو كسالح متفجر أبدان ، اقتصر يف استخدامو على األسهم كاأللعاب النارية
عن طريق الرحالة ، كذلك إذل أف انتقل سر الباركد إذل أكركباكظل األمر ، الكونفوشيوسية كانت سبنع اللجوء إذل القتل

ئل القرف الرابع عشرفجر يف ادلدافع كالبنادؽ منذ أكاحيث مت استخداـ الباركد كسالح مت، اإليطارل ادلعركؼ ماركو بولو . 

اعد القانوف الدكرل اإلنساين قبل أف كإذا انتقلنا إذل رلاؿ احلضارة كالثقافة اإلسالمية فإننا صلد منظومات ثقافية رائعة تكرس قو
كالوفاء بالعهد كالرفق باألسرل، كمنع الغدر ، كمن ذلك احًتاـ إنسانية اإلنساف ، يكرسها القانوف الوضعي دبئات السنُت  

كران كقد فطنت اللجنة الدكلية للصليب األمحر أخَتان إذل ىذا ادلصدر الثرم من مصادر القانوف الدكرل اإلنساين فأصدرت منش
من ذاكرة التاريخ العريب اإلسالمي " مصوران بعنواف  ضمنتو أقواالن كأحداثان عربية مشهورة يف رلاؿ تطبيق التعاليم اإلنسانية يف  "

.مع ما يقابل ذلك من قواعد القانوف الدكرل اإلنساين ادلعاصر، السلم كاحلرب  

:العراقيل الدولية-02 . 
تواجو على ادلستول الدكرل عراقيا تقف أماـ مهمة نشر مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين على أحسن كجو كتتجلى          
 : أعلها
 :انتفاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء لخبراء ومختصين في مجال القانون الدولي اإلنساني -03

رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين،يشكل عائق عند إف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أمساء اخلرباء كادلختصُت يف       
الرجوع إليهم بسهولة كيسر لغايات نشر القانوف الدكرل اإلنساين،كوف اخلربات ادلتوفرة حاليا يف الغالب العاـ لديها،إدلاـ 

أكلية زلتشمة يف  دببادئ القانوف الدكرل العاـ ،بينما ىناؾ قصور يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين،كال زالت ىناؾ مبادرات
 .  ىذا اجملاؿ مثل دليل اخلرباء يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين الذم أصدرتو

 :.للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال القانون الدولي اإلنساني  الموارد الماليةضعف -04
تواجو ىذه ادلنظمات مشكل ندرة باعتبار أف ادلنظمات غَت احلكومية ىدفها ليس رحبي ،فمن الطبيعي أف          
،فالتمويل ىو عصب احلياة للمنظمات غَت احلكومية،فكلما امكن التغلب على مشكلة شح ادلوارد ادلالية كتوفَتىا    األمواؿ

من ادلصادر ادلختلفة،كلما استطاعت ىذه ادلنظمات أف ربقق الدكر ادلنوط هبا،لذلك ال زالت مهمة نشر كتعزيز مبادئ 
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دكرل اإلنساين أحد أىم ادلشكالت اليت ىي يف أمس احلاجة للموارد ادلالية،كلقد أثبتت كثَت من  الدراسات اليت القانوف اؿ
 .طبقت على ادلنظمات غَت احلكومية أف مشكلة التمويل ىي أىم ادلشاكل اليت تعاين منها ىذه ادلنظمات 

 :دولية الحكومية وغير الحكومية غياب التنسيق والتشاور والدور التكاملي بين المنظمات ال-05   

نظرا لوجود أكثر من جهة تعمل يف ىذا اجملاؿ،كىي منظمات حكومية ،كغَت حكومية ،سواء احلكومات ،اجلمعيات         
الوطنية،اللجاف الوطنية ،الصليب األمحر،بعض منظمات اجملتمع الدكرل،االرباد الدكرل للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر،فنجد 

ىي غياب التنسيق كالتشاكر كالتشارؾ يف رلاؿ نشر كتعزيز القانوف الدكرل اإلنساين،حيث صلد    شكالت كالتحدياتأف ادل
على سبيل ادلثاؿ أف بعض اجلمعيات الوطنية تتمتع بإمكانيات مادية كبَتة،يف حُت أف البعض يعاين من نقص يف ىذا 

ئال أماـ تطوير األداء كأماـ نشر كتعزيز القانوف الدكرل اإلنساين اخلصوص،لنجد أف النقص يف اإلمكانيات كادلوارد يقف حا
 .على الوجو األكمل

كما أف غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت ادلؤسسات احلكومية كاجلمعيات الوطنية للهالؿ األمحر كالصليب     
مر الذم يًتتب عنو نوع من االزدكاجية يف العمل األمحر يف العديد من البلداف،حيث نالحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا ،األ

    .  كما يتبع ذلك من ىدر للجهد كادلاؿ كالطاقات
مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين ليس العاملة يف رلاؿ نشر كتعزيز  سواء احلكومية أك غَت احلكومية ك إف بعض ادلؤسسات

لتحقيق ىذه الغاية،كىي تعتمد بذلك على كسائل اإلعالـ ادلرية كادلسموعة كادلقركءة،علما أف    لديها خطة إعالمية متكاملة
بعض كسائل اإلعالـ منها  ال تعطي ذلك ادلساحة ادلناسبة كوهنا تغلب اجلانب الرحبي فيما يتعلق باإلعالنات على جانب 

 .نشر القانوف الدكرل اإلنساين 
 يوجد لديها يف ىذا اجملاؿ برامج تدريبية كافية للعاملُت يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين ىذه ادلؤسسات ال أفباإلضافة إذل 

 .احلقيبة التدريبية إعداد،كإذا كجدت ىذه الربامج فإهنا زبلو من ربديد كاضح للفئات ادلستهدفة من التدريب أك 
قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير برارلها كخططها كما أف ىذه ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين غَت 

 .بشكل يهدؼ إذل تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء عالية ،كلعدـ كجود خطط عمل سنوية
 :التداخل فيما بين االتفاقيات الدولية للقانون الدولي اإلنساني والسياسات التشريعية الوطنية المجلية للدول-06

ما يعاب على بعض التشريعات الداخلية للدكؿ ،أهنا ال تتوافق  كاالتفاقيات الدكلية،إذ تتداخل معها،فتوجد فجوة ما        
بُت التطبيق العملي كالنص التشريعي النظرم،دبعٌت صلد أف الدكؿ ادلصادقة تقريبا على كافة اتفاقيات القانوف الدكرل اإلنساين 
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تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكرل اإلنساين كتعزيزه ،إال أننا صلد أف ذلك ال  خصوصا اتفاقيات جنيف األربع اليت
 .يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلتزامات ادلفركضة على عاتق الدكؿ األطراؼ

كعية بالقانوف كما أف ادلؤسسات العاملة داخل الدكؿ ال تطبق االلتزامات ادلفركضة على عاتقها خبصوص النشر كالت      
الدكرل اإلنساين على الوجو األكمل،فعلى سبيل ادلثاؿ إذا كانت اتفاقيات جنيف تنص على الوجوب نشر القانوف الدكرل 

اإلنساين على أكسع نطاؽ شلكن،إال أننا صلد أف ذلك يتم لقطاعات قليلة كزلدكدة،كبدكف كجود برامج معمقة لبعض الفئات 
التشريعية ما بُت نصوص  ادلواء ماتذل ذلك أف أغلب البلداف دل تقم بالقدر الكايف من ضف إ.من العسكريُت كادلدنُت

 .قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكلية ادلصادؽ عليها،كإذا كجدت ىذه ادلراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنيا
لقانون الدولي اإلنساني في ظل المستجدات أفاق المواجهة المستقبلية لنشر وتعزيز مبادئ ا: المحور الثالث

والتطورات السريعة الحاصلة لهذا القانون 
شلا ال شك فيو أف القانوف الدكرل اإلنساين ىو أحد الفركع ادلهمة للقانوف الدكرل،كىو قانوف يتسم بالتطورات السريعة      

،كىو ما يشكل يف األخَت عقبات عدة ادلسلحةكاحلاصلة خصوصا يف ظل ىذا العصر الذم يوصف بعصر القوة كالنزاعات 
حىت يتسٌت تذليل تلك الصعوبات كالعراقيل اليت تقف أماـ نشر ك سواء على ادلستول الداخلي للدكؿ أك على الصعيد الدكرل،

 ال بد من كضع إسًتاتيجية ذات بعد يتسٌت من خالذلا تسهيل تلك ادلهمة علىكتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين 
 :كمن بينها.أحسن كجو

 :كمادة إلزامية وإجبارية مة التربوية لكل دولةوإدراج مادة القانون الدولي اإلنساني ضمن المنظ-01    
أف تدرج مادة القانوف الدكرل اإلنساين يف ادلنظومة ينبغي على كل دكلة من دكؿ العادل،كخاصة الدكؿ النامية            

كإلزامية يف كافة مراحل التطور الدراسي،بدءا من مرحلة التعليم االبتدائي ،كادلتوسط ،كالثانوم ،إذل الًتبوية كمادة إجبارية 
 .غاية مرحلة التعليم اجلامعي لتعميق تلك ادلبادئ 

كباعتبار أف  القانوف الدكرل اإلنساين يعٍت كافة شرائح اجملتمع سواء ادلثقفة أك غَت ادلثقفة،لذلك فتدريس ىذه ادلادة          
ليس حكرا فقط على طلبة القانوف يف مرحلة التعليم اجلامعي كما ىو معموؿ بو يف غالبية دكؿ العادل الثالث،فالوعي بأحكاـ 

اإلنساين كالتعريف بو ىو مطلب كافة الطلبة كالطالبات على مستول مجيع الشعب اليت ذلا  كقواعد كمبادئ القانوف الدكرل
عالقة كطيدة بالتطبيق العملي للقانوف الدكرل اإلنساين،كأخص بالذكر دلدل أعلية تدريس مادة القانوف الدكرل اإلنساين 

كعي كادلعرفة عند طلبة اإلعالـ كالصحافة دباىية بالنسبة لطلبة كليات اإلعالـ كالصحافة،كلعل اذلدؼ من ذلك ىو خلق اؿ
كالقانوف الدكرل اإلنساين يف  اإلنسافكمدل ارتباطو بالعمل الصحفي كاإلعالمي كأعلية حقوؽ القانوف الدكرل اإلنساين 
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هتم من خالؿ تواجدىم كتغطي 35ف الصحفيُت ىم الفئة األكثر تعرضا للمخاطركالصراعات الدكلية كالنزاعات ادلختلفة،ؾ
 .لألحداث يف سلتلف ادلناطق 

إف اختيار كليات اإلعالـ كالصحافة لتدريس القانوف الدكرل اإلنساين نابع أساسا من ادلسؤكلية اليت تقع على عاتق           
ىذه الكليات يف تأىيل كتدريب اإلعالميُت الذين ينهضوف بأعباء الرسالة اإلعالمية،كسط ظركؼ معقدة كضغوط قاسية يف 
ادلناطق الساخنة اليت تشهد احلركب كادلواجهات ادلسلحة،األمر الذم يؤدم إذل سقوط العديد منهم سنوىم يؤدكف كاجبهم 

 .اإلعالمي ادلقدس يف نقل األحداث بالكلمة كالصورة
القانوف من إذف من ىنا تكمن أعلية دمج القانوف الدكرل اإلنساين يف كليات الصحافة كاإلعالـ على غرار كليات          

أحل اإلسهاـ يف نشر كتعزيز احًتاـ ادلبادئ العادلية ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف،كعلى كجو اخلصوص طلبة الصحافة 
 .كاإلعالـ ليكونوا على علم بالقوانُت كاألنظمة اليت توفر ذلم احلماية عند تغطية األحداث يف ظل احلركب كالنزاعات ادلسلحة

من مراحل نشر القانوف الدكرل اإلنساين،يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكرل    حلة مهمةكلكوف التدريس مر     
اإلنساين ضمن مناىج مدراس االبتدائية كادلتوسطة كالثانوية،مث تعميق تلك ادلبادئ يف ادلراحل اجلامعية كيف الدراسات العليا 

ياس القانوف الدكرل العاـ،على أف يتم إعداد اخلطط الدراسية ادلتقدمة كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة فرعية تابعة دلق
بالتعاكف مع ادلدارس كاجلامعات من جهة، كبُت سلتلف ادلؤسسات مهما كاف نوعها سواء حكومية أك غَت حكومية العاملة 

قبل ذلك ػلدد خطة يف رلاؿ تطبيق القانوف الدكرل اإلنساين ،كذلك بغية ترسيخ تلك ادلبادئ حىت يسهل نشرىا كتعزيزىا ك
 .الفئات ادلستهدفة من التدريس كادلواضيع اليت غلب أف تشملها اخلطط الدراسية

 .:على صعيد كل دولةمتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني قاعدة بيانات وطنية لجنة أو خلية تتضمن إنشاء -02    
 .وشعبة الحماية /شعبة المواءمة والنشر :كينبغي أف تنقسم إذل شعبتُت علا         

بنشر مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين لكافة شرائح اجملتمع  الشعبةهتتم ىذه  :فبالنسبة لشعبة المواءمة والنشر     -
ادلختلفة كفقا دلا جاء يف اتفاقيات جنيف األربعة كتظم ىذه القاعدة مستشارين كمتخصصُت يف رلاؿ القانوف الدكرل 

 :جبات ىؤالء ادلستشارين كادلتخصصُت فيما يلياإلنساين، كتتجلى مهاـ ككا
 .التنسيق مع اجلهات ذات الصلة لنشر ثقافة القانوف الدكرل اإلنساين -أ    
 .ربديد برامج دكرية تلفزيونية كإذاعية كطنية ككالئية متخصصة لنشر ثقافة كمبادئ القانوف الدكرل اإلنساين -ب   
 .اإلنساين كنشرىا يف الصحف اليومية  استكتاب متخصصوف يف القانوف الدكرل-ج 
 .السعي إلصدار دكرية فصلية تثقيفية يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين بالتعاكف مع اجلهات ذات الصلة-د  

                                                             
 :ندوة حول تدرٌس القانون الدولً اإلنسانً فً كلٌات الصحافة بالجامعات األردنٌة،شباب الدستور - 35
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 .السعي دلواءمة القانوف اجلنائي اجلزائرم مع القانوف الدكرل اإلنساين -ه
 .قيات الدكلية التنبيو إذل آليات التنفيذ ادلنصوص عليها يف االتفا-ل
التشريع الوطٍت مع االتفاقيات اليت تنظم إليها اجلزائر بتقدًن مقًتحات الستصدار قوانُت جديدة أك تفعيل بعض  مواءمة-م

 .القوانُت القائم 
 :فتتجلى اختصاصاهتا فيما يل:أما بالنسبة لشعبة الحماية

عمل الدراسات الالزمة لتحديد اإلجراءات كاالحتياطات الالزمة اليت تنص عليها االتفاقيات الدكلية يف حايت احلركب -أ  
ادلدنُت النساء كاألطفاؿ كاألسرل كاجلرحى –كالنزاعات الدكلية ادلسلحة كالنزاعات الداخلية خاصة ادلتصلة بالفئات احملمية 

 .ل ادلنصوص على محايتهاكاجملموعات الطبية كاجملموعات األخر
 .ربديد األطر القانونية الدكلية حلماية األعياف ادلدنية كادلمتلكات الثقافية كالتعامل مع اآلليات القانونية -ب
 .مل دراسات فيما يتصل بتحديد كتقييد استخداـ األسلحة يف النزاعات كمواقف القانوف الدكرل منهاع-ج
 .ككرش العمل باحلماية كإقامة الندكات كاللقاءات االتصاؿ باجلهات ادلعنية    -د
 .لتنظيم لورش عمل لنشر ثقافة احلماية كالتعريف بالفئات احملميةا-ه
 .عمل دراسات لتحديد ادلعايَت القانونية الدكلية حلماية الالجئُت كالنازحُت كفقان لقواعد القانوف الدكرل اإلنساين-و
 .ت الوطنية اخلاصة حبماية حقوؽ ادلعاقُت أثناء كبعد النزاعات ادلسلحة راسة النصوص القانونية كالتشريعاد-ل
  .أك عدمو زائراجل انضماـبتوصيات  إذل الدكلية ذات الصلة بالقانوف الدكرل اإلنساين كالوصوؿ االتفاقياتدراسة -م

 :الخاتمة

اإلنساين على خالؼ بعض فركع القانوف كيف األخَت كعلى ضوء ما سبق ذكره،ؽلكن القوؿ أف القانوف الدكرل          
، بشاف ربسُت     الدكرل ىو قانوف سريع التطور فقد مر برحلة طويلة من الزمن بدأت مع اتفاقية جنيف األكذل عاـ 

حالة اجلرحى من أفراد القوات ادلسلحة يف ادليداف، مركرا بالعديد من االتفاقيات اليت صاغت قواعد حلماية ضحايا النزاعات 
سلحة ،كاحلد من أساليب ككسائل القتاؿ،كبالتارل احلد من أثار احلرب على األشخاص كاألعياف،ككصوال إذل تأسيس ادل

كىو ال يزاؿ إذل غاية يومنا ىذا يتأثر بالتطورات السريعة .  99 احملكمة اجلنائية الدكلية الدائمة كفقا التفاقية ركما لعاـ 
ات اليت باتت تالحقو خاصة يف ظل بركز القوة كأحد معاير ربديد العالقات الدكلية كاحلاصلة لو دبوجب ادلستجدات كالرىاف

كباعتبار مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين ىي أحد اآلليات الوقائية ،فال بد من تفعيل ىذه .    
   :التالية اآلليات،كبذلك سوؼ نقًتح توصيات
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:التوصيات والمقترحات  
 .الوعي بالقانوف الدكرل اإلنساين بُت فئات اجملتمع ادلختلفة،كنشره كتعليمو على نطاؽ الواسع ادلساعلة يف تنمية -01

دراسة القوانُت الوطنية ذات العالقة بالقانوف الدكرل اإلنساين كتقدًن االقًتاحات كاحللوؿ اليت من شأهنا تطوير  ىذه -02
ت كادلستجدات السريعة كاحلاصلة اليت يشهدىا القانوف الدكرل اإلنساين يف ظل التشريعات دبا يضمن مواكبتها للتطورا

 .التطورات الراىنة
متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكرل اإلنساين كعلى أكسع نطاؽ شلكن،كدبا  إسًتاتيجيةكضع -03

معو إنشاء كحدات متخصصة باإلعالـ كالنشر ضمن معايَت  يعزز الثقافة كالوعي بتلك ادلبادئ كادلفاىيم،األمر الذم يتوجب
كضوابط تقـو على مؤشرات أداء كاضحة،حىت ؽلكن من خالؿ ادلؤشرات تطوير األداء ادلؤسسي لعمل ادلؤسسات العاملة يف 

 .رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين 
كالعمل على تنمية الوعي القانوين بأحكامو بُت  إقرار اخلطط كالربامج الكفيلة بنشر القانوف الدكرل اإلنساين كتعميمو-04

 .سلتلف شرائح اجملتمع كأجهزة الدكلة 
البد للمؤسسات العاملة يف رلاؿ تطبيق القانوف الدكرل اإلنساين كاليت تسعى لنشر مبادئو سواء كانت دكلية ،حكومية -05

يف العمل،كىدر الطاقات كادلوارد جراء  االزدكاجيةمن أف تعمل كفق النهج التشاركي كالتنسيق فيما بينها األمر الذم غلنب 
 .ؤسسة،على أف يشمل التنسيق هبذا اخلصوص ادلؤسسات العاملة يف ادليداف تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من ـ

لكوف التدريس مرحلة مهمة من مراحل نشر القانوف الدكرل اإلنساين،يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف الدكرل -06
كادلتوسطة كالثانوية،مث تعميق تلك ادلبادئ يف ادلراحل اجلامعية كيف الدراسات العليا  االبتدائيةاإلنساين ضمن مناىج مدراس 

ادلتقدمة كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة فرعية تابعة دلقياس القانوف الدكرل العاـ،على أف يتم إعداد اخلطط الدراسية 
نوعها سواء حكومية أك غَت حكومية العاملة  بالتعاكف مع ادلدارس كاجلامعات من جهة، كبُت سلتلف ادلؤسسات مهما كاف

يف رلاؿ تطبيق القانوف الدكرل اإلنساين ،كذلك بغية ترسيخ تلك ادلبادئ حىت يسهل نشرىا كتعزيزىا كقبل ذلك ػلدد خطة 
 .الفئات ادلستهدفة من التدريس كادلواضيع اليت غلب أف تشملها اخلطط الدراسية

ادلالية الالزمة لنشر القانوف الدكرل اإلنساين لنشره،كوف ذلك يندرج بالدرجة األكذل  يتوجب أف ترصد احلكومات ادلوارد-07
 .األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع يف إطار مسؤكليات الدكؿ

مراجعة التشريعات النافذة ذات العالقة بالقانوف الدكرل اإلنساين كربديد مدل توافقها مع القانوف الدكرل -08
 .دلقًتحات اذلادفة إذل تطوير ىذه التشريعاتاإلنساين،كتقدًن ا
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العمل على إغلاد نوع من التوازف ما بُت التشريع الدكرل كالتشريع الوطٍت ، كذلك من خالؿ اغلاد نوع من ادلراجعة -09
التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن اغلاد االنسجاـ ما بُت النص الوارد يف االتفاقيات الدكلية 

 . ،دبا يضمن عدـ كجود فجوة تشريعية ما بُت التطبيق العملي كالنص النظرمكالنص الوارد يف القوانُت الوطنية
كاإلجراءات الكفيلة بنشر كتعزيز كتنفيذ مضامُت القانوف الدكرل اإلنساين ككضع أحكامو موضع التطبيق  اآللياتربديد -10

 .العملي 
ية مبالغ كموارد كافية للمؤسسات العاملة يف رلاؿ ينبغي على الصعيد احمللي الوطٍت،أف زبصص الدكلة يف ميزانيتها السنو-11

تطبيق كنشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين،كوف اجلمعيات الوطنية للهالؿ كالصليب األمحر ال تتقاضى من ميزانية 
لذم يشكل بعض الدكؿ أم شيء يذكر،اك زبصص بعض ادلوارد اليت ال تكفي لدفع أجور ادلقررات كركاتب ادلوظفُت،األمر ا

 .عائق أماـ ىذه ادلؤسسات للقياـ بدكرىا على أحسن كجو 
دراسة كعقد الندكات كسائر األنشطة ادلتعلقة بالقانوف الدكرل اإلنساين داخل الدكلة كادلشاركة يف الندكات كادلؤسبرات -12

 .كاألنشطة الدكلية باخلارج
حدل تتضمن ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدكرل يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كطنية على صعيد كل دكلة على -13

اإلنساين كاخلرباء كاالستشاريُت كإنشاء مراكز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكرل اإلنساين،على أف يكوف ادلركز مركز كطٍت 
كيا على األقل مؤسبر سنوم ،يشارؾ فيو سلتلف شرائح النابغة يف رلاؿ ادلؤسسات احلكومية الرمسية أك غَت الرمسية ،كيعقد سن

يتم من خاللو استعراض ادلشكالت اليت تعاين منها ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين ككضع تصورات 
 .لكيفية ذباكز تلك ادلشكالت كادلعوقات يف حاؿ كجودىا

تعلقة بالقانوف الدكرل اإلنساين كتقدًن ادلشاركة يف دراسة كمراجعة مشركعات االتفاقيات الدكلية كالربكتوكوالت ادل-14
 .ادلقًتحات كالتوصيات ادلناسبة بشأهنا للجهات ادلختلفة

لرفع من دكر كأداء كتطوير ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ تطبيق كنشر كتعزيز القانوف الدكرل اإلنساين يتوجب على -15
منظمات اإلغاثة الدكلية اإلنسانية،اغلاد -كلية للصليب األمحراللجنة الد–اجلهات ادلاضلة كاجلهات الدكلية مثل األمم ادلتحدة 

برامج تدريبية دلساعدة ادلنظمات العاملة يف رلاؿ تطبيق القانوف الدكرل اإلنساين كنشره كتعزيزه كعلى تطوير أدائها يف ىذا 
الؿ تبادؿ اخلربات اخلصوص،كتنفيذ بعض األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه سواء من خالؿ الدعم ادلارل أكمن خ

 .كالتجارب
العمل على تنمية التعاكف كتبادؿ اخلربات مع ادلنظمات الوطنية كاإلقليمية كالدكلية العاملة يف رلاؿ القانوف الدكرل -16

 .اإلنساين كمساعدة اجلهات احلكومية ذات العالقة
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العضوية على اجلهات احلكومية،بل ال بد من عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكرل اإلنساين،ال غلوز اقتصار -17
إشراؾ منظمات اجملتمع ادلدين كاخلرباء كبصفتهم الشخصية،دلا يف ذدلك من أثر إغلايب،كوف منظمات اجملتمع ادلدين تتمتع 

 .بشكل كبَت من ادلركنة يف العمل أكثر من اجلهات احلكومية
 .نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكرل اإلنساين  التنسيق بُت اجلهد احلكومي كاجلهد الدكرل يف رلاؿ-18
تعاكف كتنسيق مع سلتلف كسائل اإلعالـ من أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر مبادئ  آليات بإغلاديوصى -19

القانوف الدكرل اإلنساين من أجل زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثال يف كسائل اإلعالـ ادلرئية من أجل التعريف القانوف الدكرل 
ا مساحة معينة يف كسائل اإلعالـ ادلقركءة كادلسموعة لنفس اإلنساين،كنشر الثقافة كالوعي القانوين هبذا اجملاؿ احلساس ،ككذ

الغاية،على أف يتوذل بعض اخلرباء يف رلاؿ القانوف الدكرل اإلنساين إعداد ادلادة اإلخبارية،نظرا للدكر احليوم كاذلاـ الذم 
 .أصبحت كسائل اإلعالـ تلعبو خصوصا يف ظل ثورة االتصاالت كادلعلوماتية 

 :لمراجعقائمة المصادر وا

 المراجع باللغة العربية/:

 االتفاقيات الدولية : أوال

 .    اتفاقية جنيف االكذل لعاـ  -01  

 .بشأف حظر استعماؿ بعض القذائف يف كقت احلرب     إعالف بطرسربغ لعاـ   - 02
 907 الئحة الاىام ادلتعلقة بقوانُت كأعراؼ احلرب الربية لعاـ  - -03
 . 9 9 اتفاقية جنيف األربع لعاـ  -04
 .977 اتفاقية جنيف لعاـ  -05
كادلتعلق حبماية ضحايا النزاعات ادلسلحة غَت  977 كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف لعاـ  -06

 .الدكلية
 . 99 النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدكلية لعاـ  -07

 الكتب : ثانيا
دولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،جوانب الوحدة تاريخ القانون الزلمد نور فرحات، - 0

 .000 دراسات يف القانوف الدكرل اإلنساين بدكف دار النشر،القاىرة،والتميز،
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دراسات في القانون الدولي ك د،مفيد شهاب ،تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعتو، زلمد عزيز شكرم، - 0
 .000 العريب،القاىرة ،الطبعة األكذل ،دار ادلستقبل اإلنساني،

،اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوؽ اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانرل القانون الدونزار أيوب، - 0
 . 00 ادلواطن،سلسلة دراسات قانونية،راـ اهلل،

 . 00 لطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاىرة ،انظري الخطأ في القانون الجنائي ،العطار أمحد صبحي ، - 0
 . 00 دار النهضة العربية،القاىرة،الدولية، المحكمة الجنائيةحسن  سعيد عبد اللطيف، - 0
 . 00 دار النهضة العريب،القاىرة، الوسيط في القانون الدولي العام،أبو الوفا أمحد، - 0
 ، 00 ،طبعة القانون الدولي اإلنساني،مبدأ اإلنسانيةزلمد فهاد الشاللدة، -07
 . 00 مؤسسة احلق،طبعة دليل تدريبي حول القانون الدولي اإلنساني،الريس،ناصر  - 0
تدريس قانون النزاعات المسلحة وتدريبها على تطبيقو وتنظيمو على أساسو ،القانون الدولي سَتج بورجوا، -09

 . 00 ،القاىرة،اللجنة الدكلية للصليب ،اإلنساني
 . 00 ، 0رقمللقانون الدولي اإلنساني،المبادئ األساسية سلسلة القانوف الدكرل اإلنساين، -0 
 :الرسائل الجامعية: ثالثا

رسالة ادلاجستَت يف احلقوؽ،قسم القانوف العاـ،كلية آليات تطبيق القانون اإلنساني الدولي ،غنيم القناص ادلطَتم، -
 .0 0 -009احلقوؽ،جامعة الشرؽ األكسط،

 :والدراسات والملتقياتالمقاالت : رابعا
 .آليات احترام أحكام القانون الدولي اإلنساني، جريدة عماناخلصييب،ػلي بن ناصر  - 0
اجمللة الدكلية للصليب ،أثر الثقافة واألخالق والدين في القانون الدولي ،اإلنساني،د،احساف ىندم - 0

 . 99 -09-  األمحر،
القانون  مدخل في"كرقة عمل مدرجة يف كتابالقانون الدولي اإلنساني ،تطوره ومبادئو،جاف س بكيتيو، - 0

 .999 زلمود شريف البسيوين،طبعة.ربرير ،ااإلنساني الدولي على استخدام األسلحة،
الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة في إطار أحكام القانون الدولي بن صغَت عبد ادلومن، - 0

غزة  الحصار على: كرقة حبثية مدرجة ضمن ادلشاركة يف فعاليات ادللتقى الوطٍت الثالث حوؿالمعاصر،
،بكلية احلقوؽ كالعلـو السياسية جبامعة حسيبة بن   0 نوفمرب    -7 :،يومي  والقانون الدولي اإلنساني

 .بوعلي شلف
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ادلؤسبر العلمي السنوم لكلية القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية،احلميدم  أمحد، - 0
 . 00 ،افاؽ كربديات ،منشورا احلليب،بَتكت، احلقوؽ،جامعة البَتكت العربية،القانوف الدكرل اإلنساين

برنامج إعرؼ حقك لشباب مصر بالتعاكف بُت ثقافة الوعي بالقانون،:دعوة للحوار حولخالد القاضي، - 0
 . 00 اجمللس القومي للشباب كادلركز ادلصرم لتنمية الوعي بالقانوف،

شبكة دولي اإلنساني وتطوير أدائها،مشكالت المؤسسات العاملة في نشر وتعزيز القانون الزلمد الطراكنة، -07
 .  0 مساكاة للًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة ادلدنية ،

 .منشورات اللجنة الدكلية للصليب األمحراإلسالم والقانون الدولي اإلنساني ،،عامر الزمارل، - 0
اإلنساني ضوابط تحكم خوض الحرب،مدخل للقانون الدولي فريتس كالسهوفن كإليزابيث تسغفلند، -09

 .منشورات اللجنة الدكلية للصليب األمحر،
ادلكتب الدكرل ،المنظمات غير الحكومية ودورىا  في عولمة النشاط الخيري والتطوعي،  كماؿ منصورم -0 

 .كاإلنسانيةللجمعيات اخلَتية 
: الدستور ندكة حوؿ تدريس القانوف الدكرل اإلنساين يف كليات الصحافة باجلامعات األردنية،شباب    -  

01- Ad-Dustour Newspaper 2014. 

 المراجع باللغة الفرنسية والمواقع اإللكترونية:  //
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Ad-Dustour Newspaper 2014 
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q 

http//www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmI/5NTCCF 

www.humanitarianibh.net/ ibh.paris@wanadou.fr 

 

 

 

 

 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara%200.nsf/html/5ZYG8
http://www.humanitarianibh.net/
mailto:ibh.paris@wanadou.fr

