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 دور المنظمات الدولية  في التعريف بقواعد القانون الدولي اإلنساني 

 عبر آلية النشر
 رٍّغبْ -خبِؼخ أثٛ ثىش ثٍمب٠ذ /  بدير يحي .أ

 
 

 ملخص

وبظى موضوع نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف بأنبية كربل على اؼبستول الدكِف ، كذلك للدكر الذم تؤديو 
كللنشر أىداؼ كبَتة ككثَتة ؛ إذ أكؿ ما يهدؼ إليو  ىو الوقاية . آلية النشر يف سبيل التعريف بأحكاـ ىذا القانوف 
اعات اؼبسلحة ك كذا تفادم اػبسائر البشرية ك اؼبادية اؼبنجرة عن اؼبسبقة للحد من االنتهاكات ضد األفراد أثناء النز

ذلك ، إُف جانب ذلك يهدؼ النشر إُف التعريف باألشخاص اؼبشمولُت باغبماية الدكلية أثناء اغبركب ، كما  يبُت 
ىذه األىداؼ  إف... اعبزاءات ك العقوبات الناصبة عن خرؽ  القواعد ك األحكاـ  الدكلية اليت تنظم ىذه اغباالت 

ما كانت لتتحقق لوال اعبهود اؼببذكلة من طرؼ اؼبنظمات الدكلية على اػبصوص يف سبيل التعريف دبضموف قواعد 
اال انو ك بالرغم من ذلك ، كأحكاـ  ىذا القانوف مسخرة يف سبيل ذلك صبيع قدراهتا  ك كسائلها اؼبادية ك البشرية 

 .بينها ك بُت ربقيق غايتها يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآفكمشاكل ربوؿ  عقباتتعًتض ىذه اؼبنظمات 

 

مقدمة 

عرؼ العاَف عرب ـبتلف األزمنة منازعات ك تطاحنات عانت منها البشرية ك عانت بسببها فًتات عصيبة 
تفجرت فيها نبجية الطغاة ، لتفتك بكل كحشية باإلنساف ، كتعصف دبا يتوؽ لو الكل من استتاب األمن ك السلم 

كرغم ما أعقب ذلك من صحوة ك دعوة إُف استبعاد العنف ك الًتكيز على . إشاعة التوادد ك التعاكف إلسعاد اػبلق ك
اغبكمة غبل كل النزاعات ، كما شهد من مبادرات ازبذت أشكاؿ ـبتلفة عرب األزمنة من نداءات ك تصروبات 

. كتنظيمات إال أف اغبركب ال تزاؿ قائمة 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  12 

قواعد القانوف الدكِف  إقرارا ىذه النزاعات اؼبسلحة فقد ذىب اجملتمع الدكِف إُف كيف سبيل اغبد من رح
اإلنسآف اليت هتدؼ إُف ضباية األشخاص فبا قد ينجم عن تلك النزاعات من آالـ ك إضرار، كما هتدؼ غبماية 

كيتكوف ىذا القانوف من معاىدات الىام لعاـ . اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا عبلقة مباشرة مع العمليات العسكرية
سَت العمليات العسكرية ك سلوؾ اؼبتحاربُت، ك معاىدات جنيف  إُف كضع قيود على سعتاليت  1907ك  1899

،اليت جاءت غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة من جرحى  1977بركتوكوالف اإلضافياف لعاـ اؿك  1949األربعة لعاـ 
ل العمل هبا ك مرضى ك ضباية اؼبمتلكات ك األعياف اؼبدنية ، إضافة إُف األعراؼ الدكلية اليت دأب اجملتمع الدكِف عل

.  1يف مثل ىذه الظركؼ

إذا كانت ىذه القواعد ك األحكاـ ؽبا من األنبية ماؽبا يف التخفيف من كطأة النزاعات اؼبسلحة ك اغبد منها، 
فاف اؼبنطق السديد يقتضي علم كافة اؼبخاطبُت هبا ، كىذا لن يتحقق إال عن طريق نشرىا ك التعريف هبا على أكسع 

 يبكن ربقيقو بصورة كاملة إال يف كقت السلم ما هبعل للنشر طابعا كقائيا ك إلزاميا يف نفس نطاؽ ،األمر الذم ال
. 2الوقت

إف إلزامية نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف تبقى يف اؼبقاـ االكؿ من مسؤكلية األطراؼ اؼبتعاقدة يف اتفاقيات 
إُف جانب ىذه الدكؿ مسؤكلية نشره ك التعريف  جنيف، كمع ذلك فقد ضبلت بعض اؼبنظمات الدكلية على عاتقها

. بو مسخرة كامل كسائلها اؼبادية ك البشرية من اجل ربقيق ذلك

كفقا للمعطيات السابق ذكرىا يتحدد نطاؽ ىذه الدراسة ك يتمحور حوؿ موضوع الدكر القاعدم ك التأطَتم الذم 
: نسآف ،كذلك كفقا لئلشكالية التاليةتلعبو اؼبنظمات الدكلية يف سبيل نشر قواعد قانوف الدكِف اإل

ما مدل دكر اؼبنظمات الدكلية ك أنبيتو يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ؟ 

كلئلجابة عن ىذه اإلشكالية  

: مت اعتماد التقسيم اآليت

 .اإلطار النظرم آللية النشر:اؼببحث االكؿ

                                                           
 www .ahewar .org، منشور على اؼبوقع االلكًتكٓف  2014جانفي 8انس اؼبرزكقي ، آليات ك ضمانات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف،مقاؿ منشور بتاريخ  1

178،ص2002القاىرة، جويلي سعيد ساَف ، اؼبدخل لدراسة القانوف الدكِف اإلنسآف،دار النهضة العربية ،  2  



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  13 

 .عد القانوف الدكِف اإلنسآفدكر اؼبنظمات الدكلية يف تفعيل نشر قوا:اؼببحث الثآف

اإلطار النظري للنشر :المبحث االول

القانوٓف مث  أساسهااؼبفاىيمي ،ككذا  ىارإطاكباكؿ يف ىذا اؼببحث تسليط الضوء على آلية النشر من حيث 
. اآلليةاألشخاص اؼبستهدفُت من ىذه 

مفهوم النشر : أوال

ثابتة يف النظم القانونية الداخلية ، فإذا كاف ىذا اؼببدأ ىو من ىي قاعدة قانونية " ال يعذر احد جبهل القانوف"
نسبة للقانوف الدكِف اإلنسآف على اؿالضركرة دبا كاف لضماف عدـ اؼبساس بقدسية القوانُت يف النظم الداخلية ، فانو ب

قانوف أخر ، كذلك درجة كبَتة من اػبطورة من منطلق أف انتهاكات ىذا القانوف ىي اكرب فداحة من انتهاكات أم 
النعكاسات السلبية الناصبة عنها ك اليت ستؤدم ال ؿباؿ إُف معانات إنسانية ك خسائر يف األركاح البشرية كاف يبكن 

. 3تفاديها يف حالة العلم اؼبسبق بالقانوف الذم وبظرىا

ئ إنسانية ك التعريف تركيج الرسالة اإلنسانية لقواعد ك مباد"كعلى ىذا اؼبستول من الطرح فاف النشر يعترب 
كمن خبلؿ ما تقدـ يتضح . 4"دبجمل أحكامها بُت الشعوب ك األفراد كصوال إُف تطبيقها يف حالة النزاعات اؼبسلحة

أف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف ك االلتزاـ بقواعده يتطلب أكال كقبل كل شيء التعريف بو كىذا ما هبعل النشر 
الدكِف اإلنسآف، كتربز ىذه األنبية يف الوقاية اؼبسبقة للحد من االنتهاكات ضد األفراد وبض بأنبية يف ؾباؿ القانوف 

النزاعات اؼبسلحة ك كذا تفادم اػبسائر اؼبادية ك اليت يبكن أف تنتج عن ذلك، إُف جانب ذلك يهدؼ النشر  أثناء
اعبزاءات ك العقوبات الناصبة عن خرؽ  اغبركب كما يبُت أثناءاؼبشمولُت باغبماية الدكلية  باألشخاصإُف التعريف 

. 5القواعد ك األحكاـ الدكلية اليت تنظم ىذه اغباالت

األساس القانوني للنشر : ثانيا

                                                           

33ص،،منظمة العفو الدكلية 12العدد  ،ؾبلة موارد،،اجمللة االلكًتكنيةالتجربة األردنية يف تطوير القانوف الدكِف اإلنسآفؿبمد الطراكنة،- 3  
ة ماجستَت، فرع قانوف التعاكف الدكِف، جامعة مولود أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكر - 4

 .20،ص 2011معمرم، كلية اغبقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي كالعلـو السياسية، تيزم كزك، اعبزائر، سنة 
.33ؿبمد الطراكنة، نفس اؼبرجع،ص -  5  
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إف التعريف بأحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف عرب نشره يعترب التزاما اتفاقي مرجعو يف ذلك اؼبعاىدات 
حيث توجب  1899كد ىذا األساس إُف اتفاقية اغبرب الربية لعاـ كاالتفاقيات الدكلية ذات صلة هبذا اؼبوضوع ، كيع

يف مادهتا األكُف على أف تصدر الدكؿ اؼبتعاقدة تعليمات إُف قواهتا اؼبسلحة كىو ما جاءت بو البلئحة اؼبلحقة هبذه 
ادىا كذلك يف النص اؼبشًتؾ ؼبو 1949عاـ ؿجنيف األربعة  اتىذا األمر يف اتفاقي تأكد، مث 6االتفاقية 

ىذه االتفاقية على أكسع نطاؽ فبكن يف زمن السلم  أحكاـأف تنشر  تقضي،كاليت 47،48،127،144
على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا، يف كقت  االتفاقيةتتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة باف تنشر نص ىذه "كاغبرب

امج التعليم العسكرم ك اؼبدٓف إذا أمكن، بر ضمنالسلم كما يف كقت اغبرب، كتتعهد بصفة خاصة أف تدرج دراستها 
حبيث تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها ملزمة عبميع السكاف ك على األخص القوات اؼبسلحة كأفراد اػبدمات الطبية 

. 7 19ك الربكتوكوؿ الثآف يف اؼبادة  80كىو ما ذبلى يف الربكتوكوؿ االكؿ يف مادتو".كالدينية

مات ظللمن أقرتإذا كانت مهمة النشر من اختصاص دكؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقيات ،فاف ىذه األخَتة قد 
كذلك حُت ما تضمنت نصوص االتفاقيات األربع  األضبراللجنة الدكلية للصليب  امارسة ىذه اؼبهمة ال سيممبالدكلية 

من  18من الربكتوكوؿ االكؿ ك اؼبادة  8تركة كاؼبادة من االتفاقيات اؼبش3 ؼبادةا، ككذا 9،9،9،10عبنيف يف موادىا 
ز اليت تنص على أف اللجنة  /1ؽبا ك ربديدا يف مادتو الرابعة فقرة األساسيالنظاـ  أكدهالربكتوكوؿ الثآف كىو ما 

. 8تدعم نشر قانوف الدكِف اإلنسآف  األضبرصليب ؿالدكلية ؿ

ربديد الفئات اؼبستهدفة من النشر : ثالثا

اؼبعنية مباشرة  أهناكاف القانوف الدكِف اإلنسآف مهم للكافة فاف ىناؾ فئات معينة هبب الًتكيز عليها كوف إذا 
فاف ىذه الفئات ىي األكثر تضررا يف حالة انتهاؾ أحكاـ  أخرلخبطاب ىذا القانوف ، ىذا من جهة، كمن جهة 

. اؼبسلحة السكاف اؼبدنيوف،أفراد القوات : كمن ىذه الفئات. ىذا القانوف

اؼبعنيوف بأحكاـ القانوف الدكِف  فإهنمضحايا النزاعات اؼبسلحة  األكثردبا أف اؼبدنيوف ىم :السكاف اؼبدنيوف_ 1
قد  إذ، ذلك أف دكر اؼبدنيُت يف النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة َف يكن كما كاف عليو من قبل، أكُفاإلنسآف بدرجة 

                                                           

  446-43،ص 1997،بَتكت،لبناف، اإلسبلمي،دار الغرب  األكُفعمر سعد اهلل،تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف ، الطبعة -
. 22احسن كماؿ ، اؼبرجع السابق،ص- 7  
،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف العاـ ، االكادمية العربية  اؼبفتوحة  اإلنسافاإلنسآف ك القانوف الدكِف غبقوؽ الدكِف  مولود اضبد مصلح،العبلقة بُت القانوف  - 8

.  99، ص 2008، الدمبارؾ ، بالدمبرؾ
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اؼبسلحة، كما قد يكوف مقاتبل يف حاالت  للميلشياتيكوف اؼبدٓف مشاركا يف العمليات العدائية كونو مرافقا أك فبونا 
. النزاعات اؼبسلحة غَت دكلية ،ىذه اؼبعطيات ك غَتىا جعلت اؼبدنيُت طرفا ىاما يف معادلة اغبماية اإلنسانية

،ىذه الفئة اليت قد ذبد نفسها ضحية ال سيما لدا مشاركتها يف ىذه  األطفاؿمل فئة اؼبدنيُت على تكذلك تش
باؼببادئ اإلنسانية للحرب كمن باب أكُف تذكَتىم دبخاطر  إحاطتهم األقل، كؽبذا هبب على مقاتلُت كأفرادالنزاعات 

. 9ىذه النزاعات ككجوب االبتعاد عنها

طرفا مشاركا ك فعاال يف النزاعات اؼبسلحة يتوجب عليها  إف القوات اؼبسلحة باعتبارىا: أفراد القوات اؼبسلحة_ 2
احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ، األمر الذم يقتضي نشرىا يف صفوؼ ىذه القوات، حيث أف احًتاـ 

كيف يطلب من جندم أف يلتـز بقواعد  إذ، 10العسكريُت ؽبذه القواعد يتوقف على مدل علمهم هبا يف زمن السلم
. 11أحكاموىو ال يعرؼ شيء عن القتاؿ ك

كبناءا على ماتقدـ فاف من أىم القواعد اليت هبب على القادة ك اعبنود معرفتها أثناء إدارهتم لؤلعماؿ العسكرية 
مبدأ عدـ التمييز بُت اؼبقاتلُت ك عدـ اؼبقاتلُت حيث يشكل ىذا اؼببدأ التزاما على عاتق اؼبقاتل باف يبيز بُت 

 .12كوف يف القتاؿ ك الذين ال يشاركوف فيو كمن مث يوجو عملياتو العسكرية ضد ؼبقاتلُتاألشخاص الذين يشار

فيما يتمثل دكر اؼبنظمات الدكلية ىف نشر قواعد القانوف الدكِف : كمن خبلؿ ما تقدـ ذكره يطرح سؤاؿ مفاده 
 .اإلنسآف؟ كىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عليو يف اؼببحث اؼبواِف

المنظمات الدولية في تفعيل نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني  دور: المبحث الثاني

نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إُف الدكر اليت تلعبو اؼبنظمات الدكلية من اجل نشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف من 
 .ؽ ذلك خبلؿ األعماؿ ك النشاطات اليت تقـو هبا كما سنحاكؿ إبراز أىم اؼبعوقات اليت تعًتضها يف سبيل ربقي

 .األعماؿ ك النشاطات اليت تقـو هبا اؼبنظمات الدكلية من اجل نشر القانوف الدكِف اإلنسآف: أكال
                                                           

2، صاؼبرجع السابق كماؿ،أحسن  - 5  .  9  
، جامعة حسيبة بن  اإلداريةيف القانوف العاـ ، كلية العلـو القانونية ك  اؼباجستَتاغبرب يف القانوف الدكِف اإلنسآف،مذكرة لنيل شهادة  أسرلفاطمة بلعيش،ضباية - 10

 .11 ،ص 2008بوعلي، الشلف،
. 15،ص 1999، 29،عدد  األضبراضبد علي االنور،ضباية ضحايا اغبرب بُت الشريعة ك القانوف الدكِف اإلنسآف، اجمللة الدكلية للصليب - 11  
لسطُت ؽبو خَت دليل غَت اف ىذا اؼببدأ يبقى نسيب نظرا لبلنتهاكات الصارخة ك اؼبتكررة حيالو ك لعل ما هبرم اآلف يف ؼ.  23أحسن كماؿ ، اؼبرجع السابق،ص - 12

،  2006، 37ؿبمد سبق ،التمييز بُت الضحايا عن أم أخبلؽ يتحدث ىؤالء ،ؾبلة اإلنسآف ،العدد :على ذلك ، لتفصيل أكثر حوؿ موضوع خرؽ مبدأ التمييز انظر
 . 25-23ص
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 :إف ىذه األعماؿ ك األنشطة زبتلف كتتنوع ،ك تتمثل على اػبصوص يف 

مرتبطة هتدؼ عملية التدريب إُف إكساب اؼبتدرب ك ربصيلو معلومات جديدة : الربامج التدريبية ك التعليمية_1
 .13...دبوضوع قانوف الدكِف اإلنسآف،ك يتبع يف ذلك أساليب ك طرؽ متنوعة ك ـبتلفة كاحملاضرات ك اؼبناقشات

كبناءا على ذلك تعقد اؼبنضمات الدكلية دكرات تدريبية حوؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ك التعريف بو ، كتلك اؼبتعلقة 
ؼبوضوع ككذا تعريفهم بالوسائل اؼبتاحة لتدريسهم، كوف أف حقائق بتدريب أساتذة اعبامعات من اجل تعريفهم با

النزاعات اؼبعاصرة هبب أف تكوف األساس الذم يقـو عليو التعليم القانوف الدكِف اإلنسآف فبا يساىم من دكف شك 
 .يف تطويره ك نشره

كذلك من خبلؿ برؾبة أنشطة غَت أف األمر ال يقتصر على األساتذة ك االكادميُت بل يتجاكزه إُف فئة الطلبة 
كما توفر ىذه اؼبنظمات مكاتب متخصصة للقانوف الدكِف . 14...متخصصة ؽبم ، كاحملاضرات ك اؼبناقشات

 .اإلنسآف من اجل سبكُت األساتذة ك الطلبة على االستفادة منها

عبنة الدكلية للصليب عبلكة على ذلك تقـو اؼبنظمات الدكلية بتقدٔف اغبلقات الدراسية كتلك اليت نضمتها اؿ
كيف  1983األضبر للدبلوماسيُت يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كاليت خصصت ؼبنظمة الدكؿ االمريكية بواشنطن عاـ 

 . 1994كتلك اػباصة ؼبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا عاـ  1991مكتب األمم اؼبتحدة جبنيف 

نشر مشاهبة للدبلوماسيُت ك اؼبوظفُت يف منطقة األمن ك التعاكف  كما نظمت اللجنة يف أكاخر التسعينات برامج
أما فيما ىبص التعليم فاف .االركبية ، ك االرباد الربؼبآف الدكِف ، ك جامعة الدكؿ العربية ، ك منطقة اغبلف األطلسي 

يعترب من اكرب الربامج  ك اليت" اكتشف القانوف الدكِف اإلنسآف"النموذج األمثل يف ذلك ىو الربنامج االلكًتكٓف 
كىو نتاج عمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك مركز . التعليمية يف ؾباؿ التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف 

فصبل  22سنة ، يظم الربنامج  18ك  13تطوير الًتبية ، ىذا الربنامج خاص لفئة الشباب الذين تًتاكح أعمارىم بُت 
دقيقة للحصة الواحدة غَت أف ىذا ال يبنع األساتذة ك اؼبنظمات ك اؽبيئات  45عدؿ حصة دراسية مب 36تغطي 

األخرل االستفادة منو إذ يبكن استخدامو يف اغبصص االكادمية ك أثناء اؼبخيمات الصيفية أك األنشطة األخرل 
آف غبماية اغبياة ك الكرامة اؼبشاهبة ،ك تشمل اؼبواد التعليمية حاالت حديثة تستلـز تطبيق القانوف الدكِف اإلنس

                                                           
  . 258،ص 2002،  34، العدد  17ات األمنية ك التدريب،اجمللد األسس ك التطبيقات العلمية،اجمللة العربية الدراس:ؿبمد عبد اهلل البكر، منهجية التدريب- 13
  14. 2009كتيب بعنواف اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبامعات ، الطبعة العربية األكُف ،اللجنة الدكلية للصليب األضبر،-
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كيكتشف . لغة من بينها العربية  40اإلنسانية أثناء النزاعات اؼبسلحة ،كما أف ىذه اؼبواد التعليمية متوفرة بأكثر من 
الطلبة ك األساتذة اغباجة إُف القواعد اليت أرساىا القانوف الدكِف اإلنسآف ك نشأهتا ك تطورىا إضافة إُف أسباب 

كما يهدؼ الربنامج فضبل عن تعليم القانوف الدكِف اإلنسآف إُف اإلضاءة على األبعاد األخبلقية .انتهاكاهتا
كاإلنسانية للكوارث اؼبتأتية عن النزاعات اؼبسلحة ، كما يهدؼ أيضا إُف غرس الركح ك اؼببادئ اإلنسانية ك اليت 

 : 15تدخل يف إطار فبارساتو اليومية كمنها

 .غبق يف اغبياة كاحًتاـ الكرامة اإلنسانية أثناء النزاعات اؼبسلحةاغباجة إُف احًتاـ ا_

 .فهم جوانب تطبيقات قانوف الدكِف اإلنسآف ك تعقيداتو_

 .16رؤية اإلحداث دبنظور إنسآف بغض النظر عن مكاهنا_

يث يتناكؿ األحباث ح" أحباث القانوف الدكِف اإلنسآف "ىناؾ مثاؿ أخر ال يقل انبية عن اؼبثاؿ السابق ك ىو مشرع 
كمعلومات يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ك يهدؼ إُف تعزيز نشره ك تطويره ، كما ينظم دكرات تعليمية ك تدريبية 

ىذا اؼبشركع ىو من إصدار منظمة األمم اؼبتحدة بتعاكف مع كلية الصحة العامة يف . كيشجع اؼببادرات االكادمية
 . 17أ .ـ.جامعة ىارفرد بالو

،حيث يكوف 18إصدار كتوزيع اجملبلت ك النشرات ك الوسائل التعليمية اػباصة بالنشر على الفئات اؼبستهدفة_2
كأنظمة الىام كاتفاقيات جنيف كاحملاكم  بداياتو األكُف  ،مراحل تطور القانوف اإلنسآف الدكِفمضموف ىذه الوسائل 

هبدؼ  لفئات اؼبستهدفةا لعل اجملبلت ك الكتيباتكتوزيع ىذه   ،اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت قادت إليها
تبسيط كتوضيح قواعد ىذا القانوف لغَت اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانوف هبدؼ تقديبو للقراء 

 .19ركاعبمهو

اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة دكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف  اإلعبلـلوسائل  االستعانة بوسائل اإلعبلـ كوف اف-3
بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا  اإلعبلـ ذلك أفّ  ، نطاؽ كاسع لالدكِف عل اإلنسآف

                                                           
  www .icrc.orgللجنة الدكلية للصليب االضبر ،منشور على اؼبوقع االكًتكٓف 2010-10-29برامج تعليمية للشباب، مقاؿ منشور بتاريخ -15

. 68، ص2009،منظمة العفو الدكلية،  12تعليم القانوف الدكِف اإلنسآف عرب االنًتنيت، ؾبلة موارد، العدد - 16  
. 53، ص2009،منظمة العفو الدكلية،  12احباث قانوف الدكِف اإلنسآف ، ؾبلة موارد، العدد - 17  
. 33اؼبرجع السابق،ص ؿبمد الطراكنة، - 18  

 2000،دار اؼبستقبل العريب، القاىرة ،مصر،1ماريا تَتيزا دكتلي،التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنسآف،ط-19
 .  544،ص
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،  ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية ،كاؼبدف الصغَتة  القرلالنتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ 
 .20متعلمُت كغَت متعلمُت ،كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع

 .إجراء اؼبسابقات اؽبادفة إُف نشر الوعي ك اؼبعرفة دببادئ القانوف الدكِف اإلنسآف-4

دؿ اػبربات مع اؼبنظمات األخرل العاملة يف ىذا اجملاؿ كتنظيم لقاءات مع اعبهات اغبكومية من ترقية التعاكف كتبا-5
 .اجل تعزيز نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

 .21تقدٔف الدراسات ك اؼبقًتحات للدكؿ من اجل تطوير تشريعاهتا دبا يساىم يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف-6

 .دؼ إُف التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآفعقد مؤسبرات ك ملتقيات  تو-7

إذف ىذا عن أىم األساليب اليت تعتمدىا اؼبنظمات الدكلية يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ، غَت أف الواقع  
 .بثبت أف ىذه اؼبنظمات تعًتضها بعض اؼبشاكل ك العوائق يف سبيل ربقيق ذلك كىو موضوع اعبزئية اؼبوالية

 أىم اؼبعوقات اليت تعًتض اؼبنظمات الدكلية يف سبل نشر القانوف الدكِف اإلنسآف:اثآف

 :كتتمثل ىذه اؼبعوقات يف 

السيطرة اػبفية اليت سبارسها بعض اغبكومات على اؼبنظمات الدكلية هبعل ىذه األخَتة ربيد عن فبارسة كظيفتها -1
 .يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

ؾباؿ نشر القانوف  العاملة يفكاعبمعيات الوطنية  اؼبنظمات الدكليةغياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت  -2
، حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذم يًتتب عليو نوع من االزدكاجية يف العمل كما اإلنسآفالدكِف 

 .يتبع ذلك من ىدر للجهد كاؼباؿ كالطاقات

العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف  اؼبنظمات الدكلية نزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية فرضت نفسها على كثرة اؿ -3
الدكِف اإلنسآف ، األمر الذم أضاؼ عبء كبَت على ىذه اؼبؤسسات ، كوف اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف 

 .لًتؼ الفكرم حسب كجهة نظر البعضيف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ظل اغبركب ُيصبح نوع من ا

                                                           
، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة  7 الدكِف، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد ، دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنسآفعبد العليم ؿبمد -20

  www.ahram.org :، منشور على اؼبوقع اإللكًتكٓف42825
. 33ؿبمد الطراكنة،اؼبرجع السابق،ص- 21  
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العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف تتمثل ، باالزدكاجية يف  اؼبنظماتكلعل أىم اؼبشكبلت اليت تواجو ا --4
التطبيق كاؼبعايَت فنجد أف ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت اؼبواطن العادم ، ؼباذا يُطبق القانوف الدكِف اإلنسآف 

للقانوف الدكِف اإلنسآف ،  على الدكؿ الصغَتة كال يُطبق على الدكؿ الكربل أك الدكؿ اليت تقـو بانتهاكات كاسعة
ة املالع ؼبنظماتيف غزة أكرب دليل على صحة ما نقوؿ ، األمر الذم هبعل مهمة ا مريجيف دارفور كما  جرلكلعل ما 

 .يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء

ؽ ىذه أف اؼبنظمات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف ليس لديها خطة إعبلمية متكاملة لتحقي-6
الغاية، كىي تعتمد بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقركءة كاؼبسموعة ، علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال تعطي 
ذلك اؼبساحة اؼبناسبة ، كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف اإلنسآف 

لكوادر اؼبؤىلة بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية الفضلى حوؿ القانوف الدكِف ، كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها ا
 .22اإلنسآف

 .االعتداءات اؼبتكررة على أطقم اؼبنضمات الدكلية لدل فبارستها دكرىا يف التوعية ك النشار-7

 خاتمة

نستنتج من خبلؿ ما تقدـ ذكره أف للمنظمات الدكلية دكر فعاؿ كمهم يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف 
إال إهنا ك بالرغم من ذلك .كالتعريف بو على أكسع نطاؽ نظرا الستغبلؽبا  يف ذلك صبيع إمكانياهتا اؼبادية كالبشرية 

ف عزيبتها ك إرادهتا بل يزيدىا إصرار كربديا على تبليغ قد تعًتضها بعض العقبات ك اؼبشاكل ، غَت أف ىذا الينقص ـ
 . رسالتها اإلنسانية 

كمن اجل إثراء ىذا العرض البسيط نتقدـ ببعض االقًتاحات اليت يبكن أف تعزز من دك اؼبنظمات الدكلية يف نشر 
 :قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ،كىي

ر القانوف الدكِف اإلنسآف ك اؼبنظمات الوطنية اغبكومية منها كغَت التنسيق بُت اؼبنظمات الدكلية العاملة على نش -
من اجل ضم اعبهود كتقاسم األدكار، كذبنب ىدر الطاقات كاؼبوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل  اغبكومية ،

 .أكثر من منظمة
                                                           

22
، عماف ،ألردف، ػ 2010-05-26األربعاء الطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف كتطوير أدائها، مقاؿ منشور بتاريخ  ؿبمد - 

  www.musawah.net موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة اؼبدنية،

 

http://www.musawah.net/
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 . اإلنسآف من اجل ربسُت أدائهاتقدٔف اؼبساعدة الفنية كاؼبالية للمنظمات العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف -

 زبصيص بعض اؼبوارد اؼبالية من طرؼ الدكؿ للمنظمات الدكلية العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف، -
 .كوف أف بعضها ال يتقاضى أم دعم ماِف من الدكؿ فبا سيضعف من دكر ىذه اؼبنظمات

 

 :قائمة المراجع

 :الكتب

 .2002اؼبدخل لدراسة القانوف الدكِف اإلنسآف،دار النهضة العربية ، القاىرة، جويلي سعيد ساَف ،  -1

. 1997،بَتكت،لبناف، اإلسبلمي،دار الغرب  األكُفعمر سعد اهلل،تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف ، الطبعة  -2

سآف ،دراسات يف القانوف الدكِف ماريا تَتيزا دكتلي،التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلف -3
.  2000مصر، ،دار اؼبستقبل العريب، القاىرة ،1اإلنسآف،ط

 :المذكرات

أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة  -1
كلية اغبقوؽ، مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي ماجستَت، فرع قانوف التعاكف الدكِف، جامعة مولود معمرم، 

 .2011كالعلـو السياسية، تيزم كزك، اعبزائر، سنة 

،مذكرة لنيل شهادة  اإلنسافاإلنسآف ك القانوف الدكِف غبقوؽ  الدكِف العبلقة بُت القانوف مولود اضبد مصلح، -2
. 2008 بالدمبارؾ ، الدمبارؾ  اؼباجستَت يف القانوف العاـ ، االكادمية العربية  اؼبفتوحة

اغبرب يف القانوف الدكِف اإلنسآف،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف العاـ، كلية  أسرلفاطمة بلعيش،ضباية  -3
 . 2008 بة بن بوعلي، الشلف،العلـو القانونية ك اإلدارية ، جامعة حسي

 :المقاالت و التعاليق

 .2009،منظمة العفو الدكلية،  12قانوف الدكِف اإلنسآف ، ؾبلة موارد، العدد  أحباث -1

عدد  اضبد علي االنور،ضباية ضحايا اغبرب بُت الشريعة ك القانوف الدكِف اإلنسآف، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، -2
29، 1999 . 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  21 

، منشور  2014جانفي 8انس اؼبرزكقي ، آليات ك ضمانات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف،مقاؿ منشور بتاريخ  -3
 www .ahewar .orgعلى اؼبوقع االلكًتكٓف 

،منشور على اؼبوقع االكًتكٓف للجنة الدكلية  2010-10-29برامج تعليمية للشباب، مقاؿ منشور بتاريخ  -4
  www .icrc.orgللصليب االضبر

. 2009،منظمة العفو الدكلية،  12تعليم القانوف الدكِف اإلنسآف عرب االنًتنيت، ؾبلة موارد، العدد  -5

، دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنسآف الدكِف، ملفات األىراـ، مقاؿ منشور بتاريخ األحد عبد العليم ؿبمد -6
 :منشور على اؼبوقع اإللكًتكٓف، 42825، العدد 128، مصر، السنة 2004مارس سنة  7

www.ahram.org  

، منظمة العفو الدكلية،  12العدد  ؾبلة موارد،يف تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف ، األردنيةؿبمد الطراكنة،التجربة  -7
2009. 

ؿبمد الطراكنة، مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف كتطوير أدائها، مقاؿ منشور  -8
ػ، عماف ،ألردف، موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف  كالثقافة  2010-05-26األربعاء بتاريخ 
  www.musawah.net اؼبدنية،

 كالتدريب، األمنية الدراساتالعربية  اجمللةك التطبيقات العلمية، األسس:ؿبمد عبد اهلل البكر، منهجية التدريب -9
 . 2002،  34، العدد  17اجمللد 

 .  2006 ، 37التمييز بُت الضحايا عن أم أخبلؽ يتحدث ىؤالء ،ؾبلة اإلنسآف ،العدد  ؿبمد سبق ، -10
 

  

http://www.musawah.net/
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دور الهيئات اإلنسانية في نشر القانون الدولي اإلنساني 

. تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  –كلية الحقوق و العلوم السياسية /  غربي صوريةاألستاذة 

  

: ملخص

ك  1899 إف إلزامية نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ىي مهمة اعبميع، ك خاصة األطراؼ اؼبتعاقدة يف اتفاقية الىام لسنة
، ك الذم تعهدت األطراؼ فيو بنشر نص اتفاقية جنيف على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا، يف 1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

. كقت السلم ك اغبرب ،ك تعهدت أف تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكرم كاؼبدٓف

اتقها بنشر مبادئ ك قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، ك تشمل ك إُف جانب ىذه الدكؿ، فقد جعلت بعض اؽبيئات اإلنسانية على ع
باػبصوص اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبمعيات الوطنية للصليب ك اؽببلؿ األضبرين، ككذلك اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف 

. اإلنسآف

دكِف اإلنسآف ؟ ك ىل بالفعل ؽبذه اؽبيئات دكر يف نشر ما مدل فعالية ىذه اؽبيئات يف نشر القانوف اؿ: كعليو نطرح اإلشكاؿ التاِف 
  القانوف الدكِف اإلنسآف ؟

 

: مقدمة

ؾبموعة اؼببادئ ك القواعد اؼبتفق عليها دكليا ك اليت هتدؼ إُف اغبد من استخداـ " يعرؼ القانوف الدكِف اإلنسآف بأنو 
اؼبشًتكُت يف العمليات اغبربية أك الذين كفوا عن اؼبشاركة فيها العنف أثناء النزاعات اؼبسلحة عن طريق ضباية األفراد 

كاعبرحى كاؼبصابُت كاألسرل ك األعياف اؼبدنية ككذلك عن طريق جعل العنف يف اؼبعارؾ العسكرية مقتصرا على 
. 1"األعماؿ الضركرية لتحقيق اؽبدؼ العسكرم

                                                           

سآف ، الطبعة األكُف ، دار أنظر ، ؿبمد نور فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف اإلنسآف ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ، مفيد شهاب ، دراسات القانوف الدكِف اإلف -
  84.1.، ص 2000اؼبستقبل ، القاىرة ، 
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اآلالـ الناصبة عن النزاعات اؼبسلحة عن طريق اؼببادرة  ، إُف التخفيف من حدة2كيسعى بذلك القانوف الدكِف اإلنسآف
بأسرع ما يبكن لتوفَت اغبماية ك تقدٔف اؼبساعدات البلزمة للفئات اؼبشمولة باغبماية، ك كما يقاؿ الوقاية خَت من 

. العبلج يعترب نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ك الًتبية على مبادئو أىم كسيلة لتفادم ىذه الكوارث 

إُف أف جاءت اتفاقيات جنيف ك الربتوكوالف اؼبلحقاف هبا  31899دعت إُف نشره أكؿ مرة اتفاقية الىام لسنة  كقد
من  80ك اليت تشكل الدعامة الرئيسية للقانوف الدكِف اإلنسآف بل ك نشره حيث جاء يف اؼبادة  1977لسنة 

ك أطراؼ النزاع دكف إبطاء كافة اإلجراءات البلزمة  تتخذ األطراؼ السامية اؼبتعاقدة" الربكتوكوؿ األكؿ لبلتفاقية 
لتنفيذ التزاماهتا دبقتضى االتفاقيات ك ىذا الربكتوكوؿ ، ك تصدر األطراؼ السامية اؼبتعاقدة ك أطراؼ النزاع األكامر 

". كالتعليمات الكفيلة بتأمُت احًتاـ االتفاقيات ك ىذا الربكتوكوؿ 

، فما دامت قبلت باالتفاقية  فعليها تطبيقها بل 4يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف فالدكؿ ىي اؼبعنية بالدرجة األكُف
كنشرىا ك التعاكف مع اؽبيئات اليت تساىم يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ك ىي كل من اللجنة الدكلية للصليب 

. لقانوف الدكِف اإلنسآفاألضبر ك اعبمعيات الوطنية للصليب ك اؽببلؿ األضبرين، ك كذلك اللجنة الوطنية ؿ

ما مدل فعالية ىذه اؽبيئات يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ؟ ك ىل بالفعل ؽبذه : كعليو نطرح اإلشكاؿ التاِف 
اؽبيئات دكر يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ؟ 

ئة سانبت ك ال زالت لئلجابة على ىذه اإلشكالية قسمنا اؼبوضوع إُف مطلبُت سنتكلم يف اؼبطلب األكؿ عن أىم ىي
تساىم حىت اآلف يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ك ىي اللجنة الدكلية للصليب األضبر، أما اؼبطلب الثآف فسنتكلم 

. عن اعبمعيات الوطنية للصليب ك اؽببلؿ األضبرين ك اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف

 

 

                                                           
ك الربكتوكولُت اإلضافيُت  1949يستعمل البعض عباريت قانوف جنيف ك قانوف الىام للداللة عن القانوف الدكِف اإلنسآف ، حيث تشكل اتفاقيات جنيف لسنة  - 2

، اؼبصادر األساسية لقانوف جنيف   1977لسنة 
. 44 -43. ، ص 1997كُف ، اؼبكتبة القانونية ، دار الغرب اإلسبلمي ، لبناف ، أنظر ، سعد اهلل عمر ، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف ، الطبعة األ - 3
، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، أنظر ، صباؿ ركاب ، الوضع القانوٓف للمقاتل يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، مذكرة ماجستَت يف القانوف اعبنائي الدكِف ، كلية اغبقوؽ  - 4

. 146.، ص 2006
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مر اللجنة الدولية للصليب األح: األول  بحثالم

تعد اللجنة الدكلية للصليب األضبر راعي القانوف الدكِف اإلنسآف بل ك حارسو ، إال أهنا ليست ضامنة ؽبذا القانوف 
، فهي جهاز دكِف ذك ىدؼ إنسآف يتمثل يف ضباية ضحايا النزاعات الدكلية ك الكوارث 5ألهنا ىيئة ربقيق أك ربكيم

 6.الطبيعية ك البشرية

ك اػباصة بتحسُت أحواؿ اعبرحى  1864صاحبة اؼببادرة يف اقًتاح اتفاقية جنيف األكُف لسنة كتعترب ىذه اللجنة 
كاؼبرضى باعبيوش يف اؼبيداف كمنذ ذلك اغبُت ك اللجنة تكرس جهودىا يف تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف يف ظل تطور 

 7.اؼبنازعات الدكلية ك غَت دكلية

عبنة الدكلية للصليب األضبر لتطوير ك نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ، كذلك من ك لقد فوض اجملتمع الدكِف لؤلمم اؿ
، كدبوجب  1977ك بركتوكوليها اإلضافياف الصادراف يف فيفرم  1949أكت  12خبلؿ اتفاقية جنيف الصادرة يف 

. 8من النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر( أ) 4-5اؼبادة 

عل أدت اللجنة الدكلية دكرىا حيث كاف ؽبا دكر جبار يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ؼبنع انتهاكو كذلك كبالف
: من خبلؿ التعاكف مع اؼبنظمات الدكلية ك اإلقليمية ، ك من أمثلة مهامها يف ىذا اجملاؿ

                                                           
. 375.، ص 2011رقية عواشرية ، ضباية اؼبدنُت ك األعياف اؼبدنُت يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عُت مشس ، القاىرة ، أنظر،  - 5
العلـو السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد أنظر ، فليج غزالف ، اؼبركز القانوٓف لؤلفراد أثناء البلسلم يف القانوف الدكِف ، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ ، كلية اغبقوؽ ك  - 6

.  143.، ص 2014 -2013، تلمساف ، 
حيث كاف اعبنود اعبرحى يف ميداف القتاؿ يعانوف ظركفا بالغة السوء ك كانت الرعاية اليت  19صف القرف ك يرجع تاريخ اللجنة الدكلية للصليب األضبر يبدأ منذ منت - 7

. يتلقاىا اعبرحى جد قديبة ك غَت قادرة كما كانت اؼبستشفيات عرضة للقصف ك التدمَت
مساعدة اعبرحى ك اؼبرضى مع غَته من اؼبتطوعُت ك ذلك خبلؿ معركة  إُف"  ىنرم دكناف " ك أماـ ىذه األكضاع بادر رجل أعماؿ من مدينة جنيف السوسرية ك يدعى 

ك قد أشار يف كتابو إُف ضركرة  1864سنة " تذكار سولفرينوا " ، ك قد دكنت ذبربتو يف كتاب عنوانو  1859بُت فرنسا ك النمسا سنة  SOLFRINOسولفرينو 
. 40.، ؾبلة تصدر عن الصليب األضبر الدكِف ، ص 32، العدد إبراـ معاىدة تبُت عمل ىذه اؽبيئة ؛ أنظر ، ؾبلة اإلنسآف 

: بإنشاء اللجنة الدكلية ؼبساعدة اعبرحى ك اليت هتدؼ" ىنرم " قاف ؾبموعة من مواطٍت جنيف ، ك على رأسهم  1863ك يف سنة 
. إنشاء صبعيات كطنية إلسعاؼ اعبرحى يف اغبرب -1   
. تإبراـ معاىدة تنظم عمل ىذه اعبمعيا -2   

، ك قد سانبت بشكل ملحوظ يف تطوير مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ، ك من مث أصبحت اللجنة " اللجنة الدكلية للصليب األضبر " ك بعد ذلك أصبح اسم اللجنة 
ما تتمتع حبصانة دبلوماسية ؛ أنظر ، فليج غزالف الدكلية للصليب األضبر مؤسسة إنسانية مستقلة ذات طابع دكِف ال بسبب تركيبها ك لكن بسبب اؼبهاـ اليت تقـو هبا ، ؾ

. 144.، اؼبركز القانوٓف لؤلفراد أثناء البلسلم يف القانوف الدكِف ، اؼبرجع السابق ، ص
نوف التعاكف الدكِف ، كلية اغبقوؽ أنظر ، أحسن كماؿ ، آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، مذكرة ماجستَت يف قا - 8

. 25.، ص 2011، جامعة مولود معمرم ، تيزم كزك ، 
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يُت يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويورؾ قامت اللجنة بتقدٔف حلقات دراسية عديدة ، منها تلك اليت نظمت للدبلوماس -
ك يف مكتب األمم اؼبتحدة جبنيف يف  1983يف كاشنطن سنة  OASك اليت خصصت ؼبنظمة الدكؿ األمريكية

 1994.9ك تلك اػباصة دبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا يف  1991

مشاهبة للدبلوماسيُت ك اؼبوظفُت يف منظمة نظمت اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف أكاخر التسعينيات برامج نشر  -
األمن ك التعاكف األكركبية ، ك اإلرباد األكريب ، ك اؼبنظمات اإلقليمية الفرعية مثل اعبماعة االقتصادية لبلداف غرب 

SADCإفريقيا ك صباعة إفريقيا اعبنوبية
10 .

خطة إقليمية لنشر  2013 -2012ك ظيب ك قد جاء يف كثيقة صادؽ عليها اػبرباء اغبكوميُت العرب اؼبنعقد يف أب
للصليب األضبر اؼبنعقد يف جنيف من  31القانوف الدكِف اإلنسآف ك ذلك تواصبل مع قرارات اؼبؤسبر الدكِف 

: ك جاء فيو فيما تعلق بنشر القانوف الدكِف اإلنسآف 1/12/2011إُف  28/11/2011

القانوف الدكِف اإلنسآف بُت سلطات الدكلة اؼبعنية ، ك بصفة مواصلة األنشطة الوطنية ك اإلقليمية اػباصة بنشر  -
. خاصة القضاة ك أعضاء النيابة العامة ك القضاء العسكرم ك األكساط الدبلوماسية ك الربؼبانُت

مواصلة اعبهود الرامية إُف إدراج القانوف الدكِف اإلنسآف ضمن برامج التدريب العسكرية ك ضمن برامج التعليم  -
. يةاؼبدف

. العمل على إدراج اؼبفاىيم األساسية للقانوف الدكِف اإلنسآف ك القوانُت ذات الصلة يف برامج تدريب قوات األمن -

حث اللجاف الوطنية على مواصلة برامج نشر القانوف الدكِف اإلنسآف يف أكساط اإلعبلميُت ك منظمات اجملتمع  -
. اٍف.... اؼبدٓف 

مايو  6ك  4مية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف للربؼبانُت العرب اؼبنعقد يف القاىرة يف ك جاء يف خطة العمل اإلقلي
:  ما يلي 2010

                                                           
،  2010غباج ػبضر ، باتنة ، أنظر ، عليوه سليم ، ضباية األطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية ، ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، كلية اغبقوؽ ، جامعة ا - 9
. 141.ص
. ، نفس اؼبرجع  عليوة سليم - 10
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دعوة الربؼبانات العربية إُف مواصلة إعداد برامج خاصة لنشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف بُت أعضاء كل برؼباف  -
اٍف ...ك العاملُت بو 

للتعريف بالقانوف الدكِف اإلنسآف ك دكر الربؼبانُت يف ىذا الشأف بالتنسيق بُت االرباد الربؼبآف إعداد نشرات مبسطة  -
. العريب ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر

حث اعبهات اغبكومية ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنسآف على التعريف بو على نطاؽ كاسع ك مواصلة نشر  -
 11.ساط التعليمية ك اؼبعاىد التدريبية اؼبتخصصةثقافة ىذا القانوف يف األك

كذلك من أجل نشر القانوف الدكِف اإلنسآف تقـو اللجنة بشراكات مع اعبامعات ك ذلك من خبلؿ إعداد دكرات 
. تدريبية حوؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ك ذلك بتدريب اؼبدربُت أم األساتذة 

رات معينة لبحث القضايا الراىنة ذات الصلة ك موجهة إُف من كذلك تقـو بتنظيم كرشات عمل ك ندكات ك مؤمت
لديهم معرفة هبذه اؼبادة ، كما تنظم اللجنة أنشطة أخرل للطلبة من بينها مسابقات لكتابة اؼبقاالت باإلضافة إُف 

  12.دكرات تدريبية ك مؤسبرات دكلية ك إقليمية يف اعبامعات

الجمعيات الوطنية للصليب و الهالل األحمرين و اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني : الثاني  بحثالم

صحيح أف اعبمعيات الوطنية للصليب ك اؽببلؿ األضبرين ك اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف ليست بقيمة 
القانوف الدكِف اإلنسآف خاصة على اؼبستول الوطٍت ، اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، إال أف ؽبا أنبية كبَتة يف نشر 

. إذ تعترب كسيلة ضغط كطنية على الدكؿ للمسانبة يف التوعية ك نشر القانوف الدكِف اإلنسآف بل ك تنفيذه

الجمعيات الوطنية للصليب األحمرين   :األول مطلبال

، ك قد نظمها اؼبؤسبر الدكِف 13طتها التطوعيةىذه اعبمعيات ىي منظمات كطنية تعمل داخل بلداهنا مستقلة يف أنش
حبيث  1986اػبامس ك العشركف يف النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر يف أكتوبر 

 14.كضع ؽبا أسس ك شركط
                                                           

. 21حىت  11.، ص 2011 -2010أنظر ، التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف على الصعيد العريب ،  - 11
لصليب األضبر ، الطبعة ، منشورات تصدر عن اللجنة الدكلية ؿ" معا من أجل نشر القانوف الدكِف اإلنسآف " أنظر ، اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبامعات  12 -

. 01.، ص 2009األكُف ، 
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كإمبا  على عكس اتفاقية جنيف اليت َف تتكلم عن دكر ىذه اعبمعيات الوطنية يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف
، كتعد قرارات اؼبؤسبرات الدكلية 15تكلمت عنها بصفة غَت مباشرة يف بعض مواد االتفاقيات األربع ك الربتوكوؿ األكؿ

النظاـ القانوٓف للجمعيات الوطنية يف عملية النشر من خبلؿ دكر ىذه اعبمعيات يف 16للصليب ك اؽببلؿ األضبرين
ٓف على مستول اإلعبلـ ك اؼبدارس العسكرية كاؼبدنية كتشكيل عباف حث اغبكومات على نشر القانوف الدكِف اإلنسا
 17.كطنية ك التعاكف مع اللجنة الدكلية يف ىذا اجملاؿ

كقد نص النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر الذم اعتمده اؼبؤسبر الدكِف اػبامس 
تنشر القانوف " ... لثة من اؼبادة الثالثة الفقرة الثانية حيث جاء فيها يف اعبملة الثا 1986كالعشرين جبنيف يف أكتوبر 

الدكِف اإلنسآف ك تساعد حكوماهتا يف نشره ، ك تتخذ اؼببادرات يف ىذا اؼبضمار ك تنشر مبادئ اغبركة ك مثلها العليا 
القانوف الدكِف اإلنسآف ك  ك تساعد اغبكومات اليت تنشرىا أيضا ، ك ىي تتعاكف كذلك مع حكوماهتا لضماف احًتاـ

". تأمُت ضباية شاريت الصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر 

                                                                                                                                                                                           
 www.arabrcr.org/.../ Interrational-red-cross/Principies.aspx  :أنظر ، موقع اؼبنظمة العربية للهبلؿ األضبر ك الصليب األضبر، اؼبوقع - 13

: على الشركط اليت هبب توفرىا يف اعبمعيات ك ىي ( ب) 2الفقرة  5ك نصت اؼبادة  - 14
. أف تكوف اعبمعياف منشأة يف أراضي دكلة مستقلة تسرم فيها اتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى ك اؼبرضى بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف  -1    

ل العناصر األخرل أف تكوف اعبمعية الوطنية الوحيدة للصليب األضبر أك اؽببلؿ األضبر يف ىذه الدكلة ك أف يديرىا جهاز مركزم لو كحدة صبلحية سبثيلها لد -2    
. للحركة 

ىا صبعية إغاثة طوعية، معاكنة للسلطات العامة يف أف تعًتؼ هبا حكومة بلدىا الشرعية حسب األصوؿ على أساس اتفاقيات جنيف ك التشريع الوطٍت باعتبار -3    
. اجملاؿ اإلنسآف

. أف تتمتع بوضع مستقل يتيح ؽبا فبارسة نشاطها كفقا للمبادئ األساسية للحركة  -4    
. أف تستخدـ اسم ك شارة الصليب األضبر أك اؽببلؿ األضبر كفقا التفاقيات جنيف -5    
. ا بأداء اؼبهاـ احملددة يف نظامها األساسي ، دبا يف ذلك االستعداد يف كقت السلم للمهاـ اليت تقع عليها يف حالة النزاع اؼبسلحأف يكوف ؽبا تنظيم يسمح لو -6    
. أف تغطي بأنشطتها أراضي الدكلة بأكملها -7    
. الرأم السياسيأف تستقطب متطوعيها ك موظفيها دكف سبيز بسبب العرؽ أك اعبنس أك الطبقة أك الدين أك  -8    
. أف تلتـز هبذا النظاـ األساسي ك تشارؾ يف التضامن الذم يوحد عناصر اغبركة ك تتعاكف مع ىذه العناصر  -9    
أف ربًـت اؼببادئ األساسية للحركة ك تسًتشد يف عملها دببادئ  -10    
 25اتفاقية جنيف األربع اؼبواد  125ك اتفاقية جنيف الثالثة اؼبادة 41،  25،  24ية اؼبواد ك اتفاقية جنيف الثاف 44، 28،  26أنظر اتفاقية جنيف األكُف يف اؼبواد  - 15
.  5، 4ك الربتوكوؿ األكؿ اؼبواد  124،  63،  30، 

،  2009غباج ػبضر، باتنة ، أنظر ، لعور حساف ضبزة ، نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، كلية اغبقوؽ ، جامعة ا - 16
.   143.ص
؛ أنظر ، ؿبمد طراكنة ، التجربة 26.أحسن كماؿ ، آليات تنفيد القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، اؼبرجع السابق ، ص - 17

. ، ص 2009،  12ظمة العفو الدكلية اؼبكتب اإلقليمي للشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا ، العدد األردنية يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ، ؾبلة موارد ،ؾبلة تصدر عن من
31 .
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اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني : الثاني مطلبال

ىذه اللجاف تعترب آلية مهمة يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف على اؼبستول الداخلي لكل دكلة ك رغم أنو غَت إلزامية 
ئها إال أف ىناؾ من الدكؿ من قامت بوضعها لنشر ك تدعيم القانوف الدكِف اإلنسآف كاليمن ك األردف للدكؿ يف إنشا

 2008.18جواف  4الصادر بتاريخ  163-08، ك كذلك اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 

الوزارات ك طبس ىيئات فبثل ؼبختلف  19ك يًتأس ىذه اللجنة يف اعبزائر كزير العدؿ حافظ األختاـ ، ك تتكوف من 
، ك ىي اؽببلؿ األضبر اعبزائرم ك الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية ك اللجنة االستشارية 19معنية بالقانوف الدكِف اإلنسآف

:  163-08من اؼبرسـو  3لًتقية حقوؽ اإلنساف ، ك من مهاـ ىذه اللجنة حسب اؼبادة 

كلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنسآف  اقًتاح اؼبصادقة على االتفاقيات ك اؼبعاىدات الد -

تنظيم لقاءات ك منتديات ك ندكات ذات الصلة هبذا القانوف  -

اقًتاح التدابَت البلزمة لتكييف القانوف الوطٍت مع قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف   -

ا القياـ بكل الدراسات ك إجراء كل عمليات التقييم ك التدقيق الضركرية ألداء مهامو -

ترقية التعاكف ك تبادؿ اػبربات مع اؼبنظمات اإلقليمية ك الدكلية العاملة يف ىذا اجملاؿ  -

.  20تبادؿ اؼبعلومات حوؿ القانوف الدكِف اإلنسآف مع اللجاف الوطنية لبلداف أخرل -

ألضبر اؼبنعقد بتاريخ للصليب ا 24ك يعود أصل كجود ىذه اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف إُف اؼبؤسبر الدكِف 
دبدينة مانيبل ك الذم مت فيو دعوة اعبمعيات الوطنية ك ربميلها مسؤكلية تقدٔف اؼبساعدات غبكومات بلداهنا  1981

 25من أجل إنشاء ىذه اللجاف ك أعيد التأكيد على ضركرة إنشائها يف القرار اػبامس الصادر عن اؼبؤسبر الدكِف 
  1986.21 للصليب األضبر اؼبنعقد يف سنة

                                                           
. 29، اعبريدة الرظبية ، العدد  2008جواف  4اؼبوافق لػ  1429صبادل األكُف  29، اؼبؤرخ يف  163 -08أنظر ، اؼبرسـو الرئاسي ، رقم  - 18
  arabic.mjustice.dz /p=dpresse :461: أنظر ، موقع كزارة العدؿ - 19
. 28.أحسن كماؿ ، آليات تنفيد القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ، اؼبرجع السابق ، ص - 20
.  26.ر ، اؼبرجع السابق ، صأحسن كماؿ ، آليات تنفيد القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاص - 21
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: اػباسبة

نتيجة القصور الدكِف يف اغبد من انتهاكات القانوف الدكِف اإلنسآف ظهرت ىيئات إنسانية تعمل على معاعبة نتائج 
ىذه االنتهاكات على اؼبستول اؼبيدآف غَت أهنا اكتشفت أف األمر ال يكتفي دبعاعبة النتائج ك إمبا هبب الوقاية منها 

الدكِف اإلنسآف ك بالفعل كاف ؽبا دكر كبَت يف نشر ىذا القانوف غَت أف جهودىا يف ىذا اجملاؿ كذلك بنشر القانوف 
. لن تكوف ؽبا قيمة إذا ما رفضت الدكؿ التعاكف معها 

ك التدريبات  تفنشر القانوف الدكِف اإلنسآف ليس باألمر اؽبُت ك وبتاج لدعم ماِف كبَت للقياـ باؼبؤسبرات كاؼبنشورا
إدارم ؿبكم لسد ثغرة اعبهل هبذا القانوف، فصحيح أف اؽبيئات اإلنسانية لعبت دكر كبَت على اؼبستول كتنظيم 

اؼبيدآف يف اغبركب ك الكوارث الطبيعية للتخفيف من معاناة اؼبتضررين غَت أهنا ال زالت قاصرة نوعا ما عن نشر 
.  لية ال يتم خرقها مهما كانت الظركؼالقانوف الدكِف اإلنسآف الذم هبب أف يصبح عادة اجتماعية ك دك

 

 :قائمة المراجع

 الكتب: أوال

سعد اهلل عمر ، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف ، الطبعة األكُف ، اؼبكتبة القانونية ، دار الغرب اإلسبلمي،  -1 
ك القانوف الدكِف غبقوؽ ؿبمد نور فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف اإلنسآف .44 -43. ، ص 1997لبناف ، 

  .اإلنساف 

 . 2000، القاىرة ، مفيد شهاب ، دراسات القانوف الدكِف اإلنسآف ، الطبعة األكُف ، دار اؼبستقبل -2

 الرسائل و المذكرات: ثانيا

: الرسائل -1
ين دكتوراه ، جامعة ع رقية عواشرية ، ضباية اؼبدنُت ك األعياف اؼبدنُت يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ، رسالة -1

 . 2011مشس ، القاىرة ، 
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فليج غزالف ، اؼبركز القانوٓف لؤلفراد أثناء البلسلم يف القانوف الدكِف ، رسالة دكتوراه يف القانوف العاـ ، كلية  -2
 . 2014 -2013، تلمساف ،  اغبقوؽ ك العلـو السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد

: المذكرات -2
ليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر، مذكرة أحسن كماؿ، آ -1

 . 2011معمرم ، تيزم كزك ،  ماجستَت يف قانوف التعاكف الدكِف ، كلية اغبقوؽ ، جامعة مولود
يف القانوف اعبنائي الدكِف، صباؿ ركاب ، الوضع القانوٓف للمقاتل يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، مذكرة ماجستَت  -2

 . 2006د دحلب ، البليدة ، كلية اغبقوؽ ، جامعة سع
عليوه سليم، ضباية األطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية ، ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنسآف، كلية اغبقوؽ  -3

 . 2010غباج ػبضر ، باتنة ، ، جامعة ا
الدكِف اإلنسآف ، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، كلية اغبقوؽ، لعور حساف ضبزة ، نشر القانوف  -4

   . 2009عة اغباج ػبضر، باتنة ، جاـ
المجالت و التقارير : ثالثا

، منشورات تصدر " معا من أجل نشر القانوف الدكِف اإلنسآف " اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك اعبامعات  -1
 . 2009ر ، الطبعة األكُف ، صليب األحمعن اللجنة الدكلية لل

 ، ؾبلة تصدر عن الصليب األضبر الدكِف 32ؾبلة اإلنسآف ، العدد  -2
 ؿبمد طراكنة ، التجربة األردنية يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ، ؾبلة موارد ،ؾبلة تصدر عن منظمة العفو -3

 . 2009،  12، العدد  ريقياالدكلية اؼبكتب اإلقليمي للشرؽ األكسط ك مشاؿ إؼ
 . 2011 -2010التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف على الصعيد العريب ،  -4

مواقع األنترنت : رابعا
-www.arabrcr.org/ Interrational-red  :اؼبوقع األضبر، الصليب ك األضبر للهبلؿ العربية اؼبنظمة موقع -1

cross/Principies.aspx 
  arabic.mjustice.dz /p=dpresse :461: العدؿ كزارة موقع -2

 :القوانين: خامسا
، اعبريدة  2008جواف  4اؼبوافق لػ  1429صبادل األكُف  29، اؼبؤرخ يف  163 -08اؼبرسـو الرئاسي ، رقم  -1

. 29الرظبية ، العدد 
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الدولي اإلنساني في زمن السلم دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون 

 كلية الحقوق جامعة المسيلةشتوح األستاذ رياض 

 

 

: مقدمة

من اؼبعلـو أف القانوف الدكِف اإلنسآف يُعآف من إشكاليات عدة على الصعيدين الدكِف كالداخلي من أجل نشره على 
قوة القانوف كقانوف القوة،كالذم يرجع بالدرجة الصراع الدائم بُت  نطاؽ كاسع، فالعوائق الدكلية منها على سبيل اؼبثاؿ

األكُف إُف تقاطع السياسة مع القانوف ،كالذم يؤدم بدكره إُف ازدكاج اؼبعايَت كانتهاج االنتقائية يف تطبيق قواعده 
القانونية على النزاعات كالقضايا حسب اؼبصاٌف،أما على الصعيد الداخلي أك الوطٍت فإف التحديات اليت يواجهها 
القانوف الدكِف اإلنسآف يف أغلب الدكؿ كاجملتمعات تتعلق أساسا بالتعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو يف ـبتلف 

. األطوار التعليمية اؼبدنية منها كالعسكرية،كتنفيذه على الصعيد الداخلي لكل دكلة على حدل

تطلب من باب أكُف التعريف بو كىذا ما هبعل كعليو فإف احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كالتقّيد بأحكامو،م
نشره يف األكساط اؼبدنية كالعسكرية ؿبليا كدكليا وبظى بأنبية قصول يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف،كونو ذا طابع 

، كيستهدؼ النشر يف اؼبرحلة األكُف تفادم نشوب النزاع اؼبسلح، أك على "الوقاية خَت عبلج " كقائي من منطلق أف
قل تنفيذ االلتزامات فيما تعلق بأنسنة اغبرب كاغبماية القانونية اؼبكفولة لؤلشخاص كاألعياف، كىي مهمة يقع على األ

عاتق اجملتمع الدكِف بكل أشخاصو،من دكؿ كمؤسسات، كتبقى اؼبؤسسات الدكلية من أىم الفاعلُت يف نشر القانوف 
لقانوف الدكِف اإلنسآف ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر،ىذه الدكِف اإلنسآف كاليت من أبرزىا معهد ساف ريبوف ؿ

األخَتة اليت تبقى أكرب مؤسسة ريادية نظرا ؼبا تقـو بأدكار جبارة يف اجملاؿ اإلنسآف سواء خبلؿ نشوب النزاع اؼبسلح 
انوف الدكِف اإلنسآف من تقدٔف للخدمات كاإلغاثة كاؼبساعدة لضحايا النزاعات اؼبسلحة،أك فيما تعلق بنشر قواعد الق

كمبادئو كأىدافو خبلؿ زمن السلم،كالذم ال يقل أنبية عن تقدٔف اؼبساعدات اإلنسانية اؼبختلفة أثناء نشوب النزاعات 
اؼبسلحة اغبركب،كونو يهدؼ للتقليل من كيبلهتا من جهة كيوضح حقوؽ ضحايا النزاعات اؼبسلحة كيساىم يف 
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إليو من خبلؿ التعريف باللجنة الدكلية للصليب األضبر مث دكرىا يف نشر صوهنا من جهة أخرل،كىو ما سأتطرؽ 
: القانوف الدكِف اإلنسآف كأىم كسائلها يف ذلك، كىذا من خبلؿ اػبطة التالية

مفهوم اللجنة الدولية للصليب األحمر  :المبحث األول 

اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوليها اإلضافيُت تقدٔف اللجنة الدكلية للصليب األضبر منظمة ؿبايدة أسند إليها دبوجب 
 .اؼبساعدات اإلنسانية لضحايا النزاعات اؼبسلحة كعدة أنشطة ذات طابع إنسآف

ونشأتها  تعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر:المطلب األول

غَت حكومية عاؼبية منظمة ىي إنسانية،كقانونا مؤسسة ىيC.I.C.Rاللجنة الدكلية للصليب األضبر :تعريفها
 كتتمثل .كمستقلة متحيزة،ؿبايدة غَت منظمة كىي،(22)،كىي اعبهاز اؼبنشئ للصليب األضبر 1863تأسست عاـ 

 (23).كتقدٔف اؼبساعدة ؽبم األخرل العنف كأعماؿ اغبركب ضحايا ككرامة أركاح ضباية يف اػباصة انيةساإلف مهمتها
: نشأتها

الدكلية للصليب األضبر إُف السويسرم جوف ىنرم دكناف،الذم حضر معركة سولفَتينو يعود الفضل يف تأسيس اللجنة 
آالؼ من العسكريُت تركوا  09ككاف فبا شهده دكناف ،(24)1859يف إيطاليا بُت اعبيش الفرنسي كالنمساكم عاـ 

استطاع ىنرم دكناف أف ينظم فاتضح لو أف العناية الطبية غَت كافية، كدببادرة منو كبإمكانات غَت كافية،  دكف عناية،
 (25).مع بعض اؼبدنيُت طريقة بدائية ؼبعاعبة بعض اعبرحى الذين كانوا يئنوف من األَف

 حد على الببلد غَتىا من كيف سويسرا يف العاـ الرأم يف أثره 1862 عاـ نشره الذم "سولفَتينو تذكار" لكتابو ككاف
 (26):بػ خبللو من نادل سواء،حيث

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

                                                           
 104،ص2004وبياكم نورة بن علي،ضباية حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكِف كالقانوف الداخلي،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر،  

 www.redcross.org.auموقع   3دليل الربؼبانيُت إُف اغبركة الدكلية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر،من منشورات الصليب األضبر األسًتاِف ،ص  

 47.ص،2010اغباج ػبضر باتنة، ماجستَت جامعة دكر اللجنة الدكلية يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف،رسالة،إنصاؼ بن عمراف  

 .8،ص2005سولفَتينو،القاىرة بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر،الطبعة اػبامسة، دكناف،تذكار ىنرم  
  17،ص 2007األكُف، الطبعة .القانونية  لئلصدارات القومي الوطنية،اؼبركز بالتشريعات كعبلقتو الدكِف القانوف اللمساكم،مبادئ أشرؼ/د  
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 العسكرية القانونية للمستشفيات اغبماية كمقدس،يؤمن اتفاقي مبدأ على الدكؿ تصادؽ أف أخرل جهة كمن -2
 .الطبية اػبدمات كأفراد

صبعية النفع العاـ يف جنيف جوستاؼ موانييو الذم دعا صبعيتو  ككاف من بُت قراء كتاب تذكار سولفارينو رئيس
أشخاص كبدأت اجتماعاهتا يف  05لدراسة مقًتحات ىنرم دكناف لتجسيدىا،فشكلت اعبمعية عبنة من 

اسم اللجنة الدكلية  1875كاعتربت اعبهاز اؼبؤسس للصليب األضبر، كأخذت اللجنة  منذ عاـ  17/02/1867
 (27).للصليب األضبر
: أىداف اللجنة

: فإف أىدافها تتمثل يف(28)الدكلية للصليب األضبر حسب النظاـ األساسي للجنة
 كاغبياد، كاالستقبلؿ،كاػبدمة التحيز  اإلنسانية،كعدـ ىي اليت للحركة األساسية اؼببادئ كنشر دعم على العمل -

. التطوعية،كالوحدة،كالعاؼبية
 اإلنسآف الدكِف للقانوف التطبيق األمُت أجل من جنيف،كالعمل اتفاقيات دبوجب إليها اؼبوكلة باؼبهاـ االضطبلع -

 .للقانوف انتهاكات كقوع عن بأم شكاكل اؼبسلحة،كاإلؼباـ النزاعات يف التطبيق الواجب
 النزاعات يف اػبصوص على كجو اإلنسآف بعملها تقـو ؿبايدة مؤسسة بوصفها – األكقات صبيع يف السعي -

 العسكريُت الضحايا إُف كاؼبساعدة اغبماية ضماف إُف – الصراع الداخلي حاالت كيف الدكلية كغَت الدكلية اؼبسلحة
 .اؼبباشرة عواقبها كضحايا لتلك األعماؿ كاؼبدنيُت

  .جنيف يف اتفاقيات عليو منصوص ىو كما اؼبفقودين عن للبحث اؼبركزية الوكالة عمل سَت ضماف -
 مع بالتعاكف الطبية،كذلك اؼبعدات توفَت كيف الطيب اجملاؿ يف العاملُت تدريب يف اؼبسلحة للنزاعات ربسبان  اؼبسانبة -

 .اؼبختصة السلطات كسائر العسكرية كاؼبدنية الطبية كالوحدات الوطنية اعبمعيات
 تطوير أم يف النزاعات اؼبسلحة،كإعداد التطبيق الواجب اإلنسآف الدكِف بالقانوف كالفهم اؼبعرفة نشر على العمل -
 .لو

 .الدكِف كاؽببلؿ األضبر اؼبؤسبر األضبر للصليب الدكِف اؼبؤسبر دبوجب ؽبا عهد اليت باؼبهاـ القياـ -
 كمستقلة ؿبايدة نطاؽ دكرىا كمؤسسة يف تأيت إنسانية مبادرة بأم تقـو أف األضبر للصليب الدكلية للجنة هبوز -

 .مثلها من منظمو عناية تتطلب قضية أم تدرس ككوسيط،كأف
 

                                                           
27Alejandro loriteescorihuela, le comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui 
generis?remarques sur la personnalité juridique internationale du CICR,RGDIP tome 105/2001/3 p583 

 .1998يوليو /سبوز 20دخل حيز النفاذ يف 1973يونيو /حزيراف 21، كحل ؿبل النظاـ األساسي الصادر يف 1998يونيو /حزيراف 24صدر يف  2
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المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر :المطلب الثاني

كما يليها من مواد  60تتمتع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالشخصية االعتبارية كذلك بوصفها صبعية تنظمها اؼبادة 
 (29).من القانوف اؼبدٓف السويسرم

كىو اغبكومية، الدكلية كضع اؼبنظمات األضبر،يشبو للصليب الدكلية اللجنة بو تتميز الذم القانوٓف الوضع كصف إف
 :ما يبكن استقراءه من خبلؿ العناصر التالية

 دبركز تتمتع األمم اؼبتحدة ،حيث منظمة مع عبلقاهتا يف بو معًتؼ الدكلية للجنة الدكِف القانوٓف الوضع أف-1
 تلتقي الدكلية اللجنة بعثة أف إُف ،إضافة1990أكتوبر 16اؼبعتمد يف  45/16القرار اعبمعية العامة رقم كفق اؼبراقب،

 .بأكملو األمن ؾبلس مع سنويا اللجنة رئيس كيلتقي األمن رئيس ؾبلس مع شهر كل نيويورؾ يف
 تستثٍت اليت الدكلية اعبنائية كأدلة احملكمة إجراءات قواعد يف ضمنيا بو معًتؼ الدكلية للجنة الدكِف القانوٓف الوضع-2

 .اإلنسآف الدكِف القانوف دبوجب ؽبا اؼبمنوحة للوالية الدكلية نظرا بالشهادة اإلدالء من الدكلية اللجنة
 الدكلية اعبنائية للمحكمة احملاكمة التابعة غرفة قرار يف صراحة بو معًتؼ الدكلية للجنة القانوٓف الوضع أف كما-3

 .(30)ليوغسبلفيا
 اتفاقيات كلةد48مع اللجنة كقعت1993 عاـ معها،ففي الدكؿ تعامل خبلؿ من أيضا االعًتاؼ ىذا يظهر-4

 للدكؿ الذم الداخلي النظاـ يف القانونية بالشخصية األضبر للصليب الدكلية للجنة تعًتؼ االتفاقيات مقر،ىذه
 ىايف يوجد اليت الدكلة إقليم على كحصانتها كالعقارات اؼبنقوالت سبلك التقاضي،حق اتفاقيات،حق بإبراـ ؽبا يسمح
 (31).مقرىا

 اغبكومية للمنظمات سول عادة سبنح ال كحصانات بامتيازات األضبر للصليب الدكلية اللجنة تتمتع -5
 (32).كالقضائية اإلدارية للمبلحقة التعرض من اللجنة ربمي القضائية،اليت اغبصانة اغبصانات ىذه الدكلية،كتشمل

الدكلية للصليب األضبر ال يزاؿ غامضا كحباجة إُف إعادة النظر يف إال أف ىناؾ من يرل بأف الوضع القانوٓف للجنة 
غابور ركنا العاملة يف الوحدة القانونية للجنة  نظامها األساسي، حىت يتضح مركزىا القانوٓف ؿبليا كدكليا،كتذىب

يَت القانونية الدكلية للصليب األضبر إُف إعطائها كضعا خاصا قد يرقى إُف مصاؼ اؼبنظمات اغبكومية، لكن اؼبعا

                                                           
 من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر 02اؼبادة  
 يف مطلق حبق األضبر للصليب الدكلية اللجنة تتمتع الدكِف العريف القانوف على بناء ف،أنومكآخر سيميتش ضد العاـ اؼبدعي قضية يف 1999 جويلية 27 بتاريخ قرار  

 .الدكِف القانوف يف خاص ككضع دكلية قانونية شخصية ؽبا األضبر للصليب الدكلية أف اللجنة إُف القرار معلوماهتا،كانتهى بسرية االحتفاظ
 .30،ص2011منَت خوٓف،دكر اؼبنظمات غَت اغبكومية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف،رسالة ماجستَت،كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر،  
 . 97،ص 2009كالتوزيع،اعبزائر، كالنشر للطباعة ىومة كالتطور، دار النظرية بُت يةاغبكـو غَت الدكلية اؼبنظمات اهلل سعد عمر  
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للمنظمات الدكلية غَت متوفرة لدل اللجنة الدكلية كوهنا َف تنشأ باتفاقية دكلية كىي ؿبكومة بالقانوف اؼبدٓف 
 (33).السويسرم،لذا ال بد من توضيح كضعها القانوٓف بدقة

أجهزة اللجنة الدولية للصليب األحمر : المطلب الثالث

 .اعبمعية،ؾبلس اعبمعية،الرئاسة،اإلدارة،مراقبة الشؤكف اإلدارية:تتكوف ىيئات اللجنة الدكلية من

كىي سبارس الرقابة العليا علي اؼبؤسسة، كتعتمد تعاليمها كأىدافها العامة . ىي اؽبيئة العليا للجنة الدكلية:الجمعية. 1

معية من أعضاء اللجنة كميزانيتها كحساباهتا، كتفوض بعض اختصاصاهتا جمللس اعبمعية،ك تتكوف اًف كإسًتاتيجيتها

 (34).الدكلية كىي ذات طابع صباعي، كرئيسها كنائباه ىم رئيس كنائبا رئيس اللجنة الدكلية

كىو يعد أنشطة اعبمعية، كيبت يف . ك ىو جهاز اعبمعية الذم يتصرؼ دبوجب تفويض منها: مجلس الجمعية
معية اليت يقدـ ؽبا تقارير بانتظاـ،ك يضم ؾبلس اؼبسائل اليت تدخل ضمن اختصاصاتو، كيكفل الصلة بُت اإلدارة كاًف
 (35).اعبمعية طبسة أعضاء تنتخبهم اعبمعية،كيًتأسو رئيس اللجنة الدكلية

حيث يتكفل رئيس اللجنة الدكلية باؼبسؤكلية األكِف للعبلقات اػبارجية للمؤسسة،ك يكفل رئيس اللجنة  : الرئاسة

كيعاكنو يف تأدية . الدكلية كذلك اغبفاظ علي اختصاصات اعبمعية كؾبلس إدارة اعبمعية بصفتو، رئيسا لكلتا اؽبيئتُت

 (36).كظائفو نائب دائم كنائب غَت دائم

التنفيذية للجنة الدكلية، اؼبسؤكلة عن تطبيق كضماف تطبيق األىداؼ العامة كإسًتاتيجية اؼبؤسسة ىي اؽبيئة :اإلدارة 

كاإلدارة مسؤكلة أيضا عن حسن سَت العمل كفعالية أداء صبيع معاكٓف . احملددة من قبل اعبمعية أك ؾبلس اعبمعية

                                                           
،ص 2011تيزم كزك،اعبزائر،أحسن كماؿ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر،رسالة ماجستَت،جامعة مولود معمرم   

55. 
 .األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبرمن النظاـ  09اؼبادة   
 .من النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر 10اؼبادة   
 .من نفس النظاـ 11اؼبادة   
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ة، الذين تعينهم اعبمعية،ك يًتأس اإلدارة اؼبدير اللجنة الدكلية،ك تتكوف اإلدارة من اؼبدير العاـ كاؼبديرين الثبلث

 (37).العاـ

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

إف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف كالتقيد بأحكامو يتطلب أكال كقبل كل شيء ،التعريف بو كالتدرب عليو ،كىذا ما 
 (38).النشر وبظى بأنبية قصول يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآفهبعل 

 بدكر تقـو اإلنسآف،حيث الدكِف القانوف بتطور كثيقا ارتباطا ،ارتبطتانشأتو منذ األضبر للصليب الدكلية فاللجنة
. السلم كحىت يف زمنالدكلية، كغَت الدكلية اؼبسلحة النزاعات قواعده يف كتنفيذ احًتاـ ضماف ؾباؿ يف كبَت

: المقصود بالنشر
َف تشر اتفاقيات  القانوف الدكِف اإلنسآف إُف اؼبقصود بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف لكنها كانت تؤكد كتشدد 

لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف عليو، كبقيت عملية النشر ببل مفهـو كال تعريف إُف غاية انعقاد اؼبؤسبر الدبلوماسي 
، 1977ك 1974دكرات يف مدينة جنيف ما بُت عاـ  04ؽ يف النزاعات اؼبسلحة الذم عقد على اإلنسآف اؼبطب

ىو أسلوب أك تدبَت "كالذم أصدر سلسلة قرارات أشارت يف إحداىا إُف مدلوؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف بقوؽبا
 (39)."شاعة ركح السبلـ بُت الشعوبمن التدابَت الوطنية اليت تساىم يف الًتكيج لنشر اؼبثل اإلنسانية العليا كإ

النشر يعٍت يف قانوف النزاعات اؼبسلحة التزاـ الدكؿ بتعريف قواهتا اؼبسلحة كالسكاف اؼبدنيُت "كعرفو شريف عتلم
دببادئ القانوف كذلك من خبلؿ تدريسها ؽبم ضمن برامج التدريب العسكرم كتشجيع السكاف اؼبدنيُت على 

 (40)"دراستها
التزاـ قانوٓف اتفاقي يسعى إُف احًتاـ ىذا القانوف كالوصوؿ إُف الضحايا الذين "بأنو رقية عواشرية الدكتورةكعرفتو 

سات سوبميهم،كيوجو إُف األكساط اؼبعنية بتطبيقو،كيسهر على إقباح ىذه العملية باإلضافة إُف الدكؿ األطراؼ مؤ
 (41).الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبرإنسانية كاللجنة الدكلية للصليب األضبر كاعبمعيات 

                                                           
 .من نفس النظاـ 12اؼبادة   
 .485،ص 1999نوفمرب  16-14مند ؿبمد يوسف علواف،نشر القانوف الدكِف اإلنسآف،كرقة عمل مقدمة إُف اؼبؤسبر اإلقليمي العريب اؼبنعقد بالقاىرة .أ  
دكرات يف مدينة جنيف ما بُت عاـ  04لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة الذم عقد على الدبلوماسي  منبثق عن اؼبؤسبر  21القرار   

 .1977ك 1974
 ،1992الثالث،اجمللة الدكلية للصليب األضبر،إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر،جنيف  شريف عتلم القانوف الدكِف اإلنسآف،دليل لؤلكساط األكاديبية،الكتاب  
 .269ص
 345،ص 2001دكتوراه،كلية اغبقوؽ جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر،  رقية عواشرية، ضباية اؼبدنيُت كاألعياف اؼبدنية يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية،أطركحة  
 .346ك
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ىو كضع يسود فيو األمن كالسبلـ كالسكينة، كىو أيضا عامل مهم لتقدـ الشعوب،كىو نقيض : المقصود بالسلم
 اغبرب

كتكمن أنبية النشر يف زمن السلك كونو يساىم يف التعريف حبقوؽ ضحايا النزاعات اؼبسلحة كالفئات كاألعياف 
 .قواعده كبالتاِف التقليل قدر اإلمكاف من ضحايا ككيبلت النزاعات اؼبسلحةاحملمية دبوجب 
بالنشر وفقا لنظامها األساسي اللجنة  أساس التزام: المطلب األول

 على األساسي النظاـ يضع الدكِف اإلنسآف،إذ القانوف نشر يف أساسيا دكرا تلعب األضبر للصليب الدكلية اللجنة إف
 القانوف كنشر تفهم على كالعمل للحركة األساسية كنشر اؼببادئ صوف مهمة األضبر للصليب الدكلية اللجنة عاتق

 األضبر كاؽببلؿ األضبر الصليب صبعيات لرابطة األساسي النظاـ كضع .اؼبنازعات اؼبسلحة يف اؼبطبق اإلنسآف الدكِف
 األساسية للصليب كاؼببادئ القانوف ىذا نشر يف األضبر للصليب الدكلية اللجنة مساعدة مهمة عاتق الرابطة على

. الوطنية اعبمعيات لدل األضبر

كرد يف النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر أف عليها العمل على فهم كنشر القانوف الدكِف اإلنسآف 
 (42).كإعداد أم تطوير لو، الواجب التطبيق يف النزاعات اؼبسلحة

كما أشَت إُف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف من قبل اللجنة يف نظامها األساسي فيما تعلق بتعاكهنا مع اعبمعيات 
تقيم اللجنة الدكلية عبلقات كثيقة مع اعبمعيات "  من نظامها األساسي على 04/02الوطنية،إذ نصت اؼبادة 

، اؼبشًتؾ مثل اإلعداد للعمل يف حاالت النزاع اؼبسلح يف الشؤكف ذات االىتماـ، باالتفاؽ معها، كتتعاكف. الوطنية
 ".كنشر اؼببادئ األساسية كالقانوف الدكِف اإلنسآف، كاحًتاـ اتفاقيات جنيف كتطويرىا كالتصديق عليها

المطلب الثاني أساس االلتزام بالنشر وفقا للمؤتمرات الدولية 

ف الدكِف اإلنسآف من توصيات اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر تلتـز اعبنة الدكلية للصليب األضبر بنشر قواعد القانو
اليت ما فتئت تدعو لنشر القانوف الدكِف اإلنسآف يف ـبتلف األكساط كلدل ـبتلف الفئات العمرية،كمن أىم تلك 

: اؼبؤسبرات

اتفاقية )اؼبعرفة بقواعد جنيفالذم دعا إُف ضركرة نشر  1869اؼبؤسبر الدكِف الثآف للصليب األضبر اؼبنعقد بربلُت عاـ 
. يف أكساط اعبنود( 1864عاـ 

                                                           
 .للجنة الدكلية للصليب األضبر من النظاـ األساسيز 4/1اؼبادة  
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،كالذم دعا اغبكومات كاعبمعيات الوطنية  1973اؼبؤسبر الدكِف الثآف كالعشرين اؼبنعقد بطهراف شهر نوفمرب من العاـ 
اد كافة الوسائل إُف بذؿ جهودىا من أجل التعريف باؼببادئ األساسية للصليب األضبر كالقانوف الدكِف اإلنسآف باعتم

اؼبتوفرة على أف يشمل النشر  صبيع فئات الشعب دبختلف مستوياتو،ككذلك األكساط العسكرية كاإلدارات اؼبدنية 
 (43).كساط الطبية كشبو الطبية كغَتىمكاعبامعات كاؼبدارس العليا كاأل

يات الوطنية للصليب كاؽببلؿ األضبرين اؼبؤسبر الدكِف الثالث كالعشرين اؼبنعقد دبدينة بوخاريست الذم دعا صبيع اعبمع
بالتعاكف مع حكومات بلداهنا من أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كمبادئو على أكسع نطاؽ فبكن بُت صبيع 

. السكاف خاصة منهم الشباب

، كاؼبتعلق بنشر 1974/1977اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة 
. قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة

بالعاصمة الفلبينية مانيبل  دعا كافة حكومات  1981اؼبؤسبر الدكِف الرابع كالعشرين للصليب األضبر اؼبنعقد عاـ 
أف تكفل تطبيق االلتزاـ بنشر ب 1977الدكؿ األطراؼ اؼبتعاقدة يف اتفاقيات جنيف كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ 

اؼبدارس،اػبدمات الطبية كاعبمهور  اعبامعية،يف القانوف الدكِف اإلنسآف يف أكساط القوات اؼبسلحة، الوزارات،األكساط
. العاـ

الذم أكد يف قراراتو على صبيع  الدكؿ  1993اؼبؤسبر الدكِف اؼبتعلق حبماية ضحايا اغبرب اؼبنعقد جبنيف عاـ 
االتفاقيات أف تعمل كبشكل آِف على نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ،من خبلؿ تدريسو للسكاف  األطراؼ يف

اؼبدنيُت كاإلدارات العمومية اؼبسؤكلة عن تطبيقو، كالقياـ بعمليات ربسيسية خبطورة النزاعات اؼبسلحة كذلك باالعتماد 
العسكرية،كإدراج أحكامو ضمن الدالئل كالقوانُت  على كسائل اإلعبلـ ،على أف تشمل ىذه األنشطة كذلك القوات

 (44).اػباصة هبا
 أساس االلتزام بالنشر وفقا لالتفاقيات الدولية: الثالثالمطلب 

 اإلنسآف الدكِف بالقانوف كاعبهل أكدت العديد على االتفاقيات الدكلية على ضركرة نشر القانوف الدكِف اإلنسآف
 أكرب القانوف ؽبذا االنتهاكات األخرل،ألف القانوف بفركع اعبهل من اػبطورة من أكرب درجة على ىو مراعاتو كعدـ

                                                           
  "رٕف١ز ٚٔشش ارفبل١بد خ١ٕف" إٌّجثك ػٓ اٌّؤرّش رحذ ػٕٛاْ   ٚ٘ٛ ِب رضّٕٗ اٌمشاس سلُ    

44SCHINDLER Dietrich, TOMAN  Jiri, Droit des conflits armés , CICR , Genève , 1996, pp 898,899 
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 العلم حالة يف تفاديها يبكن كاف كخسائر إنسانية معاناة إُف تؤدم آخر،ألهنا قانوف أم انتهاكات من فداحة
:  أشارت إليو عدة اتفاقيات دكلية نذكر منها ما التنفيذ،كىذا موضع ككضعو وبظرىا الذم بالقانوف

اؼبتعلقة بقوانُت كأعراؼ اغبرب الربية كاليت كرد يف مادهتا األكُف أنو هبب على الدكؿ  1899اتفاقية الىام الثانية لعاـ 
هبذه اؼبتعاقدة أف تصدر تعليمات عبيوشها يف اؼبيداف تكوف متفقة مع الئحة قوانُت كأعراؼ اغبرب الربية اؼبلحقة 

اؼبتعلقة باحًتاـ قوانُت كأعراؼ اغبرب  1907كأشَت إُف النشر أيضا يف اتفاقية الىام الرابعة لعاـ ،(45).االتفاقية
 (46).الربية

،كاليت نصت على  1907اتفاقية الىام العاشرة اؼبتعلقة بتطبيق اتفاقيات جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعاـ 
لبحرية،كبشكل خاص اؼبوظفُت ا األطراؼ يف االتفاقية التدابَت البلزمة لتعليم قواهتاضركرة أف تتخذ صبيع الدكؿ 

 (47).احملميُت كنشر اؼبعرفة بأحكامها يف أكساط اؼبدنيُت
أف تلتـز الدكؿ اؼبتعلقة حبماية اؼبمتلكات الثقافية يف حالة النزاع اؼبسلح،كاليت أشارت إُف  1954اتفاقية الىام لعاـ 

ىذه االتفاقية كالئحتها التنفيذية يف زمٍت السلم كالنزاع اؼبسلح،كأف يشمل كبل من األكساط اؼبدنية بنشر أحكاـ 
 48).كالعسكرية، كاؼبوظفُت اؼبكلفُت حبماية اؼبمتلكات الثقافية

 كاألكامر كاللوائح االتفاقية إعبلف ضركرة اليت نصت على حبماية األسرل اؼبتعلقة 1949لعاـ الثالثة جنيف اتفاقية
 (49).إليها الرجوع األسرل عبميع يبكن أماكن يف باألسرل اؼبتعلقة

 السامية األطراؼ تتعهد أف اؼبشًتكة يف اتفاقيات جنيف األربع على 144ك 47،48،127كما نصت اؼبواد 
 اغبرب كقت يف كما السلم كقت يف .يف بلدانو فبكن نطاؽ أكسع على االتفاقية ىذه نص تنشر بأف " اؼبتعاقدة
 اليت اؼببادئ تصبح أمكن،حبيث إذا العسكرم،كاؼبدٓف التعليم برامج ضمن دراستها بإدراج خاصة بصفة كتتعهد

 (50).كالدينية الطبية اػبدمات اؼبسلحة،كأفراد اؼبقاتلة للقوات األخص كعلى.السكاف عبميع معركفة تتضمنها
 زمن يف بالقياـ اؼبتعاقدة األطراؼ تتعهد " أف على1977 لعاـ األكؿ اإلضايف الربتوكوؿ فـ83/01اؼبادة نصت كما

الربكتوكوؿ على أكسع نطاؽ فبكن يف ببلدىا كبإدراج دراستها  ىذا نصوص بنشر اؼبسلح النزاع أثناء كذا ك السلم
بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكرم، كتشجيع اؼبدنيُت على دراستها حىت تصبح ىذه اؼبواثيق معركفة للقوات 

 .اؼبسلحة ك للسكاف اؼبدنيُت

                                                           
 44ك 43،ص 1997،بَتكت،لبناف 1القانوف الدكِف اإلنسآف،دار الغرب اإلسبلمي، الطبعةعمر سعد اهلل، تطور تدكين   
 . 1907الىام الرابعة لعاـ  اؼبادة األكُف من اتفاقية  
 .1907من اتفاقية الىام العاشرة اػباصة بتطبيق اتفاقية جنيف على حالة اغبرب يف البحار لعاـ  20اؼبادة   
 1954لعاـ من اتفاقية الىام  25اؼبادة  
 اػباصة بأسرل اغبرب 1949لعاـ من اتفاقية جنيف الثالثة 40اؼبادة   
 نابلس، ماجستَت،جامعة النجاح الوطنية، قصي مصطفى عبد الكرٔف تيم، مدل فاعلية القانوف الدكِف اإلنسآف يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية،رسالة  

 .94،ص 2010فلسطُت،
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 النصوص كتلـز ( فبكن نطاؽ أكسع على الربتوكوؿ ىذا بنشر 1977 الثآف لعاـ الربتوكوؿ من09 اؼبادة تقضى كما
. اغبرب زمن كيف السلم زمن يف(بالنشر األطراؼ الدكؿ اؼبتقدمة

 ؾباؿ يف ازباذىا ينبغي اليت بالتدابَت يتعلق األطراؼ فيما الدكؿ هبا تتمتع اليت التقديرية السلطة على تؤكد أهنا كما
 ما الوطنية،كخاصة السيادة مع اإلنسآف الدكِف القانوف تعارض احتماؿ من لديها تتولد قد ـباكؼ أية كتبديد النشر
 (51).الدكلية غَت اؼبسلحة بالنزاعات اؼبتعلق الثآف الربتوكوؿ خبصوص يتعلق

اؼبلحق باتفاقيات جنيف األربع على كاجب التقيد بنشر قواعد القانوف الدكِف كما أكد الربكتوكوؿ اإلضايف الثالث 
 (52).اإلنسآف

أساليب اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر القانون الدولي اإلنساني : المبحث الثالث

اؼبدنية كالعسكرية على إف اعبنة الدكلية للصليب األضبر كقصد تعزيز نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف يف األكساط 
حد سواء انتهجت صبلة من األساليب كاألدكات اليت تساعدىا على ربقيق ىدفها، فهي تنسق مع الدكؿ فيما تعلق 

بسن قوانُت متبلئمة كأىداؼ القانوف الدكِف اإلنسآف،فضبل عن إعداد دكرات تدريبية كتكوينية لفائدة اؼبقاتلُت 
. ربقيق نفس اؽبدؼ بالتنسيق مع اؼبنظمات الوطنية على الصعيد الداخلي النظاميُت،كما أهنا تقـو يف سبيل

المساعدة على بلورة تشريعات متالئمة مع القانون الدولي اإلنساني :المطلب األول

 السويسرية اغبكومة دبطالبة كاػباص1993 عاـ الصادر اغبرب ضحايا غبماية الدكِف للمؤسبر اػبتامي لئلعبلف تنفيذا
 يف البحث إُف اإلعبلف اؼبعنيُت،دعا اغبكوميُت اػبرباء من ربضره ؾبموعة للجميع مفتوح اجتماع عقد إُف الدعوة

 (53).قواعده كتطبيق اإلنسآف الدكِف للقانوف التاـ االحًتاـ على تشجع العملية اليت الوسائل
القانوف الدكِف اإلنسآف عن طريق تقـو اللجنة الدكلية  يف ؾباؿ مساعدة الدكؿ على بلورة تشريعات متبلئمة مع 

 .قسم اػبدمات االستشارية كالبعثات اإلقليمية: كسيلتُت نبا
: الخدمات االستشارية: الفرع األول

 اغبرب لضحايا اؼبؤسبر الدكِف إليو دعا األضبر،ما الصليب غبركة كالعشركف السادس الدكِف اؼبؤسبر اعتمد1995 عاـ يف
 (54).اإلنسآف الدكِف ؾباؿ القانوف يف االستشارية اػبدمات إنشاء اعتماد بشأف قرارا كأصدر

                                                           
 .95نفس اؼبرجع،ص  
 .2005/ 08/12 اؼبؤرخ يف من الربكتوكوؿ اإلضايف الثالث 07اؼبادة   
 .327  –323،ص 1993سنة 33األضبر،العدد للصليب الدكلية ،اجمللة ( 1993 سبتمرب 01 إُف أكت 30 من اغبرب ضحايا غبماية الدكِف للمؤسبر اػبتامي اإلعبلف  
 63 -61،ص 47 ، 1996 العدد األضبر .للصليب الدكلية األكؿ،اجمللة األضبر،القرار كاؽببلؿ األضبر للصليب كالعشركف السادس الدكِف اؼبؤسبر  
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األطراؼ عاـ  للدكؿ االستشارية للخدمات خاص قسم إنشاء إُف األضبر للصليب الدكلية اللجنة بادرت
 أحكامو نشر ككفالة الوطٍت الصعيد على اإلنسآف الدكِف القانوف تنفيذ تكفل اليت التشريعية اآلليات ،لتطوير1996
 .احًتامها كضماف

كاؽبدؼ من اػبدمات االستشارية ىو تشجيع عملية بدء التنفيذ على الصعيد الوطٍت،مع االرتقاء دبستواه،كمساعدة 
،كما (55)الدكؿ بوجو خاص على التزكد بأداة قانونية مطابقة ؼبتطلبات اؼبواثيق اإلنسانية ككفيلة بتسيَت تطبيقها الفعلي

اػبدمات العوف الفٍت سعيا إُف ربقيق ىذه األىداؼ،فتعمل اػبدمات االستشارية تقدـ اللجنة من خبلؿ ىذه 
بالتعاكف الوثيق مع اغبكومات مع مراعاة احتياجاهتا النوعية من جهة كنظمها السياسية كالقانونية من جهة 

نية تتبلءـ مع العاملُت اؼبؤىلُت،كىم أفراد يقوموف دبساعدة اغبكومات على كضع تشريعات كطكىي مهمة (56)أخرل
ىؤالء العاملُت تضعهم اغبكومة أك تنتقيهم اللجنة الدكلية للصليب األضبر،كاليت تعمل على  القانوف الدكِف اإلنسآف،

. تدريبهم

 (57):يف بشأهنا اػبدمات تتم اليت اؼبوضوعات اكبصرت كقد
 .اإلنسآف الدكِف القانوف ألحكاـ اعبسيمة االنتهاكات ذبـر اليت الوطنية التشريعات سن -
 .األضبر الصليب أك األضبر اؽببلؿ شارة حبماية اػباصة التشريعات سن-
 .اإلنسآف الدكِف القانوف أحكاـ نشر -
 .اإلنسآف الدكِف للقانوف كطنية عبنة تشكيل -

البعثات اإلقليمية :الثاني الفرع

 مفيد كيعاكنوىا كبو على اغبكومات مع يتعاكنوا أف الدكلية للصليب األضبر للجنة اإلقليميوف اؼبندكبوف يستطيع كما
 جنبا اؼبساندة ىذه الدكِف،كتسَت القانوف عليها يف اؼبنصوص بالتزاماهتا الضركرية،للوفاء كاإلدارية القانونية األعماؿ يف
 .كالعشرين السادس الدكِف اؼبؤسبر يف الدكلية اللجنة عنها اليت أعلنت االستشارية اػبدمات مع جنب إُف
 

 

                                                           
لببة من  ،تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف على األصعدة الوطنية،مقاؿ ضمن كتاب القانوف الدكِف اإلنسآف،دليل للتطبيق على الصعيد الوطٍت،إعداد شريف عتلم  

 .296،ص2006ليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة،اؼبتخصصُت كاػبرباء،إصدارات بعثة الص
 .نفس اؼبرجع كالصفحة  
 .92منَت خوٓف،مرجع سابق،ص   
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تنظيم برامج التكوين والتدريب :المطلب الثاني

أين تعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر الدكِف كل سنة على تنظيم عدة دكرات تدريبية كتكوينية ؼبختلف فئات 
اجملتمع، من العسكريُت إُف اؼبدنيُت كالدبلوماسيُت كاؼبوظفُت، فنظمت دكرات باؼبعاىد الدكلية مثل معهد ىنرم دكناف 

بإيطاليا،كما نظمت اللجة الدكلية للصليب دكرات تدريبية كتكوينية يف عدة دكؿ بالعاَف  بسويسرا كمعهد ساف ريبو
من خبلؿ عقد اللجنة اتفاقيات دكلية مع عدة دكؿ منها من أجل التعريف بالقانوف الدكِف اإلنسآف، كمن ذلك دكرة 

ـ دبدينة مصراتو، يف إطار االتفاقية اؼبوقعة بُت كزارة الدفاع 2013ديسمرب  3نوفمرب إُف  25من نظمتها اللجنة أياـ  
كاللجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ التدريب،كستتواصل دبختلف اؼبناطق كاؼبدف الليبية هبدؼ نشر ثقافة القانوف 

 داخل اؼبؤسسات الدكِف اإلنسآف كخلق كوادر من اؼبعلمُت لتدريسها كمنهج كمادة دراسية ؼبنتسيب اعبيش اللييب
 (58).العسكرية اؼبختلفة

نظمت اللجنة  2007اإلحصائيات اؼبرصودة يف ىذا الشأف،ففي السنوات القليلة اؼباضية كإُف غاية عاـمن خبلؿ ك
ألف من القوات العسكرية كقوات  20دكرة تدريبية  ككرشة عمل ،كقد حضر ىذه الدكرات ما يقارب  300أكثر من 

 05ضابطا عسكريا منحا دراسية من اللجنة للمشاركة يف  21بلدا،كما تلقى ما يزيد عن  120الشرطة يف أكثر من 
دكلة دعوة  53ضابطا رفيع اؼبستول  من  55دكرات عسكرية يف القانوف الدكِف اإلنسآف دبعهد ساف ريبو،كتلقى 

 (59).ؾباؿ ىذا القانوف غبضور ندكة عقدت يف جنيف،كغَتىا من الدكرات التدريبية كالتكوينية كالتدريبية يف

والمؤتمرات  عقد الملتقيات: المطلب الثالث

امت اللجنة بتقدٔف حلقات دراسية عديدة،منها تلك اليت نظمت للدبلوماسيُت يف مقر األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كاليت ؽ
ك تلك  ،1991، كيف مكتب األمم اؼبتحدة جبنيف عاـ  1983خصصت ؼبنظمة الدكؿ األمريكية يف كاشنطن عاـ 
 (60). 1994اػباصة دبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا يف 

                                                           
 .www.defense.gov.lyموقع كزارة الدفاع الليبية   
: الدكلية للصليب األضبر جنةؿمنشور على موقع اؿ 2007الدكِف اإلنسآف،كقائع كأرقاـ عاـ التقرير السنوم ألنشطة اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف  ؾباؿ نشر القانوف   

www.icrc.org. 

 .26،ص مرجع سابقأحسن كماؿ،  

http://www.defense.gov.ly/
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كما نظمت اللجنة يف أكاخر التسعينيات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيُت كاؼبوظفُت يف منظمة األمن كالتعاكف 
كاؼبنظمات ( الناتو)سياألكربية ،اإلرباد األكريب، كاإلرباد الربؼبآف الدكِف،كجامعة الدكؿ العربية كمنظمة اغبلف األطل

 ADC .(61)كصباعة إفريقيا اعبنوبية للتنمية ( إنكواس)الفرعية اإلقليمية مثل اعبماعة االقتصادية لبلداف غرب إفريقيا

كما أف للجنة الدكلية للصليب األضبر أساليب أخرل لنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف،فعلى سبيل اؼبثاؿ أصدرت 
،كذلك بغرض إعداد  1998األضبر برنامج استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنسآف يف أكاخر عاـ  اللجنة الدكلية للصليب

ىذا كنشَت )(62)سنة على نطاؽ العاَف كلو 18-13مواد تعليمية أساسية كي يستفيد منها الشباب من الفئة العمرية 
ٓف كاؼبتمثلة يف إصداراهتا من كتب إُف طريقة أخرل تعتمدىا اللجنة الدكلية يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسا

كؾببلت تعٌت بنشر كإظهار اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنسآف كالفئات احملمية دبوجبها ككل ما يتعلق بالنزاعات 
. اؼبسلحة

التنسيق مع لجان الصليب والهالل األحمرين الوطنية : المطلب الرابع

 مساعدة على األضبر،تعمل كاؽببلؿ األضبر للصليب اعبمعيات الوطنية مع األضبر،كبالتعاكف للصليب الدكلية اللجنة إف
اإلنسآف،كتذكَت  الدكِف القانوف صكوؾ نشر خبلؿ اإلنسآف،من الدكِف القانوف األمثل لقواعد التطبيق على الدكؿ

 .ؽبا اؼبشورة بالنشر،كتقدٔف اػباصة بواجباهتا الوطنية العامة السلطات
اللجاف حرصت اللجنة الدكلية للصليب األضبر  على توضيح الدكر اػباص للجمعيات كمن باب التنسيق مع ىذه 

كىو  1986الصادر عن اؼبؤسبر الدكِف اػبامس كالعشرين للصليب األضبر عاـ  05الوطنية الذم عهد بو ؽبا القرار رقم
ُف اعتماد التدابَت االنضماـ إُف مساعي اللجنة الدكلية للصليب األضبر لدل السلطات اغبكومية للتشجيع ع

 :64كيتمثل دكر اعبمعيات الوطنية يف،(63)التشريعية كالعملية البلزمة منذ كقت السلم
. تعيُت مسؤكؿ باعبمعية الوطنية عن ملف اؼبوضوع -
االتصاؿ باغبكومة إلنشاء اللجنة الوطنية بُت الوزارات كاعبمعية لدراسة ملف اؼبوضوع يف حالة عدـ كجود عبنة من  -

. القبيلىذا 
. تعيُت مراسل لدل مثل ىذه اللجنة -

                                                           
 .نفس اؼبرجع  كالصفحة  
 .105صمرجع سابق،إنصاؼ بن عمراف،62
القانوف الدكِف اإلنسآف،القانوف الدكِف اإلنسآف،دليل للتطبيق على اؼبستول دكر اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف تنفيذ ؿبمد ضبد العسبلي،  

 355ص، 2006الوطٍت،بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالقاىرة، الطبعة الثالثة
 . 356ك 355نفس اؼبرجع،ص  
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التحقق من أف اغبكومة تبلغ اللجنة الدكلية للصليب األضبر ككذلك الدكؿ األطراؼ بإنشاء مثل ىذه اللجنة  -
. كالتدابَت اؼبتخذة أك اعبارم حبثها أك اؼبتوخاة

اؾ يف أعماؿ ترصبة األحكاـ التشريعية تسهيل أك اؼبساعدة يف جهود اغبكومة من أجل إعداد الرد  كمن شبة االشًت -
. ذات الصلة إُف إحدل لغات اؼبؤسبر الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر

تلتقي اللجنة الدكلية كصبيع اعبمعيات الوطنية كاربادىا الدكِف مرة كل عامُت الزباذ قرارات بشأف القضايا ذات 
أعواـ يف اؼبؤسبر الدكِف،كتشاركها اللقاء حكومات الدكؿ  04رة كل كتلتقي كذلك ـ(.ؾبلس اؼبندكبُت)االىتماـ اؼبشًتؾ

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

كاؽبيئات يف سبيل نشر قواعد رغم الدكر اعببار الذم تلعبو منظمة الصليب األضبر الدكِف كغَتىا من اؼبنظمات 
القانوف الدكِف اإلنسآف كغَته من األنشطة اإلنسانية،إال أف ىذا الدكر يصطدـ يف كثَت من األحياف جبملة من 

العراقيل كالصعاب، بعضها متعلق باؼبنظمة يف حد ذاهتا، كبعض تلك العراقيل ىبرج عن نطاقها، أم سببو ظركؼ 
. خارجة عن نطاؽ اللجنة

عوائق متعلقة باللجنة الدولية للصليب األحمر : األول المطلب

داء اللجنة الدكلية يف حد ذاهتا كتشًتؾ فيها مع أغلب اؼبؤسسات كنقصد هبا أمور سلبية مسجلة على مستول أ
 (66):ىا على سبيل الذكرف،ـكالعاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف ػبطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذه الغاية ، عدـ امتبلؾ اؼبؤسسات العاملة يف نشر  -
علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال تعط ذلك اؼبساحة اؼبناسبة ، كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات 

اؼبؤىلة بإيصاؿ الرسالة  على جانب نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ، كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها الكوادر
 .اإلعبلمية اؼبثلى حوؿ القانوف الدكِف اإلنسآف 

أف اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططها  -
 .بشكل يهدؼ إُف تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء كلعدـ كجود خطط عمل سنوية

العوائق التي تواجو اللجنة الدولية للصليب األحمر كمنظمة عاملة في المجال اإلنساني : لمطلب الثانيا
                                                           

 .www.icrc.orgقاؿ منشور على موقع ىي عبلقة اللجنة الدكلية للصليب األضبر باعبمعيات الوطنية للصليب كاؽببلؿ األضبر،ـ ما  
،مقاؿ منشور على موقع مؤسسة مساكاة للًتبية على مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف كتطوير أدائها ،القاضي الدكتور ؿبمد الطراكنة  

 . 2010-05-26حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنية بتاريخ 
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 (67): نوجزىا كاآليتىي خارجة عن نطاؽ اللجنة، ك كاليت 

أف اعبمعيات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف كاليت من اؼبفركض أف يعوؿ عليها يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف  -
 .اإلنسآف َف تلب الغرض اؼبطلوب منها بسبب قلة اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لديها

كثرة النزاعات اؼبسلحة فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف،  -
ظل اغبركب ُيصبح نوع من الًتؼ  كوف اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف يف

 .الفكرم حسب كجهة نظر البعض 
قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ضمن اؼبناىج الدراسية يف اؼبراحل األكُف  على الصعيد الداخلي تكمن يف عدـ إدراج -

ختيارية كضمن من الدراسة أك ضمن مناىج جامعية معمقة ، إذ قبد أنو يدرس يف غالبية دكؿ العاَف الثالث كمادة ا
ُيضاؼ لذلك أف تدريس ىذه اؼبادة ينحصر بالدرجة األكُف لطلبة كليات القانوف مع أف  ،مواد القانوف الدكِف العاـ

 .ىذه اؼبادة مهمة لكافة الكليات كخصوصان اليت تدرس اؼبواد اإلنسانية كاالجتماعية
إلنسآف،كذلك بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم القانوف غياب الثقافة القانونية أك الوعي القانوٓف بالقانوف الدكِف ا -

الدكِف اإلنسآف كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف أك بسبب أف الكثَت من اجملتمعات التعتربه أكلوية بالنسبة ؽبا، كوف 
. اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ال تتعامل مع القانوف الدكِف اإلنسآف كفق إطار مؤسسي 

اقيات القانوف قبد أف الدكؿ مصادقة تقريبان على كافة اتف،ؼبُت التطبيق العملي كالنص النظرم كجود فجوة ما  -
كتعزيزه إال أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع  أحكامو اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر الدكِف اإلنسآف ك

 .بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفركضة على عاتق الدكؿ األطراؼ 
أف أغلب البلداف َف تقم بالقدر الكايف من اؼبواءمات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكلية  -

. اؼبصادؽ عليها كإذا ُكجدت مثل ىذه اؼبراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنيان 
على الدكؿ الصغَتة كال يُطبق على الذم ال يطبق إال  القانوف الدكِف اإلنسآف كيف تطبيق  االزدكاجية يف كاؼبعايَت -
، األمر الذم هبعل مهمة  ذلك، كلعل ما هبرم يف غزة أكرب دليل على حكامودكؿ اليت تقـو بانتهاكات كاسعة ألاؿ

. لة يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء ـاؼبؤسسات العا
لقانوف الدكِف اإلنسآف ما فرضتو األحداث األخَتة كمن أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ ا -

سبتمرب، حيث تداخلت اؼبفاىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة التفريق ما بُت اؼبقاكمة  11كخصوصان أحداث 
اؼبشركعة للشعوب من أجل تقرير مصَتىا كاإلرىاب ، كعدـ كجود مفهـو أك تعريف ؿُبدد ككاضح لئلرىاب ، ككذلك 

كصعوبة اؼبوازنة " اغبرب اإلستباقية"صطلحات جديدة َف يألفها القانوف الدكِف اإلنسآف من قبل مثلدخوؿ مفاىيم ـك
. جو اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ابُت اغبرية كاألمن ، األمر الذم فرض تبعات كصعاب جديدة تو

                                                           
 .نفس اؼبرجع  
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الحلول الممكنة لضمان نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني : المطلب الثالث

نشر القانوف الدكِف اإلنسآف على جانب كبَت من األنبية كونو يعد آلية كقائية ضد انتهاؾ قواعد القانوف الدكِف  إف
اإلنسآف يف حد ذاتو،كما أنو يعترب اآللية األقبع من أجل ضماف تنفيذه كاحًتامو،كىو أمر يتطلب اإلؼباـ بعدة نقاط  

 (68):كىي

نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنسآف كعلى أكسع نطاؽ كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل  -
فبكن كدبا يعزز الثقافة كالوعي بتلك اؼببادئ كاؼبفاىيم ، األمر الذم يتوجب معو إنشاء كحدات متخصصة 

 .باإلعبلـ كالنشر ضمن معايَت كضوابط تقـو على مؤشرات أداء كاضحة
من أف تعمل "دكلية ، حكومية ، أىلية"يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآفال بّد للمؤسسات اؼبختلفة العاملة  -

يف العمل ، كىدر الطاقات كاؼبوارد،  كفق النهج التشاركي كالتنسيق فيما بينها األمر الذم هُبنب االزدكاجية
 .على أف يشمل التنسيق هبذا اػبصوص اؼبؤسسات العاملة يف اؼبيداف 

القانوف الدكِف اإلنسآف ضمن مناىج اؼبدارس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية، مث يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم -
اؼبراحل اعبامعية كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة القانوف الدكِف العاـ ، على أف يتم إعداد اػبطط الدراسية 

 اإلنسآف من جهة بالتعاكف ما بُت اؼبدارس كاعبامعات من جهة كاؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف
 .أخرل

يتوجب أف ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة لنشر القانوف الدكِف اإلنسآف كتعزيزه ، كوف ذلك يندرج  -
 .بالدرجة األكُف يف إطار مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع 

 القوانُت احمللية دبا يضمن إهباد االنسجاـ ما بُت إهباد نوع من اؼبراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف -
 .النص الوارد يف االتفاقيات الدكلية كالنص الوارد يف القوانُت الوطنية

يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كطنية على صعيد كل دكلة على حدة تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف  -
نشاء مركز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ، على أف الدكِف اإلنسآف كاػبرباء كاالستشاريُت  كإ

يكوف اؼبركز ُيشارؾ فيو القطاعُت الرظبي كاألىلي،كيعقد سنويان على األقل مؤسبر سنوم يتم من خبللو استعراض 
ة ذباكز تلك اؼبشكبلت اليت تعآف منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ككضع تصورات لكيفي

 .اؼبشكبلت كاؼبعوقات يف حاؿ كجودىا 
منظمات  األضبر،اللجنة الدكلية للصليب  اؼبتحدة، األمم"يتوجب على اعبهات اؼباكبة كاعبهات الدكلية مثل -

إهباد برامج تدريبية ؼبساعدة اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف على .".اإلنسانيةاإلغاثة الدكلية 
                                                           

 مرجع سابق،الدكتور ؿبمد الطراكنةالقاضي   
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طوير أدائها، كتنفيذ بعض األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه من خبلؿ الدعم اؼباِف كاللوجسيت ك من خبلؿ ت
 .تبادؿ اػبربات كالتجارب 

عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف، ال هبوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية بل ال بد  -
كاػبرباء كبصفتهم الشخصية ، ؼبا يف ذلك من أثر إهبايب ، كوف منظمات  من إشراؾ منظمات اجملتمع اؼبدٓف

اجملتمع اؼبدٓف تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة يف العمل أكثر كمن أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر القانوف 
 .الدكِف اإلنسآف
يف كسائل اإلعبلـ من أجل  تنسيق مع ـبتلف كسائل اإلعبلـ من أجل زبصيص فًتة زمنيةكإهباد آليات تعاكف 

على أف يتوُف بعض اػبرباء يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف إعداد اؼبادة اإلنسآف ، التعريف بالقانوف الدكِف
 .اإلخبارية

كعلى الصعيد الوطٍت يتوجب أف زبصص الدكلة يف ميزانيتها السنوية مبالغ كموارد كافية للمؤسسات العاملة يف  -
 .لدكِف اإلنسآف، أك زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبقرات كركاتب اؼبوظفُتؾباؿ القانوف ا

: الخاتمة

نصل إُف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف كنضمن احًتامو من طرؼ أطراؼ النزاع فبل بد من نشره على أكسع  كي
التنسيق كالتعاكف فيما بينها كتقدٔف كل نطاؽ من طرؼ اعبميع من ىيئات دكلية حكومية كغَت حكومية،من خبلؿ 

 هبب اليت األىداؼ الذين ىم أكُف اؼبسلحة التسهيبلت ؽبا حىت تؤدم كظيفتها على أكمل كجو ،بدءا بأفراد القوات
 ؼبهامهم،كالطرؼ فبارستهم يف االعتبار بعُت اؼببادئ تلك أخذ من يتمكنوا القانوف،حىت ىذا لقواعد كاحًتامها تعريفها
 سيكوف الذين أكلئك جانب من فقط ليس معركفة القواعد ىذه تكوف أف يتعُت حيث اؼبدنيُت السكاف ىم الثآف

النشر كحده ال يكف لضماف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف، إذ ال بد من توافر  مباشر،كلكن بشكل تطبيقها عليهم
ا من شأنو إعطائو مصداقية أكرب، كتقببل كاحًتاما النية الحًتامو ككفالة تطبيقو على اعبميع كعلى كل النزاعات،كىو ـ

 .لدل كل الشعوب كاألمم
 

: مراجعقائمة ال
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. 1992الدكلية للصليب األضبر،جنيف 
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. www.icrc.org اللجنة موقع

: األجنبية المراجع

1- Alejandro loriteescorihuela, le comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui 
generis?remarques sur la personnalité juridique internationale du CICR,RGDIP tome 105/2001/3. 
2- SCHINDLER Dietrich, TOMAN  Jiri, Droit des conflits armés, CICR, Genève, 1996. 
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 القانون الدولي اإلنسانيالمنظمات غير الحكومية كآليات دولية لتطبيق 

 جامعة الحاج لخضر باتنة/ بن بوعزيز أسية . أ

 

 :الملخص

أصبحت اؼبنظمات غَت اغبكومية حقيقة يف اجملتمع الدكِف ، ك أصبحت سبلك من اإلمكانيات ك القدرات ، ما يبكنها من ربقيق       
مصاٌف األفراد ك الدفاع عنها ، ك بالتاِف أصبحت كاحدة من الضمانات يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر اليت ال يبكن التقليل من مدل 

س حقوؽ األفراد ك ضباية مصاغبهم ، اذ تلعب ىذه اؼبنظمات دكرا ال يستهاف بو يف اعبانب التطبيقي ، فهي فعالية دكرىا يف تكرم
تسعى إُف ضماف احًتاـ تنفيذ ك تطبيق تلك القواعد اإلنسانية اليت يتم تقنينها ، ك ؽبذا الغرض تقـو اؼبنظمات غَت اغبكومية 

نسآف ك مبادئو األساسية ك ذلك سواء يف حاالت السلم أك أثناء النزاعات اؼبسلحة بنشاطات هتدؼ إُف التعريف بالقانوف الدكِف اإل
خاصة يف كسط اؼبقاتلُت ك ذلك اعتمادا على عقد اؼبؤسبرات الدكلية أك اإلقليمية بغية إهباد آليات ذبعل من القانوف الدكِف اإلنسآف 

 . قانوف مطبق يف ارض الواقع بشكل فعاؿ

 

 مقدمة 

  أفاتفاقيات ىذا القانوف ، قبد  إُفكتطور النظرة  اإلنسآفقواعد القانوف الدكِف تنامي االىتماـ العاؼبي ؿمع      
بضركرة احًتاـ  األطراؼ، ك اليت تلـز  افيُتضاإلك بركتوكوليها  األربعة جنيفمعظم دكؿ العاَف كقعت على اتفاقيات 

الناصبة عن النزاعات اؼبسلحة عن  اآلالـالتخفيف من حدة  إُف، كوف ىذا القانوف يسعى  اإلنسآفالقانوف الدكِف 
ك لكي تتحقق  ما يبكن لتوفَت اغبماية ك تقدٔف اؼبساعدات البلزمة للفئات اؼبشمولة باغبماية ، بأسرعطريق اؼببادرة 

من غَت  ألنوا ، تسهر على التطبيق اعبيد لو آلياتفعالية القواعد القانونية اليت توفر ىذه اغبماية البد من كجود 
 تسهر على ضماف تنفيذىا، آلياتيف ارض الواقع ما َف توجد  اإلنسآفيتم ذبسيد قواعد القانوف الدكِف  أفاؼبمكن 

تقـو العديد من  إذعموما ،  اإلنسآفالقانوف الدكِف  إنقاذتشكل عامبل حاظبا يف عملية تنفيذ ك   اآللياتىذه 
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 اإلنسانيةك حىت بعد انتهاءه للسهر ك اغبفاظ على القيم  أثناءهاؽبيئات الدكلية دبهاـ ـبتلفة قبل النزاع اؼبسلح ك 
الذين ال يشاركوف اك َف يعودكا يشاركوف يف ىذا النزاع دبا فيها  اؼبنظمات غَت اغبكومية ؼبا  األشخاصكضماف ضباية 

على حقوؽ  الواقعةا اجملاؿ ، من خبلؿ مراقبتها كتوثيقها لبلنتهاكات دكران مهمان يف ىذ تلعبو ىذه اؼبنظمات من
، كمن خبلؿ اؼبداخبلت اليت تقـو هبا لدل السلطات اؼبعنية كلدل الرأم العاـ احمللي كالدكِف هبدؼ كضع  اإلنساف

، كىي  جائرةمن تصرفات  فرادهأكالغيور على حقوؽ اجملتمع  حد ؽبذه االنتهاكات ، فهي تقـو بدكر اؼبراقب اغبارس
مسانبتها يف النضاؿ من  إُف إضافةتبذؿ كل جهد يف الدفاع عن كل فرد يف اجملتمع كفق حقوقو اؼبعًتؼ هبا ، ىذا 

اجل توسيع دائرة اغبقوؽ احملمية كتعريفها بدقة ، كمن أجل كضع اآلليات القانونية لضماهنا على أرض الواقع كرفع 
ا ىو الدكر الذم تلعبو ىذه اؽبيئات من اجل تعزيز ك دعم قواعد القانوف الدكِف مستول كعي اجملتمع هبا، فم

: التاِف التقسيم اتبعنا اإلشكاليةعن ىذه  لئلجابةك  ؟اإلنسآف

مفهوم المنظمات غير الحكومية   _أوال 

 تعريف المنظمات غير الحكومية _1      

 خصائص المنظمات غير الحكومية _ 2     

  اإلنسانيوسائل تدخل المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق القانون الدولي _ ثانيا 

  اإلنسانيالتدخل لفهم القانون الدولي _1        

 التدخل لتطوير القانون الدولي االنساني _ 2       

 مفهوم المنظمات غير الحكومية _أوال                

ك هبمع الباحثُت صعوبة  يبثل تعريف اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية أكؿ مشكلة تعًتض دراسة ىذه اؼبنظمات،     
تعريفها الرتباط اظبها بصيغة النفي اليت ربملها التسمية فيمكن ؽبذه التسمية أف تشمل أنواعا كثَتة من اؼبنظمات 

اؼبختلفة ، كرغم أف مصطلح اؼبنظمات غَت اغبكومية أكثر شيوعا إال انو ليس باؼبصطلح الوحيد للتعبَت عنها فهناؾ 
ظمات غرب الرحبية ك ىناؾ بلداف تعتمد مصطلح اؼبنظمات األىلية اليت تستعملو غالبية بلداف تستعمل مصطلح اؼبن



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  55 

الدكؿ العربية فضبل عن مصطلح اؼبنظمات التطوعية ك سنحاكؿ من خبلؿ ىذا احملور التطرؽ إُف تعريف ىذه 
 .اؼبنظمات ك أىم اػبصائص اليت سبيزىا عن باقي اؼبنظمات الدكلية األخرل 

 مات غير الحكومية تعريف المنظ_1

جمعيات دولية ال تمثل ال تمثل فيها الحكومات إنما :" البعض اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية بأهنا يعرؼ     
 69"فراد يمثلون ىيأة أدبية و اجتماعية من دول مختلفة أاألعضاء 

جمعيات يكونها أشخاص طبيعيين آو معنويين للتعبير عن تضامن و تعاون ذات بعد " ك يعرفها البعض على أهنا 
 70"دولي بدون غاية تحقيق الربح 

أنها تجمعات يتم تأليفها من قبل أفراد ينتمون إلى ثالث دول على األقل و "  Daniel colardكما عرفها 
 71"الربح المادي  يكون لها صفة الديمومة و المثابرة دون أن يكون لها أي غاية في

ك تعرؼ بشكل عاـ بأهنا شخص معنوم من أشخاص القانوف الدكِف العاـ ينشا بارباد إرادات ؾبموعة الدكؿ لرعاية 
 72مصاٌف مشًتكة دائمة ، ك يتمتع ىذا الشخص بإرادة ذاتية يف اجملتمع الدكِف ك يف مواجهة الدكؿ األخرل 

ك اعبدير بالذكر أف االعًتاؼ باؼبنظمات غَت اغبكومية قانونيا َف يتم على اؼبستول الدكِف إال يف عهد ىيئة        
عن اجمللس االقتصادم ك  1950فرباير  07الصادر يف  288القرار األمم ، فقد مت إعطائها  تصورا قانونيا من خبلؿ 

لية لم يتم إنشاؤىا بموجب اتفاقيات بين الحكومات بما كل منظمة دو: "االجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة بأهنا 
فيها المنظمات التي يقبل إعطاء تعيينهم السلطات الحكومية بشرط ال يعرقل األعضاء المنتمين إلى ىذه الفئة 

، ك قد ركز ىذا التعريف على عبلقة اؼبنظمات الغَت حكومية بالدكؿ من  "حرية التعبير داخل ىذه المنظمات
جو ك للتوكومية مضادة للحكومات اٌفخبلؿ تعيُت فبثلُت فهو ينصب يف مفهـو سليب هبعل من اؼبنظمات غَت 

ير السليب الذم تتبعو اغلب اؼبنظمات اغبكومية فرغم انو َف يتم نفي مشاركة فبثلُت للحكومات تبقى الصفة غ

                                                           
  

 .131،ص  1992،مكتبة دار الثقافة ، عماف  1غازم حسُت الضباريٍت ، الوجيز يف مبادئ القانوف الدكِف العاـ ، ط_  
. 343، ص  2000،مطابع شركة اكربيس ، تونس ، 2عبد اجمليد العبدِف ، قانوف العبلقات الدكلية ، ط_  70
71 _daneil colard , les relations international, de 7945 a nos jours ,7 e ,editions ;massan , paris,1997 ,p 107 . 
 . 12، ص 1996صدؽ مر ، دركس يف التنظيم الدكِف اؼبعاصر ، معهد اغبقوؽ ك العلـو االدارية ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، بن عكنوف ، اعبزائر ،  _ 72
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كومية اػباصية األساسية ؽبذه اؼبؤسسات اليت تعمل يف إطار اؼببادرات اػباصة ك تفتح اجملاؿ أماـ اؼبشاركة اؼبباشرة اٌف
 73لؤلفراد كاعبماعات يف ميادين ـبتلفة للحياة الوطنية

 :المفهوم القانوني للمنظمات غير الحكومية 

" كاأليت  60كمية فقد تناكلو القانوف اؼبدٓف السويسرم يف مادتو بالنسبة للتعريف القانوٓف للمنظمات غَت اغبك       
ىي مؤسسات سياسية أو دينية أو علمية أو فنية أو خيرية آو أي نشاط أخر ال يستهدف الربح ، و تكتسب 
ىذه المؤسسات الشخصية القانونية منذ تلك اللحظة التي يعبر فيها المؤسسون في وثيقة إنشائها عن إرادتهم 

 74"لعمل بصورة مجتمعة في ا

المؤسسة أو الجمعية ىي عبارة عن اتفاق يتم بين شخصين أو " أما القانوف الفرنسي فقد عرفها على أهنا     
 75 "مجموعة من األشخاص للعمل بصورة دائمة من اجل تحقيق األىداف المشتركة من غير تحقيق الربح

منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها " أما األمم اؼبتحدة فعرفت اؼبنظمات غَت اغبكومية بأهنا        
للجماعات و األفراد ، و تحسين أوضاع الفئات التي تتجاوز أو تضرىا التوجهات اإلنمائية ، كما يتحدد 

لك ثقافة المجتمع و الدفاع عن عملها في ميادين المشاريع اإلنمائية ، الطوارئ، إعادة التأىيل ، و كذ
 . 76" الحقوق االقتصادية و االجتماعية 

 خصائص المنظمات غير الحكومية _ 2

هبمع اغلب الدارسُت للمنظمات غَت اغبكومية هبمعوا على اف ربديد خصائص اؼبنظمات غَت اغبكومية يساعد كثَتا 
 .يف ربديد مفهومها ك كذا شركط تكوينها 

 

                                                           
  

   ثزبس٠خ   www.bchaib.neاٌفبػً اٌدذ٠ذ فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ اٌحىِٛجخ  حغ١ٓ ثٙبص ،إٌّظّبد غ١ش_  

 .     ِبسط
  

فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ،ِزوشح ِبخغز١ش فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ، خبِؼخ  ١ِٕش خٟٛٔ ،  دٚس إٌّظّبد غ١ش اٌحى١ِٛخ_ 

 .     اٌدضائش ، 
  

 _ Yves beigbder , le rôle international des organisations non gouvernementales, L .G.D.J ,paris,1992,p08 . 
  

 _ Yves beigbder ,pp cit ,p 09 . 

http://www.bchaib.ne/
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 صفة الدولية للمنظمات غير الحكومية _ أ

  من حيث انتماء أعضاء المنظمة 
من اؼبشركع النهائي للمعاىدة اؼبتعلقة بالشركط القانونية للجمعيات الدكلية الذم كضعو  2تعرؼ اؼبادة       

.... تعترب دكلية : " ، الطبيعة الدكلية للمنظمة غَت اغبكومية كما يلي  1923معهد القانوف الدكِف سنة 
 " عات من عدة بلداف اعبمعيات ذات الطبيعة اػباصة اؼبفتوحة النضماـ أشخاص ك ؾبمو

ك من خبلؿ ىذا التعريف فاف اؼبنظمات غَت اغبكومية ك على ضوء اؼبادة أعبله أهنا نعتت ىذه اؼبنظمات 
 77باعبمعيات دببادرة خاصة 

  من حيث األىداف ذات الطبيعة الدولية 

تضمنت االتفاقية األكركبية حوؿ االعًتاؼ بالشخصية القانونية للمنظمات غَت اغبكومية اليت كضعها ؾبلس 
هبب أف يكوف للمنظمة غَت اغبكومية ىدؼ غَت مربح للمصلحة :"بالنص يف مادهتا األكُف  1986أكركبا 

 78الدكلية 

  غياب الصفة الحكومية_ ب

تتميز ىذه اؼبنظمات بكوهنا ال تتصف بالصفة اغبكومية أم أهنا ال تنشا باتفاؽ حكومات ك ال تعمل ربت سيطرهتا 
، ك ال تسَت خبططها ك براؾبها ، كما قبد حىت عملها ـبالف سباما لربامج اغبكومات اليت تنتسب لدكلتها ، فهدؼ 

رات تدعمها ىذه اغبكومات كالتفريق ك التمييز العنصرم ك اؼبنظمات غَت اغبكومية ىو ؿباربة مبادئ ك أفكار ك قرا
 79التعذيب 

 

 
                                                           

  
العبلقات الدكلية ، كلية  العريب كىيبة ، اؼبنظمات غَت اغبكومية كفاعل جديد يف تطوير القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ،مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف ك_ 

.  27، ص  2004اغبقوؽ ك العلـو االدارية ،بن عكنوف ، اعبزائر ، 
 اغبكومية يف تطوير ك ضماف تنفيذ القانوف الدكِف االنسآف ، مذكرة ماجستَت يف القانوف الدكِف العاـ ،كلية اغبقوؽ نايت جودم يبينة ، دكر اؼبنظمات الدكلية غَت_ 78

 15، ص 2012كالعلـو السياسية ،جامعة ميلود معمرم تيزم كزك ،اعبزائر 
 222، ص  1984ىرة ، اضبد ابو الوفا ،الوسيط يف قانوف اؼبنظمات الدكلية ، دار الثقافة العربية ، القا_  79
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 إنشاؤىا في ظل قانون خاص _  ج   

اؼبنظمات غَت اغبكومية شخص معنوم داخلي ىبضع ألحكاـ القانوف الداخلي إلحدل الدكؿ ، دبعٌت إف          
ؼبنظمات اغبكومية اليت زبضع ألحكاـ القانوف اؼبنظمات غَت اغبكومية تنشا يف ظل الدكلة اليت نشأت فيو ، عكس ا

الدكِف العاـ باعتبارىا شخص من أشخاص ىذا األخَت ، ك اكرب مثاؿ على ذلك اللجنة الدكلية للصليب األضبر فهي 
 80زبضع للقانوف السويسرم باعتبار أف مقرىا يتواجد جبنيف السويسرية 

 عدم استهداف الربح _ د    

إف اؽبدؼ األساسي الذم تسعى إليو اؼبنظمات غَت اغبكومية ىي اػبدمة الركحية ك ذلك دبا تنشره من         
مبادئ ك أفكار مساندة غبقوؽ اإلنساف ،ك عملها على تطوير ؾباالت اغبياة ك العبلقات الدكلية ، فهي منظمات ال 

ا كمنظمة ك ىذا ما يبيزىا عن الشركات اؼبتعددة تسعى إُف ربقيق ربح معُت ك ال إُف تعزيز اعبانب اؼبادم لو
 اعبنسيات 

  اإلنسانيوسائل تدخل المنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق القانون الدولي _ ثانيا 

بصفة  ؼبنظمات غَت اغبكومية الناشطة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ك يف القانوف الدكِف اإلنسآفتعمل ا      
اإلنسآف  السكاف اؼبتضررين من النزاعات اؼبسلحة اغبديثة دبعٌت  التدخل لتطبيق القانوف الدكِف  خاصة على ضباية

كذلك عن طريق عقدىا للمؤسبرات الدبلوماسية ك الندكات الدكلية ، ك تكريس جوانب من القانوف الدكِف اإلنسآف 
 :للعدالة اعبنائية الدكلية كل ىذا ك أكثر سنحاكؿ إدراجو فيما يلي 

  اإلنسانيالتدخل لفهم القانون الدولي _1

إف اؽبدؼ األساسي من القانوف الدكِف اإلنسآف ىو اغبد من معاناة اإلنساف ك ضبايتو يف النزاعات اؼبسلحة،       
كذلك عن طريق عدة فواعل من بينها اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت تعمل من اجل توسيع دائرة فهم ك تطوير القانوف 

اإلنسآف ، ك ذلك بنشر تقارير سرية عن ىذه االنتهاكات كما تعمل على التشهَت علنا هبذه االنتهاكات يف  الدكِف

                                                           
  33العريب كىيبة ، اؼبنظمات غَت اغبكومية كفاعل جديد يف تطوير القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية ، اؼبرجع السابق ، ص _ 80



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  59 

حالة عدـ كجود جدكل من اإلجراء األكؿ اؼبتمثل يف السرية ، ك يف حاالت االنتهاكات تعمل ىذه اؼبنظمات على 
 لؤلشخاص ؿبل اغبماية  ازباذ عدة إجراءات من اجل تعزيز ك تقدٔف اؼبساعدات اإلنسانية

كما تعمل على تطبيق  ك نشر القانوف الدكِف اإلنسآف على نطاؽ كاسع من اجل التعريف بو ك جعلو معركفا لدل 
 :الفئات اؼبعنية بو ك اعبمهور بصفة عامة من خبلؿ 

 مناقشة انتهاكات القانون الدولي االنساني _ أ

ة التطبيق األمُت للقانوف الدكِف اإلنسآف ك ذلك طبقا للمادة اػبامسة من أكُف اجملتمع الدكِف إُف اللجنة الدكلية مهم
النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب األضبر ضمن إجراءات زبتلف باختبلؼ اغبالة اليت ترتكب فيها انتهاكات 

 القانوف الدكِف اإلنسآف 

 اإلجراءات المتخذة في حالة االنتهاكات المؤكدة _ 1_ أ

بعثات اللجاف الدكلية ؼبراقبة تطبيق القانوف الدكِف االنسآف باعداد اخطارات يف حالة التجازكات ؽبذا االخَت تقـو 
تتخذ اشكاال عدة فهي تًتاكح من مبلحظات اُف تقارير مفصلة اُف رئيس اللجنة الدكلية موجهة اُف اغبكومة اؼبعنية، 

 .ة اذا َف ذبدم االخطارات السرية نفعا ك تكوف ىذه االخطارات اما سرية ك اما علنية مشهر

 81سرية التقارير  
تنتهج اللجنة الدكلية للصليب االضبر ساسية الدبلوماسية السرية بغية ربقيق الفعالية يف اداء مهمتها يف 
الرقابة الدكلية عن انتهاكات القواعد االنسانية ،باعتبار انو اذا مت الكشف عن ىذه االنتهاكات يؤدم 

تقييد عمل اللجنة الدكلية ك بالتاِف عدـ تعاكف اغبكومات اؼبعنية يف ؾباؿ تقدٔف االغاثة ك اغبماية،  كبالضركرة
كلذلك فاف اغبكومات اؼبعنية رباكؿ اقناع اللجنة الدكلية بعدـ التشهَت هبا مقابل السماح ؽبا بتقدٔف االغاثة 

 .كاغبماية اليت ىي ىدؼ اللجنة االساسي 

بتغي مصلحة ضحايا ىذه االنتهاكات ،ك ىذه اؼبصلحة تتحقق عن طريق التعامل حبذر ك بسرية ك عليو فاف اللجنة ت
 .مع الدكؿ اؼبعنية اما اغاثة ىذه الضحايا اك للحيلولة دكف زيادة معاناهتا 

                                                           
  

 .    ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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 اسلوب التشهير  
الدكِف فاهنا اذا قدرت اللجنة الدكلية اف اسلوب السرية ال هبدم نفعا ك راءت من الضركرم اخبار اجملتمع 

 : 82تتبع اسلوب التشهَت ك ذلك بتوفر الشركط التالية
 .اذا فشلت اػبطوات السرية يف كضع حد لبلنتهاكات _ 
 .اف تكوف االنتهاكات خطَتة ك متكررة _ 
 .اف يكوف االعبلف يف صاٌف اؼبتضررين اك اؼبهددين _ 
اذا ثبتت ىذه االنتهاكات من خبلؿ  اف يكوف مندكبو اللجنة الدكلية شهودا على االنتهاكات ، اك_ 

 .مصادر موثوؽ هبا 

 اإلجراءات المتخذة في حالة االنتهاكات المزعومة _2_ أ

تعمل اؼبنظمات غَت اغبكومية يف ىذا النوع من االنتهاكات على ازباذ ؾبموعة من اإلجراءات من اجل ضماف        
ل ك طلبات فتح التحقيق باالظافة إُف مساعدة الدكؿ على تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف من بينها تلقي الشكاك

 التطبيق الفعلي ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف

  تلقي الشكاوي 

نصت اؼبادة الرابعة من النظاـ االساسي للجنة الدكلية للصليب االضبر على اف ىذه االخَتة تتسلم الشكاكل بشاف 
االنتهاكات اؼبزعومة للقانوف الدكِف االنسآف ، لتقـو بازباذ كافة التدابَت البلزمة ك الشكول ال تنقل اال اذا َف تتوفر 

رم االعتماد على كسيط ؿبايد ، شرط اال تايت ىذه الشكاكل من الغَت ، ام كسيلة اخرل لتبليغها ،ك كاف من الضرك
 : ك عليو يتبُت اف ىناؾ ؾبموعة من اؼبراحل اليت تتعامل فيها مع االنتهاكات بصرؼ النظر عن كجود الشكول ك ىي

 .اؼبباحثات السرية الثنائية مع الطرؼ اؼبنتهك _ 

تـر مبدا السرية للقياـ بدكره يف كفالة احًتاـ احكاـ القانوف الدكِف اللجوء اُف طرؼ ثالث لو تاثَت اهبايب ك يح_
 .االنسآف 

                                                           
  

، رٛٔظ ،   ٌحمٛق االٔغبْ ٚ اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االحّش ، ط ػبِش اٌضِبٌٟ ، ِذخً اٌٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ، ِٕشٛساد اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ _  

 .   ، ص     
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 .اػبركج اُف العلن بشاف مدل فعالية اؼبباحثات السرية دكف بياف التفاصيل _

حيث تصدر اللجنة الدكلية للصليب االضبر ادانة علنية لبلنتهاؾ مىت توفرت ؾبموعة من : الشجب ك االدانة _
 83الشركط 

 لبات فتح التحقيق ط 

يف مادة مشًتكة ك  1949اف اجراء التحقيق الذم تقـو بو اللجاف الدكلية نصت عليو صراحة اتفاقيات جنيف لعاـ 
جعلتو مقتصرا على اطراؼ النزاع ال غَت ، ك ما ذبدر االشارة اليو اف اللجنة الدكلية ال تقـو بفتح ام ربقيق دببادرة 

تشكيل عبنة ربقيق بناء على طلب االطراؼ اؼبعنية ك دبوجب اتفاؽ خاص بُت صبيع  منها لكن يبكنها اف تساىم يف
االطراؼ اؼبعنية ك ال تكوف اللجنة الدكلية عضوا يف عبنة التحقيق بل تقتصر مشاركتها فقط يف اختيار اشخاص 

شاركة يف عبنة التحقيق، مؤىلُت ك على درجة عالية من االخبلؽ ك مشهود ؽبم بالنزاىة من خارج اللجنة الدكلية للم
كال تشارؾ يف تشكيل ىذه اللجاف اال اذا كاف ىذا التحقيق دبناسبة انتهاكات التفاقيات جنيف اك بركتوكوليها 
االضافيُت ، اك اذا كاف االمر من شانو اف يعيق اك وبوؿ دكف تنفيذ انشطتها التقليدية لصاٌف الضحايا النزاعات 

 .84ادىا اؼبسلحة اك يهدد نزاىتها ك حي

 مساعدة الدول على تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني _ب

يقصد بتطبيق القانوف الدكِف االنسآف ازباذ صبيع التدابَت لضماف االحًتاـ الكامل لقواعد ىذا القانوف ك ال يتم 
 :ازباذ ىذه التدابَت يعد امرا ضركريا لضماف ما يلي

 ،اؼبدنيُت منهم ك العسكريُت بقواعد القانوف الدكِف االنسآف اؼباـ صبيع االشخاص _ 

 .اف يتوافر كل ما يلـز لتطبيق القانوف الدكِف االنسآف _ 

 اف يتسٌت اتقاء ـبالفات ك انتهاكات القانوف الدكِف ك ردعها اك قمعها عند االقتضاء _ 

                                                           
  

 .   ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _ 
  

ع ، و١ٍخ سِضٞ حٛحٛ ، دٚس إٌّظّبد ٚ ا١ٌٙئبد غ١ش اٌحى١ِٛخ فٟ حّب٠خ حمٛق االٔغبْ ٚ حش٠برٗ االعبع١خ ، ِدٍخ إٌّزذٜ اٌمبٟٔٛٔ ، اٌؼذد اٌغبة_  

 .   ٚ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، خبِؼخ ِحّذ خ١ضش ثغىشح ، ص اٌحمٛق 
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يكمن يف تنظيم العبلقة بُت القانوف الدكِف ك عليو فاف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف على الصعيد الوطٍت 
 .كالقانوف الداخلي 

كما اف تطبيق القانوف الدكِف االنسآف بفعالية ، يقصد بو ازباذ التدابَت البلزمة اليت تكفل تطبيق االحكاـ اليت ال 
 : 85تتوافر فيها القابلية للتنفيذ ، ك بالتاِف ازباذ التدابَت التالية 

 .ثيق الدكلية اُف اللغات الوطنية ترصبة نصوص اؼبوا_ 

نشر نصوص اؼبواثيق على اكسع نطاؽ فبكن ، حبيث تصبح معركفة سواء بُت صفوؼ القوات اؼبسلحة اك بُت _ 
 .السكاف بوجو عاـ 

ازباذ التدابَت التشريعية البلزمة ؼبعاقبة مرتكيب اؼبخالفات اك االنتهاكات اعبسيمة للمواثيق االنسانية ، استنادا _ 
 .اُف مبدا عمومية اك عاؼبية القضاء 

اغبرص على احًتاـ شارة الصليب االضبر ك اؽببلؿ االضبر ك العبلمات اؼبميزة غبماية االعياف الثقافية ك للوقاية _ 
 . اك اغبماية اؼبدنية 

 . ربديد ك ضماف االشخاص احملميُت _ 

ءات القضائية الصحيحة يف كقت النزاع كفالة ضمانات اساسية للمعامبلت االنسانية ، ك ضمانات لبلجرا
 . اؼبسلح 

 .اغبرص على تعيُت موضع اؼبواقع ك االثار التذكارية تعيينا دقيقا مع سبيزىا بعبلمات _ 

ك الربكتوكولُت  1949ك تنفيذا لكل ىذه التدابَت ربمل اؼبسؤكلية كاملة للدكؿ نفسها بناء على اتفاقيات جونيف 
ـز بتطبيق مبادئ القانوف الدكِف االنسآف من خبلؿ ازباذ تدابَت تشريعية ك قضائية االضافيُت ، فاف الدكؿ تلت

                                                           
  

 .   ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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كادراية ؿبليا ك لذلك انشات عبنة الصليب األضبر دائرة للخدمات االستشارية بشاف القانوف الدكِف االنسآف بغية 
 86.مساعدة الدكؿ على الوفاء بالتزاماهتا الدكلية 

  اإلنسانيلدولي التدخل لتطوير القانون ا_ 2

تعمل اللجنة الدكلية على ضماف تنفيذ ك تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف من خبلؿ اؼبؤسبرات الدكلية كعقد        
اؼبوائد اؼبستديرة ؼبناقشة مشكبلت راىنة متعلقة بالقانوف الدكِف اإلنسآف ، ك اليت تعتربىا اللجنة الدكلية من اىم 

يف اعتماد ك تعديل  عديد االتفاقيات الدكلية ك اؼبتعلقة حبماية ضحايا  الوسائل اليت تعتمدىا اؼبنظمة غَت اغبكومية
النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك غَت الدكلية كما تعمل ىذه اؼبنظمات أيضا على تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف ك ربسُت 

 .كعة السبلح الظركؼ اؼببلئمة لضحايا النزاعات اؼبسلحة على إنشاء اؼبناطق احملايدة ك اؼبناطق منز

 عقد المؤتمرات _ أ

من اجل تطوير ك دعم احًتاـ ك تنفيذ القانوف الدكِف االنسآف ، تقـو اللجنة الدكلية للصليب االضبر ، بعقد مؤسبرات  
دكلية تناقش فيها مواضيع متعلقة بالقانوف الدكِف االنسآف ، ك النزاعات اؼبسلحة ك ما تفرضو من ربديات على 

 ات حوؿ ؤسبرسلسلة اَفمن دكؿ العاَف ، ك من بُت ىذه اؼبؤسبرات  الساحة الدكلية ك يشارؾ يف تلك اؼبؤسبرات كفود
 .ربسُت احًتاـ القانوف الدكِف االنسآف 

ك الغاية من ىذه اؼبؤسبرات ىي التعريف بالقانوف الدكِف االنسآف ، ك العمل على تطوير قواعده باقًتاح اغبلوؿ 
 87للنقائض اك التحديات اليت يواجهها ىذا القانوف خاصة منها النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية 

 عقد الموائد المستديرة _ب

لية من اجل تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف اعتمدت اللجنة الدكلية طرؽ فضبل عن اؼبؤسبرات اليت عقدهتا اللجنة الدك
 .أخرل من اجل ربقيق ىذا اؽبدؼ ك من أنبها عقد اؼبوائد اؼبستديرة 

                                                           
  

حّش ، اٌؼذد ثٛي ثشِبْ ، دائشح ٌٍخذِبد االعزشبس٠خ ثشبْ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ، رحذٞ اٌزٕف١ز ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌٛطٕٟ ، اٌّدٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت اال_ 

 .     ، ص      ،    
  

دٌٟٚ ٔب٠ذ خٛدٞ ١ّ٠ٕخ ، دٚس إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ غ١ش اٌحى١ِٛخ فٟ رط٠ٛش ٚ ضّٓ رٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ ،ِزوشح ِبخغز١ش فٟ اٌمبْٔٛ اي_  

     اٌؼبَ ، خبِؼخ ١ٍِٛد ِؼّشٞ ، ر١ض٠ٛص ، اٌدضائش ، 
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بغية التأكد من إمكانية إنتاج األسلحة الليزر  1989ك كانت أكؿ مائدة مستديرة عقدهتا اللجنة الدكلية للخرباء سنة 
اليت تستهدؼ اإلصابة بالعمى ، ك كذا لدراسة اآلثار اؼبًتتبة على فقد البصر ك إذا كاف ىذا اؼبضادة لؤلفراد ك 

، ك نتيجة لشح اؼبعلومات ك عدـ كضوح الرؤية خبصوص 88االستعماؿ يعترب بالفعل خرقا للقانوف الدكِف اإلنسآف 
الجتماع األكؿ من بُت أربعة اجتماعات ىذه اؼبسالة ، أكصى اجملتمعوف بدراسة اؼبسالة دراسة مستفيضة ك كاف ىذا ا

الحقة ـبصصة ؽبذه اؼبسالة ، حيث شارؾ فيها فنيوف يف أسلحة الليزر ك خرباء عسكريوف ك أطباء عيوف ك علماء 
استندت اؼبناقشات إُف اؼبراجع  1991نفسانيوف ك ـبتصوف يف القانوف الدكِف اإلنسآف ،ك يف اجتماع أخر للخرباء 

نوفمرب من نفس  7ك 5ك الثآف يف  1990مايو  31االجتماع األكؿ يف )االجتماعيُت السابقُت  اليت مت صبعها يف
ؼبعرفة ما إذا كاف استعماؿ أسلحة الليزر اؼبضادة لؤلفراد بغية اإلصابة بالعمى ـبالفا للقانوف ك إمكانية (  السنة 

جتماع إعداد بركتوكوؿ إضايف إُف اتفاقية سنة الوصوؿ إُف معاىدة تنظم ىذا السبلح ، اقًتح اغلب اؼبشاركُت يف اال
كما سعت اللجنة إُف عرض اؼبسالة على اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر  ، 1980

إضافة مشركع قرار يقضي بتحرٔف اإلصابة بالعمى كوسيلة من كسائل القتاؿ ، كنتيجة لعدـ توصل اغبكومات إُف 
ة لبلجتماعات األربعة السابقة يف ؾبلد مت إرسالو إُف ازباذ قرار هبذا الشأف قامت اللجنة الدكلية بنشر النتائج الكامل

كل الدكؿ ، ك أحيطت الصحافة علما بذلك ، كما اتصلت ببعض اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت تعٌت باعبانب 
االنسآف ك كذا الربؼباف االكركيب ك االرباد االكركيب ك منظمة الوحدة االفريقية سابقا بغية مساعدهتا يف الضغط على 

 .89غبكومات لتتبٌت ىذا اؼبشركع ا

ك بعد ك من خبلؿ مؤسبرم اؼبراجعة االكُف ك الثآف مت التوصل اُف صيغة معدلة للربكتوكوؿ الثآف استجابة لعدد 
الضحايا اؼبتزايد الذين تقتلهم ىذه االسلحة ، كما كسعت الدكؿ االطراؼ من نطاؽ انطباؽ االتفاقية اليت كانت 

 .90 فقط فاصبحت تشمل النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية كذلك تطبق يف النزاع الدكِف

 

 

                                                           
  

 .     ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص_ 
  

 .    ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _ 
  

خ١ٕف ، اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االحّش ، ارفبل١خ حظش اٚ رم١١ذ اعزؼّبي اعٍحخ رم١ٍذ٠خ ِؼ١ٕخ ٠ّىٓ اػزجبس٘ب ِفشطخ اٌضشس اٚ ػشٛائ١خ االثش ، _ 

 .   ، ص     
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 الدعوة لتحسين حماية ضحايا الحروب_ ج 

دبوجب القانوف الدكِف االنسآف اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية يتمتع اؼبدنيوف حبصانة من      
الذم يقوموف خبللو هبذا اؽبجمات ما َف يقومو بدكر مباشر يف االعماؿ العدائية ك على مدل الوقت 

، ك بدكرىا اؼبنظمات غَت اغبكومية تعمل على تطوير القانوف الدكِف االنسآف ك ربسُت 91الدكر 
كغَتىا من االجراءات سنوجزىا الظركؼ اؼببلئمة لضحايا النزاعات بانشاء مناطق اغبماية ؽبذه الفئة ، 

 :فيمايلي

 انشاء مناطق الحماية _1_ ج       

اؼبنظمات غَت اغبكومية العديد من اؼبناطق اليت هتدؼ من كرائها اُف توفَت اغبماية للفئات  تنشئ      
 :احملمية دبوجب القانوف الدكِف االنسآف ك ىناؾ ثبلثة انواع من اؼبناطق 

 المنطقة المحايدة _ 1_ 1_ ج 

ر فيها النزاع من اجل ايواء احملاربُت كاعبرحى يقصد هبا اؼبنطقة اليت تنشا باتفاؽ بُت اطراؼ النزاع ، يف اؼبناطق اليت يدك
ك اؼبرضى ك اؼبدنيُت الذين ال يشاركوف يف االعماؿ العدائية ، ك ىذه اؼبناطق تكوف مؤقتة الهنا تتوافق مع حاالت 

 92كقتية 

للصليب االضبر يف من اتفاقية جنيف الرابعة انشاء اؼبنطقة احملايدة ، ك قد قامت اللجنة الدكلية  15كما اكردت اؼبادة 
ك كذا اؼبنطقة احملايدة يف القدس نتيجة النزاع الفلسطيٍت سنة  1936حي مدريد اثناء اغبرب اؼبدنية االسبانية سنة 

1948 . 

ك يتم انشاء ىذه اؼبناطق بطريقة مباشرة من طرؼ احد اطراؼ النزاع يف حاالت الطوارئ من اجل اسعاؼ 
ك طريقة غَت مباشرة من طرؼ دكلة ؿبايدة اك ىيئة انسانية كاللجنة الدكلية  االشخاص اؼبتضررين من النزاع بسرعة

للصليب االضبر للقياـ دبهمة انشائها ك يتميز ىذا االجراء بانو اقل سرعة ك ينطبق يف اغبالة اليت تكوف فيها اؼبؤسسة 
                                                           

  
 .اٌفمشح اٌثبٌثخ ِٓ اٌجشٚرٛوٛي االضبفٟ االٚي    اٌّبدح _  

  
 _michel deyra,droit international humanitaire,gualino editeur ,paris,1998,p63 . 
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ت اؼبنظمة القائمة هبذه اؼبنطقة هتدؼ اُف اك اؽبيئة اؼبتواجدة باؼبنطقة احملايدة تستطيع اف تستوعب ؼبدة معينة ك اذا كاف
 93رفع ك زبفيف اؼبشاكل 

 المناطق المنزوعة السالح _  2_1_ج 

بدأ العاَف يتنبو، منذ أكاخر القرف اؼباضى، إُف أف إطبلؽ حرية الدكؿ ىف التسليح، ينطول على أخطار جسيمة       
ية دكلية ربـر على الدكؿ زيادة قوهتا العسكرية ىف كقت بغرض إبراـ اتفاؽ 1899فمنذ أف عقد مؤسبر الىال األكؿ ىف 

السلم، أخذ اىتماـ اعبماعة الدكلية، دبشكلة نزع السبلح، بتصاعد على كبو مطرد، حىت باتت ىذه اؼبشكلة، 
ر منذ نشأهتا كقع التطور اؽبائل الذل يشهده العاَف اؼبعاص للهيئات الدكلية ،دبختلف فركعها، أحد األىداؼ الرئيسية 

ىف التكنولوجيا، كالتكنولوجيا النوكية، كما يعنيو ذلك من ازدياد توفر األساس اؼبادل لتطوير أسلحة نوكية لدل عدد 

اطق منزوعة مفهوم المن_ األسلحة النوكية ىف مناطق ـبتلفة من العاَف متزايد من الدكؿ، كوسيلة ؼبنع انتشار 
 :السالح 

تشمل اؼبناطق اؼبنزكعة السبلح، باؼبعٌت الواسع، كل تسوية دكلية تتم بناء على اتفاؽ دكُف ثنائى أك صباعى،        
بقصد إبعاد إقليم معُت، سواء ؼبدة مؤقتة أك ؼبدة غَت ؿبدكدة، عن كل عمل من أعماؿ اغبرب، أك األعماؿ 

اليت يتم انشائها باتفاؽ اطراؼ النزاع مباشرة اك من  دبعٌت اخر اؼبناطق اؼبنزكعة السبلح ىي اؼبناطقالتحضَتية ؽبا، 
خبلؿ كساطة دكلة حامية اك منظمة انسانية ؿبايدة ، ك هبب كضع عبلمة كاضحة على اؼبنطقة منزكعة السبلح اُف 

اغبد اؼبمكن هببلمات هبرم االتفاؽ عليها من الطرؼ االخر ك وبظر على اطراؼ النزاع القياـ بعمليات عسكرية 
كعة السبلح باؼبعٌت العاـ، حيث يتم زبر اؼبناطق اػبالية من األسلحة النوكية، أحد التطبيقات النوعية للمناطق اؼبنكتعت،

ذبريد اؼبنطقة من األسلحة النوكية ىف إطار اتفاؽ دكُف، ككذلك فإف الزيادة السريعة ىف استخداـ الطاقة النوكية ىف 
تبارىا أساس ماديا النتشار األسلحة النوكية، أضاؼ عامبل جديدا األغراض السلمية، كاػبطر الكامن فيها، باع

لبلىتماـ دبفهـو اؼبنطقة اػبالية من األسلحة النوكية كاىتمت اعبمعية العامة ىف دكرهتا التاسعة كالعشرين، دبشركع القرار 
براء اغبكوميُت، ربت رعاية كيدعو إُف قياـ فريق من اٍف( نزع السبلح العاـ كالكامل)الذل تقدمت بو فنلندا ربت بند 

مؤسبر عبنة نزع السبلح بإجراء دراسة شاملة ؼبسألة اؼبناطق اػبالية من األسلحة النوكية من صبيع جوانبها ككافقت 
كأغبقت هبذه الدراسة عند إقبازىا، كرقة عمل مقدمة  3261اعبمعية العامة على إجراء ىذه الدراسة ىف قرارىا رقم 

                                                           
  

 _charles rousseuu, droit  des conflits armes,paris,pedone,1983,p94 . 
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اقًتاحا بتعريف ؿبدكد ؼبفهـو اؼبنطقة اػبالية من األسلحة النوكية، كقامت اعبمعية العامة من اؼبكسيك، كتتضمن 
، كذلك ىف شكل إعبلف يتضمن تعريف مفهـو اؼبنطقة اػبالية من 1975لعاـ  3472باعتماده رظبيا ىف قرارىا رقم 

كقاعدة عامة، أية منطقة تعًتؼ بصفتها تعترب منطقة خالية من األسلحة النوكية : األسلحة النوكية على النحو التاُف
ىذه اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة، كتنشئها أية ؾبموعة من الدكؿ، على سبيل اؼبمارسة اغبرة لسيادهتا، كذلك 

 :دبقتضى معاىدة أك اتفاقية هبرل دبوجبها ما يلى

 .اؼبتحركة عنها اف يتم اجبلء صبيع اؼبقاتلُت ك كذلك االسلحة اؼبتحركة ك اؼبعدات العسكرية _

 .اال تستخدـ اؼبنشات ك اؼبؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا _

اال ترتكب ايو عملية عدائية من قبل السلطات اك السكاف ك كذا توقيف أم نشاط يتصل باجملهود اغبريب                           _
. 94      

 انشاء مناطق و مواقع استشفاء _ 3_1_ج

و الدولة الحامية و اللجنة "  من اتفاقية جنيف الرابعة 14من اتفاقية جنيف الثالثة ك اؼبادة  23اؼبادة تضمنت 
 "الدولية للصليب االحمر مدعوة الى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق استشفاء و االعتراف بها 

دبوجب اتفاؽ بُت االطراؼ اؼبتنازعة ، ك زبضع ىذه ك تنشا ىذه اؼبناطق يف كقت السلم ك اثناء النزاعات اؼبسلحة   
اؼبناطق للقواعد العامة اليت تستلزمها اغبماية ك اليت تقضي بعدـ استخدامها الغراض عسكرية ، ك اال تكوف اؼبنطقة 

اف اليت تنشئها قريبة من االىداؼ اغبربية ك اال تشغل قسما كبَتا من االقليم الذم ىبضع لسيطرة الدكلة ك يبلحظ 
  95الغرض من انشاء ىذه اؼبناطق ىو ضباية اؼبرضى ك اعبرحى من اضرار اغبرب

ك اعبدير بالذكر انو فضبل عن مناطق اغبماية ىناؾ اليات اخرل تنتهجها اؼبنظمات غَت اغبكومية من اجل تطوير 
 : القانوف الدكِف االنسآف منها 

                                                           
  

: ٚح١ذ ػجذ اٌّد١ذ ، اػالْ اٌششق االٚعظ ِٕطمخ ِٕضٚػخ اٌغالذ إٌٛٚٞ ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ _ 

http://digital.ahram.org.eg/ 
  

 ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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ك ىي جهاز ينشا يف بلد ؿبايد من اجل االستعبلـ عن االشخاص احملميُت :تنظيم الوكالة المركزية لالستعالم _ 
السيما اسرل اغبرب ك اؼبعتقلُت ، ك تتوُف ىذه الوكالة كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتغَتات اليت تطرا على االشخاص 

عن 96ل اك الوالدة اك الوفاة احملميُت من قبيل النقل اك االفراج اك االعادة اُف الوطن اك اؽبركب اك العبلج باؼبستشف
طريق قنوات اتصاؿ الرظبية اك اػباصة ك على اطراؼ النزاع اف تقدـ كافة التسهيبلت ؽبذه الوكالة للقياـ بنقل 

 .معلوماهتا 

يلـز القانوف الدكِف االنسآف السلطات اليت ذبرم ترتيبات الجبلء االطفاؿ اك :استالم بطاقات اجالء االطفال _ 
تستقبلهم اف تقـو باعداد بطاقة لكل طفل تتضمن اؼبعلومات اؼبتعلقة بو ك ترسل ىذه اؼبعلومات للوكالة  الدكلة اليت

 .للبحث عن اؼبفقودين 

يستوجب على االطراؼ اؼبتعاقدة دبساعدة اعبمعيات الوطنية اعداد عاملُت مؤىلُت : اعادة العاملين المؤىلين_ 
كؿ ك خاصة فيما يتعلق بنشاط الدكلة اغبامية ، ك يتم اختيارىم حسب بغية تنفيذ االتفاقيات ك الربكتوكوؿ اال

كفاءاهتم ك يقدـ العاملوف اؼبؤىلوف يف زمن السلم اُف سلطات بلداهنم اؼبساعدة ك اؼبعلومات البلزمة لتطبيق القانوف 
 97الدكِف االنسآف اثناء النزاع اؼبسلح 

 خاتمة 

كمة باؼبنظمات غَت اغبكومية كالية دكلية لتطبيق القانوف الدكِف االنسآف حاكلنا من خبلؿ ىذه الورقة البحثية اؼبوس
تسليط الضوء على انبية ىذه اؼبنظمات باعتبارىا من ضمن اىم الفواعل الدكلية يف تعزيز القانوف الدكِف االنسآف  اذ 

عنها على صبيع اؼبستويات سانبت ىذه اؼبنظمات بدكر كبَت يف النهوض بقضايا حقوؽ االنساف بوجو عاـ ك الدفاع 
 :ك نشر القانوف الدكِف االنسآف ك تطويره لنتوصل يف االخَت اُف صبلة من النتائج التالية 

تعمل اؼبنظمات غَت اغبكومية على ربسُت اغبماية من خبلؿ تطوير احكاـ القانوف الدكِف االنسآف ، ك اؼبتثمثلة _ 
 .االربع ك الربكتوكولُت االضافيُت  ؼيف اتفاقيات جٍت

                                                           
  

 .ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌشاثؼخ     اٌّبدح _  
  

 .   ١ِٕش خٟٛٔ ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص _  
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تساىم اللجنة الدكلية للصليب االضبر يف كضع القانوف الدكِف االنسآف ك تطويره ليتماشى ك مستجدات الساحة _ 
 .الدكلية 

اف الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات غَت اغبكومية من انشطة يف شىت اجملاالت ، ك كذا يف قضايا ذات طابع دكِف _ 
نساف ك العمل يف ؾباؿ النهوض بالقانوف الدكِف االنسآف ك الًتبية عليو جعل منها قول ضغط دبلوماسي كحقوؽ اال

 .ك سياسي اسهم يف عوؼبة الكثَت من القضايا اليت كانت ال تتجاكز حدكد الدكلة الواحدة 

 التوصيات 

الدكِف االنسآف ك تطويره يفرض على  ظمات غَت اغبكومية يف تطبيق القانوففاف الدكر ك اعبهود اليت تلعبها اَف_ 
اجملتمع الدكِف ضركرة كضع نظاـ قانوٓف دكِف يعًتؼ حقيقة بوجود ىذه اؼبنظمات ك جعلها من ضمن اؼبنظمات 

 .الدكلية اغبكومية 

اف العمل االهبايب الذم تقـو بو ىذه اؼبنظمات ال ىبلو من عراقيل ك مشاكل ربوؿ دكف ربقيق ىذه االخَت غايتها _ 
ك كذلك القيود يف فبارسة انشطتها ذبعل من ىذه اؼبنظمات كسيلة يف ايدم الدكؿ  االنسانية اليت تسعى اليها،

 .الكربل لًتكيج سياستها ك استدراج اجملتمع اؼبدٓف للتحكم يف السياسة العاؼبية 
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دور المنظمة الدولية غير الحكومية للصليب األحمر في تطوير و ضمان 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 لمصميب األحمر 

 .  م  1977وكولين الممحقين بيا عام  م و البرو ت 1949ودورىا الميم في تقنين اتفاقيات جنيف لعام 

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 جيودىا 

 .  مسمحة سواء أكانت دولية أو غير دولية ، قديما أو حديثا في إغاثة ضحايا النزاعات ال

   : مقدمة 

تعرض اجملتمع الدكِف منذ زمن طويل حىت يومنا ىذا إُف مآسي كثَتة ك حركب ضارية أرىقت البشرية صبعاء     
هبا الدكلة بسبب ما حدث إباهنا من إنتها كات خطَتة ، إذ تعد النزاعات اؼبسلحة من أصعب الفًتات اليت سبر 

، ىذا مادعا  98"1"بكامل مقوماهتا ، كبشكل خاص مايتعرض لو اؼبدنيوف ك حىت العسكريوف بسببها من معاناة 
 . اػبرباء إُف البحث عن سبل منع اللجوء للقوة كوسيلة غبل اػببلفات 

ية، ك منها اؼبنظمات فقد كاف الختبلؼ اإليديولوجيات، دكرا كبَتا لظهور أنواع عديدة من اؼبنظمات الدكؿ      
الدكلية غَت اغبكومية اليت أصبح ؽبا تأثَت مهم يف ميداف العبلقات الدكلية ك القانوف الدكِف بصفة عامة كاجملاؿ 

                                                           
، القاىرة اؼبستقبل العريب ؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف اإلنسآف ك طبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنسآف، مؤلف صباعي تقدٔف ، مفيد شهاب ، دار    

 .        11، ص 2000، الطبعة األكُف ، 
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حيث أف ازدياد النزاعات اؼبسلحة اؼبنتشرة أدل إُف ازدياد عدد اؼبنظمات  غَت اغبكومية . اإلنسآف بصفة خاصة
برز تلك اؼبنظمات اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، ك اليت تعترب رمزا لنجاح العمل يف الفاعلة يف ىذا اجملاؿ ك من أ

 .  اغبقل اإلنسآف

تعد اللجنة الدكلية للصليب األضبر من أىم اؼبنظمات غَت اغبكومية الفاعلة يف اجملاؿ اإلنسآف ، فبل يقتصر       
ؽبا دكر كذلك يف تقنُت قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ك كانت عملها على تقدٔف اؼبساعدة اإلنسانية للضحايا ك إمبا 

 . 1977ك الربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا لعاـ  1949كراء عقد اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 

ك َف يتوقف دكر اللجنة عند تقنُت القانوف الدكِف اإلنسآف ، بل عملت جاىدة على نشر القانوف ك التعريف بو      
ؼبدنيُت ك العسكريُت ، سواء أثناء النزاعات اؼبسلحة أك يف أكقات السلم ، ك تعترب مهمة إغاثة ك مساعدة يف أكساط ا

ضحايا النزاعات اؼبسلحة ؿبور عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية ، إذ تعمل ىذه األخَتة بالقرب من الضحايا، فبا هبعلها 
ألخطار عديدة منها هتديد أمن  ك سبلمة األفراد  يف قلب النزاع ككسط الصراعات ك اؽبجمات، كىو ما يعرضها

 .  العاملُت هبا خاصة يف ظل النزاعات اغبديثة اؼبعقدة 

من ىذا اؼبنطلق يبكننا التساؤؿ عن كيفية مسانبة اؼبنظمة الدكلية غَت اغبكومية للصليب األضبر يف تقنُت كتطوير       
 ُف أرض الواقع ؟ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ك ضماف تطبيقها ع

ىذه اإلشكالية ارتأينا أف نقسم مداخلتنا ىذه إُف مبحثُت رئيسيُت االكؿ سنتطرؽ فيو إُف اعبانب  فكلئلجابة ع     
النظرم لعمل اؼبنظمة الدكلية للصليب االضبر يف  تقنُت القانوف الدكِف اإلنسآف ك تطويره ليتماشى مع النزاعات 

ث الثآف فندرج فيو اعبانب التطبيقي لعمل اؼبنظمة الدكلية للصليب االضبر ميدانيا من أما اؼببح. اؼبسلحة اغبديثة 
ك تعاملها مع مشكل أمن ك سبلمة افراد اؼبنظمات اإلنسانية . اجل تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف على أرض الواقع 

 .   ك اغبلوؿ اؼبقًتحة لتجاكزىا

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

بعد ما شهده العاَف من دمار ك خراب جراء اغبرب العاؼبية الثانية ، فكر اجملتمع الدكِف يف إرساء قواعد قانونية       
اية بعض الفئات ملزمة لؤلطراؼ اؼبتعاقدة هبدؼ التخفيف من عواقب اغبركب ، ك ذلك بتقييد ك سائل اغبرب ك حم

 . من االشخاص ك األعياف 

ككاف للمنظمات الدكلية غَت اغبكومية ، خاصة منها منظمة الصليب األضبر الدكلية دكرا اليستهاف بو يف التوصل      
، لكن بعد ذلك عرؼ العاَف  1949إُف عقد أربعة اتفاقيات متعلقة بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية يف مؤسبر جنيف عاـ 
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ا أخرل من النزاعات اؼبسلحة الدكلية ، ظهرت النزاعات اؼبسلحة الداخلية ك حاالت أخرل َف تكيف على أهنا أنواع
 .  نزاعات مسلحة رغم ما زبلفو من نتائج خطَتة على اإلنسانية 

من أجل تقنُت القانوف الدكِف   CICRعلى ضوء ما سبق ذكره ، سنحاكؿ الوقوؼ على الدكر الذم أدتو      
لنتطرؽ المطلب األول     سآف ك تطويره ليتكيف مع االكضاع اعبديدة ك اؼبتجددة اليت تشهدىا الساحة الدكلية اإلف

يف تدعيم القانوف الدكِف اإلنسآف باؼبصادر األخرل للقانوف الدكِف اؼبتمثلة يف العرؼ  CICRبعد ذلك إُف دكر 
  .المطلب الثاني كاالتفاقيات الدكلية 

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

يعترب أم تغَت يف الواقع اإلنسآف ربدم أماـ القانوف الدكِف اإلنسآف ك اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية، خاصة     
 .  لساىرة على تطوير ك ضماف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف منها منظمة الصليب األضبر الدكلية ، باعتبارىا ا

كمن التحديات اليت كاجهت القانوف الدكِف اإلنسآف النزاعات اؼبسلحة اغبديثة فقد اىتم بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية   
يف نص اؼبادة أكثر من النزاعات اؼبسلحة الداخلية، اليت أصبحت أكثر خطورة حيث أف ىذه االخَتة َف تذكر إال 

، فبا أظهر اغباجة إُف إغباؽ اتفاقيات جنيف األربعة بربكتوكولُت  1949الثالثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات جنيف لعاـ 
، ككاف الربكتوكوؿ اإلضايف الثآف متعلق بالنزاعات اؼبسلحة الداخلية ك بالتاِف مكمبل للمادة  1977إضافيُت عاـ 

بل ظهر نوع أخر من اغباالت اليت تعترب نزاعات دبفهـو النزاع .  1949جنيف لعاـ الثالثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات 
كىي  "و القالقل الداخلية باالضطرابات"فهي حاالت تدخل يف أكضاع البلسلم ك البلحرب، ك ما ىو يسمى 

 . من الربكتوكوؿ  الثآف  1فقرة  2حاالت مستثناة من القانوف الدكِف اإلنسآف يف نص اؼبادة 

، لنتعرض يف  1949يف تقنُت اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ  CICRإُف دكر الفرع االولكعليو سنشَت يف       
 يف توسيع القانوف الدكِف اإلنسآف ليشمل حاالت االضطرابات ك القبلقل الداخلية يف   CICRاألخَت لدكر 
 . الفرع الثاني 
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  .  دور المنظمة الدولية للصليب االحمر في تطوير إتفاقات جنيف األربعة : الفرع األول 

. بادرت اللجنة الدكلية للصليب االضبر إُف القياـ دبساع هتدؼ إُف ربقيق اؼبزيد من التقدـ يف اجملاؿ اإلنسآف     
، الذم 1929كومة السويسرية عاـ كتواصلت جهودىا إُف غاية إنعقاد مؤسبر جنيف الدبلوماسي بدعوة من اٌف

سبخض عنو إبراـ إتفاقيتُت ك نبا إتفاقية جنيف اؼبتعلقة بتحسُت حاؿ اعبرحى ك اؼبرضى العسكريُت يف اؼبيداف اؼبؤرخة 
 . 1929.  7.  27، ك إتفاقية جنيف اؼبتعلقة دبعاملة أسرل اغبرب اؼبؤرخة يف  1929.  7. 27يف 

كومة السويسرية، مت التوصل إُف عقد مؤسبر دبلوماسي دبدينة جنيف، سبخض عنو إعتماد ك بتعاكف اللجنة مع اٌف      
، 99اؼبطبقة حاليا أثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية، أم اغبرب اؼبعلنة بُت دكلتُت أك أكثر  1949إتفاقية جنيف لعاـ 

القانوف الدكِف اإلنسآف  ليتكيف  كلكن بعد ذلك ظهرت النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية،ك ظهرت اغباجة إُف تطوير
إال يف نص  اؼبادة الثالثة  1949مع حالة النزاع اؼبسلح الداخلي اليت َف يتم ذكرىا يف إتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 

 جاىدة لتحقيقو يف ؿباكلة لسد ثغرات إتفاقيات جنيف  CICRاؼبشًتكة، ك ىذا ماسعت 

ك بالتاِف تعزيز اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة اؼبتعلقة بالنزاعات اؼبسلحة  1977األربعة كذلك بإغباقها بربكتوكولُت إضافيُت عاـ 
 . الداخلية 

للصليب ا ألضبر ك اؽببلؿ االضبر الدكليُت بإسطنبوؿ فقرر   21عرضت اللجنة الدكلية الفكرة على اؼبؤسبر      
ك فيما . تفويض اللجنة إلعداد اؼبشركع ، ك شرع خربائها القانونُت يف العمل التحضَتم اؼبشاركوف يف مؤسبر جنيف 

تدارس اؼبؤسبر الدكِف  1973نظمت اللجنة مشاكرات عديدة مع اغبكومات ك يف عاـ  1974ك  1971بُت عامُت 
ع إلتفاقيات جنيف كجهت اغبكومة السويسرية بصفتها الودم 1974للصليب االضبر بطهراف اؼبشركع، يف عاـ  22

، الدعوة لعقد مؤسبر دبلوماسي لتأكيد ك تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبطبق يف النزاعات  1949االربعة لعاـ 
 . اؼبسلحة 

                                                           
تطبق ىذه اإلتفاقيات يف حالة اغبرب اؼبعلنة، أك أم إشتباؾ مسلح أخر ينشب : " على مايلي  1949اؼبشًتكة بُت إتفاقيات جنيف االربعة لعاـ  2تنص اؼبادة       

 " . يعًتؼ أحدنبا حبالة اغبرب بُت طرفُت أك أكثر من االطراؼ السامية اؼبتعاقدة، حىت كلو َف 
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، ك يف ختامو إعتمد مفوضو الدكؿ اؼبشًتكة ك عددىا 1977أقبز ىذا اؼبؤسبر أعمالو بعد أربعة دكرات ، ك يف      
ك مواد الربكتوكوؿ الثآف اػباص بالنزاعات اؼبسلحة الداخلية ك اؼبكمل للمادة الثالثة  100االكؿ  دكلة الربكتوكوؿ 102

اليت تطبق يف  حالة النزاعات اؼبسلحة غر الدكلية ، ك يشمل  101 1949اؼبشًتكة بُت إتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 
ت اؼبسلحة اؼبنظمة، ك النزاعات اليت تدكر كذلك دكف اف ينحصر فيها النزاعات اؼبسلحة بُت اغبكومات ك اعبماعا

فيما بُت تلك اعبماعات ك التعرؼ اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة مصطلح النزاع اؼبسلح،إال اف معايَت عدة ربددت من خبلؿ 
 .    اٍف...اؼبمارسة ز

فهو يطبق فقط يف النزاعات ذبدر اإلشارة إُف اف ؾباؿ تطبيق لربكتوكوؿ الثآف يعد أكثر حصرا من اؼبادة الثالثة ،      
ك سبارس ربت قيادة مسؤكؿ  بُت القوات اؼبسلحة لدكلة ما ك قوات مسلحة منشقة أك صباعات نظامية مسلحة أخرىُت

على جزء من إقليمو من السيطرة ما يبكنها القياـ بعمليات عسكرية متواصلة ك منسقة ك تستطيع تنفيذ ىذا 
 .102الربكتوكوؿ

ك التوترات  كبالتاِف فإف ىذا الربتوكوؿ قد أنبل اؼبظاىر األخرل للعنف الداخلي كأعماؿ الشغب ك اإلضطربات   
، يف توسيع القانوف الدكِف اإلنسآف ليشمل حاالت  CICRالداخلية ، كعليو كجب الوقوؼ عند دكر 

 . كِف اإلضرابات ك القبلقل الداخلية غَت اؼبشمولة باغبماية يف القانوف الد
 : الفرع الثاني 

 .دور المنظمة الدولة للصليب االحمر في توسيع القانون الدولي اإلنساني ليشمل االضطرابات الداخلية
إال أف القانوف الدكِف  1949باتفاقية جنيف االربعة لعاـ  1977رغم إغباؽ الربتوكولُت اإلضافيُت لعاـ      

ة، عرفو ا ربد أخر ك ىو حاالت االضطرابات اليت التعترب نزاعا مسلحا، اإلنسآف ك اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومي
 . ك أقل مايقاؿ عن ىذه اغباالت أهنا أكثر خطورة من النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك الداخلية

                                                           
يرية ، ك ىي النص على الربكتوكوؿ األكؿ متعلق بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية ك تظمن الباب االكؿ منو قاعدة ىامة لشعوب العاَف الثالث ك مناضلي اغبركات التحر  100

 1949ك اؼبنكوبُت يف البحار ك ىو مكمل ألحكاـ اإلتفاقيتُت االكُف ك الثانية لعاـ أف حركب التحرير تعد نزاعا دكليا ، أما الباب الثآف منو خاص باؼبرضى ك اعبرحى 
" جنيف"ك قانوف " الىام"ك فيما ىبص الباب الثالث فقد تناكؿ أساليب القتاؿ ك الوضع القانوٓف للمقاتل ك أسَت اغبرب، ك ىذا الباب ىو الذم دمج بُت قانوف 

 . ؼبدنيُت هبدؼ توفَت أكرب ضباية ؽبم من أخطار النزاعاتكأخَتا الباب الرابع إىتم بالسكاف ا

   
 .118،ص 1997عمر سعد اهلل، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، / د     

 .  1977من الربكتوكوؿ اإلضايف الثآف لعاـ  1اؼبادة االكُف فقرة   102

 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  76 

كمن ىنا ك إُف جانب اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة، اليت تنص على قواعد ىامة قادرة على ضباية األشخاص الذين     
كف يف شرؾ توتر داخلي، ذىبت اللجنة الدكلية للصليب االضبر إُف التأكيد على أف خصوصيات كل من القانوف يقع

، فهناؾ كثَت من اؼبواد يف القاكف الدكِف  103الدكِف غبقوؽ اإلنساف ك القانوف الدكِف اإلنسآف ذبعلها متكاملُت
ىذه االكضاع ، إذ هبب إستغبلؿ ىذا التكامل بُت ىذم غبقوؽ اإلنساف اليت زبدـ القانوف الدكِف اإلنسآف يف مثل 

 1950من االتفاقية االكركبية غبقوؽ اإلنساف عاـ  15القانونُت على أفضل كجو لصاٌف الضحايا، فنجد مثبل اؼبادة 
، اليت تقضي أهنى يف زمن اغبرب أك يف حاالت الطوارئ الشاملة اليت هتدد حياة األمة، يبكن إبطاؿ بعض اغبقوؽ 

اغبق يف اغبياة، حظر التعذيب ، العقوبة : ك ىي  "جوىر ثابت"ؼبذكورة يف اإلتفاقية فيما عدا، اغبقوؽ اليت تشكلا
 .  104ك اؼبعاملة البلإنسانية، حظر العبودية ك اإلسًتقاؽ مبدأ الشرعية، عدـ رجعية القانوف

عد حقوؽ اإلنساف عند اعتماد كلقد عز ىذا التقارب بُت قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ك بعض قوا    
إذ جاءت فيها بعض القواعد لتقنُت حقوؽ ال هبوز ـبالفتها يف  1977الربكتوكولُت اإلضافيُت إلتفاقية جنيف  عاـ 

 . 105ؾباؿ حقوؽ اإلنساف 
إُف جانب احبث عن تطبيق اغبد األدْف من قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، سعت منظمة الصليب االضبر إُف      

فعملت . لبحث عن األساس القانوٓف من أجل التدخل يف مثل ىذه األكضاع ك التخفيف من اؼبعاناة اليت زبلفهاا
على تطوير ك أقلمت نظامها األساسي مع اؼبعطيات اعبديدة للواقع الدكِف فجاء يف نظامها االساسي يف نص اؼبادة 

دة في كل األوضاع،و بصفتها مؤسة محايدة في تعمل اللجنة جاه: " مايلي 1998جواف  24الرابعة اؼبؤرخ يف 
النشاط اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة أو في حالة القالئل و اإلضطرابات الداخلية على ضمان الحماية 

، ك اؼببلحظ من ىذه اؼبادة إتساع " و المساعة للضحايا العسكريين و المدنيين الناتجين عن ىذه الحاالت 

                                                           
 . 41، ص  1997 عامر الزماِف، مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنسآف، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ، ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، تونس ،/ د    103

104   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 الربكتوكوؿ اليت تنص على ؿباكمة عادلة ك منصفة ك اليت تقابلها اؼبادة  6كعلى سبيل اؼبثاؿ يف ؾباؿ الضمانات القضائية اؼبرتبطة بالنزاعات الداخلية يف اؼبادة     105
من اؼبيثاؽ السابق الذكر اللذاف يتناظراف حيث وبظراف تعريض أم شخص للتعذيب أك  7بركتوكوؿ الثآف ك اؼبادة من اؿ 6من ميثاؽ اغبقوؽ اؼبدنية  السياسية ك اؼبادة  14

 .   اؼبعاملة أك العقوة القاسية، اخذ الرىائن
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دكر اللجنة إُف ؾباالت َف تناط هبا دبوجب اتفاقيات جنيف ك ال الربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا ليشمل بالتاِف حاالت 
 . اإلضطرابات ك القبلقل الداخلية

كتستند أيضا اعبنة يف تدخلها يف مثل ىذه األكضاع على نص اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة من اتفاقيات جنيف 
وز لهيئة إنسانية غير متحيزة كالجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض يج:" اليت جاء فيها  1949

مع اإلشارة إُف أف ىذا اغبق اليعفي  "حق المبادرة" فتعرض خدماهتا يف إطار  "خدماتها على أطراف النزاع
 .  106اللجنة من كاجب اغبصوؿ على إذف قبوؿ الدكلة اؼبعنية

حدة الطريق أماـ منظمات حقوؽ اإلنساف غَت اغبكومية للمسانبة يف فتحت اؼبادة السابعة من ميثاؽ االمم اؼبت
دكرا  CICRك تؤدم . أعماؿ عبنة االمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف التابعة جمللس االقتصادم ك االجتماعي

مهما يف التنديد باإلنتهاكات اليت تقع على اإلنساف يف الدكؿ اليت تقمع فيها ىذه اغبقوؽ فتعمل على كشف 
 .  107اٍف...سات التعذيب فبار

 : المطلب الثاني 
تفاقيات دور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي الغنساني بالعرف الدولي و اال

 .الدولية 

إف القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبقنن الذم نعرفو اليـو ق يف حقيقة األمر تقنُت جملموعة كبَتة من القواعد العرفية اؼبوجودة 
ك تعتمد منظمة الصليب األضبر الدكلية على العرؼ ، من أجل تعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف ؼبا لو من .  108قديبا 

باإلضافة إُف إعتمادىا كذلك على .  الفرع االول االتفاقيات الدكلية قوة إلزامية أما الدكؿ غَت االطراؼ يف
  .الفرع الثاني االتفاقيات الدكلية اليت ترـب بُت الدكؿ ، خاصة منها اؼبتعلقة بتنظيم ك سائل اغبرب 

 : الفرع االول 
                                                           

. 06امعة مولود معمرم، تيزم كزك، كلية اغبقوؽ، خلفاف كرٔف ، دكر ؾبلس األمن يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانوف، ج/ د     106 
 . 120، ص  2007.  11

 
107 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 .  
108 BUGNION Francois, Droit international humanitaire coutumier ,Revue Suisse de droit internationale et européen 

, 17éme Année,2007,p7 .  
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 .العرف الدولي دور المنظمة الدولية للصليب األحمر في تعزيز القانون الدولي اإلنساني بالتأكيد على

العرف الدولي ىو " : من النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية كاأليت 38جاء تعريف العرؼ يف اؼبادة      
 .  9 1 "العادات الدولية، المرعية، المعتبرة بمثابة قانون دل عليو تواتر اإلستعمال

ادة الثالثة اؼبشًتكة جزءا من القانوف الدكِف تعترب االغلبية العظمى من أحكاـ اتفاقيات جنيف، دبا يف ذلك اَف     
 . العريف

بدراسة، ك ذلك بناءا على طلب قدـ ؽبا من اؼبؤسبر  CICRكنظرا ألنبية القانوف الدكِف العريف، قامت       
، ىذه الدراسة متعلقة 1955السادس ك العشركف للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر الدكليُت اؼبنعقد يف ديسمرب 

انوف الدكِف العريف، كىي على درجة كبَتة من األنبية نظرا َف سبثلو من تأكيد ك تعزيز للقانوف العريف يف إطار بالق
القانوف الدكِف اإلنسآف، ك سد الثغرات اؼبوجودة يف القانوف التعاىدم خاصة ماتعلق منها بالنزاعات اؼبسلحة غَت 

 :  الدكلية ك دارت ىذه الدراسة حوؿ احملاكر التالية

 . مبدأ التمييز .1
 . األشخاص اليت ربضى حبماية خاصة .2
 . كسائل اغبرب .3
 . األسلحة ، ك معاملة اؼبدنيُت ك األشخاص الذم ال يشاركوف يف القتاؿ. 4

 .    110تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف .1
يتضمن من تعليمات  صفحة، 650تتكوف اجملموعة اؼبنشورة ؽبذه الدراسة من ؾبلدين اجمللد األكؿ وبتوم على       

أما اجمللد الثآف وبتوم . قواعد عرفية اعتبارىامادة بتعليقات اليت ربدد ؿبتواىا ك تبُت ؼباذا مت  161ك  منهجيو،
ىذه اؼبمارسة اليت ظبحت  القواعد،العاـ لتلك  ازباذ ك ىو يبُت العوامل اليت فبارسة كل الدكؿ يف صفحة، 1404

. الطبيعة العرفية للقواعد اؼبذكورة يف اجمللد األكؿ باستنتاج
أما فيما ىبص النزاعات اؼبسلحة الغَت الدكلية ، كاف ىناؾ قدر كبَت من اؼبمارسة اليت تصر على اغبماية اليت       

ك كاف ؽبذه اجملموعة من اؼبمارسات تأثَتىا على القانوف . النوع من النزاعات يوفرىا القانوف الدكِف اإلنسآف يف ىذا 
                                                           

109  BUGNION Francois , Droit international humanitaire coutumier, Op.cit.pp7.8.       
110  BUGNION François, Droit international humanitaire coutumier Op . cit , P . 18 . 
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العريف اؼبنطبق يف النزاعات اؼبسلحة الغَت الدكلية ، ك كاف للربتوكوؿ االضايف الثآف ، شانو شأف الربتوكوؿ األكؿ تأثَتا 
قانوف الدكِف العريف ، ك من أمثلة قواعد ك نتيجة لذلك تعترب اآلف معظم أحكامو جزءا من اؿ. كاسعا ؽبذه اؼبمارسة

، كاجب 111حضر اؽبجمات على اؼبدنيُت . اليت كجد اهنا عرفية ك ؽبا أحكاـ مطابقة يف الربتوكوؿ االضايف الثآف 
، كاجب البحث عن اؼبوتى ، كاجب  112إحًتاـ الضمانات األساسية للمدنيُت ك األشخاص العاجزين عن القتاؿ 

 .اٍف...114، حضر النقل القصرم للمدنيُت113مُت من اغبرية ضباية االشخاص احملرك
غَت أف أبرز إسهاـ للقانوف الدكِف اإلنسآف العريف يف تنظيم اؼبنازعات اؼبسلحة الداخلية أنو يذىب إُف أبعد        

فصلة  بشكل من احكاـ الربتوكوؿ االضايف الثآف ، ك يف الواقع خلقت اؼبمارسة عددا كبَتا من القواعد العرفية اَف
ك على . ك بالتاِف مؤلت ثغرات  ىامة يف تنظيم النازعات الداخلية. اكسع من احكاـ الربتوكوؿ االضايف الثآف

خبلؼ الربتوكوؿ االضايف األكؿ ال يتضمن الربتوكوؿ االضايف الثآف قواعد ك تعاريف ؿبددة ؼببدأل التميز كالتناسب 
ٔف إدارة األعماؿ العدائية يف الربتوكوؿ االضايف الثآف من خبلؿ فبارسات ، ك قد سدت إُف حد كبَت الثغرات يف تنظ

اإلضايف إدارة األعماؿ العدائية ، ك تتضمن قواعد بشأف  ؿالدكؿ إُف ادت خلق قواعد موازية للقواعد الربتوكو
 . 6األشخاص ك االعياف اؼبشمولُت باغبماية ك عن أساليب حرب ؿبددة 

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

 .االتفاقات الدولية

كاف للجنة الدكلية للصليب األضبر دكرا مهما يف ىذا اجملاؿ فهي تقـو ؽبذا الغرض بعقد مؤسبرات دكلية كإعداد      
من أجل اؼبصادقة عليها ، ك نبُت دكر اللجنة من خبلؿ  مشاريع لقوانُت تعرضها على الدكؿ ك اؼبنظمات الدكلية

 .عرض مباذج عن بض االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة بتقييد كسائل اغبرب

 

                                                           
 .30. 27. 25القواعد    111
 .53القاعدة    112
 .65. 57القاعدتتُت    113
   

 للصليب األضبر ، الدكليةجوف مارم ىنكرتس ، دراسة عن القانوف الدكِف اإلنسآف العريف ، إسهاـ يف فهم ك إحًتاـ حكم القانوف يف النزاع اؼبسلح ، مقاؿ اجمللة     
 .  WWW.ICRC.ORG. 19.  17، ص ص   2005. 3. 31

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/


 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  80 

 . 198إتفاقية حضر و تقيد إستعمال األسلحة التقليدية لسنة : أوال

حة اؼبفرطة الضرر أك العشوائية فقد قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر الدكِف بدكر معترب للتقنُت مشكلة األسل   
مشروع قواعد من اجل حماية سكان المدنيين ضد اخطار الحرب " أين كصغت  1955الضرر بداية من سنة 

قدمت عدت مبادرات أخرل ناجحة حوؿ تدكين استعماؿ األسلحة اؼبفرطة للضر  1972حبيث يف عاـ  "العشوائية
 1972 للجنة يف استضافة مؤسبر للخرباء اغبكوميُت عقد جبنيف عاـ ك العشوائية األثر ، ك سبثلت اؼببادرة االكُف

 .لبحث مسألة تلك األسلحة إٍف

ك الدكرتتُت اليت جرت يف إطار مؤسبر األمم اؼبتحدة حوؿ خطر أك تقيد  1978كبعد اؼبؤسبر اؼبنعقد يف جنيف      
: مث إعتماد نص توثيقي للصكوؾ اآلتية  1980ك الثانية يف أكتوبر  1979إستعماؿ أسلحة معينة األكُف يف سبتمرب 

" إتفاقية بشأف حظر اك تقيد إستعماؿ أسحلة تقليدة معينة ، بركتوكوؿ الشظايا اليت ال يبكن الكشف عنها
البرتوكول بشأف حظر أك تقيد إستعماؿ األلغاـ ك األشراؾ ك اػبدع اآلخرل،  البروتكول الثاني،  "البروتوكول األول

 .115ظر أك تقيد إستعماؿ احملرقةبشأف ح الثالث

مث توسيع نطاؽ إتفاقية األمم اؼبتحدة  2001باإلضافة إُف قرار بشأف تنظيم األسلحة ذات العيار الصغَت يف       
بشأف حظر ك تقيد استخداـ أسلحة تقليدية معينة  ك كانت ىذه االتفاقية تغطي يف السابق حاالت  1980لعاـ 

الثآف قرر تعديل اؼبادة األكُف لتشمل حاالت النزاع اؼبسلح النزاعات اؼبسلحة الدكلية فقط ، لكن اؼبؤسبر االستعراضي 
 . 116إنطباؽ ىذه اؼببادئ على األسلحة النوكية 1996ك قد اكدت  ؿبكمة العدؿ الدكلية يف ال ىام . غَت الدكِف 

 .إتفاقية حظر إستخدام و تخزين و نقل األلغام المضادة لألفراد و تدميرىا:  ثانيا

، ربظر حظرا كامبل على األلغاـ اؼبضادة لؤلفراد ، كما تتضمن نصوصا بشأف إزالة  1997عاـ كقعت يف اكتاكا       
 .األلغاـ ك مساعدة ضحاياىا

 

 
                                                           

 .319. 310عمر سعد اهلل ، تطوير تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف ، اؼبرجع السابق ، ص ص  115
 .WWW.ICRCI.ORG  19اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، القانوف الدكِف اإلنسآف إجابات ألسئلتك ، ص   116

http://www.icrci.org/
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 .1993األسلحة الكيماوية لعام إتفاقية حظر : ثالثا

اكية حيث كانت اللجنة الدكلية للصليب األضبر أكؿ من دعا إُف فرض حظر رظبي على استخداـ االسلحة الكيم     
الذم أكد اغبظر الشامل  1925، ك يف إستجابة جزئية لنداء اللجنة الدكلية ، تبنت الدكؿ برتوكوؿ جنيف لعاـ 

اػباصة باألسلحة البيولوجية على  1972إلستخدامها ك إتساعو ليشمل األسلحة اعبرثومية ، كما عززت إتفاقية عاـ 
من ىذا اؼبنطلق قامت . ية ك إنتاجها ك زبزينها ك االحتفاظ هبا كبو كبَت ىذا اغبظر بتحرٔف تطوير االسلحة البيولوج

،  1992اللجنة بوضع مشركع إتفاقية دكلية أقرهتا اعبمعية العمة لؤلمم اؼبتحدة خبلؿ دكرهتا السابعة ك األربعوف عاـ 
  117. 1997، لتدخل حيز النفاذ عاـ  1993ك مت التوقيع عليها يف عاـ 

 .ظمة الدولية للصليب األحمر في الميدانعمل المن :المبحث الثاني 

تؤدم اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية دكرا مهما يف اعبانب التطبيقي ، فهي تسعى إُف ضماف إحًتاـ تنفيذ       
كتطبيق تلك القواعد اإلنسانية اليت يتم تقنينها، ك ؽبذا الغرض تقـو اؼبنظمات غَت اغبكومية على رأسها اللجنة الدكلية 

ليب االضبر بنشطات هتدؼ إُف التعريف بالقانوف الدكِف اإلنسآف ك مبادئو االساسية ك ذلك سواءا يف حاالت للص
السلم أك أثناء النزاعات اؼبسلحة خاصة يف كسط اؼبقاتلُت ك ذلك بئلعتماد على صبيع كسائل النشر ك سائل 

قصد البحث عن ميكانيزمات ك حلوؿ ذبعل من اإلعبلـ، كما تقـو كذلك بعقد اؼبؤسبرات الدكلية أك اإلقليمية ب
  .المطلب االولالقانوف الدكِف اإلنسآف القانوف اؼبطبق يف أرض الواقع بشكل فعاؿ 

تقـو منظمة الصليب االضبر بعمل اساسي ك مهم جدا ، يتمثل يف إغاثة ضحايا النزاعات اؼبسلحة ك تزكيدىم       
دبساعدات كاؼبساعدات الغذائية أك الطبية ، ك العمل على توفَت ضماف حقوقهم األساسية كاغبق يف اغبياة ك غَتىا 

 .  المطلب الثاني غاثي من اغبقوؽ اؼبعًتؼ ؽبم هبا دكليا كنماذج عن عملها اإل
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 .نشر القانون الدولي اإلنساني: المطلب األول

بإعتبار اللجنة  الدكلية طرفا أساسيا يف تقنُت القانوف الدكِف االنسآف ، دبا فيها اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ       
لك بالًتكيز كذ، فهي تضع على عاتقها مهمة السهر على ضماف تنفيذه  1977ك الربكتوكولُت احمللقُت عاـ  1949

الوردة يف ذات القانوف ك العمل على تطويرىا لتتماشى مع النزاعات على البحث يف اؼبيكانيزمات أك آليات التطبيق 
اغبديثة ك ؽبذا الغرض فهي تقـو بعقد مؤسبرات دكلية للخرباء، مؤسبرات ربضرىا الدكؿ ك اؼبنظمات اغبكومية كغَت 

ق خاصة بُت على نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ك التعريف بو  ك دببادئ كما تسهر كذلك الفرع األولاغبكومية  
 .الفرع الثانيأطراؼ النزاع 

 عقد المؤتمرات الدولية: الفرع األول 

من أجل تطوير ك دعم احًتاـ ك تنفيذ القانوف الدكِف االنسآف ، تقـو اللجنة الدكلية للصليب األضبر ، بعقد       
ت اؼبسلحة ك ما تفرضو من ربديات مؤسبرات دكلية تناقش فيها مواضيع متعلقة بالقانوف الدكِف االنسآف ، ك النزاعا

على الساحة الدكلية ، ك يشارؾ يف تلك اؼبؤسبرات كفود من  دكؿ العاَف ك كذلك منظمات دكلية حكومية  كغَت 
حكومية  كما وبظرىا خرباء من شىت دكؿ العاَف من تلك اؼبؤسبرات نذكر سلسلة اؼبؤسبرات للخبارء اليت نظمتها اللجنة 

ك قد صدر عن  اللجنة الدكلية للصليب  "تحسين احترام القانون الدولي االنساني" ، حوؿ موضوع  118الدكلية 
األضبر تقريرا يلخص اؼبواضيع ك اىم النقاط اليت سبت مناقشتها خبلؿ تلك اؼبؤسبرات ، حيث مت التطرؽ إُف 

 .كتضمن لو احًتاما   كتطبيقا أفضلاؼبيكانيزمات الواردة يف القانوف الدكِف االنسآف ك اليت تسمح بتفعيلو ، 

كما تطرؽ اؼبؤسبركف  إُف مسألة عدـ تعُت اك عدـ قبوؿ الدكلة اغبماية ك ىي دكلة ثالثة ؿبايدة ك اليت قلما مت       
اللجوء إليها ، فإف اللجنة الدكلية للصليب األضبر عليها اف تعرض مساعيها من اجل التوصل إُف تعُت الدكلة اغبامية 

د ال يتحقق ذلك ، فقد تفرض االطراؼ اؼبتنازعة عرض اللجنة الدكلية ، أك منظمة أخرل ؿبايدة أف ربل ؿبل ، ك ؽ
ىذا ك أكد اؼبؤسبركف ضركرة توسيع ثقافة احًتاـ القانوف الدكِف االنسآف يف صبيع ؾباالت اجملتمع، ".  2"الدكلة اغبامية 

 خاص سواء أطراؼ النزاع ، الدكؿ األخرل سواء على اؼبستول الوطٍت اك الدكِف ، صبيع األش

                                                           
118  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 . 
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أك اجملتمع اؼبدٓف ، هبب اف يكونوا كاعُت بأف إحًتاـ األكرب للقانوف الدكِف االنسآف مهم جدا من اجل تقليص 
 .كزبفيف االالـ ك الدمار الذم زبلفو النزاعات اؼبسلحة

قديرىم للمبادرة اللجنة الدكلية للصليب األضبر اليت كقد عرب اػبرباء اؼبشاركوف يف اؼبؤسبرات السابقة الذكر عن ت      
، اليت يفرضها الواقع دبا يشهده من عدـ احًتاـ القانوف الدكِف 119ظبحت دبناقشة تلك اؼبسائل االساسية ك اؼبهمة 

 .االنسآف
 :التعريف بقواعد القانون الدولي االنساني بين المدنيين و العسكريين: الفرع الثاني

زة مع كاجب النشر الذم يقع على عاتق الدكؿ ، فتعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر من جهتها ، على باؼبوا       
من نظامها  2الفقرة  5نشر القانوف الدكِف االنسآف ك ىذه اؼبهمة  مت نص عليو صراحة يف نص اؼبادة 

 االنسآف ك مبادئو يف التكوين ك ؽبذا الغرض ، تشجع اللجنة الدكلية  على إدخاؿ القانوف الدكِف.  120االساسي
فمثبل  تعاكنت اللجنة الدكلية للصليب االضبر مع صبعية اؽببلؿ االضبر . العسكرم ، ك تساعد الدكؿ يف ىذا اجملاؿ 

العراقية يف السلم ك يف اغبرب فبضل التعاكف مع اللجنة ك من خبلؿ دعمها اؼباِف سبكنت صبعية اؽببلؿ األضبر 
ك اؼببادئ االساسية للحركة الدكلية للصليب االضبر   ات نقاش حوؿ القانوف الدكِف اإلنسآفالعراقي من عقد جلس

    .121ك االىبلؿ االضبر ، كمن شبار الدعم ك التعاكف مت إصدار ؾبلة اؽببلؿ اليت تعٌت بنشر نشاطات اعبمعية
ر لنشر القانوف الدكِف اإلنسآف، حيث كما تشكل النزاعات الداخلية ربديا أماـ اللجنة الدكلية للصليب االحم       

تسعى اللجنة إُف تكوين القوات العسكرية اؼبتمردة، ك ذلك بالبحث عن قادهتا قدر اؼبستطاع من أجل إيصاؿ 
 . الرسالة اإلنسانية إُف كل حاملي األسلحة دبا فيهم القوات غَت النظامية  

ك مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف بُت الشعوب، حيث أف إُف ضركرة نشر قواعد  "إيف ساندوز" كما يشَت        
القبوؿ العاؼبي بالقانوف الدكِف اإلنسآف هبب أف يكوف كذلك قبوؿ الشعوب، ففي حالة ـ إذا كاف ىناؾ شقاؽ بُت 

                                                           
11 

فٟ اٌّادج األٌٚٝ  إرا ٌُ ٠رُ ذؼ١ٓ أٚ لثٛي ِٓ تذا٠ح اٌٛضغ اٌّشاس إ١ٌٗ: " ِٓ  اٌجشرٛوٛي  االضبفٟ اٌزٞ ٔض   ٚسد فٟ اٌّبدح    

ذؼشض اٌٍجٕح اٌذ١ٌٚح ٌٍص١ٍة االحّش ِضاػ١ٙا اٌح١ّذج ػٍٝ اطشاف إٌزاع ِٓ أجً ذؼ١١ٓ دٌٚح حّا٠ح دْٚ إتطاء ٠ٛالف ػ١ٍٙا اطشاف 

 "إٌزاع ، ٚ رٌه دْٚ اٌّاس تحك أ٠ح ِٕظّح ِحا٠ذج أخشٜ فٟ اٌم١اَ تاٌّّٙح راذٙا
االضبر أثناء النواع اؼبسلح ، مذكرة لنيل شهاد  اؼباجيستَت يف القانوف ، كلية اغبقوؽ ، جامعة ملولود  قاظبي يوسف ، مهاـ اللجنة الدكلية للصليب.  120

 .45ص . 2005. 06. 29معمرم ، تيزم كزك 
121

  HARROFF TAVEL Marion, L’action du CICR face aux situations de violence interne, OP, cit, pp 13–14. 

WWW. CICR.ORG. 
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الشعب كحكومتو فإف إنضماـ ىذه األخَتة اليعٍت الغنضماـ الفعلي للشعب، ك ؽبذا تكثف اعبهود من أجل إثبات 
 .    122مبادئ ىذا القانوف السبيل أك تنحاز إُف أية ديانة ؿبددة أك مذىب معُتأف 

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

 النزاعات المسلحة   
هبدر بنا االشارة فيما ىبص ىذا اؼبوضوع إُف أف ؾبلس األمن يعمل على توفَت اؼبساعدات بشىت الطرؽ اؼبمكنة       

كمنها إستخداـ القوة الذم الرببذه اؼبنظمات اإلنسانية ك منها اعبنة الدكلية للصليب األضبر اليت ترفض فكرة إقًتاف 
  . الفرع االولالعمل اإلنسآف بالقوة اؼبسلحة 

كنظرا للعدد اؽبائل من النزاعات اليت عرفها العاَف خاصة مع بداية التسعينات إُف ك قتنا اغباِف، نكتفي بذكر بعض 
األمثلة عن عمل اؼبنظمة الدكلية للصليب األضبر يف بذؿ اعبهود من أجل االغاثة ك تقدٔف اؼبساعدات اإلنسانية 

   .الفرع الثانيسلحة لؤلشخاص احملتاجُت إليها يف بعض النزاعات اَف
 

  التدخل لتقديم المساعدات اإلنسانية : الفرع األول 
يربىن الواقع ك التاريخ الدكِف، على الدكر االساسي ك اؼبهم الذم تؤديو اؼبنظمات اإلنسانية يف إغاثة السكاف،       

إال اف التدخل لتقدٔف اؼبساعدات اإلنسانية ، إصطداـ دببدأين ك نبا السيادة . مثل منظمة الصليب االضبر الدكلية
 . 123األمم اؼبتحدةكمبدأ عدـ التدخل اؼبنصوص عليهما يف ميثاؽ 

يرل أنصار التدخل لصاٌف اإلنسانية أف كل إستخداـ للقوة يتفق كمقاصد االمم اؼبتحدة يعترب تصرفا مشركعا         
من  3فقرة  1على أساس أف  ضباية حقوؽ اإلنساف تعد يف حد ذاهتا مقصدا من مقاصد اؼبنظمة اؼبذكورة يف اؼبادة 

فيجوز التدخل عسكريا إلعتبارات إنسانية يف حالة ما إذا شكلت عمليات  .منو 55ك  56اؼبيثاؽ ك اؼبادتُت 
كيف مفهـو مبادئ الصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر  ال يعترب . إنتهاؾ حقوؽ اإلنساف هتديدا للسلم ك االمن الدكليُت

. العمليات العدائية عمبل إنسانيا إال اؼبساعدات اليت تقدـ بشكل غَت متحيز ك حبيث اليؤدم إُف التدخل يف سَت
كيعترب تقدٔف اؼبعونة من ادكية ك أغذية عبماعة مسلحة دبثابة إزباذ موقف مناصر ؽبذه اعبماعة ك ىو ماربظره مبادئ 

                                                           
   

   SANDOZ Yve : Concentrer ses efforts sur la défense des principes fondamentaux du DIH, L’Humanitaire 

Maghreb,2éme coférence internationale de la Croix Rouge, Genéve,1.6Décembre 2003,pp.11.12. 

 
   

 .نسآف ك تراجع السيادة الوطنية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية للمزيد من اؼبعلوماة انظر ، بوراس عبد القادر، التدخل الدكِف اإل 
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لذلك فإف عدـ ربيز ك حياد ك إستقبلؿ اعبهة اؼباكبة، ىي شركط حتمية لكي . الصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر
 .124دبعٌت الكلمةتكوف اؼبساعدة اؼبوزعة إنسانية 

ك الذم يصر على لزـك  "سوماراغو"ك الرأم الذم ذىبت إليو اللجنة الدكلية للصليب االضبر كرئيسها االسبق      
التفريق بُت اعبهود السياسية اؼببذكلة من أجل حل النزاعات ك منها اإلعتماد على القوات العسكرية الذم هبب أف 

ك يف حالة التدخل ألسباب إنسانية يتوجب على اللجنة . 125اإلنسآف سبيز بشكل كاضح ك أف تبتعد عن العمل
الدكلية طبقا لواليتها أف تعمل عل ضماف إلتزاـ القوات اؼبشاركة يف ذلك التدخل بقواعد القانوف اإلنسآف، ك اف 

 .   تسعى إُف مساعدة ضحايا النزاع

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

ذبد يف بعض االحياف اللجنة الدكلية للصليب االضبر نفسها عاجزة عن تقدٔف اؼبساعدة للضحايا دبفردىا يف       
، اك اماـ حالة اجملاعة اليت مست مئات االالؼ يف 1994اغباالت االكثر شدة مثلما كاف عليو اغباؿ يف ركاندا عاـ 

، ك اماـ ىذ ا اإلغباح يف اغباجة ك اغباؿ اؼبتدىور الذم يتجاكز طاقة اللجنة، كاف  1993. 1992الصوماؿ عاـ 
البد من اإلعتماد على عمليات األمم اؼبتحدة، إلبا أف ىذا اليبنع من القوؿ بأف عمليات اإلغاثة اليت قامت هبا 

نات يف البسنة ك اؽبرسك َف تكن ىينة ، حيث ك كذلك يف بداية التسعي 1991اللجنة الدكلية يف الصوماؿ إُف هناية 
 .   126نظمت عمليات إغاثة مهمة 

كتنتقل الفرؽ الطبية للجنة الدكلية إُف أماكن اغبجز لًتاقب اغبالة الصحية للمحتجزين، كما تستظهر إحتماؿ       
إستطاعت اللجنة الدكلية تنظيم فبر  2007كيف عاـ    .ؽبم سواء من اعبانب اعبسمآف أك النفسآف ةاؼبعاملة السيئ

أمن للعاملُت يف كزارة الصحة االفغانية ك منظمة الصحة العاؼبية، الذين يقوموف بعمليات تلقيح جنوب البلد ، كلقد 

                                                           
ديسمرب . ،نوفمرب 10، اجمللة الدكلية للصليب األضبر، عدد"مدلوؿ كلمة إنسآف يف سياؽ اؼببادئ األساسية للصليب األضبر ك اؽببلؿ االضبر:" جاؾ لوؾ بلوندؿ124

 .  178. 177لس االمن يف اجملاؿ القانوف الدكِف اإلنسآف، اؼبرجع السابق ، ص ص خلفاف كرٔف ، دكر مج.د: أنظر أيضا . 204، ص  1998

125
    SOMMARUGA Cornelie : Action humanitaire et opération de maintien de la paix , Revue international de la 

Croix Rouge,N°824,30.04.1997.p2.www.cicr.org. 

 .www.circi.org،2،ص  2009. 10.05السوداف، تلبية اغباجات يف ظركؼ معقدة، ؾبلة اللجنة الدكلية للصليب األضبر، :" جوردم رايك كوركو 126 
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 مع حركة طالباف، كربًتمو القوات االمريكية ك قوات االمن األفغانية، كما تعمل اللجنة على تسهيل ضجرل التفاك
 نقل اعبرحة ك عمليات تسليم الرىائن اؼبفرج عليهم  يف أفغانستاف، ك يدؿ إجراء مثل ىذا 

. 127النوع من العمليات على أف صبيع أطراؼ النزاع قد إعًتفت باف اللجنة تتصرؼ على اسس إنسانية حبتة        
ربدة ك مع اؼبنظمات اإلنسانية ككمثاؿ أخر عن عمل اللجنة يف اؼبيداف نذكر مناقشة ىذه االخَتة مع األمم اَف

، مسالة إطبلؽ سراح احملتجزين ك 2 1995األساسية، قبل صياغة اإلتفاؽ العاـ للسبلـ يف البوسنة ك اؽبرسك عاـ 
لبلتفاؽ تنص على كجوب تقدٔف األطراؼ معلومات عن صبيع  5فجاءت اؼبادة . البحث  عن االشخاص اؼبفقودين

ك تتعاكف .   أليات البحث عن اؼبفقودين اػباصة باللجنة الدكلية للصليب االضبر االشخاص ؾبهوِف اؼبصَت من خبلؿ
 . االطراؼ أيضا مع اللجنة الدكلية للصليب االضبر يف جهودىا الرامية إُف ربديد ىوية األشخاص 

دنيُت  أككل اإلتفاؽ كذلك إُف اللجنة مهمة تنظيم ك مراقبة عملية إطبلؽ سراح ك نقل كل السجناء اَف      
سجُت إُف منازؽبم خبلؿ تلك  1000كالعسكريُت احملتجزين ك ذلك بالتشاكر مع االطراؼ اؼبعنيُت، ك قد مت إعادة 

 . 128العملية اليت دامت شهرين

 :خاتمة 

 : اؼبنظمة الدكلية غَت حكومية للصليب االضبر، دكرا كبَتا يف اجملاؿ اإلنسآف يتجلى من ناحيتُت  تؤدم      

مسانبتها يف كضع القانوف الدكِف اإلنسآف ك تطويره ليتماشى ك مستجدات الساحة الدكلية ، بعد  ة االولىالناحيمن 
النقائص اليت كانت تعًتيو يف السابق، كما تعمل اللجنة كذلك على دعم القانوف الدكِف اإلنسآف ك تعزيزه ك ذلك 

لية ك ىذا االمر يساعد على مواجهة حاالت غَت عن طريق التأكيد على العرؼ الدكِف، ك عقد اإلتفاقيات الدك
مشمولة باغبماية البلزمة يف إتفاقيات جنيف ك الربتوكولُت مثل حاالت اإلضطربات ك القبلقل الداخلية اليت ال تقل 

 . خطورة عن النزاعات اؼبسلحة الدكلية أك الداخلية 

لقانوف الدكِف اإلنسآف ك إغاثة ضحايا النزاعات اؼبسلحة، أم عملها يف اؼبيداف ك اؼبتمثل يف نشر ا الناحية الثانيةأما 
حيث ال يتوقف دكر اللجنة على كضع قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، ك إمبا تسعى كذلك على ذبسيده على أرض 

                                                           
   .www.cicr.org. 1،ص 2011.  02. 22،اللجنة الدكلية للصليب االضبر ،" إضفاء الطابع العسكرم على اإلغاثة ك ـباطره :" بيَتكراينبوىل 127
 . 42قاظبي يوسف ، مهاـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر أثناء النزاع اؼبسلح، اؼبرجع السابق، ص  12 
 

http://www.cicr.org/
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قات الواقع كما تعمل كذلك على ضماف تطبيقو ك تطويره بالتعريف بو كنشره ، سواء أثناء النزاعات اؼبسلحة أك يف أك
كما تدعوا إُف عقد مؤسبرات . السلم عن طريق إصدار اؼبنشورات ك اجملبلت ك عقد دكرات تدريبية إُف غَت ذلك

دبشاركة الدكؿ ك اؼبنظمات الدكلية دبختلف أنواعها، فبا يفسح اجملاؿ إُف مناقشة اؼبسائل اؼبتعلقة هبذا القانوف كالبحث 
 .  مر الذم يؤدم إُف تطويره  ك تفعيلوعن مضامينو ك مدل توافقو مع اؼبستجدات، اال

كرغم كل ىذا الدكر الفعاؿ للجنة الدكلية للصليب األضبر إُف أهنا مازالت تعآف من النقائص يف فبارسة مهامها      
كأنشطتها ، كمن أنبها عدـ إمتبلكها للقوة اإللزامية إلجبار أطراؼ النزاع على إحًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف 

مبا تكتفي بتقدٔف اإلسعافات ك اؼبساعدات البلزمة للضحايا ك التنديد باإلنتهاكات دكف إمتبلؾ القدرة اقو، ككتطيب
 . على كضع حد ؽبا مثلما تفعل منظمة األمم اؼبتحدة على رأسها ؾبلس االمن

عن ضغوطات االمر الذم يستدعي اغباجة إُف خلق جهاز أفبي خاص، يهتم حبل اؼبسائل اإلنسانية بعيدا      
كمصاٌف الدكؿ االعضاء يف ؾبلس االمن خاصة ك أنو اليبكن إعتبار اجمللس اعبهاز االكثر ديبقراطية يف ىيئة االمم 
اؼبتحدة، باإلضافة إُف كجوب تعديل القانوف الدكِف اإلنسآف أك تفعيل آليات التطبيق الواردة يف ذات القانوف ؼبنح 

ظمة الدكلية للصليب االضبر ك سائل ردعية ك أكثر فعالية يف مواجهة الدكؿ اليت اؼبنظمات غَت اغبكومية ك منها اؼبن
 .تنتهك قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف 

 : قائمة المراجع بالعربية 

 : الكتب : أوال 

ؿبمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكِف اإلنسآف ك طبيعتو، دراسات يف القانوف الدكِف اإلنسآف، مؤلف صباعي / 1
 .  2000تقدٔف ، مفيد شهاب ، دار اؼبستقبل العريب، القاىرة ، الطبعة األكُف ، 

 .  1997يركت، عمر سعد اهلل، تطور تدكين القانوف الدكِف اإلنسآف، دار الغرب اإلسبلمي، ب/ د/ 2

عامر الزماِف، مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنسآف، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ، ك اللجنة الدكلية / د/ 3
 .  1997للصليب األضبر ، تونس ، 

 2010 بوراس عبد القادر، التدخل الدكِف اإلنسآف ك تراجع السيادة الوطنية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية ،/ 4
 . 
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 :  االطروحات و الرسائل: ثانيا 

خلفاف كرٔف ، دكر ؾبلس األمن يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانوف، / د/ 1
 .  2007.  11. 06جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، كلية اغبقوؽ، 

اء النواع اؼبسلح ، مذكرة لنيل شهاد  اؼباجيستَت يف قاظبي يوسف ، مهاـ اللجنة الدكلية للصليب االضبر أثن/ 2
 . 2005. 06. 29القانوف ، كلية اغبقوؽ ، جامعة ملولود معمرم ، تيزم كزك 

  : ثالثا اؼبقاالت 

 القانوف حكم إحًتاـ ك فهم يف إسهاـ ، العريف اإلنسآف الدكِف القانوف عن دراسة ، ىنكرتس مارم جوف/ 1 . 

 .       WWW.ICRC.ORG.  2005. 3. 31 ، األضبر للصليب الدكلية اجمللة مقاؿ ، اؼبسلح النزاع يف

      WWW.ICRCI.ORG.   ألسئلتك إجابات اإلنسآف الدكِف القانوف ، األضبر للصليب الدكلية اللجنة/   2

 اجمللة ،"االضبر اؽببلؿ ك األضبر للصليب األساسية اؼببادئ سياؽ يف إنسآف كلمة مدلوؿ:" بلوندؿ لوؾ جاؾ/   3

.      1 ديسمرب.  ،نوفمرب10عدد األضبر، للصليب الدكلية

 األضبر، للصليب الدكلية اللجنة ؾبلة معقدة، ظركؼ يف اغباجات تلبية السوداف،:" كوركو رايك جوردم/ 4 . 
10.05 .200  www.circi.org.    

. 22،اللجنة الدكلية للصليب االضبر ،" الطابع العسكرم على اإلغاثة ك ـباطره  إضفاء:"  بيَتكراينبوىل/ 5 .2
02  .2011 .    

  : رابعا اإلتفاقيات الدكلية .3
إتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى ك اؼبرضى بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف، إتفاقية جنيف اؼبؤرخة يف / 1

 . 2002أ، مام .د.، ؿ 1949أكت  12
أكت  12إتفاقية جنيف بشأف ضباية األشخاص اؼبدنيُت يف كقت اغبرب، إتفاقية جنيف اؼبؤرخة يف / 2

 . 2002أ ، مام . ص .د.، ؿ1949
اؼبلحق الركتوكوؿ األكؿ اإلضايف إُف إتفاقية جنيف اؼبتعلقة حبماية ضحايا اؼبنازعات الدكلية اؼبسلحة، / 3

 . 1977أ، جنيف .ص.د.، ؿ 4، ط1977/ 8/06اؼبعتمداف يف 
اؼبلحق الربكتوكوؿ الثآف اإلضايف إُف إتفاقية جنيف اؼبتعلقة حبماية ضحايا اؼبنازعات الدكلية اؼبسلحةف / 4
/ 8/06، اؼبعتمداف يف 1949أكت  12غبقاف الربكتوكوالف الغضافياف إُف إتفاقية جنيف اؼبعقودة يف اَف

 . 1977أ، جنييف .ص.د.،ؿ4، ط1977

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrci.org/
http://www.circi.org/
http://www.circi.org/
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ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، / 5
1992 . 
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جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في نشر قواعد القانون 
  الدولي اإلنساني

 مركز جيل البحث العلمي/  عبد العزيز خنفوسي د

:الملخص   

يبكن القوؿ بأف دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف نشر أحكاـ كمبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ىو دكر جد فعاؿ كبارز،         
حيث قبدىا تتبوأ اؼبكانة األكُف حىت قبل الدكؿ اليت ىي معنية كيقع عليها عبء االلتزاـ بالنشر كىي مسئولة عن تنفيذه، كمع ذلك 

للصليب األضبر تسعى جاىدة عن طريق اختيار أنسب الطرؽ كالوسائل إُف نشر األحكاـ كاؼببادئ األساسية  قبد أف اللجنة الدكلية
.  للقانوف الدكِف اإلنسآف

  :الكلمات المفتاحية

مج التعليم اللجنة الدكلية للصليب األضبر، نشر القانوف الدكِف اإلنسآف، اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر، برا     
 . كالتدريب اؼبدنية كالعسكرية، أسلوب موائمة التشريعات الوطنية

: المقدمة  

إنو كثَتا ما تقع إباف النزاعات اؼبسلحة انتهاكات خطَتة سواء من طرؼ اؼبدنيُت أك العسكريُت على حد سواء،    
حيث أنو يف مثل ىذه اغباالت اػبطَتة كثَتا ما تتولد يف نفسية كل إنساف مشاعر اػبوؼ كحب االنتقاـ كاالشًتاؾ يف 

ؿ مشاىدة ما وبصل كوبدث، األمر كذلك بالنسبة للقوات اؼبسلحة النزاع، كؿباكلة االقًتاب من مناطق القتاؿ من أج
يف اؼبيداف اليت كثَتا ما تفقد الًتكيز كالتعقل يف معاملة العدك من القوات اؼبسلحة أك من اؼبدنيُت، ككذا عدـ التمييز 

. العسكرمبُت ما ىو مشركع مهاصبتو كبُت ما ىو غَت مشركع، أم عدـ التمييز بُت اؽبدؼ اؼبدٓف كاؽبدؼ 

إف السبب األكؿ كاألخَت يف كقوع مثل ىذه اغبوادث يف زمن النزاعات اؼبسلحة يبكن إرجاعو إُف اعبهل بقواعد   
القانوف الدكِف اإلنسآف، األمر الذم يًتتب عنو عدـ احًتاـ ىذه القواعد، كألجل ىذه األسباب مت االتفاؽ يف العديد 
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ارات الصادرة عن بعض اؽبيئات الدكلية كاإلقليمية على ضركرة نشر أحكاـ ىذا من االتفاقيات الدكلية كغَتىا من القر
القانوف بُت أكساط اؼبدنيُت كخاصة القوات العسكرية من أجل التخفيف من اؼبعاناة، كربقيق أكرب قدر من اإلنسانية 

باحملاكم اعبنائية الدكلية كالسلم كاألمن، إقرار العدؿ من خبلؿ مساءلة كل من ىبالف ىذه القواعد أماـ ما يسمى 
. اؼبختصة دبعاقبة ؾبرمي اغبرب

كيف سبيل اغبديث عن نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، فقد حظيت اللجنة الدكلية للصليب األضبر بقبوؿ كبَت   
اليت عقدت من طرؼ اجملتمع الدكِف، كذلك من خبلؿ موافقة العديد من الدكؿ عن طريق اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية 

لتطوير كتأكيد القانوف الدكِف اإلنسآف، األمر الذم أكسبها الثقة كاالحًتاـ كالتمتع بالعديد من االمتيازات اػباصة 
. للقياـ بأنشطتها الوقائية، كاليت من بينها نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

:  اإلشكالية الرئيسية للموضوع -

عبو اللجنة الدكلية للصليب األضبر الدكِف يف ؾباؿ نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، نظرا للدكر الكبَت الذم تل    
. فإننا قبد أنفسنا ملزمُت أكثر من أم كقت مضى على اإلحاطة التامة جبوانب ىذا اؼبوضوع كتشعباتو اؼبختلفة

موضوع، كاليت صغناىا على النحو كيف ىذا السياؽ كاف البد من أف كبدد بدقة اإلشكالية الرئيسية البحثية لل    
: اآليت

إلى أي حد استطاعت اللجنة الدولية للصليب األحمر السعي جاىدة في استعمال شتى الوسائل     
واألساليب من أجل نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني على أوسع نطاق؟ 

: نوجزىا فيما يلي ىذا كيتفرع عن ىذه اإلشكالية الرئيسية ؾبموعة من التساؤالت اعبزئية   

كيف يتحدد المركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في سياق نشر قواعد القانون / 1 
الدولي اإلنساني؟ 

فيما تتمثل األجهزة التي تلجأ إليها اللجنة الدولية للصليب األحمر للقيام بعملية النشر على الصعيدين / 2 
الدولي والوطني؟ 
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األساليب والخطط اإلستراتيجية التي تعتمد عليها اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل نشر ما ىي / 3 
قواعد القانون الدولي اإلنساني؟ 

ما ىي أبرز االنجازات المحققة من طرف اللجنة الدولية للصليب األحمر، وىذا في ظل ربط عالقات / 4 
لة نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني؟ تعاون مشتركة تسهل المهمة وتذلل العقبات أمام مسأ

يف خضم اغبديث عن ىذا اؼبوضوع اؼبتعلق بالدكر الذم لعبتو اللجنة الدكلية للصليب األضبر  :فرضيات الموضوع -
: يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف استطعنا أف نرصد ؾبموعة من الفرضيات البحثية سبثلت فيما يلي

توجد ىناؾ أم عبلقة ذبمع اللجنة الدكلية للصليب األضبر دبسألة نشر قواعد القانوف الدكِف  ال :الفرضية األولى -
. اإلنسآف

إف الوضع القانوٓف الذم تتمتع بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر، ال يؤىلها إُف اؼبستول الذم  :الفرضية الثانية -
. ِف كالوطٍتتتمكن من خبللو القياـ بعملية النشر على الصعيدين الدك

إف جل األساليب كاػبطط اؼبمنهجة اليت اتبعتها اللجنة الدكلية للصليب األضبر أثبتت فشلها  :الفرضية الثالثة -
. خبصوص عملية نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

َف تستطع اللجنة الدكلية للصليب األضبر أف ربقق أم مكاسب أك اقبازات تشهد ؽبا على  :الفرضية الرابعة -
. اؼبستويُت الدكِف كالوطٍت، بأف كاف ؽبا دكر ىاـ يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

:  المنهج المتبع في الدراسة -

انب حبثية ـبتلفة توجب األمر علينا إتباع لدراسة ىذا اؼبوضوع كالوقوؼ أكثر على كل يثَته من تساؤالت كجو    
اؼبنهج الوصفي التحليلي لدراسة مسألة دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، 

خصوصا  -اللجنة الدكلية للصليب األضبر -كىذا من خبلؿ البحث كالتحليل يف كل ما يتعلق هبذه اآللية الدكلية
قانونية الدكلية اؼبختلفة اليت تنظم مركزىا القانوٓف كالتنظيمي، كجعلها تعلب دكرا بارزا للحد من تفاقم النصوص اؿ

النزاعات اؼبسلحة عن طريق إتباع أساليب كاسًتاتيجيات ـبتلفة تكوف كفيلة بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف بُت 
. ة منها أك العسكرية، ككذا بعض اؽبيئات الدكلية كالوطنيةأكساط الدكؿ اؼبتنازعة، كالفئات األخرل سواء اؼبدٓف
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كمن جهة أخرل يدفعنا إتباع ىذا اؼبنهج إُف إعطاء كصف كيفي ككمي عبل األنشطة اليت قامت هبا اللجنة الدكلية    
. للصليب األضبر يف سبيل ربقيق أكرب قدر فبكن من اؼبعرفة بأحكاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

ة اؼبنظمة لعمل اللجنة ما ال ننسى أننا ملزمُت بتطبيق اؼبنهج القانوٓف للوقوؼ على ما جاء يف االتفاقيات الدكؿكم   
الدكلية للصليب األضبر اليت تلـز كتدعو صبيع الدكؿ كاغبكومات إُف العمل على نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف 

. (الداخلي)الوطٍت  يف إطار اؼبوائمة بُت التشريع الدكِف كالتشريع

: تصميم وبناء خطة الموضوع -

المركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر قواعد القانون الدولي : المحور األول
. اإلنساني

. المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني: أوال

. ز التنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنسانيالمرك: ثانيا

. القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: ثالثا

. سانياألجهزة التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر أحكام القانون الدولي اإلن: المحور الثاني

. قسم الخدمات االستشارية: أوال

. البعثات اإلقليمية: ثانيا

.   األساليب التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنساني: المحور الثالث

. المساىمة في موائمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي اإلنساني: أوال

. قواعد القانون الدولي اإلنساني والثقافات المحليةأسلوب موائمة : ثانيا

ضرورة تقديم المساعدة من أجل إدراج قواعد القانون الدولي اإلنساني ضمن برامج التعليم والتدريب : ثالثا
. المدنية والعسكرية
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. االستمرارية في عقد الدورات التكوينية والتدريبية: رابعا

. دراسيةتنظيم الملتقيات والحلقات ال: خامسا

إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر                                          : سادسا

. المساىمة في عقد المؤتمرات الدولية واإلقليمية: سابعا

 : المحور األول

 .المركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني

أجل أف تقـو أم ىيئة إنسانية بأم نشاط إنسآف أك أم عمل آخر سواء زمن السلم أك النزاع اؼبسلح من 
البد أف يكوف ىناؾ نص قانوٓف أك نظاـ أساسي يبيح ؽبا القياـ ببعض األعماؿ، كعليو سنحاكؿ من خبلؿ ىذا الفرع 

نسآف من خبلؿ نصوص اتفاقيات جنيف األربعة عاـ التطرؽ إُف اؼبركز القانوٓف للجنة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإل
أكال، على أف نتطرؽ إُف ما جاء يف نظامها األساسي من مواد تلـز فيها  1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ  1949

اللجنة القياـ هبذا النشاط ثانيا، لنخلص يف األخَت إُف أىم ما خرجت بو بعض اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية من 
 .رات كتوصيات تدعو فيها اللجنة للقياـ بعملية النشر ثالثقرا

 .المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني: أوال

اؼبقصود باؼبركز القانوٓف للجنة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ىو ما نصت عليو اتفاقيات جنيف 
من نصوص قانونية ذبيز فيها للجنة القياـ ببعض األنشطة  1977ككوليها اإلضافيُت لعاـ كبركت 1949األربعة 

 .اإلنسانية كاليت من بينها نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

 :1949المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -1

ال قبد أم نص صريح ينص على أنو من بُت  1949ربعة لعاـ إذا حبثنا يف صبيع نصوص اتفاقيات جنيف األ
اؼبهاـ اؼبوكولة للجنة الدكلية للصليب األضبر ىي نشر أحكاـ ىذه االتفاقيات، كمع ذلك كمن خبلؿ اللجوء إُف 
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لصليب هبوز ؽبيئة إنسانية غَت متحيزة كاللجنة الدكلية ؿ:" أسلوب التحليل القانوٓف قبد أف بعض النصوص اليت تقر بػ
 .(1)"األضبر، أف تعرض خدماهتا على أطراؼ النزاع

ال تكوف أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة يف سبيل األنشطة اإلنسانية اليت يبكن :" كما قبد يف نصوص أخرل أنو
أف تقـو هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر أك أية ىيئة إنسانية غَت متحيزة أخرل بقصد ضباية كإغاثة اعبرحى كاؼبرضى 

 .(2)" ة أطراؼ النزاع اؼبعنيةكالغرقى كأفراد اػبدمات الطبية كالدينية شريطة موافق

يتضح لنا جليا أنو بإمكاف اللجنة " األنشطة اإلنسانية"ك" أف تعرض خدماهتا"كبناء عليو كمن خبلؿ العبارات التالية 
أف تعمل على نشر القانوف الدكِف اإلنسآف باالستناد إُف ىاتُت العبارتُت الواردتُت يف اللصُت السالفُت الذكر، ما داـ 

كاؽبادفة إُف ضمنا اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة، كما أهنا  (3)ىو من بُت األنشطة اإلنسانية اليت تقـو هباالنشر 
 .من بُت اػبدمات اليت تؤديها اللجنة لتأمُت تطبيق كاحًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

بُت اتفاقيات جنيف األربعة ىو مركز قانوٓف،  ككنتيجة حتمية، فإنو كطبقا ؼبا سلف ذكره، فإف مركز اللجنة          
كوبق ؽبا القياـ بنشر نصوص ىذه االتفاقيات كغَتىا كونو نشاطا إنسانيا كأىدافو إنسانية، لكن العقبة الوحيدة أمامها 

يف كل ىذه اغباالت ىو شرط موافقة أطراؼ النزاع، كمع ذلك فهي تسعى دائما زمن السلم كزمن النزاع اؼبسلح 
قبوؿ الدكؿ كأطراؼ النزاع خاصة من اجل القياـ باألنشطة اإلنسانية اؼبوكولة ؽبا كخاصة منها النشر الذم لكسب 

 .وبتل القسم الكبَت من اىتماماهتا، كىذا ما سنربىن عليو الحقا

 :1977المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر في البروتوكولين اإلضافيين لعام  -2

سبنح أطراؼ :" منو على 01الفقرة  81من خبلؿ اؼبادة  1977كوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ لقد نص الربكتو
النزاع كافة التسهيبلت اؼبمكنة من جانبها للجنة الدكلية للصليب األضبر لتمكينها من أداء اؼبهاـ اإلنسانية اؼبسندة 

العوف لضحايا اؼبنازعات، كما هبوز للجنة ، يقصد تأمُت اغبماية ك(الربكتوكوؿ)إليها دبوجب االتفاقيات كىذا اؼبلحق 
 ".الدكلية للصليب األضبر القياـ بأم نشاط إنسآف آخر لصاٌف ىؤالء الضحايا شريطة موافقة أطراؼ النزاع اؼبعنية

كعليو فإنو يتضح لنا جليا من خبلؿ العبارات الواردة يف ىذا النص أنو هبوز للجنة القياـ بنشر القانوف الدكِف 
إُف جانب األنشطة اؼبسندة إليها دبوجب االتفاقيات كىذا الربكتوكوؿ، كوف ىذا النشاط يدخل ضمن  اإلنسآف
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مهامها اإلنسانية اؽبادفة إُف تأمُت اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة، كما على أطراؼ النزاع إال تقدٔف كل 
 .التسهيبلت البلزمة لتمكينها من أداء كظائفها

فنجده جاء خاليا سباما من أم نص يبيح  1977ص الربكتوكوؿ اإلضايف الثآف لعاـ أما إذا نظرنا يف نصو
للجنة الدكلية للصليب األضبر القياـ بأنشطتها اإلنسانية زمن النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، كمع ذلك فإف اللجنة 

الؿ األضبر كوهنا من عناصر تستطيع تأدية مهمة النشر كذلك بالتعاكف مع اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كالو
 .(4)اغبركة الدكلية، كباعتبار أف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ىي من بُت اؼبهاـ اؼبتعارؼ عليها فيما بينها

كعلى الرغم من عدـ كجود أم نص صريح هبيز للجنة القياـ بعملية النشر خاصة يف حالة نزاع مسلح غَت 
طريق اتفاقيات خاصة تربمها مع أطراؼ النزاع لتأدية أنشطتها اإلنسانية كخاصة منها  دكِف غبل أهنا تسعى دائما كعن

 :، كلكن مثل ىذه االتفاقيات قلما ربدث كذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها(5)نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

الطرؼ اؼبتمرد معتربة إياه رفض السلطات اغبكومية النظامية ألهنا ال تعًتؼ بشرعية ىذا النزاع، ككذا عدـ شرعية  -
 .ؾبرد توتر أك اضطراب داخلي فقط

عمل ىذه اللجنة زبوفا من كشف خططها كوهنا عميلة للسلطات ( اؼبتمرد)كما قد يرفض الطرؼ اؼبنشق  -
 .(6)النظامية

كمع كل ىذه األسباب اليت تعيق عمل اللجنة لتحقيق أىدافها إال أهنا استطاعت يف العديد من اغباالت 
، كما أهنا تدعو دائما (7)كؿ على اؼبوافقة لتقدٔف مساعدهتا كللقياـ بأنشطة النشر يف أكساط الفصائل اؼبتمردةاغبص

أطراؼ النزاع اؼبسلح غَت الدكِف إُف ضماف نشر أحكاـ ىذا القانوف يف أكساط قواهتا كالسماح ؽبا بتأدية مهامها 
 .(8)حبرية

، كال يف 1949صريح يف اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ  كخبلصة القوؿ يتضح لنا أنو ال يوجد أم نص
للقياـ بدكر أساسي يف  (9)يقر للجنة الدكلية للصليب األضبر حق اؼببادرة 1977الربكتوكوليُت اإلضافيُت لعاـ 

ق التعريف بأحكاـ ىذا القانوف، كمع ذلك فمن خبلؿ ربليل العبارات الواردة يف النصوص القانونية السالفة الذكر فإف
هبوز ؽبا إذا اخذ اؼببادرة يف القياـ بنشر القانوف الدكِف اإلنسآف، ما داـ النشر من بُت أنشطتها اإلنسانية اؽبادفة إُف 

 .ربقيق أكرب قدر من اغبماية كاغبد من كقوع االنتهاكات اػبطَتة
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 .اإلنساني المركز التنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي: ثانيا

إف من بُت الوظائف اليت يتعُت على اللجنة الدكلية لصليب األضبر القياـ هبا طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة الرابعة 
من نظامها األساسي كذلك من أجل ربقيق أكرب قدر من اإلنسانية كاغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة كتأمُت تطبيق 

 : ىو العمل علىكاحًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

اإلنسانية، عدـ التحيز، اغبياد، كاالستقبلؿ كالطواعية "صوف اؼببادئ األساسية للحركة كنشرىا كتتمثل يف  -
 ".كالوحدة كالعاؼبية

 .تدريب كإعداد ما يلـز من العاملُت اؼبؤىلُت ربسبا للمنازعات اؼبسلحة -
اؼبنازعات اؼبسلحة كإعداد ما قد يلـز من ربسينات العمل على تفهم كنشر القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبنطبق يف  -

 .( 1)لتطويره

كما ذبدر اإلشارة أنو من أجل قياـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر بتنفيذ صبيع الوظائف اؼبوكولة إليها 
قواعده دبوجب اؼبادة الرابعة اؼبذكورة سابقا على أكمل كجو كهبدؼ التطبيق الدقيق للقانوف الدكِف اإلنسآف كنشر 

على أكسع نطاؽ فبكن فإنو من الضركرم أف تقيم عبلقات تعاكف كاتفاؽ مع عناصر اغبركة الدكلية ككذلك السلطات 
 .(11)اغبكومية كصبيع اؼبؤسسات الوطنية كالدكلية اليت ترل فيها فائدة يف التعاكف معها

هبوز للجنة الدكلية للصليب األضبر " :باإلضافة إُف ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من اؼبادة الرابعة على أنو
أف تأخذ أية مبادرة تدخل يف نطاؽ عملها كمؤسسة ككسيط ؿبايدين على كجو التحديد، كأف تدرس أية مسألة 

، كدبا أف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف من بُت اؼبهاـ اليت "يقتضي األمر أف تدرسها مؤسسة من ىذا النوع
كذلك من الوسائل اليت تسعى اللجنة إُف القياـ هبا لتحقيق اإلنسانية، كعليو فمن حقها تدخل ضمن نطاؽ عملها، ك

اؼببادرة ؼبمارسة ىذا النشاط، كىو ما يبكن اعتباره دبثابة تأكيد كتدعيم ؼبا سبق كأف ذكرناه يف اؼبركز القانوٓف للجنة 
يف ؾباؿ  1977كبركتوكوؽبا اإلضايف األكؿ لعاـ  1949الدكلية للصليب األضبر الوارد يف اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 

 .نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

من النظاـ األساسي للجنة الدكلية ( ح) 1زيادة على كل ىذا كطبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة الرابعة الفقرة 
ؤسبر الدكِف للصليب األضبر للصليب األضبر فإنو يقع على عاتق ىذه األخَتة دكر القياـ باؼبهاـ اؼبخولة ؽبا من قبل اَف
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كاؽببلؿ األضبر كاليت من بينها العمل على نشر القانوف الدكِف اإلنسآف كتقدٔف اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ اؼبتعاقدة 
 .كأطراؼ النزاع لتنفيذ ىذا االلتزاـ القانوٓف، كىذا ما سنحاكؿ الوقوؼ عنده ثالثا

 .رات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتم: ثالثا

لقد اىتمت اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كثَتا دبوضوع نشر القانوف الدكِف اإلنسآف 
كصدرت عنها العديد من القرارات كالتوصيات تدعو فيها اللجنة الدكلية للصليب األضبر إُف العمل على نشر أحكاـ 

إُف بذؿ جهودىا يف تقدٔف اؼبساعدة كالعوف للدكؿ كألطراؼ النزاع من أجل التعريف بو على أكسع ىذا القانوف ك
 .نطاؽ فبكن

 :كعلى ىذا األساس سنعرض أىم اؼبؤسبرات الدكلية اليت أكدت دكر اللجنة يف ؾباؿ النشر

الذم جاء يف قراره العاشر  1965اؼبؤسبر الدكِف العشرين للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف فيينا عاـ  .1
تشجيع اللجنة على بذؿ جهودىا يف منع كتسوية النزاعات اؼبسلحة كذلك من خبلؿ نشر أحكاـ ىذا القانوف 

 .(12)كالدبلوماسية الوقائية كاؼبساعي اغبميدة كذلك

-1974)نعقد جبنيف اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد كتطوير القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبطبق يف اؼبنازعات اؼبسلحة اَف .2
منو أنو بإمكاف الدكؿ ( أ)اؼبتعلق بنشر قواعد ىذا القانوف يف فقرتو الثانية  21كالذم جاء يف القرار رقم ( 1977

إذا دعت اغباجة من أجل تدريس القانوف الدكِف اإلنسآف للقوات اؼبسلحة كللمدنيُت أف تطلب اؼبساعدة 
 .ركاؼبشورة من اللجنة الدكلية للصليب األحم

اللجنة إُف تقدٔف اؼبساعدة لنشر ىذا القانوف ( أ، ب)باإلضافة إُف ذلك فقد دعا ىذا القرار يف الفقرة الرابعة 
 :كذلك من خبلؿ

نشر اؼبواد اليت من شأهنا تيسَت تعليم أحكامو كالعمل على تداكؿ صبيع اؼبعلومات اجملدية لنشر اتفاقيات جنيف  -
 .1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ 

كأف تعمل على تنظيم اغبلقات الدراسية كاحملاضرات سواء من تلقاء نفسها أك بناء على طلب اغبكومات أك  -
اعبمعيات الوطنية، كالتعاكف يف سبيل ربقيق ىذا الغرض مع الدكؿ كاؼبؤسسات اؼبناسبة، كاؼبقصود هبذه األخَتة 

 .من اؼبؤسسات الفاعلةىي اعبامعات كاؼبعاىد كاؼبدارس الًتبوية كالعسكرية كغَتىا 
كعليو فإنو يتضح لنا من خبلؿ ىذا القرار أنو بإمكاف اللجنة العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف بناء على  -

 ".حق اؼببادرة"طلب من اغبكومات، كما يبكنها القياـ بذلك من تلقاء نفسها كىو ما يسمى بػ
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حيث اعتمد يف قراره الرابع برنامج  1986جبنيف سنة اؼبؤسبر الدكِف اػبامس كالعشركف للصليب األضبر اؼبنعقد  .3
العمل الثالث الذم قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر كرابطة اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ 

 .(13)األضبر بوضعو من أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كمبادئ اغبركة

كالذم أكصى فيو  1995األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد جبنيف سنة  اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف للصليب .4
فريق اػبرباء يف التوصية الرابعة منو بأف تبذؿ اللجنة جهودىا يف ؾباؿ تقدٔف اؼبساعدة للدكؿ كخاصة فيما يتعلق 

القات بًتصبة االتفاقيات من اجل تسهيل نشر قواعد ىذا القانوف بُت صبيع األكساط، ككذلك ضركرة إقامة ع
 .(14)تعاكف بينها كبُت عناصر اغبركة يف ؾباؿ النشر

معا من "بعنواف  2007نوفمرب  30ك 26اؼبؤسبر الدكِف الثبلثوف للصليب األضبر اؼبنعقد جبنيف يف الفًتة ما بُت  .5
كالذم تضمن يف قراره األكؿ التأكيد على دكر اللجنة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف " أجل اإلنسانية

 .(15)اإلنسآف

أما على الصعيد العريب فقد جاء يف التوصية التاسعة من إعبلف القاىرة، ككذلك بعض التوصيات اليت 
أصدرىا اػبرباء العرب يف اجتماعاهتم اؼبتعددة حث الدكؿ على إقامة عبلقات تعاكف مع اللجنة الدكلية للصليب 

بينها نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، كاليت أكدكا فيها كذلك األضبر كتقدٔف اؼبساعدة ؽبا لتنفيذ أنشطتها اليت من 
 .(16)على أنبية الدكر الذم تلعبو اللجنة يف ؾباؿ تقدٔف اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ للقياـ بعملية النشر

م ، فو(17)باإلضافة إُف ذلك تعترب اللجنة كراع ؽبذا القانوف كحارسو إذ تعمل على الًتكيج لنشره كتطويره
إذا دبثابة اؼبصنع اغبقيقي للقانوف الدكِف اإلنسآف، كنتيجة ؼبا قدمتو من أعماؿ لتطوير كتطبيق قواعد ىذا القانوف زمن 

بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية يف اجمللس االقتصادم كاالجتماعي التابع " ب"النزاعات اؼبسلحة، ربصلت على اؼبركز 
اؼبراقب يف منظمة األمم اؼبتحدة بقرار من اعبمعية العامة يف دكرهتا لؤلمم اؼبتحدة، كما منحت ؽبا صفة العضو 

 .(18)1990اػبامسة كاألربعُت سنة 

كطبقا ؼبا جاء يف االتفاقيات كاؼبؤسبرات الدكلية قبد أنو من الضركرم أف تعمل الدكؿ على إقامة عبلقات 
اإلنسانية كبأف تقدـ ؽبا كل التسهيبلت البلزمة كطيدة مع ىذا اعبهاز اإلنسآف احملايد من أجل ربقيق أكرب قدر من 

 .لتأدية أنشطتها

كىذا ما يقودنا إُف ضركرة البحث عن أىم كظائف اللجنة خاصة ما تعلق منها بوظيفة النشر، ككذلك 
 .األجهزة اليت تعتمدىا للقياـ هبذه العملية يف الفرع الثآف
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 .ية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنسانياألجهزة التي تعتمدىا اللجنة الدول: المحور الثاني

إف ما يبيز عمل اللجنة عن غَتىا من اؼبنظمات األخرل سواء اغبكومية أك غَت اغبكومية ىو أف ؽبا كظائف 
، كما يهمنا منها يف (19)متعددة تتمثل يف كظيفة الرصد كالتحفيز كالعمل اؼبباشر ككظيفة التعزيز كغَتىا من الوظائف

لصدد كظيفة التعزيز، كاؼبقصود هبا ىو أف اللجنة تعمل على تعزيز احًتاـ كتنفيذ قواعد ىذا القانوف من خبلؿ ىذا ا
تقدٔف اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ كحقها على ازباذ التدابَت الوطنية البلزمة لنشره كتعليمو عبميع األكساط اؼبدنية 

 .( 2)كالعسكرية

على بعض األجهزة التابعة ؽبا كاؼبتخصصة يف العديد من اجملاالت كألجل ربقيق ذلك فإف اللجنة تعتمد 
كبشكل خاص يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف، كىذه األجهزة ىي قسم اػبدمات االستشارية كىو ما سنحاكؿ 

ما التعرؼ عليو أكال، ككذلك البعثات اإلقليمية اليت قامت بإنشائها داخل الدكؿ األطراؼ يف االتفاقيات كىو ما 
 .سنتطرؽ إليو ثانيا

 .قسم الخدمات االستشارية: أوال

 :نشأة قسم الخدمات االستشارية -1

بناء على ما جاء يف البياف اػبتامي للمؤسبر الدكِف غبماية ضحايا اغبرب  1996مت إنشاء ىذا اعبهاز سنة 
جبنيف كالذم  1995اجتماعاهتم سنة ، ىذا البياف الذم تبناه كأكده فريق اػبرباء اغبكوميُت يف 1993اؼبنعقد سنة 

نتج عنو صدكر العديد من التوصيات كاليت من بينها ضركرة أف تعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر على إنشاء قسم 
، ليعاد تأكيد (22)يتوُف ىاـ تقدٔف اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ من اجل تنفيذ التزاماهتا (21)للخدمات االستشارية

أخرل يف اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد جبنيف يف ديسمرب ىذه التوصية مرة 
 .، كبناء عليو قامت اللجنة بإنشاء ىذا اعبهاز يف اؼبقر الرئيسي ؽبا بسويسرا1995

 :تكوين قسم الخدمات االستشارية -2

 :يتكوف قسم اػبدمات االستشارية من -أ 
 (.مشرؼ)ية رئيس اػبدمات االستشار -ب 
 .ؿبامياف بصفة مستشارين قانونيُت -ج 
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 .مسؤكؿ التوثيق -د 
 .أمينُت -ه 

بصفة )زيادة على ذلك يوجد على مستول كل بعثة إقليمية متواجدة عرب صبيع أكباء العاَف مستشار قانوٓف 
ة يف ، كبصفة مندكب عن قسم اػبدمات االستشارم(23)، بشرط أف يكوف ـبتصا يف القانوف الدكِف اإلنسآف(ؿبامي

 . (24)اؼبنطقة اؼبتواجدة فيها البعثة

 :وظائف قسم الخدمات االستشارية -3

 :تتمثل كظائف قسم اػبدمات االستشارية فيما يلي

تقدٔف اؼبساعدة كاؼبشورة كالدعم للدكؿ من أجل تنفيذ التزاماهتا خاصة ما تعلق بنشر القانوف الدكِف اإلنسآف،  -
 :كذلك يف اجملاالت التالية

  السلطات على ترصبة نصوص االتفاقيات إُف اللغات الوطنية حىت يسهل نشرىامساعدة. 
 مساعدة السلطات على مواءمة تشريعاهتا الوطنية كأحكاـ ىذا القانوف. 

 مساعدة السلطات على تقدٔف القوانُت الوطنية اؼبتعلقة باستخداـ الشارة. 

 ة بتنفيذ ىذا القانوف كنشره كتقدٔف العوف ؽبا مساعدة السلطات على إنشاء اللجاف الوطنية اؼبشًتكة اؼبختص
 .(25)لتأدية مهامها على أكمل كجو

 (26)تقدٔف اؼبساعدة لتدريب مستشارين قانونيُت يف القوات اؼبسلحة. 

 :إُف جانب تقدٔف اؼبساعدة كاؼبشورة للدكؿ، يعمل ىذا اعبهاز كذلك على      

األضبر كاؽببلؿ األضبر طبقا ؼبا جاء يف التوصية الثالثة من  إقامة عبلقات تعاكف مع اعبمعيات الوطنية للصليب -
، كالذم دعا إُف ضركرة إقامة مثل ىذه العبلقات من اجل مساعدة 1995اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشرين لعاـ 

 .(27)الدكؿ على نشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف
 .تعريف بأحكاـ ىذا القانوف يف األكساط اعبامعيةإقامة عبلقات تعاكف مع اؽبيئات األكاديبية من اجل اؿ -
 (.الوطٍت)تنظيم اغبلقات الدراسية اإلقليمية كالوطنية للتعريف هبذا القانوف كطرؽ تنفيذه على الصعيد الداخل  -
تنظيم اجتماعات اػبرباء ؼبناقشة اؼبسائل اؼبتعلقة خاصة باعتماد آليات كطنية لتنفيذ ىذا القانوف على الصعيد  -

 .ٓف كخاصة منها آلية النشر كدراسة أىم األساليب الكفيلة لذلكالوط
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يعمل ىذا اعبهاز على توفَت اؼبطبوعات اؼبتضمنة طرؽ كأساليب نشر ما قامت بو من اقبازات يف ؾباؿ تنفيذ  -
 ؾباؿ التزاماهتا، ليقـو اعبهاز فيما بعد بنشر ىذه التقارير بُت الدكؿ كعلى صبعياهتا الوطنية لبلستفادة منها يف

 .(28)التنفيذ
، حيث "مركز التوثيق"زيادة على كل ىذا يوجد على مستول قسم اػبدمات االستشارية جهاز يسمى بػ

يعمل ىذا اؼبركز على تسهيل عمليات تبادؿ اؼبعلومات فيما بُت الدكؿ بشأف التدابَت اليت ازبذهتا لتنفيذ قواعد ىذا 
أماـ صبيع الدكؿ كأماـ صبيع اعبمعيات الوطنية كلكل من لو اىتماـ  القانوف على الصعيد الوطٍت، كىو مركز مفتوح

هبذا القانوف كحىت لعامة الناس، إذ وبتوم ىذا اؼبركز على ؾبموعة اؼبواثيق ذات فائدة كصلة كثيقة هبذا القانوف، أضف 
 :إُف ذلك أف ىذا اؼبركز يعمل على

 .تأليف كإصدار كتب كمراجع يف القانوف الدكِف اإلنسآف -
 .صبع الدالئل العسكرية -
 .ترصبة االتفاقيات إُف اللغات الوطنية -
 .كضع برامج لنشر ىذا القانوف كالتعريف بو بُت صبيع األكساط -

 .(29)إهباد نصوص قانونية كتنظيم تطبيقها -

كبناء على ما سبق فإننا لبلص إُف نتيجة مفادىا أف لقسم اػبدمات االستشارية دكر كبَت يف تدعيم 
 .الدكؿ على تنفيذ التزاماهتا كخاصة منها نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآفكمساعدة 

كما يبكن اعتباره كجهاز رقايب يعمل على مراقبة مدل تنفيذ الدكؿ اللتزاماهتا كذلك من خبلؿ صبع تقاريرىا 
كؿ األخرل، األمر الذم السنوية اليت تعدىا كترسلها إُف ىذا القسم الذم يعمل على توزيعها فيما بعد على بقية الد

قد وبرج البعض منها ردبا لعدـ اقبازىا ألم عمل تنفيذا اللتزاماهتا، كبالتاِف فإف كل دكلة ستعمل على ربسُت صورهتا 
 .أماـ غَتىا لكي تربىن أف لديها اإلرادة السياسية كالعزيبة لتنفيذ التزاماهتا

ذا اعبهاز فقط كإمبا قامت بإبراـ اتفاقيات خاصة كمع ذلك فإف اللجنة الدكلية للصليب األضبر َف تكتف بو
مع صبيع األطراؼ السامية اؼبتعاقدة يف اتفاقيات جنيف من اجل إنشاء بعثات إقليمية على الصعيد الوطٍت يف كل 

دكلة لكي تكوف ؽبا عيوف مباشرة، كمعل مباشر على تعزيز اؼبساعدة كالدعم ؽبذه الدكؿ لتنفيذ التزاماهتا كىذا ما 
 .حاكؿ التطرؽ إليو ثانياسن
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 .البعثات اإلقليمية: ثانيا

قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر بعقد العديد من االتفاقيات اػباصة مع الدكؿ األطراؼ السامية 
، األمر (الوطٍت)اؼبتعاقدة يف اتفاقيات جنيف كذلك من أجل السماح ؽبا بإنشاء بعثات إقليمية على الصعيد الداخلي 

سهل عليها القياـ بالوظائف اؼبوكولة ؽبا كخاصة منها كظيفة العمل اؼبباشر ككذا كظيفة الرصد ككظيفة الذم سي
 .ككظيفة التعزيز كألجل ذلك قامت اللجنة بتأسيس العديد من البعثات اإلقليمية عرب أكباء العاَف ( 3)اؼبراقبة

اؼبساعدة كاؼبشورة للسلطات اغبكومية من  كعليو فإف اؽبدؼ األساسي من إنشاء البعثات اإلقليمية ىو تقدٔف
أجل تنفيذ كنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، كما يبكن أف يبتد نشاطها ىذا حىت إُف الدكؿ اجملاكرة اليت َف يتم 

، كما تعمل ىذه البعثات على إقامة عبلقات تعاكف مع اعبمعيات الوطنية (31)بعد إنشاء بعثة إقليمية داخلها
 :ضبر كاؽببلؿ من أجل تنفيذ أنشطتها اإلنسانية، زد على ذلك أف ؽبا العديد من الوظائف تتمثل يفللصليب األ

العمل على نشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف بُت األكساط العسكرية الوطنية ككذا الوحدات العسكرية اليت  -
 .تعمل ربت إمرة األمم اؼبتحدة تعدىا كتكوهنا الدكؿ لتعمل كقوات أفبية للحفاظ على السبلـ كاليت سوؼ

العمل على نشر أحكاـ ىذا القانوف بُت األكساط الدبلوماسية كقوات الشرطة ككبار موظفي الدكلة كاعبامعات  -
 .كحىت اعبمعيات الوطنية

تنسيق العمل بينها كبُت قسم اػبدمات االستشارية للجنة الدكلية للصليب األضبر عن طريق مندكبيها لتقدٔف  -
، كيف حالة عدـ كجود بعثة على مستول أم دكلة، تقـو (32)ة للدكؿ كالتعاكف معها يف ؾباؿ النشراؼبساعد

اللجنة يف ىذه اغبالة بإرساؿ مندكبُت مدربُت تدريبا خاصا للقياـ بعملية النشر إذا توفرت اإلرادة لدل الدكؿ 
 .للقياـ بالتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

التعاكف مع اعبمعيات الوطنية على نشر اؼببادئ اإلنسانية اؼبتمثلة يف التضامن تعمل كذلك البعثات اإلقليمية ب -
كالتآزر كتقدٔف اؼبساعدة للضحايا كنشر ثقافة السلم كاإلنسانية بُت عامة الناس كخاصة منهم الشباب 

 .(33)كاألطفاؿ

كىذا ما يعٍت أف  ،(34)تعمل ىذه البعثات كجهاز إنذار مبكر يف حالة نشوب نزاع مسلح أك كقوع كوارث -
 .اللجنة تقـو عن طريق ىذه البعثات بوظيفة العمل اؼبباشر ككذا اؼبراقبة

تعمل على إقامة عبلقات تعاكف مع اعبامعات كاؼبشاركة يف اؼبلتقيات كاألياـ الدراسية ككذا تزكيد اؼبكتبات  -
نسآف هبدؼ التعريف بو يف اعبامعية كخاصة منها كليات اغبقوؽ باؼبراجع ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإل

 .األكساط اعبامعية
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، كالذم يدخل ضمن "القسم اؼبكلف باإلعبلـ"كما يوجد على مستول كل دكلة بعثة إقليمية فرع يسمى بػ
مهامو العمل على إهباد التدابَت كاألساليب اؼببلئمة كالبلزمة لنشر ىذا القانوف كذلك من خبلؿ توزيع الكتب 

ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف يف اعبامعات كاؼبعاىد الوطنية كالوحدات العسكرية، زد على  كالكتيبات اؼبتخصصة يف
، ككمثاؿ على ذلك ما (35)ذلك أنو يعمل على تنظيم الدكرات التدريبية كالتنشيطية للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

إذ تعمل على عقد  2007لقاىرة يف ديسمرب قاـ بو اؼبركز اإلعبلمي اإلقليمي لبعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر با
القانوف الدكِف اإلنسآف، العبلقة : تغطية النزاعات:" كرشات العمل سنويا كيف ىذه السنة خصصتها للصحفيُت بعنواف

ىذه الورشة اليت كاف اؽبدؼ منها ىو تعريف الصحفيُت بأحكاـ ىذا القانوف " بُت تغطية أخبار اغبرب كاإلعبلميُت
عبنة، كما قامت كذلك البعثة اؼبتواجدة يف دمشق بالتعاكف مع كزارة اػبارجية السورية بعقد دكرة تدريبية كمبادئ اؿ

للدبلوماسيُت بغرض تعريفهم بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كمن اجل كضع خطة عمل إقليمية لتنفيذه على الصعيد 
 .(36)الوطٍت كالعريب بصفة عامة

لقاىرة بالتعاكف مع اؽببلؿ األضبر اؼبصرم بتنظيم ثبلث دكرات تدريبية لشباب اؽببلؿ قامت البعثة اؼبتواجدة با -
األضبر يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنسآف، كغَتىا من الدكرات التدريبية اؽبادفة للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف 

 .(37)على أكسع نطاؽ فبكن

ليمية مكتبة خاصة بالكتب اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف كما ذبدر اإلشارة أنو توجد على مستول كل بعدة إؽ -
اإلنسآف، ـبصصة لعامة الناس كلطبلب اعبامعات ككل من يهمو األمر من أجل التعرؼ على القانوف الدكِف 

 .اإلنسآف كاقباز البحوث العلمية يف ىذا االختصاص

جها اللجنة للقياـ بعملية النشر خاصة كأهنا كبناء على ما تقدـ فإنو البد من التطرؽ إُف أىم األساليب اليت تنتو -
 .الرائدة يف ىذا اجملاؿ

 .األساليب التي تعتمدىا اللجنة الدولية للصليب األحمر لنشر القانون الدولي اإلنساني: المحور الثالث

 إُف غاية يومنا ىذا خربة عالية يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف 1863لقد اكتسبت اللجنة منذ تأسيسها عاـ 
كعليو سنحاكؿ من خبلؿ ىذا الفرع . اإلنسآف كيعود الفضل يف ذلك إُف توفرىا على ؾبموعة من اػبرباء كاؼبختصُت

 .عرض أىم األساليب اليت انتهجتها منذ تأسيسها للتعريف بأحكاـ ىذا القانوف بُت صبيع األكساط
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 .الدولي اإلنسانيالمساىمة في مواءمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون : أوال

تعمل اللجنة من خبلؿ التعاكف مع الربؼبانات داخل الدكؿ عن طريق قسم اػبدمات االستشارية ككذلك 
البعثات اإلقليمية كحىت من خبلؿ تنظيم الدكرات التكوينية كالتدريبية للتعريف بالقانوف الدكِف اإلنسآف يف أكساط 

ات الفاعلة داخل اغبكومات كخاصة منها العاملة يف ؾباؿ التشريع، كذلك رجاؿ القانوف كالربؼبانيُت كغَتىم من السلط
من أجل العمل على مواءمة القوانُت الوطنية كخاصة منها قانوف العقوبات، ككذلك القوانُت العسكرية مع قواعد 

 .(38)القانوف الدكِف اإلنسآف كذلك هبدؼ تسهيل نشره كتنفيذه على الصعيد الدكِف

كب اؼبواءمة كما سبق كأف ذكرناه يف اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل يعترب كأسلوب من كعليو فإف أسل
 .أساليب النشر اليت يبكن االعتماد عليها لتعريف بأحكاـ ىذا القانوف

 . أسلوب مواءمة قواعد القانون الدولي اإلنساني والثقافات المحلية: ثانيا

األسلوب أم مواءمة قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف  اعتمدت اللجنة الدكلية للصليب األضبر مؤخرا ىذا
كالثقافات احمللية للمجتمعات داخل الدكؿ كذلك بالتعاكف مع بعض اؼبنظمات غَت اغبكومية، ككذا االعتماد على 

ؾبموعة من اؼبختصُت يف علم التاريخ كاالجتماع كاألنثركبولوجيا للقياـ باؼبواءمة، حيث قاـ كل ىؤالء اؼبختصُت 
لبحث عن مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف يف أعماؽ الثقافات اؼبختلفة هبدؼ الوصوؿ إُف عقوؿ الشعوب ؿباكلة با

أقناعهم كتعريفهم بقواعد ىذا القانوف عن طريق ما يتبلءـ كثقافتهم من أجل تقبل أحكاـ ىذا القانوف كاستيعاهبا، 
 .كالتقاليد، كغَتىا كاؼبقصود بالثقافات احمللية ىي صبلة العادات، كالدين،

اغبد األدْف : إعبلف عن قواعد السلوؾ اإلنسآف:" كيبكن التمثيل دبا قامت بو اللجنة من إعداد إعبلف بعنواف
ىذا اإلعبلف الذم يتضمن الكثَت من األقواؿ اؼبأثورة من الثقافة البوركندية " من اإلنسانية يف أكضاع العنف الداخلي

حدة العنف كرفض مشركعية األخذ بالثأر يف حاؿ تعطل العدالة كقد قامت اللجنة كاليت هتدؼ إُف التخفيف من 
بنشره عن طريق استعماؿ الفيديو يف شكل فيلم ككذا عن طريق أغنية كىو ما أدل إُف تعريفو بُت صبيع األكساط 

 .(39)كدارفور اكركاند البوركندية، كما قامت اللجنة بتعميم ىذا األسلوب يف كل من غوايت ماال

كنرل كبن من جهتنا أف ىذا األسلوب ىو يف غاية األنبية كذك فاعلية كبَتة يف ؾباؿ التعريف بقواعد القانوف 
 .الدكِف اإلنسآف خاصة كأف ىناؾ بعض الشعوب ما تزاؿ حىت يومنا ىذا تعيش يف مرحلة زبلف كتعصب
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برامج التعليم والتدريب المدنية تقديم المساعدة إلدراج قواعد القانون الدولي اإلنساني ضمن : ثالثا
 .والعسكرية

تعمل اللجنة على تقدٔف اؼبساعدة كالعوف للسلطات اغبكومية داخل كل دكلة من أجل إدراج قواعد ىذا 
 .كحىت يف برامج التعليم كالتدريب العسكرية( من االبتدائي إُف اعبامعي)القانوف ضمن برامج التعليم اؼبدٓف 

 Exploring)" برنامج القانوف الدكِف اإلنسآف"بإعداد برنامج ما يسمى بػكعليو فقد قامت اللجنة 

Humantarian Law EHL)  كىو برنامج تعليمي تربوم تعمل اللجنة على نشره بالتعاكف مع كزارات الًتبية كالتعليم ككذا
عريف الشباب بأىم قواعد اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر الدكِف كاؽببلؿ األضبر، حيث يهدؼ ىذا الربنامج إُف ت

ىذا القانوف كخاصة منها ما تعلق باغبماية ككذا االلتزامات الواجب إتباعها يف حالة نشوب أم نزاع مسلح لضماف 
 .اغبماية

كما يهدؼ ىذا الربنامج إُف تعريف التبلميذ باؼببادئ اإلنسانية كتشجيعهم على القياـ هبا كبناء قدرهتم على 
 .( 4)ت اؼبسلحة من منظور إنسآف كإشراكهم يف األنشطة اإلنسانيةتقييم كربليل النزاعا

كعليو فإف ىذا الربنامج مت تصميمو ككضعو بشكل خاص ليشمل اؼبدارس التعليمية حبيث يعتمد يف ىذا 
كما الربنامج لتعريف تبلميذ اؼبدارس بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف على الصور كالركايات كأفبلـ الفيديو كغَتىا، 

يشمل ىذا الربنامج على دليل منهجي دبثابة مرجع يتضمن أساليب التعليم ككذا ـبططا لورش العمل التدريبية، كما 
يتضمن دليبل للتنفيذ، قاموسا للمصطلحات كبالتاِف مبو برنامج يهدؼ إُف إدراج قواعد ىذا القانوف ضمن برامج 

 .(41)ع أكباء العاَفالتعليم الرظبية يف صبيع اؼبدارس الًتبوية عرب صبي

 .عقد الدورات التكوينية والتدريبية: رابعا

تعمل اللجنة بصفة دائمة كمستمرة على عقد الدكرات التكوينية كالتدريبية سواء للمدنيُت أك العسكريُت عرب 
إيطاليا العديد من الدكؿ كذلك بإقامتها يف اؼبعاىد الدكلية مثل معهد ىنرم دكناف بسويسرا، أك معهد ساف ريبو ب

 .(42)خاصة كأف ىذا األخَت نظم العديد من الدكرات التكوينية اؼبوجهة للقادة العسكريُت ذكم اؼبراتب العليا
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كإقامة كذلك ىذه الدكرات يف اؼبؤسسات اعبامعية كاؼبراكز العسكرية ككمثاؿ على ذلك قامت اللجنة بتنظيم 
كقد حضر ىذه  2007يف السنوات األخَتة إُف غاية دكرة تدريبية ككرشة عمل كمائدة مستديرة  300أكثر من 

بلد كما تلقى  120ألف فرد من القوات العسكرية كقوات األمن كالشرطة يف أكثر من  20000الدكرات ما يقارب 
دكرات عسكرية يف القانوف  5بلدا منحة دراسية من اللجنة للمشاركة يف  12ضابطا عسكريا من  21ما يزيد عن 

دكلة دعوة غبضور ندكة عقدت يف  53ضابطا رفيع اؼبستول من  55دبعهد ساف ريبو، كما تلقى  الدكِف اإلنسآف
 .(43)جنيف، كغَتىا من الدكرات التكوينية كالتدريبية يف ؾباؿ ىذا القانوف

كما ضاعفت اللجنة جهودىا يف توظيف كتشكيل ؾبموعة من الضباط من عدة بلداف ـبتلفة كدبوافقة 
ف أجل زبصيصهم للعمل يف فًتات معينة من العاـ للقياـ بأنشطة التدريب كذلك بعد أف تلقوا سلطاهتم احمللية ـ

تدريبا خاصا يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف، كما تعمل اللجنة بناء على طلب السلطات العسكرية على إعداد 
 تتعامل مع االضطرابات برامج للتدريب يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ـبصصة للقوات العسكرية اليت

 .(44)الداخلية

كما تشارؾ اللجنة يف سبارين التدريب العسكرم عندما يطلب منها ذلك كعندما يكوف اؽبدؼ منها ىو 
التدريب على إدارة العمليات العسكرية زمن النزاعات اؼبسلحة، حيث تعمل من خبلؿ عمليات التدريب على 

نشطتها كمبادئها، كما زبصص اللجنة دكرات تدريبية للعسكريُت اؼبشاركُت يف التعريف بالقانوف الدكِف اإلنسآف كبأ
البعثات العسكرية خارج بلداهنم كألجل ذلك فهي على عبلقة دائمة كتعاكف مستمر مع اؼبراكز العسكرية ككذلك 

 .(45)اؽبيئات العاملة يف ؾباؿ التدريب العسكرم

مذكرات تفاىم مع بعض اغبكومات لتدريب رجاؿ القانوف زيادة على ذلك قامت اللجنة بعقد العديد من 
 .(46)من قضاة كأعضاء النيابة العامة كاحملامُت

أما يف ؾباؿ التعامل مع اؼبؤسسات اعبامعية تعمل اللجنة عن طريق بعثاهتا اإلقليمية على تقدٔف الدعم 
كتب )خبلؿ تزكيدىا باؼبواد التعليمية للمؤسسات اعبامعية من أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كذلك من 

، كما قامت اللجنة بتنظيم عدة دكرات تدريبية لؤلساتذة اؼبختصُت يف القانوف الدكِف ككذا تنظيم (كؾببلت كغَتىا
 .(47)اؼبسابقات للطبلب هبدؼ تعريفهم بقواعد ىذا القانوف
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 .عقد الملتقيات والحلقات الدراسية: خامسا

ات الدراسية من بُت أىم األساليب أك اآلليات الوطنية الكفيلة للتعريف بالقانوف تعترب اؼبلتقيات كاغبلق
الدكِف اإلنسآف ككل ما يتعلق بو من أحداث، كألجل ذلك عملت اللجنة الدكلية للصليب األضبر على تنظيم العديد 

مت عقدىا بالتعاكف مع ، كاليت 1997دكلة سنة  15، ك1996دكلة يف سنة  13منها حبيث مشلت على سبيل اؼبثاؿ 
كل من اعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر كمنظمة اليونسكو، كمنظمة األمن كالتعاكف يف أكركبا 

 .(48)كاجمللس األكركيب

زيببابوم، زامبيا، أككرانيا، سلوفينيا، ركسيا، اليمن، )كما نظمت ملتقيات كحلقات دراسة أخرل يف كل من 
، باإلضافة إُف ذلك فهي تعمل بالتعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كبالتنسيق مع السلطات اغبكومية من (موزنبيق، كغَتىم

أجل تنظيم ملتقيات كطنية كحلقات دراسية هبدؼ تسهيل تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف كإعداد برامج كأساليب 
 .(49)كطنية لنشر أحكامو

مية اليت تنظمها اللجنة يف أغلبها ىي موجهة إُف القادة إف ىذه اؼبلتقيات كاغبلقات الدراسية اإلقلي
السياسيُت كالعسكريُت كحىت اؼبدنيُت من جامعيُت كأطباء كصحفيُت أضف إُف ذلك فإف اللجنة هتدؼ من خبلؿ 

 .( 5)إُف عقدىا إُف استقطاب أكرب قدر من العاملُت اؼبؤىلُت

ط الدبلوماسية حبيث نظمت العديد منها يف كما قامت اللجنة بتنظيم حلقات دراسية خصصتها لؤلكسا
 .(51)مقر األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كأخرل للدبلوماسيُت األفارقة يف االرباد اإلفريقي

 .إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر : سادسا

تعمل اللجنة على إصدار العديد من الكتب كاؼبطبوعات كاجملبلت كأشرطة الفيديو كالصور ككذا ترصبة 
االتفاقيات إُف اللغات الوطنية للعديد من الدكؿ كنشر اؼبعلومات كالقضايا اؼبتعلقة بتطبيق كاحًتاـ القانوف الدكِف 

من ىو اآلخر قضايا كمقاالت كصور كؾببلت اإلنسآف بصفة عامة عرب موقع اإلنًتنت اػباص هبا كالذم يتض
كتعليقات كأحداث كؾبموع األنشطة اليت قامت هبا، كل ىذا هبدؼ نشر الوعي بقواعد ىذا القانوف كمبادئ اللجنة 
كاغبركة الدكلية، كما هتدؼ إُف التعريف باألنشطة اإلنسانية اليت تقـو هبا كاقبازاهتا كظركؼ عملها زمن السلم كالنزاع 
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باللغة الفرنسية، ك  www.icrc.fr: الطبيعية كالبيئية عرب موقعها اإللكًتكٓفح كيف حالة الكوارث اؼبسل
www.icrc.org/ara كغَتىا من اؼبواقع اإللكًتكنية للجنة بلغات متعددة باللغة العربية. 

ذلك تعمل اللجنة على إصدار تقرير سنوم دبا قامت بو خبلؿ سنة كاملة كقد تضمن كمثاؿ زيادة على 
 :النتائج التالية 2007على ذلك تقريرىا السنوم لعاـ 

 .ألف إصدار 235آالؼ فيلم ك 6أصدرت ما يزيد عن  -
مليوف زائر اطلعوا على ما يقارب  2,5ما يزيد عن ( شبكة اإلنًتنت)استقبلت اللجنة عرب موقعها اإللكًتكٓف  -

 .مليوف صفحة يف الشبكة 12,3
من األكساط الدبلوماسية،  %8من طبلب اعبامعات، ك %47زائر،  5200استقبلت يف مقرىا ما يقارب  -

، كما قامت كبالتعاكف مع (52)من العسكريُت %4من اؼبنظمات الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية، ك %7ك
هتدؼ إُف نشر اؼبعرفة بقواعد  2003قوؽ اإلنساف كالشعوب بإصدار مطبوعة مشًتكة سنة اللجنة اإلفريقية ٌف

 .(53)القانوف الدكِف اإلنسآف يف األكساط اغبكومية كغَت اغبكومية
 .المساىمة في عقد المؤتمرات: سابعا

انوف الدكِف اإلنسآف لقد شاركت اللجنة بصفة دائمة يف عقد اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية ذات العبلقة بالق
كذلك من خبلؿ اعتماد كاقًتاح  (54)هبدؼ تطويره كتأكيده ككذلك سد الثغرات الواردة يف اتفاقيات جنيف

نصوص جديدة كإقرار العديد من التوصيات من اجل تدعيم كتطوير أحكاـ ىذا القانوف، كما هتدؼ ىذه اؼبؤسبرات 
بكيفية اختيار كازباذ اآلليات الكفيلة لضماف تطبيقو كما تسعى من إُف مناقشة اؼبسائل كالقضايا اؼبتعلقة خاصة 

 .خبلؽبا إُف كسب ثقة الدكؿ فيما تقـو بو من أنشطة إنسانية

كما رباكؿ استقطاب كإقناع العديد من الدكؿ اليت َف تنظم كَف تصادؽ بعد على االتفاقيات كذلك من 
بصفة عامة، كما هتدؼ من خبلؿ ىذه اؼبؤسبرات إُف تذكَت  فكخبلؿ تعريفها بأىم القواعد اليت تضمنها ىذا القاف

، كالعمل على توعية شعوهبا دبا تضمنو ىذا القانوف من ضباية كالتزامات، (55)الدكؿ كحثها على التقييد بالتزاماهتا
يف نوفمرب  ككمثاؿ على ذلك قامت اللجنة يف اؼبؤسبر اإلقليمي األكؿ للربؼبانيُت العرب الذم عقد يف دمشق بسوريا

حبث الدكؿ على إنشاء اللجاف الوطنية اؼبشًتكة بُت ـبتلف الوزارات لتنفيذ كنشر القانوف الدكِف  (56)2005

http://www.icrc.fr/
http://www.icrc.org/ararg


 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  111 

اإلنسآف ككذا حثها على مواءمة قوانينها الداخلية كقواعد ىذا القانوف كخَت دليل على ذلك اؼبؤسبر الدبلوماسي لتأكيد 
 (.1977-1974) كتطوير القانوف الدكِف اإلنسآف لعاـ

كعليو، فإف ىذه اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية اليت تشارؾ فيها اللجنة تعد كذلك من األساليب اليت تتبعها 
اللجنة للتعريف أكثر هبذا القانوف كذلك من خبلؿ تذكَت الدكؿ اؼبشاركة فيها بالتزاماهتا كإقناع الدكؿ اغباضرة كاليت َف 

 .كلية بأنبية ىذا القانوفتصادؽ بعد على االتفاقيات الد

لبلص من خبلؿ ما سبق ذكره حوؿ دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف 
اإلنسآف بأف ؽبا دكر فعاؿ جدا حبيث تعترب الرائد األكؿ يف ىذا اجملاؿ كربتل اؼبرتبة األكُف حىت قبل الدكؿ بالرغم من 

ا االلتزاـ بالنشر كىي اؼبسئولة عن تنفيذه، كمع ذلك فإف اعبنة تسعى عن طريق أف ىذه األخَتة ىي من يقع عليو
كظيفة التعزيز إُف تعزيز اؼبعرفة بأحكاـ ىذا القانوف عن طريق اختيار أفضل السبل كأقبعها إليصاؿ اؼبعرفة كنشر الوعي 

: قاـ األكؿ على صناع القرار، كىمبأحكامو كمبادئها األساسية، كما نبلحظ أف اللجنة تركز يف عملية النشر يف اَف
الربؼبانيوف، كالقضاة، القادة العسكريوف، فبثلو الوزاراتػ الدبلوماسيوف، ليأيت يف اؼبقاـ الثآف األساتذة كطلبة اعبامعات 
كتبلميذ اؼبدارس، كالشباب بصفة عامة كوهنم جيل اؼبستقبل كصناع قراره كذلك من خبلؿ إدراج دراسة قواعد ىذا 

كف ضمن برامج التعليم اػباصة بكل فئة، ليأيت دكر الصحافيُت كاألطباء كوف ىذه الفئة من أىم الفئات اليت من القاف
اؼبمكن اللجوء إليها يف حالة قياـ نزاع مسلح لتقدٔف اؼبساعدة كالرعاية للضحايا كاليت كثَتا ما تتعرض النتهاكات 

 .خطَتة، كأخَتا تأيت عامة الناس

هنا لتحقيق أكرب قدر من اؼبعرفة بُت صبيع األكساط فهي تسعى إلقامة عبلقات تعاكف مع كما أهنا كسعيا ـ
الدكؿ أكال، كعبلقات تعاكف مع عناصر اغبركة الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتىا من اؼبنظمات العاملة يف 

 .ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف

 :الخاتمة

كضوع أف نسقط الضوء على الدكر الذم تلعبو اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف لقد حاكلنا من خبلؿ ىذا اَف   
كيفية نشر قواعد كأحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف، كىذا عن طريق إتباع ؾبموعة من األساليب اؼبختلفة اليت مكنت 
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ٓف كشرح جل آليات تطبيقو يف اللجنة الدكلية للصليب األضبر من بسط سيطرهتا على التعريف بالقانوف الدكِف اإلنسا
 . صبيع اؼبناسبات كاألماكن اؼبسموح هبا

 :سبثلت فيما يلي النتائجكبناءنا على ما سبق فقد استطعنا أف نرصد ؾبموعة من        

إف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف لو دكر جد فعاؿ يف اغبد من االنتهاكات اعبسيمة يف زمن النزاعات اؼبسلحة  /1 
أك على األقل التقليل منها أك التخفيف من اؼبعاناة، لكن لتحقيق ذلك البد أكال من توفر اإلرادة السياسة لدل 

، كأف ذبسد ذلك "الوفاء بالعهد" لتزاـ بتعهداهتا عمبل  دببدأالدكؿ األطراؼ السامية اؼبتعاقدة كأطراؼ النزاع يف اال
. على أرض الواقع من خبلؿ ازباذىا لكافة اإلجراءات الكفيلة للتعريف بأحكاـ القانوف

اإلنسآف، حيث َف تتضمن كل من اتفاقيات الىام  عدـ كجود تعريف دقيق ككاضح ؼبعٌت نشر القانوف الدكِف /2 
اضحا ؼبعٌت نشر القانوف الدكِف اإلنسآف، باستثناء التعريفات الفقهية كالتعريف الوارد يف اؼبؤسبر كجنيف تعريف دقيقا كك

 .1974/1977الدبلوماسي لتطوير كتأكيد القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبطبق يف النزاعات اؼبسلحة لعاـ 

آف ىي توفر اإلرادة السياسية للدكؿ، تبقى اؼبشكلة الرئيسية من أجل تنفيذ كنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنس /3 
خاصة كأف معظم نصوص ىذا القانوف تنص على شرط موافقة أطراؼ النزاع، كىذا ما يتيح الفرصة أماـ الدكؿ 

 .بسبب ىذه اغبرية اؼبطلقة اللتحرر من التزاماتو

فيها من أجل تسهيل عملية يعد أسلوب الًتصبة كاؼبوائمة من بُت أىم األساليب اليت يتعُت على الدكؿ البدء  /4 
 .النشر

إف نظاـ إعداد كتكوين عاملُت مؤىلُت، ككذلك مستشارين قانونيُت كقادة عسكريُت كأشخاص مكلفُت بنشر  /5 
 .اؼبسلحة تالدكِف اإلنسآف يعترب يف غاية األنبية ؼبا ؽبم من دكر فعاؿ يف ىذا اجملاؿ خاصة يف زمن النزاعا فالقانو

إف دكر اعبهات اؼبسانبة يف نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، كاليت من بينها اللجنة الدكلية للصليب األضبر  /6 
ا  .   مازالت زبطو خطوات متباطئة جدن
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يعترب أسلوب موائمة قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف مع الثقافات احمللية الذم تعتمده اللجنة الدكلية للصليب  /7 
ف بُت أىم أساليب النشر ؼبا لو من دكر يف التوعية كالتأثَت على سلوؾ اجملتمعات اليت تعددت فيا الديانات األضبر ـ

 .كالعادات كالتقاليد كسبيزىا بطابع العصبية

نراىا ضركرية يف ؾباؿ دكر اللجنة الدكلية للصليب  التوصياتأك  االقتراحاتىذا كقد حاكلنا أف نقدـ ؾبموعة من    
 :ف أجل نشر أحكاـ كقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف تتمثل فيما يلياألضبر ـ

 .البد أكال من العمل كالًتكيز على نشر ثقافة السلم كاإلنسانية كالرضبة بُت صبيع األكساط /1 

ضركرة إدخاؿ صبلة من التعديبلت اعبديدة على نصوص القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبتعلقة بنشره أك اعتماد  /2 
 :قانونية جديدة تتضمن ما يلي نصوص

 اعتماد دالئل كقوانُت : إدراج أساليب جديدة تكوف كفيلة بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، كاليت منها
عسكرية، كسائل اإلعبلـ، رجاؿ الدين كدكر العبادة، عقد الدكرات التدريبية كالتكوينية، كىذا دبشاركة اللجنة 

 .الدكلية للصليب األضبر
  اعتماد نص قانوٓف كاضح هبيز للجنة الدكلية للصليب األضبر بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف يف كل

كقت، كمهما كانت طبيعة النزاع سواء أكاف دكليا أك غَت دكِف، كىذا دكف أم قيد أك شرط خاصة منها 
 .ط من أجل تأديتوموافقة أطراؼ النزاع، كىذا ألف طبيعة عملها إنسآف ؿبض ال وبتاج إُف شرك

البد من الًتكيز يف عمليات النشر، كبشكل خاص على القوات العسكرية دبختلف زبصصاهتا، كذلك من  /3 
 .خبلؿ تنظيم العديد من اغبلقات الدراسية كالتدريبية على كيفية تطبيق أحكاـ ىذا القانوف يف اؼبيداف

قات تعاكف مع بعثاهتا اإلقليمية كقسم اػبدمات تسهيل عمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر كإقامة عبل /4 
 .استشارية، كأف تعمل صبيع الدكؿ على إشراكها يف ـبتلف األنشطة اليت تقـو هبا من أجل تنفيذ التزاماهتا

على اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف إطار إعداد كتكوين متطوعُت لتقدٔف اإلسعافات األكلية أف تعمل على  /5 
طواؿ السنة، كلتحقيق ذلك البد من استقطاب  ةا القانوف، كالقياـ بتنظيم دكرات تكوينية بصفة مستمرتعريفهم بذ

 .العديد من اؼبشاركُت خاصة منهم الشباب
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ىناؾ أسلوب جديد مبتكر يبكن أف تقـو بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر يبثل يف إصدار التقؤف الشهرم  /6 
(les calendrier )الصليب األضبر، كيف أسفلها تعريف للقانوف الدكِف اإلنسآف، أك أف تكوف ىذه  ربمل شارة

   .التقويبات الشهرية يف شكل أكاؽ بعدد أياـ السنة، حبيث تتضمن كل كرقة قاعدة من قواعد ىذا القانوف مع الشرح

السماح للجنة الدكلية للصليب األضبر بتقدٔف اؼبساعدة يف ؾباؿ تدريب كتعليم القوات اؼبسلحة على ضركرة  /7 
احًتاـ كتطبيق ىذا القانوف، ككذلك على كيفية تقدٔف اإلسعافات األكلية للضحايا حىت كإف كانوا من العدك، 

مطبوعات تتضمن ىذه الشارات كمعانيها  دعداكتعريفهم جبميع الشارات اؼبميزة كطبيعة عملها، كذلك من خبلؿ إ
 .كاغبماية اليت تقررىا

تعميم مشركع استكشاؼ القانوف الدكِف اإلنسآف الذم بادرت اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف كافة  /8 
ضمنو اؼبؤسسات الًتبوية  كعرب كامل الًتاب الوطٍت، كبرؾبة مسابقات للتبلميذ حوؿ أحسن عرض للتعريف بأىم ما ت
ىذا القانوف من ضباية كالتزامات هبب التقيد با يف زمن النزاعات اؼبسلحة لضماف سبلمتهم أك سبلمة اؼبمتلكات 

 .الثقافية، كغَتىا من اؼبواضيع

مع اللجنة الدكلية للصليب األضبر كبعثاهتا اإلقليمية لبلستفادة من خدماهتا يف ىذا ؾباؿ نشر  فضركرة التعاك /9 
 .القانوف الدكِف اإلنسآفأحكاـ كمبادئ 

   :الهوامش والمراجع
 .1949اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة، الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ : أنظر -(1)
 .1949اؼبادة التاسعة اؼبشًتكة من اتفاقيات جنيف األكُف كالثانية كالثالثة، كاؼبادة العاشرة من اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ : أنظر -(2)
فريتس كالسهوقن كإلزابيت تزغفلد، ضوابط ربكم خوض اغبرب، إصدارات اللجنة الدكلية للصليب األضبر، جنيف، : أنظر -(3)

 .178: ، ص2001

 .179:فريتس كالسهوقن كإلزابيت تزغفلد، اؼبرجع السابق، ص: أنظر -(4)
اؼبسلحة غَت الدكلية، ؾبلة اإلنسآف، إصدار بعثة اللجنة الدكلية للصليب تعزيز احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف يف النزاعات : أنظر -(5)

 .16:، ص2008األضبر بالقاىرة، مصر، مام 

 .11:تعزيز احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، اؼبرجع نفسو، ص: أنظر -(6)
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اع اؼبسلح غَت دكِف للقياـ بأنشطتها اإلنسانية، كنشر أحكاـ القانوف الدكِف قامت اللجنة بعقد اتفاقيات خاصة يف حاالت النز -(7)
، كيف 1962، كآخر يف اليمن سنة 1992اإلنسآف، ككمثاؿ على ذلك االتفاؽ اػباص الذم أبرمتو بُت البوسنة كاؽبرسك سنة 

ٓف يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، اؼبرجع نفسو، تعزيز احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسا: ؼبزيد من التفصيل أنظر. 1967نيجَتيا عاـ 
 .18،17:ص، ص

( ) -Voir : - JEAN (Marie-Henckaerts), LOUISE (Doswald-Beck), Droit international humanitaire coutumier, Volume 

1, CICR, Bruylant, Bruxelles, 2006, P : 665. 

 الطبعة اإلنسآف، الدكِف القانوف يف احملمية كخدماهتا األضبر كالصليب األضبر للهبلؿ الوطنية اعبمعيات العسبلي، ضبد ؿبمد: أنظر -( )

 .105،104: ص ص، ليبيا، ببنغازم، الوطنية الكتب دار األكُف،
: ككذلك. األضبر للصليب الدكلية للجنة األساسي النظاـ من( أ،ك،ز) ؼ 4 اؼبادة: أنظر -(10)

-François (B), le comité international de la croix rouge et la protection des victimes de guerre, 2ème édition, CICR, 

Genève, 2000, P.413-415 

. األضبر للصليب الدكلية للجنة األساسي النظاـ من 06ك 05 اؼبادتُت: أنظر -(11)
 عليو، اؼبفركضة كالقيود العمل احتماالت: اؼبسلحة النزاعات منع يف األضبر للصليب الدكلية اللجنة دكر بلوندؿ، لوؾ جوف: أنظر -(12)

 .46 -23 : ص -ص ،2001 أعداد من ـبتارات األضبر، للصليب الدكلية اجمللة

 ، 1 العدد الرابعة، السنة األضبر، للصليب الدكلية اجمللة كاألكلويات، اؼبشكبلت: اإلنسآف الدكِف القانوف تنفيذ فليك، ديًت: أنظر -(13)
. 143:ص ،1  1 أفريل، -مارس

 للصليب الدكلية اجمللة اغبرب، ضحايا غبماية الدكِف اؼبؤسبر متابعة عن تقرير األضبر، للصليب كالعشركف السادس الدكِف اؼبؤسبر: أنظر -(14)

 .224:ص ،6  1 أفريل -مارس ، 4 العدد األضبر،
 .32،31:ص ص، ،( 200-2007) شتاء ،41 العدد األضبر، للصليب الوطنية اللجنة إصدارات اإلنسآف، ؾبلة العريب، اؼبغرب: أنظر -(15)
 الصعيد على للتطبيق دليل اإلنسآف الدكِف القانوف: يف الوطنية، األصعدة على اإلنسآف الدكِف القانوف تطبيق عتلم، شريف: أنظر -(16)

-333: ص -ص ،2003 مصر، القاىرة، العريب، اؼبستقبل دار األكُف، الطبعة سركر، فتحي أضبد: إشراؼ ربت صباعي، مؤلف الوطٍت،

336. 

 .234: ص السابق، اؼبرجع تزغفلد، كإليزابيت كالسهوقن فريتس: أنظر -(17)
 .  ،100:ص ص، السابق، اؼبرجع العسبلي، ضبد ؿبمد: أنظر -( 1)
: أنظر األضبر للصليب الوطنية اللجنة كظائف صبيع على لئلطبلع -( 1)

- SANDOZ (Yves), Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international humanitaire, CICR, 

Genève, 1998, PP5-6. 

(20) –Voir : Sandoz (Yves), Ibid. P18. 
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 العريب، الصعيد على اإلنسآف الدكِف القانوف تطبيق عن الثالث السنوم التقرير عتلم، شريف خضراء، بن رضواف ؿبمد: أنظر -(21)

 .12:ص ،2004 األضبر، للصليب الدكلية كاللجنة العربية الدكؿ عبامعة العامة األمانة إصدار
 الدكلية اجمللة الدكِف، الصعيد على التنفيذ ربدم: اإلنسآف الدكِف القانوف بشأف االستشارية اػبدمات دائرة برماف، بوؿ: أنظر -(22)

 .365:ص ،6  1 جواف مام ، 4 العدد الرابعة، السنة األضبر، للصليب
 ص، السابق، اؼبرجع اغبرب، ضحايا غبماية الدكِف اؼبؤسبر متابعة عن تقرير األضبر، للصليب كالعشرين السادس الدكِف اؼبؤسبر: أنظر -(23)

 .217، 21: ص
 .13:ص نفسو، اؼبرجع عتلم، شريف خضراء، بن رضواف ؿبمد: أنظر -(24)
 اإلنسآف، الدكِف القانوف يف دراسات: يف اإلنسآف، الدكِف القانوف تنفيذ يف للبدء البلزمة الوطنية التدابَت دكتلي، تَتيزا ماريا: أنظر -(25)

. 54: ص ،2000 مصر، القاىرة، العريب، اؼبستقبل دار األكُف، الطبعة شهاب، مفيد: إشراؼ ربت ،(صباعي مؤلف)  

 نفسو، اؼبرجع اغبرب، ضحايا غبماية الدكِف اؼبؤسبر متابعة عن تقرير األضبر، للصليب كالعشرين السادس الدكِف اؼبؤسبر: أنظر -(26)

 .216:ص
 السابق اؼبرجع اغبرب، ضحايا غبماية الدكِف اؼبؤسبر متابعة عن تقرير األضبر، للصليب كالعشرين السادس الدكِف اؼبؤسبر: أنظر -(27)

 . 21:ص
 . 550،54: ص ص، السابق، اؼبرجع دكتلي، تَتيزا ماريا: أنظر -( 2)

(2 ) -Voir : MICHEL (Cyr – Dgiena Wembou),DAOUDA (A Fall), Droit international humanitaire théorie générale et 

réalités africaines, L’harmattan, Paris , France , 2000, P125. 

: بػ اؼبقصود  –(30)

 كأنشطتها اإلنسانية، خدماهتا تقدٔف على اؼبسلح النزاع أك السلم زمن يف مباشرة بطريقة اللجنة تعمل أف: اؼبباشر العمل كظيفة -

. كالنشر التنفيذ ؾباؿ يف كاؼبشورة اؼبساعدة تقدٔف يف اؼبتمثلة

 مع لتتناسب توجو أهنا لضماف اإلنسانية القواعد تقييم إعادة على مستمرة كبصفة دائما اللجنة تقـو أف هبا كيعٍت: الرصد كظيفة -

. الضركرة عند كتطويرىا ؼبوائمتها يلـز ما كإعداد اؼبسلحة، النزاعات أكضاع كاقع

 اجملتمع يف ذلك كبعد اؼبسلح، النزاع يف مباشرة اؼبعنية األخرل كاألطراؼ الدكؿ بُت أكال باػبطر اإلنذار يف كتتمثل: اؼبراقب كظيفة -

 :راجع التفصيل من ؼبزيد .اإلنسآف الدكِف للقانوف خطَتة انتهاكات أم حدثت أينما ككل الدكِف
-Sondoz (Yves), op-cit, P1-33. 

.357:ص السابق، اؼبرجع بلوندؿ، لوؾ جوف: أنظر -(31)  

 .361،360: ص ص، السابق، اؼبرجع بلوندؿ، لوؾ جوف: أنظر -(32)
 .363،362: ص ص، السابق، اؼبرجع بلوندؿ، لوؾ جوف: أنظر -(33)
 مصر، القاىرة، اػبامسة، الطبعة األضبر، للصليب الدكلية اللجنة منشورات األضبر، للصليب الدكلية اللجنة على تعرؼ: أنظر -(34)

 .11:ص ،2007 فيفرم
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 إقليمي مركز إنشاء خبصوص الكويتية اغبكومة كبُت بينها تفاىم مذكرة بإبراـ بالكويت األضبر للصليب الدكلية اللجنة قامت -(35)

: أنظر اؼبوضوع حوؿ التفصيل من كؼبزيد اإلنسآف، الدكِف القانوف ؾباؿ يف العامة النيابة كأعضاء القضاة، لتدريب

  . 40،3: ص ص، السابق، اؼبرجع عتلم، شريف خضراء، بن رضواف ؿبمد -

.56:ص ،( 200-2007) شتاء جنيف، ،41 العدد األضبر، للصليب الدكلية اللجنة إصدارات اإلنسآف، ؾبلة العريب، اؼبغرب: أنظر -(36)  

 من كغَتىا أياـ، 3 ىي دكرة كل كمدة اعبمهورية تراب كامل عرب للشباب تدريبية دكرات عقد على سنويا القاىرة بعثة تعمل -(37)

 بأحكاـ كالشباب اؼبدارس كمعلمي الربؼبانيُت تعريف أجل من كىذا كغَتىا، كلبناف الكويت من كل يف  تنظم اليت التدريبية الدكرات

. اإلنسآف الدكِف القانوف

 ،42 العدد األضبر، للصليب الدكلية اللجنة إصدارات اإلنسآف، ؾبلة العنف، من سنوات طبس العراؽ: أنظر اؼبعلومات من ؼبزيد         
 .55:ص ، 200 ربيع جنيف،

 اغبرب جرائم مكافحة بشأف اؼبصرم القانوف مشركع بوضع اؼبصرم الربؼباف مع بالتعاكف األضبر للصليب الدكلية اللجنة قامت -( 3)

: أنظر اؼبوضوع حوؿ التفصيل من كؼبزيد اعبماعية، اإلبادة كجريبة اإلنسانية ضد كجرائم

.24:ص السابق، اؼبرجع عتلم، شريف خضراء، بن رضواف ؿبمد -  

 أعداد من ـبتارات األضبر، للصليب الدكلية اجمللة األىلية، اغبرب زمن يف اإلنسآف الدكِف القانوف دكمستيسي، جوزم مارم: أنظر -( 3)

77،76: ص ص، ،   1  

 للصليب الدكلية اللجنة بعثة إصدارات اإلنسآف، الدكِف القانوف استكشاؼ:" بعنواف مطبوعة األضبر، للصليب الدكلية اللجنة: أنظر -(40)

 . 200 مصر، بالقاىرة، األضبر
 السابق، اؼبرجع عتلم، شريف خضراء، بن رضواف ؿبمد: أنظر اإلنسآف الدكِف القانوف استكشاؼ برنامج حوؿ اؼبعلومات من ؼبزيد -(41)

 .100-4 : ص -ص
(42) –Voir : Sandoz (Yves), op-cit, P23-24 

. 2007 لعاـ كأرقاـ كقائع اإلنسآف، الدكِف القانوف نشر ؾباؿ يف اللجنة ألنشطة السنوم التقرير: أنظر -(43)
http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm. 

(44) –Voir : Sandoz (Yves), op-cit, P24 
 الدكلية اجمللة عدادأ من ـبتارات توافق؟، عدـ أك تكامل: كالعسكريُت اؼبدنيُت بُت العبلقة يف اؼبعاصرة التحديات رانا، راج: أنظر -(45)

 .162:ص ،2004 األضبر، للصليب
 يف القانوف رجاؿ لتدريب إقليمي مركز إنشاء أجل من كىذا الكويت، دكلة مع تفاىم مذكرة األضبر للصليب الدكلية اللجنة كقعت -(46)

 خضراء، بن رضواف ؿبمد: أنظر اؼبعلومات من ؼبزيد. اؼبستلزمات بكل كتزكيده للمركز الدعم كتقدٔف اإلنسآف، الدكِف القانوف ؾباؿ

.  3، 3:ص ص، السابق، اؼبرجع عتلم، شريف
 لؤلساتذة خصصت اإلنسآف الدكِف القانوف يف كدكلية إقليمية تدريبية دكرة 15 بتنظيم األضبر للصليب الدكلية اللجنة قامت -(47)

 10" ) كاعبنوبية الشمالية" كاألمريكيتُت أكركبا ،(دكرات ثبلث) كآسيا ،(دكرتُت) إفريقيا من كل الدكرات ىذه مشلت كقد كالطبلب،



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  118 

 يف إقليمية مسابقات 10 نظمت كما العليا، الدراسات كطبلب ؿباضر أستاذ 200 من أكثر الدكرات ىذه كل يف كشارؾ ،( دكرات
 ؾباؿ يف اللجنة ألنشطة السنوم التقرير: راجع التفصيل من ؼبزيد. طالب 400 يقارب ما فيها شارؾ حبيث للطبلب، القانوف ىذا ؾباؿ

. 2007 لعاـ كأرقاـ كقائع اإلنسآف الدكِف القانوف نشر
http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm 

(4 ) -Voir : Michel (C,D,W), Daouda (A,F), op-cit, P127. 

(4 ) –Voir : Sandoz (Y), op-cit, P19, Note 43. 
(50) –Voir : Sandoz (Y), op-cit  , P23. 

 األضبر للصليب الدكلية اللجنة بُت التعاكف خبلؿ من اإلنسآف الدكِف القانوف نشر"  فلو، فوف كارؿ أكيببومونونو، تشرشل: أنظر -(51)

 .400-  3: ص -ص ، 3003 أعداد من ـبتارات األضبر، للصليب الدكلية اجمللة ،"اإلفريقي كاالرباد
. 2007 لعاـ كأرقاـ كقائع اإلنسآف الدكِف القانوف نشر ؾباؿ يف األضبر للصليب الدكلية اللجنة ألنشطة السنوم التقرير: أنظر -(52)

http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm. 

 .407:ص نفسو، اؼبرجع فلو، فوف كارؿ أكيببومونونو، تشرشل: أنظر -(53)
 جامعة الدكتوراه، شهادة لنيل مقدمة رسالة الدكلية، عرب اؼبسلحة النزاعات يف اؼبدنية كاألعياف اؼبدنيُت ضباية رقية، عواشرية: أنظر -(54)

 . 37ص ،،2001 مصر، القاىرة، اغبقوؽ، كلية مشس، ين
(55) -Voir : Mise en œuvre national du droit international, rapport annuel 1998, R.I.C.R, P39. 

.26،25: ص ص، السابق، اؼبرجع عتلم، شريف خضراء، بن رضواف ؿبمد: أنظر -(56)  
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 األحمر في تعزيز العمل اإلنساني بللصليدور اللجنة الدولية 

- بجاية-كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة /  المية أوبوزيد. أ

       

                        :ملخصال

كِف اللجنة الدكلية للصليب األضبر باعتبارىا منظمة إنسانية مستقلة على ضماف مبادئ القانوف الدربرص         
فتقـو من أجل ربقيق ىدفها بإعداد برامج التوعية كالتدريب على القيم اإلنسانية اؼبتعارؼ عليها عاؼبيا،  اإلنسآف،

بأسلوب يساىم يف اغبد من تأـز األكضاع اإلنسانية اليت تًتتب عن تقدٔف إمدادات اإلغاثة ؿكبصفة تضمن اؼببادرة 
 .اثلةممحالة طوارئ  أية أم نزاع مسلح أك

ا سبتد إُف كإّفّ  ،عملية التوعية كاغبد من كقف انتهاكات حقوؽ اإلنساف فقطعلى جهود اللجنة تنطوم ال ك         
اليت  اعات اؼبسلحة كدكف أف تكًتث أثناء ذلك عبملة العراقيلزمن الن اػبارجةغاية اؼبسانبة يف عملية بناء الدكؿ 

 .على أحسن كجو أداء اؼبهاـ اؼبوكلة إليها تعًتم مسارىا كتعيقها عن
 
 

 :مةمقدّد 
بادئ اعبوىرية أصبحت إحدل اَف إذ، اجملتمع الدكِفاىتماـ  ؿبل يف اآلكنة األخَتة اإلنسانية اـاؼبو أضحت
 .اليت ازبذهتا اللجنة الدكلية للصليب األضبر على عاتقها منذ نشأهتاك ،كليةالد اتاليت ربكم العبلؽ

 1859سنة ؿ SOLFERIN » «ينويرسولف» معركةأحداث  إرساء معاؼبها إُفك إنشائهايعود الفضل يف إذ 
على  باعتبارىا منظمة إنسانية منذ ذلك اغبُت،اىتماـ اللجنة فانصب ،(129)مسا، فرنسا كإيطاليااليت دارت بُت الن

                                                           
، ألف جريحيقارب  أربعُت  مات من القتاؿ سقط ستة أالؼ قتيل ككانت معركة سولفَتينو من أعنف اؼبعارؾ من حيث عدد القتلى كاعبرحى إذ خبلؿ عشر ساعا -(129)

صادؼ اعبنود من اعبيشُت قد تركوا دكف عناية بسبب نقص الرعاية الطبية، كدببادرة منو أين يف رحلة عمل، كىو عركة اَفكصل ىونرم دكناف إُف ميداف  كيف مساء يـو اؼبعركة
  .كيف اليـو اؼبواِف كصل عملو اإلنسآف بكل نشاط كحيوية رغم التعب الذم نالو ،عاعبة اعبرحىيف ـاؼبدنيُت يساىم مع أف  استطاعطريقة بدائية بكبإمكانيات متواضعة ك 

: للتفصيل أكثر يف كقائع اؼبعركة أنظر 
 .43. ، ص2005سامي جرس، اؼبركز اإلقليمي، اللجنة الدكلية للصليب األضبر، الطبعة اػبامسة، القاىرة، سنة : ىنرم دكناف، تذكار سلفرينو، ترصبة  -
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أم ظرؼ فباثل بأسلوب يتميز باالستقبللية للفئات اؼبتضررة من جراء نزاع مسلح أك كتقدٔف اؼبساعدة الضحايا  إنقاذ
قواعد القانوف جزء ال يتجزأ من باعتباره فهي تسهر على التوعية بأنبية العمل اإلنسآف كذبسيده يف اؼبيداف  .كاغبياد

اليت هتدؼ إُف كفالة القدر األدْف اؼبطلوب من حقوؽ اإلنساف البلزمة  لضماف بقاء الّسكاف   الدكِف اإلنسآف
                .يُت على قيد اغبياة يف حالة الظركؼ االستثنائية اؼبدف

اللجنة الدكلية  -السيما–كعليو، تزداد اغباجة إُف األنشطة اإلنسانية اليت تبادر هبا اؼبنظمات اإلنسانية    
كتبنيو نوعا آخر من  ىجر اجملتمع الدكِف للنزاعات التقليدية الدائرة بُت الدكؿبسبب ،للصليب األضبر يف الوقت الراىن

 .ة كطريقة عمل  اللجنةظر يف طبيعغَّتت الن متميز، طابع غَت دكِفذات ، فغالبيتها اليـو النزاعات اؼبسلحة

باعبهود اليت تبذؽبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف سبيل تعزيز العمل اإلنسآف يدفع االعًتاؼ  كبالتاِف،   
إلى أي  :اغبديثة إُف طرح اإلشكالية اآلتية النزاعات اؼبسلحةمنذ ميبلدىا كاليت تزاؿ يف تطور مستمر خاصة يف ظل 

    ؟ الموكلة إليها في أداء المهام اإلنسانية  نةاللج مدى يمكن أن توفق

من ىذه اؼبداخلة لتبياف اإلسًتاتيجية اّليت  احملور األكؿخصص ، -أعبله-لئلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة  
 .اللجنة لتعزيز العمل اإلنسآف، ليخصص احملور الثآف لعرض صبلة العراقيل اليت تعيق مهامهاتتبعها 

 .إستراتيجية اللجنة الدولية للصليب األحمر في أداء المهام اإلنسانية: أوالّد 

باعتبارىا منظمة إنسانية مستقلة على ضماف مبادئ القانوف ينصب اىتماـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر 
فتقـو من أجل ربقيق ىدفها بإعداد برامج التوعية كالتدريب على القيم اإلنسانية اؼبتعارؼ عليها  ،الدكِف اإلنسآف

ة للفئات اليت تقدٔف إمدادات اإلغاثة بطريقة منتظمة تسمح باستيعاب األكضاع اؼبتدىورؿعاؼبيا، كبصفة تضمن اؼببادرة 
 . (130)يبكن أف تتضرر من أم نزاع مسلح أك حالة الطوارئ اؼبماثلة 

 

                                                           
(   )

حالة الطوارئ اؼبماثلة كاليت مت  ال ينحصر دكر اللجنة يف إغاثة ضحايا النزاعات اؼبسلحة سواء كانت نزاعات مسلحة دكلية أك غَت دكلية  كإمّبا يشمل كذلك  - 
الوقائية، حالة الكوارث الطبيعية التوترات كالقبلقل الداخلية، اغبرب ضد اإلرىاب، اغبرب : استثنائها من نطاؽ تطبيق قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كىي 

، من النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب  األضبر كاؽببلؿ األضبر، الذم اعتمد يف اؼبؤسبر الدكِف اػبامس (د5/2)ىذا ما نستشفو باستقراء  أحكاـ اؼبادة .كالتكنولوجية
للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف  عدؿ دبوجب اؼبؤسبر الدكِف السادس كالعشركف  ، كالذم1986كالعشركف للصليب  األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف جنيف 

 . 2006،ككذا اؼبؤسبر الدكِف التاسع كالعشركف للصليب  األضبر كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقد يف جنيف 1990جنيف 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  121 

: اعتماد برامج التوعية والتربية على المبادئ اإلنسانية – 1

كاألمثاؿ لقواعد على التطبيق الدقيق ، باالستناد إُف نظامها األساسي نة الدكلية للصليب األضبرتشرؼ اللج
عبمعيات الوطنية اتعاكف مع اؿكىو ما يقتضي منها التعاكف مع كافة األطراؼ اؼبتعاقدة ك الدكِف اإلنسآف، قانوفاؿ

 تقـو على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ، فهييف كقت السلم نشر القانوف الدكِف اإلنسآفة اليت ترمي إُف العلمي كالدكائر
اؼبتطوعُت على مبادئ العمل  ، كافتتاح دكرات لتكوين كتدريببوعات شىتكإصدار مط حلقات دراسية بتنظيم

، كما تشارؾ يف ـبتلف اإلنسآف كتعليمهم األساليب اليت هبب إتباعها إذا استدعى األمر التدخل إلغاثة الضحايا
هتدؼ يف ؾبملها إُف التحسس بالعواقب  (131)ذبرل مشاكرات مع خرباءحيث  اليت تعقدكاؼبوائد اؼبستديرة اللقاءات 

غبة اؼبتطورة اليت تستخدـ يف النزاعات اؼبسلحة خاصة يف ظل النزاعات اؼبسلحة اغبديثة، الوخيمة اليت زبلفها األس
فتغتنم اللجنة فرصة اؼبشاركة يف اؼبِؤسبرات الدكلية أك اإلقليمية يف السعي إُف لفت انتباه الدكؿ إُف ضركرة تكثيف 

كاستقطاب أكرب عدد فبكن من (132)اعبهود الدكلية للحد من االستعماؿ غَت اؼبشركع ألسلحة الدمار الشامل
 .اؼباكبُت

تستهدؼ اللجنة يف إطار برامج التوعية على كجو اػبصوص اعبهات اليت ربدد مصَت الضحايا أك بوسعها 
عرقلة العمل اإلنسآف كىم أصحاب القرار، أفراد القوات اؼبسلحة كعناصر الشرطة كقوات األمن، كما زباطب من 

اؼبدنية كبصفة أخص شروبة الطبلب كالشباب باعتبارىم الفئة اليت يبكن أف تساىم يف تفعيل خبلؿ براؾبها األكساط 
                     (133).كتنشيط عمليات اإلغاثة

 : عرض المساعدة على ضحايا الظروف االستثنائية -2

كتندرج ضمن شؤكهنا  كانت أكلوية تقدٔف اؼبساعدة للضحايا تقع بالدرجة األكُف على عاتق الدكلة اؼبعنية إف
الداخلية، إال أف دعم دكرىا يف ذلك يفرض على اؼبنظمات اإلنسانية عامة كاللجنة الدكلية للصليب األضبر بصفة 

                                                           
http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf. consulté le : 26-06-2014.      

(   )
 .11.بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف القاىرة،  ص "تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف،"عامر الزماِف،  - 

 
)   ( 

-CRIFFITHS Maritin, « la prolifération des armes  légères : un grave problème humanitaire »,le désarmement en 

tant qu’action humanitaire une discussion à l’occasion  du 2
  éme  

anniversaire de Institut des Nation Unies Union 

pour la recherche sur la désarmement, UNIDIR, 2003 , pp.5-6. 

 
(   )

 .197.،ص2008ف، .ـ.، ب التصميم كالطباعة،  "اللجنة الدكلية للصليب األضبر"جزائرية حوؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ،  إسهامات  - 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf.(consulté
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سواء كاف ذلك باالستناد إُف اعتبارات أخبلقية أك  أخص اؼببادرة بإنقاذ الفئات اؼبتضررة من أم ظرؼ استثنائي
   (134)قانونية

ؼبباشرة نشاطاهتا يف كموافقة الدكلة اؼبعنية كاجب اغبصوؿ على ترخيص مسبق اللجنة يقع على عاتق  حيث
 تكون أحكام ىذه ال :"من اتفاقيات جنيف األربع على التواِف على أنو( 9/9/9/10)إذ تنص أحكاـ اؼبواد  اؼبيداف
الدولية للصليب األحمر أو أية تفاقية عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة اال

إغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة  منظمة إنسانية غير متحيزة، بقصد حماية أو
على -الطرؼ العارض للمساعدة كاؼبعٍت هبا–من الطرفُت  مفاده اتفاؽ كبل ،(135)".موافقة أطراف النزاع المعنية

كي تتصف ككذلك شركط الدخوؿ كربديد فبرات كمناطق توزيع مواد اإلغاثة طبيعة النشاط، أىدافو كنطاقو 
، إذ يعترب إجراء اغبصوؿ على رضا الدكلة الذم تلتـز بو اللجنة قبل عرض خدماهتا دليبل على احًتامها (136)بالشرعية

ر عليو القانوف الدكِف، مبدأ جوىريا استق لسيادة الدكلة اؼبتضررة كعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ الذم يعد
غَت أف استكماؿ ىذا اإلجراء ليس باألمر السهل لعدـ امتثاؿ الدكؿ لتنفيذ التزاماهتا الدكلية كتعسفها يف الكثَت من 
األحياف عن إبداء موافقتها أك إبدائها بشركط تعسفية ما يعطل اللجنة عن أداء مهامها  كارتفاع عدد الضحايا كىو 

ق األخَتة إُف خرؽ شرط اؼبوافقة اؼبسبقة كمباشرة عمليات اإلغاثة دبختلف أشكاؽبا كال يبكن الوضع الذم يدفع هبذ
حينها للسلطات اؼبسئولة عن ضباية اؼبدنيُت اؼبتواجدين يف إقليم الدكلة اؼبتضررة أف ترفض أعماؿ الغوث دكف أية 

 .(137)أسس معقولة  مادامت تلك األعماؿ خاضعة ؼببدأ حسن النية

                                                           
على أهنا مسؤكلية لقد عرؼ مبدأ السيادة تطورا ملحوظا يف الساحة الدكلية فبعدما كانت السيادة تعترب سلطة زبضع للمجاؿ احملجوز للدكؿ أصبحت تفسر  - (134)

. مشًتكة بُت أشخاص اجملتمع الدكِف
 :ؼبزيد من التفصيل يف ىذا اؼبقاـ أنظر

- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel, et autres, sécurité humaine et responsabilité de protéger : l’ordre 

humanitaire international en question, Éd .Archives contemporaines, Paris, 2009, pp.114-115.   
يجوز للجنة الدولية أن تقوم بأية مبادرة : "األضبر كاؽببلؿ األضبر، السالف الذكر، على أنّو للصليب يةمن النظاـ األساسي للحركة  الدكؿ( 5/3)اؼبادة  تنص  -(    )

 "وأن تنظر في أية مسألة تتطلب أن تبحثها مثل ىكذا مؤسسة .إنسانية تدخل في نطاق دورىا المحدد كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين 
ع، جنيف، .د.، باجمللة الدكلية للصليب األضبر، "اإلقبازات كالفجوات : التنظيم القانوٓف للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات اؼبسلحة"ركث أبريل ستوفلز،-(136)

 .209.، ص2004
األنشطة العسكرية بُت نيكاراغوا ك الواليات اؼبّتحدة الدكلية يف قضية  قضت ؿبكمة العدؿحيث تعد اؼبساعدات اإلنسانيػة عمل مشركع على الصعيد الدكِف،  -(137)

افها، ما من شكّد في أنّد تقديم مساعدة إنسانية بحتة ألفراد أو قوات تتواجد في دولة أخرى مهما كانت انتماءاتها السّدياسية، و أيّدا كانت أىد:"األمريكية على أنو
 : ؼبزيد من التفصيل يف ىذا اؼبقاـ  راجع  ." نون الدوليال يمكن أن تعتبر تدخال غير مشروع و ال تشكل أيّد خرق للقا
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 :عمليات اإلغاثة تنظيم -3

تؤدم اللجنة الدكلية للصليب األضبر مهاـ إنسانية حبتة هتدؼ من خبلؽبا  إُف تدارؾ معاناة البشر كضباية 
أركاحهم ككرامتهم يف صبيع األحواؿ السيما يف اغباالت الطارئة اليت تستدعي تدخلها  بصفة استعجالية لتقدٔف 

 .اؼبساعدة للضحايا 

زبتلف أشكاؿ اؼبساعدات اإلنسانية اليت تبادر هبا اللجنة باختبلؼ األكضاع، إذ ىنالك بعض اغباالت اليت 
تستدعي تزكيدىا دبواد اإلغاثة اليت تتكوف أساسا من مواد غذائية فضبل عن اؼببلبس، األفريشة كإمدادات  طبية من 

بُت يف اغبياة كاغبق يف الصحة كالبيئة السليمة حيت أدكية كإسعافات استعجالية تضمن من كرائها كفالة حق اؼبصا
ربرص على توفَت اؼبياه الصاغبة للشرب كتطهَت اؼبخازف كتطعيم األطفاؿ كاؼبسنُت ؼبنع تفشي األكبئة كاألمراض اؼبعدية  

(138). 

ر يف ليب األحمللصاؼبركزية للبحث عن اؼبفقودين التابعة للجنة الدكلية يت تبذؽبا الوكالة اعبهود اؿباإلضافة إُف  
تصاؿ اؼبعتادة بتلقي ذين ال عائل ؽبم ك تقـو الوكالة مىت انقطعت كسائل االاألطفاؿ اؿك  البحث عن اعبرحى، اؼبوتى،

ذين ا ما كاف ذلك فبكنا دبا يكفل التعرؼ على األشخاص اؿكذبميعػها على اؼبستول اؼبركزم كنقلها إذ اؼبعلومات،
حيث ذين انقطعت أخبارىم عن ذكيهم، البحث عن األشخاص اؼبختفُت أك اؿ توُفتدخل اؼبؤسسة لصاغبهم، كما تت

                                                                                                                                                                                           
- C.I.J. , affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d'Amérique),  arrêt  27 juin 1986, (fond), Rec. C.I.J. 1986. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714 . -

 
فأية مساعدة من ىذا النوع ال  حةيب الذم يبكن استخدامو أثناء النزاعات اؼبسليستثٌت من العمل اإلنسآف كل ما يّتضمن توريد األسلحة أك غَتىا من العتاد اغبر   -(138)

بُت  قضية األنشطة العسكرية ك شبو العسكريةتعد من قبيل اؼبساعدة اإلنسانية كبالتاِف تعترب فعل غَت مشركع دكليا، حسب ما قضت بو ؿبكمة العدؿ الدكلية يف 
 .، اؼبرجع نفسواألمػريكيةحػدة نيكاراغوا ك الواليػات اؼبت

شخص نزحوا بسبب القتاؿ مستلزمات  80،000منحت كما . ة يف سورياؿبافظ 11شخص يف  455،000كثر من كزعت اللجنة الدكلية اؼبواد الغذائية إُف أ   -
 .بخ كغَتىا من البنود الضركريات اؼبنزليةالنظافة كالبطانيات كالفرش كاؼبناشف كالدالء، كالبطاريات القابلة إلعادة الشحن، كالشموع، كأدكات اؼبط

: ؼبزيد من الّتفصيل أنظر -
-Syrie : plus de 90 000 personnes reçoivent une aide d’urgence dans tout le gouvernorat d’Alep 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2014/06-16-syria-aleppo-aid.htm  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714
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م يؤد الوطنية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر ممعاكف الوثيق مع اعبمعيات االتب يف غالب األحياف األنشطةىذه تتم 
 .(139)احامالنفسية للضكة توفَت اؼبساعدة اؼبعنوية  إُف سهوؿ

فقط للضحايا كإمبا اؼبساعدات االستعجالية لية للصليب األضبر مؤخرا على تقدٔف ال ينطوم دكر اللجنة الدك
 تأيت يفاليت تبادر هبا اللجنة ك األخَتة من اإلعانات كىي اؼبرحلػةامتد إُف غاية تقدٔف مساعدات غَت استعجالية ،
كاف اؼبدنيوف يف حاجة لسيظهر فيها التحسن لدل الضحايا فيكوف ا اؼبرحلة اؼبوالية لعمليات اإلغاثة اؼبستعجلة حيث

. (140)إُف إعانة السًتجاع اكتفائهم الذايت، كمنو كضع حد لعمليات اإلغاثة كاإلنقاذ

 . الصعوبات التي تعتري مهام اللجنة الدولية للصليب األحمر:ثانيا

اللجنة الدكلية للصليب األضبر كتعرقلها يف اليت تعًتم مسار  صبلة من العقبات ُفىنة عاؼبمارسة الراأسفرت 
أداء مهامها اإلنسانية بأسلوب ناجح كفعاؿ ىبفف من معاناة اؼبتضررين حيث تتمحور ىذه الصعوبات أساسا فيما 

 :يلي 

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر استعراض مبدأ السيادة في مواجهة-1

هتا يف كاجب اغبصوؿ على ترخيص مسبق ؼبباشرة نشاطاكلية للصليب األضبر اللجنة الديقع على عاتق        
كما سبق اإلشارة  من الطرفُت على طبيعة النشاط، أىدافو كنطاقو كي تتصف بالشرعية اؼبيداف، مفاده اتفاؽ كبل

 إشكاؿ ألفىذا كإف كاف الًتخيص اؼبسبق يف حالة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كحالة االحتبلؿ ال تثَتاف أم  إليو،
اإلشكاؿ يثار يف حالة النزاعات الداخلية ما داـ أطراؼ النزاع نبا  ، إال أف(141)اعبهة اؼبخولة ؽبا ذلك معلومة

                                                           
(   )

، دار اؼبستقبل العريبكِف اإلنسآف، تقدٔف شهاب مفيد ، ، دراسات يف القانوف الد"كِف اإلنسآفالدالقانوف اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك"ديبلبرا ديفيد،  - 
. 402ك  401.، ص2000القاىرة، 

اٍف من األمواؿ اؼبتبقية من التربعات اليت ربصلت ... الفبلحية ك الصيد البحرمبتوفَت البذكر ك الوسائل استعجالية تقـو اللجنة يف إطار تقدٔف مساعدات غَت  -(140)
قانوف الدكِف غبقوؽ ة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اؿرحة، مذؾزاعات اؼبسلللصليب األضبر أثناء النكلية قاسيمي يوسف، مهاـ اللجنة الد- :للتفصيل أكثر أنظر.عليها

. 38.ص، 2005معمرم، تيزم كزك، ة اغبقوؽ، جامعة مولود اإلنساف، كلي

 
أما يف حالة االحتبلؿ فيمنح . 1949عة لسنة من اتفاقيات جنيف الراب (23)يبنح الًتخيص اؼبسبق من الدكلة اؼبعنية كىي كاملة السيادة طبقا ألحكاـ اؼبادة - -( 141)

لسنة  اؼبشًتكة من اتفاقيات جنيف األربع (59)الًتخيص من طرؼ سلطة االحتبلؿ كليس السلطة الشرعية باعتبارىا اؼبسيطرة الفعلية على السكاف إعماال بأحكاـ اؼبادة 
1949 .
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يف  ىاؤىلة للتعبَت عن اؼبوافقة؟ خاصة كإف كاف تدخلاغبكومة من جهة، كالثوار من جهة أخرل، فما ىي اعبهة  اَف
. بعد كصوؽبم إُف السلطة كقباحهم يف الثورة ضي تقع ربت سيطرهتم، مع العلم أنو ال يعًتؼ هبم إالأرا

من الربكتوكوؿ اإلضايف الثآف يف ىذا الشأف بالنص على ضركرة استكماؿ اؼبنظمات ( 18)اكتفت اؼبادة         
يقة اؼبنوه هبا أعبله، األمر الذم حفز ، دكف التفطن للحق(142)كمن بينها اللجنة رط اؼبوافقة اؼبسبقةاإلنسانية لش

استغبلؿ ىذه الثغرة شرط إلزامية اغبصوؿ على ترخيص مسبق حينما ترغب يف ازباذ أم إجراء  العديد من الدكؿ إُف
ضد دكلة أخرل، كرفض السماح بتقدٔف اؼبساعدات اإلنسانية بدكف أم مربر قانوٓف، أك إبداء اؼبوافقة بشركط 

شريطة أف تقدـ لضحاياىا دكف مبادئها كالسماح مثبل دبركر إمدادات اإلغاثة  مناللجنة تعسفية تساىم يف إفراغ 
فكلها  )143("أعمال حفظ األمن المحلية" أك "غطاء محاربة اإلرىاب"كيتم ذلك ربت ضحايا الطرؼ اآلخر 

فكلما بادرت . ضماف تطبيق مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآفكالعمل اإلنسآف  يف تعزيزاللجنة من دكر  مواقف ربد
ف مسؤكلية أكمت استعراض مبدأ السيادة كعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية ك عي لتحقيق ىذا اؽبدؼ اؼبنشود إالبالس

فهي تعترب تدخل اللجنة بدافع إنسآف تعديا عن حقها  ضباية حقوؽ اإلنساف زبضع للمجاؿ احملجوز للدكلة اؼبعنية
          . يف إدارة األزمات اليت تدكر يف إقليمها

 :صعوبة تمويل العمل اإلنساني -2

ؿ قبل ضيح مصادر سبويلو يف اؼبقاـ األك تعًتم العمل اإلنسآف تويتاغبديث عن الصعوبات اؼبالية اؿ عيديست
. اػبوض يف تعدادىا

فاقيات يف سبويلها على اؼبسانبات اليت تقدمها الدكؿ األعضاء يف اتاللجنة الدكلية للصليب األضبر تعتمد 
 بقاع العاَف، ككذلك اؼبسانبات لصليب األضبر اؼبنتشرة يف شىتاك اعبمعيات الوطنية للهبلؿ جنيف، باإلضافة إُف

ضافة كذلك إُف بعض اؼبصادر ، باإلاد األكركيبكاإلتح «  supranationale»مات فوؽ الوطنية اؼبقدمة من اؼبنظ

                                                           
جواف  10، اؼبتعلق حبمػاية ضحايا اؼبنازعػات غَت الدكليػة، اؼبنعقد بتػاريخ 1949لسنة  .األربعةالربكتوكوؿ اإلضػايف الثآف التفاقيػات جنيػف من  (18) اؼبادة:راجع- (142)

  1989 مايو 17، الصادرة بتاريخ 20عدد.ر.، ج1989 مايو 16، اؼبؤرخ يف 89/68دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  .، الذم انضمػت إليو اعبزائر1977
، 884، عدد 93، ؾبلد ـبتارات من اجمللة الدكلية للصليب األضبر، "العمل اإلنسآف من منظور اللجنة الدكلية للصليب األضبرمستقبل "ماكغولدريك كلوديا،   -(    )

 .11.، ص2011ديسمرب 
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سنة، ألمواؿ بعد توجيو نداءات إُف الدكؿ عادة ما تكوف مرة يف كل على ىذه اللجنة اؿ تتحص ذة، إالعامة كاػباص
 .)144(اتلبيتوتود يت االحتياجات اؿكتوضح فيها الوضعيات استثنائية ىها يف حاالت كما يبكنها أف توج

ذلك بسبب أف تتحصل على ما يكفي لتمويل نشاطاهتا كل اللجنة اإلقرار بأنو من الصعب عل جبدركعليو، 
بل  فقطنزاعات اؼبسلحة الدكلية ضحايا اؿقة بإنقاذ َف تكتف باؼبهاـ التقليدية اؼبتعل ، إذكتطورىا تزايد مهامها

 حيث شهدتاجملتمع الدكِف بعد هناية اغبرب الباردة  ىاانتهجأصبحت تعرض خدماهتا يف حالة النزاعات اغبديثة اليت 
راعات العرقية أك ت داخل اجملتمع من نوع خاص، كالصنزاعاكظهور أزمات  القارة اإلفريقية خاصة دكؿ الوطن العريب

زىاؽ لؤلركاح كإتبلؼ لؤلعياف اليت ال غٌت عنها لبقاء مرتفعة من إ آثارا مأساكية كنسب جداليت زبلف ثنية الا
كِف يسهل عليهم اللجوء إُف زعة دبراكز غامضة على الصعيد الدكاف على قيد اغبياة، المتياز األطراؼ اؼبتناالس

ػػة كاؼبنتظمة ة لبلنتهاكات اعبسيمػػػذبابة اؼبلحتستدعي االس رة ترتب عواقب كخيمة على البشريةاستعماؿ كسائل مدـ
 .)145(ة اإلنسانيةكراـاؿيا على غبقوؽ اإلنساف اليت سبثل تعد

االستعجالية ليشمل اؼبهاـ اػباصة بتحقيق االكتفاء  إُف ذلك امتداد اؼبهاـ اإلنسانية من اؼبساعداتباإلضافة 
ما كانت عليو، األمر  رة إُفإعادة اؽبياكل االقتصادية اؼبتضرعن طريق ( مساعدات غَت استعجالية)حايا ايت للضذاؿ

 .عن تغطيتهااللجنة ب أمواؿ طائلة تعجز الذم يتطل

 :مبادئ العمل اإلنسانيب صعوبة االلتزام-3 

 العمل اإلنسآف، كىو زاستقبلؿ كعدـ ربيكيف مسألة األمن اغبفاظ على حياد تفكَت  هبب أف يستهدؼ كل
يكف ال ، ك(146) كؼ االستثنائيةرمن ضباية ضحايا الظاللجنة الدكلية للصليب األضبر ف تتمك شرط ال بد منو لكي

                                                           
 .193.، ص2012السيػػد سامح عبد القوم، التدخل الدكِف بُت اؼبنظور اإلنسآف ك البيئي، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر،  - -( 144)

، 855، عددألضبرللصليب اجمللة الدكلية اـبتارات من ، "هنج اللجنة الدكلية إزاء التحديات األمنية اؼبعاصرة مستقبل العمل اإلنسآف كاحملايد"كراينبوىل بيَت،  -(145)
 .2ك1.، ص2004ديسمرب 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc-approch-pkrahenbuhl.pdf  

 .14:20: على الساعة 2/6/2012:مت اإلطبلع عليو يـو
. التحيزمبدئي اغبياد كعدـ  ككذالك،  االستقبلليةمبدأ اإلنسانية، مبدأ : أية مبادرة إنسانية يفعند اليت هبب على اللجنة الدكلية  أف تلتـز هبا  اؼببادئتتمثل  - (146)

: للتفصيل أكثر أنظر
 .97-84.ص، 2008اإلسكندريػة، مصر،  إلنسانيػة، دار الفكػر اعبامعػي،بوجبلؿ صبلح الدين، اغبػق يف اؼبساعػدة ا -
 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc-approch-pkrahenbuhl.pdf
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صها فيما نظرا لعدة اعتبارات يبكن أف نلخىو األمر األكثر صعوبة كهبب إثباهتا عمليا  إمباإعبلف ىذه اؼببادئ فقط، 
: يلي

 لعديد من مسارح العمليات، غَت أفك لتوزيعها يف اة كوسيلة غبماية اؼبساعدة اإلنسانية أجرل مؤخرا استخداـ القو -
فُت اغبياد، ألف العسكريُت اؼبكل مبدأكاسيُت للمساعدة نبا مبدأ عدـ التحيز ىذا االذباه يناقض مبدأين أس

 قهمينية أك انتمائهم إُف صباعة سياسية أك تبعا لعرالعمليات اإلنسانية كثَتا ما يبيزكف بُت الضحايا تبعا لعقيدهتم الدب
  .ةياسات اػبارجية لدكؽبم بدال من اعتمادىا ألغراض إنسآفكف من اؼبساعدة كسيلة لتنفيذ السحيث هبعل

اؼبصداقية  عدات اإلنسانية إُف افتقادىا كلحة يف تقدٔف اؼبسامع إحدل القوات اؼبسلاللجنة م كذلك اشًتاؾ يؤد  -
ة رغم إصرارىا على االلتزاـ بعدـ التحيز كاالستقبلؿ ؼالصكوسيط ؿبايد ككل الفرص اؼبتاحة ؽبا ألداء مهمتها هبذه 

 .(147)أثناء فبارسة أنشطتها اإلنسانية

 يتع اؼبسلح استفادة الطرؼ اؼبعارض من اؼبساعدة إحدل الصعوبات اؿازفيشكل كذلك رفض أحد أطراؼ اؿ -
ؼبثل  عاالنصيامات اإلنسانية ؼبنظعمل اإلنسآف بالقدر اؼبطلوب ألنو إذا رفضت امن إعماؿ مبادئ اؿ تساىم يف اغبد

إذا كعدات اإلنسانية، ذم تقـو عليو اؼبسايعترب الركيزة األساسية اؿ ذمىذه الشركط تعد بذلك مهدرة ؼببدأ اإلنسانية اؿ
 .ازهبعدـ حيادىا كعدـ ربي اهتامهانتقاد كلبلتضع نفسها عرضة  يت سبليها عليهاقبلت بالشركط اؿ

على كضعيتها كوسيط ؿبايد ( عُتاؼبترب)نسانية إلرادة اؼباكبُت القائمة بتقدٔف اؼبساعدات اإلمات يؤثر خضوع اؼبنظ -
ا يكشف عن صعوبة إمدادات اإلغاثة كفقا لرغباهتا كـبططاهتا ممبذلك إُف توزيع  ين اؼباكبُت كاؼبستفيدين، فتضطرب

 .(148)عمل اللجنة ربقيق استقبللية 

 

                                                           
)147)

  -BETTATI Mario, " la protection armée de l’aide humanitaire : problème éthique et juridique" , journée d’étude 

sur la protection armée de l’aide humanitaire, organisé par Centre de Recherche Internationale de Montpellier, 

Université de Montpellier, 1994.pp.79-78.  

 
ة بدال من اللجنة الدكلية  للصليب األضبر إُف غلق مكاتبها يف سريبلنكا بعدما أغبت عليها اغبكومة السَتيبلنكية على تقدٔف اؼبساعدات بصفة حصرم اضطرت -  ( 14)

 .تعاملها كوسيط ؿبايد سانبت يف إنقاذ األركاح كتسهيل اػبدمات الطبية
 :أنظرؼبزيد من التفصيل 

- Communiqué de presse11/68 Sri Lanka : le CICR ferme ses bureaux dans le nord du pays25-03-201  

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm
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 :عرقلة سير عمليات اإلغاثة-4

تسعى اللجنة الدكلية للصليب األضبر جاىدة إُف ذباكز أزمة التمويل اليت تتعثر فيها بسبب اتساع اؼبهاـ       
فموظفيها كثَتا ما يكونوف  يف انعداـ األمنتكمن  الراىنة اأف ربدياتو اؼبوكلة إليها، كتزكيد الضحايا باؼبؤف البلزمة،غَت
ما يؤدم إُف شل عملها كتعذر ، نازعة اليت ال تقبل التحاكر معهمعرضة ؽبجمات متكررة من قبل األطراؼ اؼبت

 .)149(كاالضطبلع بأنشطة اغبماية كاإلغاثة اؼبنوطة هبم الوصوؿ إُف اؼبتضررين

قد تستغرؽ كقتا طويل حىت تصل إليهم بسبب عرقلة  يهمإرساليات اإلغاثة اؼبوجهة إؿباإلضافة إُف ذلك ،ؼ  
سَتىا كغلق اؼبمرات اإلنسانية اؼبخصصة لتقدٔف اؼبساعدة كما كاف اغباؿ عليو يف سوريا خبلؿ  األطراؼ اؼبتنازعة

األشهر اؼبنصرمة بسبب فرض حصار شامل على اؼبنطقة أك بسبب احتجاجها دببدأ عدـ التدخل يف شؤكهنا الداخلية 
حياة اآلالؼ من السكاف اؼبدنيُت حيث أسفر الوضع على تدىور خطَت للحالة اإلنسانية كأف كارثة حقيقية هتدد 

 .)150(الذين يعانوف من اعبوع كانعداـ اؼبواد الطبية كاإلغاثة 

من األطراؼ اؼبتنازعة اليت  اضطراد إُف اؼبساعدات اإلنسانية اليت توفرىا اللجنة تتعرض يف غالب األحياف
ربويلها ػبدمة أغراض حربية من شبة اؼبواد على هبدؼ اإلستبلء  اؼبساعدة  عتدم على األشخاص اؼبستفيدين منت

اؼبواد الغذائية اؼبوزعة عليهم أك مهاصبة اؼبستودعات كالقوافل  النتزاعباستعماؿ أساليب ـبتلفة كمضايقة الضحايا 
، أو استعمال الرىائن إعادة بيعها بعد ذلك لشراء األسلحة، أك حىت استغبلؿك اؼبئونةاإلنسانية لئلستبلء على  

عبماعة التحوؽبا  على قيد اغبياة إُف إمدادىم باؼبوارد الضركرية اليت تضمن بقائهم سراعهااللجنة إلباه كطعم عبلب انت
 .)151(كريةعس مئونةكجعل منها  اؼبسلحة بعد ذلك لتلبية مصاغبها

ؿ ا من جهة تقبساليات اإلغاثة ألغراض حربية ألنوتساىم األنظمة اغبكومية بصفة مباشرة يف ربويل إر
فاظ على تسعى بذلك يف اٌفكاللجنة الدكلية للصليب األضبر عليها  ىا  تعرضيتاؼبساعدات اإلنسانية اؿبدخوؿ 

 .ض ؽبا إرساليات اإلغاثةمن جهة أخرل ال تأخذ أم إجراء ضد اؽبجمات اليت تتعركِف، كظبعتها على اؼبستول الد
                                                           

 .4ك3.كراينبوىل بيَت، مرجع سابق، ص - (   )
(150)

- Entretien avec un représentant de Life4Syria  « Le régime syrien a criminalisé toute  action humanitaire », 

Humanitaire 34 | 2013, avril 2013. 

 http://humanitaire.revues.org/1809. Consulté le 22 juin 2014
 

 .314.ص، جنيف،1998، 65عدد   أ،.ص.د.، ـ»تػػأثيػر اؼبساعػدات اإلنسانيػة على تطور النزاعات  «بيَت بَتاف،  - (151)
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 :خــاتـمـة

بقاء ضحايا النزاعات اليت تتكفل هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر أساسية ؿ تظل اؼبساعدة اإلنسانية
. بل اؼبمكنةفهي تسعى إُف إغاثة الضحايا بكل الس ياة،حة كحاالت الطوارئ اؼبماثلة على قيد اٌفاؼبسل

فئة  ج إليهاتاتحيت الطبية اؿاإلسعافات سة كاأللبلتوفَت األغذية ك اؼبستعجلؿ الفورم كالتدخسواء كاف ذلك ب
اعات زإُف استئصاؿ كل اآلثار اليت تًتتب عن الن من خبلؽباهتدؼ اؼبتضررين سواء كانت مساعدات مادية أك معنوية  

 .أية منظمة إنسانية أخرل مها ؽبم تقديتاؼبساعدات اؿ ال تبقى حياهتم رىينة حىتأك أية حالة فباثلة اؼبسلحة 

السكاف أساسية إلنقاذ حياة يب األضبر يف اغبقل اإلنسآف مبادرة تدخل اللجنة الدكلية للصل بالرغم من أف
ة لعدإال أنو يتعذر يف الكثَت من األكضاع ربقيق ىذه الغاية بصفة فعلية هتم، تعزيز كراـككالتخفيف من معاناهتم 

:. قبملها فيما يلييبكن أف  أسباب 

  الدكلة اؼبعنية، فقل ما تتحصل عليها خاصة أثناء ؽبا على اؼبوافقة اؼبسبقة من بضركرة حصو اللجنة تقييد دكر
زاع إُف رفض خدماهتا بأكملها أك تقييد نشاطاهتا يف اعات اؼبسلحة غَت الدكلية أين يلجأ أطراؼ النزالن

دمات اإلنسانية باٍف مهامها، األمر الذم هبعل القائموفزمة ألداء انعداـ األكضاع األمنية البل ،أكاؼبيداف
لضحايا ـ إُف ااع اؼبساعدات اليت تقدزق كثَتا ما يعترب أطراؼ النفكتعديات جد خطَتة، أل عرضة النتهاكات

. رؼ اآلخردبثابة كسيلة لتقوية الط
  ازدياد نسبة اغباجة للمساعدة من جهة بب نقص موارد التمويل من جهة، كالية بسـأزمة تتعثر اللجنة يف

نقص اؼبوارد يف  كذلك ئيسيالسبب الريبكن إسناد ، كد اإلنسانيةاليت هتدتفاقم األسباب ؿأخرل نتيجة 
ظهور نبثق من اجتماعات دكلية كيت تعن كعودىم يف حاالت اؼبساعدات اؿؼ اؼباكبُت زبلاؼبادية للجنة إُف 
الكثَت من شاط اإلعبلمي للحصوؿ على سبويلها يف ، باإلضافة إُف اعتمادىا على الناألزمة االقتصادية

ارجية كربقيق كؿ اؼباكبة تستخدمها لتطوير سياستها اٍفحوؿ إُف كسيلة يف يد الداغباالت ما جعلها تت
  .اسخة يف استمرار برامج اؼبساعدات اإلنسانيةمصاغبها الر

دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف  يبكن أف نتوصل انطبلقا من ىذه الدراسة إُف تقدٔف صبلة من التوصيات لتفعيل
: اِفتالنحو اؿ كذلك على  تعزيز العمل اإلنسآف
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 اليت تقدمها اللجنة يف حالة  كؿ العربية إُف كضع صندكؽ دكِف خاص لتمويل اؼبساعدات اإلنسانيةدعوة الد
من ربقيق  كسبكينها عية ؽبابمباشرة من الدكؿ اؼبتقدمة للتقليل من التلتفادم سبويلها تدخلها يف الدكؿ العربية 

 .اؼببادئ اإلنسانيةكاألىداؼ 
 دبباشرة عمليات للجنة الدكلية للصليب األضبر ماح يد اؼبوافقة اؼبسبقة يف حالة تعسف الدكلة يف السرفع ؽ

امت على تراجع عاؼبية حقوؽ اإلنساف ما د يدؿة ماإلغاثة، ألف اقًتاف شرعية مهامها بًتخيص الدكلة اؼبعن
. أماـ صوهناكؿ ك ال هبب أف تقف اؼبوافقة حاجزا ىذه األخَتة تتجاكز إطار الد
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عراقيل نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الدولي 
 والداخلي للدول

 مركز جيل البحث العلمي /  بن صغير عبد المومن .أ
 

 

 :ملخص

عرؼ أثناءىا خرقا فادحا  شهد اجملتمع الدكِف صورا ـبتلفة  من النزاعات على اؼبستوىُت الدكِف كالداخلي،       
ككاسعا غبقوؽ اإلنساف كقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف على حد سواء،حيث تعترب الفئات اؼبدنية  الفئة األكثر تضررا 

. من كيبلت ىذه النزاعات
عبارة عن مواثيق ،كاألعراؼ الدكلية ،اليت تطبق حاؿ النزاعات اؼبسلحة : الدكِف اإلنسآف على أنوكيعرؼ القانوف 

،على اختبلؼ أقسامها،كهتدؼ إُف تقييد أطراؼ النزاع يف حق استخداـ أساليب القتاؿ ككسائلو،كضباية اؼبتضررين 
. قوقو األساسية من ىذا النزاع،كزبفيف أثاره عنهم،كذلك حفاظا على كرامة اإلنساف كح

كفبا ال شك فيو أف القانوف الدكِف اإلنسآف فرعا من فركع القانوف الدكِف العاـ ،كبالتاِف يأخذ حكمو من حيث     
التنفيذ،أم اعبهة اؼبطبقة،كلكنو فرع متميز لو ظباتو كخصائصو  اليت سبيزه يف أشخاصو،كمصادره،كطبيعة قواعده،كنطاؽ 

ؿ من ىذا القانوف يتسم بطابع استثنائي  خاص، إذ أف قواعده ال تتعلق إال بالنزاعات تطبيقو على النحو الذم هبع
 .اؼبسلحة ،كال تدخل حيز التنفيذ إال يف اللحظة اليت تندلع فيها اغبرب

 

 :مقدمة

يواجو القانوف الدكؿ اإلنسآف على الرغم من حظر استخدـ القوة يف العبلقات الدكلية كمنح اغبركب إال يف     
حاالت ضيقة جدا ربديات مستمرة جراء تطور النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة،كيعتمد ربقيق ضباية أكرب للمدنُت يف 

النزاعات اؼبسلحة على احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف كتنفيذه كإنفاذه،كستظل األكلوية الدائمة للجنة الدكلية 
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كاقع اغبرب اغبديثة بصورة مبلئمة كتوفَت  152آف على معاعبةكاؼبنظمات الدكلية ىي ضماف قدرة القانوف الدكِف اإلنس
 .اغبماية لضحايا النزاعات اؼبسلحة

،عرؼ أثناءىا خرقا فادحا 153شهد اجملتمع الدكِف صورا ـبتلفة  من النزاعات على اؼبستوىُت الدكِف كالداخليكقد 
ث تعترب الفئات اؼبدنية  الفئة األكثر تضررا ككاسعا غبقوؽ اإلنساف كقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف على حد سواء،حي

. من كيبلت ىذه النزاعات
عبارة عن مواثيق ،كاألعراؼ الدكلية ،اليت تطبق حاؿ النزاعات اؼبسلحة : كيعرؼ القانوف الدكِف اإلنسآف على أنو

كضباية اؼبتضررين ،على اختبلؼ أقسامها،كهتدؼ إُف تقييد أطراؼ النزاع يف حق استخداـ أساليب القتاؿ ككسائلو،
. من ىذا النزاع،كزبفيف أثاره عنهم،كذلك حفاظا على كرامة اإلنساف كحقوقو األساسية 

كفبا ال شك فيو أف القانوف الدكِف اإلنسآف فرعا من فركع القانوف الدكِف العاـ ،كبالتاِف يأخذ حكمو من حيث       
 154التنفيذ،أم اعبهة اؼبطبقة،كلكنو فرع متميز لو ظباتو كخصائصو  اليت سبيزه يف أشخاصو،كمصادره،كطبيعة

يتسم بطابع استثنائي  خاص، إذ أف قواعده ال تتعلق  قواعده،كنطاؽ تطبيقو على النحو الذم هبعل من ىذا القانوف
. إال بالنزاعات اؼبسلحة ،كال تدخل حيز التنفيذ إال يف اللحظة اليت تندلع فيها اغبرب

ىذا القانوف توفَت الدكؿ سواء يف زمن  155لذلك ال بد من احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف،كيقصد باحًتاـ 
ت اؼبسلحة كل اآلليات كالتدابَت اؼبنصوص عليها يف القانوف الدكِف اإلنسآف على كبو يكفل السلم أك يف زمن النزاعا

تطبيقو كاحًتامو يف صبيع الظركؼ كوبقق األىداؼ اليت نشأ من أجلها ىذا القانوف ،أال كىي ضباية األشخاص 
 .كاألعياف أثناء النزاعات اؼبسلحة
ة دكلية،كنزاعات مسلحة غَت دكلية،إال أف غالبية القواعد اليت تتضمن نزاعات مسلح:ىذه النزاعات تنقسم إُف نوعُت

اآلليات اليت تكفل احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف تتصل بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية،أما النزاعات اؼبسلحة غَت 
 1949األربع لعاـ الدكلية،فيسرم يف شأهنا اؼببادئ اليت تضمنتها اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة بُت اتفاقيات جنيف 

كاؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غَت  1977كالربكتوكوؿ اإلضايف الثآف التفاقيات جنيف اؼبشار إليها لعاـ 
 .الدكلية

                                                           
152

اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٌحمٛق اٌّٛاطٓ،عٍغٍخ دساعبد لب١ٔٛٔخ،ساَ ،ا١ٌٙئخ اإلٔضأٟ ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌحمٛق اإلٔضاٌْٟ اٌمأْٛ اٌذٚأٔظش ٔضاس أ٠ٛة،- 

 .  ،ص    هللا،
153

دساعبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ذاس٠خ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌحمٛق اإلٔضاْ،جٛأة اٌٛحذج ٚاٌر١ّز،أٔظش ِحّذ ٔٛس فشحبد،- 

 .  -  ،ص،ص     اإلٔغبٟٔ ثذْٚ داس إٌشش،اٌمب٘شح،
154

داس اٌّغزمجً دساصاخ فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،ٚ د،ِف١ذ شٙبة ،ذاس٠خ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ٚطث١ؼرٗ، س،د ِحّذ ػض٠ض شىشٞ،أٔع-

  .  ،ص    اٌؼشثٟ،اٌمب٘شح ،اٌطجؼخ األٌٚٝ ،
155

 .آ١ٌاخ احرشاَ أحىاَ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ، جش٠ذج ػّاْ أظشد، ٠حٟ ثٓ ٔبطش اٌخظ١جٟ،- 
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–كقائية :كتقسم آليات احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف اليت تنطبق زمن النزاعات اؼبسلحة الدكلية إُف ثبلثة أنواع     
 بية  عقا-رقابية

اآلليات كالذم يهمنا يف ىذه الدراسة ىو النوع األكؿ من آليات احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف أال كىي 
،كاليت ينظر على أف ؽبا دكر كقائي وبوؿ دكف كقوع انتهاكات جسيمة ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف الوقائية

 :  ،كيبكن تلخيص ىذه اآلليات يف ثبلثة 
 .مؤىلُت هبدؼ تسهيل تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف إعداد عاملُت-
 .تعيُت مستشارين قانونُت يف القوات اؼبسلحة-
 .االلتزاـ بنشر أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف كالتعريف بو-

ؿ إف انتماء القانوف الدكِف اإلنسآف إُف القانوف الدكِف كفرع من فركعو،ؽبو رأس كأساس اؼبشكلة،ذلك أنو هبع     
:   من ىذا القانوف ؿبل انتهاؾ صارخ ؼببدأ الشرعية الدكلية كذلك راجع  العتبارين أساسيُت

على الصعيد الدولي  :االعتبار األول   
: يعآف القانوف الدكِف اإلنسآف من الناحية الدكلية من عدة إشكاليات عدة أنبها    

. االزدكاجية يف اؼبعايَت كاالنتقائية يف التطبيق-
. تقاطع السياسة مع القانوف  -
بركز القوة كمعيار لتحديد العبلقات الدكلية يف ظل غياب دكر القانوف الدكِف بُت صعوبات يف التطبيق كالتحديات -

. الراىنة
 . انتفاء قاعدة بيانات تتضمن أظباء ػبرباء كـبتصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف-
 . ظمات غَت اغبكومية الناشطة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآفضعف كقصور دكر كأداء الريادم للمن-
 . غياب التنسيق كالتشاكر كالدكر التكاملي بُت اؼبنظمات الدكلية اغبكومية كغَت اغبكومية-
 .التداخل فيما بُت االتفاقيات الدكلية للقانوف الدكِف اإلنسآف كالسياسات التشريعية الوطنية اجمللية للدكؿ-
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على الصعيد الداخلي :االعتبار الثاني   
عدة زبتلف من دكلة ألخرل خصوصا اؼبعوقات اليت تواجو  156حيث يواجو القانوف الدكِف اإلنسآف ربديات      

 .الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدة ىذا القانوف يف ؾباؿ التعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو كتنفيذه على 
 :ف طرح إشكالية البحث الرئيسية كالتساؤالت الفرعية على النحو األيتكعلى ضوء ما سبق ذكره،يبك

ما ىي الصعوبات كالعراقيل اليت تعًتض كتواجو نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف على اؼبستويُت الدكِف 
كالداخلي ؟  

ات كالعراقيل؟ ككيف يبكن تذليل تلك الصعوبكما ىي انعكاساهتا  على نشر كتعزيز تلك اؼببادئ ؟ 
كما ىي أفاؽ اؼبواجهة اؼبستقبلية لنشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف يف ظل اؼبستجدات كالتطورات السريعة 

اغباصلة ؽبذا القانوف ؟   

 :كلئلجابة على كل ىذه التساؤالت،قمت بانتهاج خطة الدراسة بالتفصيل على النحو األيت     
 : المحور األول

 ومدى إلزامية الدول بااللتزام بنشرىا والتعريف بهاالمبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني 

 :المبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني -1 

إُف إحكاـ تفصيلية ،كاليت تتفرع بدكرىا 157يقـو القانوف الدكِف اإلنسآف على ؾبموعة من اؼببادئ األساسية        
هتدؼ يف ؾبموعها إُف ربديد الضمانات البلزمة للحد من أثار النزاعات اؼبسلحة كالعمليات اغبربية على األشخاص 

الذين ال يشاركوف يف القتاؿ أك أصبحوا غَت قادرين على اؼبشاركة فيو،كسبتد تلك الضمانات لتشمل اؼبمتلكات اليت ال 
ات اػباصة كاألعياف اؼبدنية كالثقافية،كتفرض أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف على تشكل أىدافا عسكرية كاؼبمتلك

. األطراؼ اؼبتحاربة احًتاـ الضمانات الواردة يف مواثيقو،كتقيد كربظر استخداـ كسائل كأساليب معينة يف القتاؿ
ارىا حرصا على مقتضيات كإف كاف القانوف الدكِف اإلنسآف ال يبنع اغبرب،فإنو يسعى إُف اغبد من أث     

. اإلنسانية،كاليت ال يبكن أف تتجاىلها الضركرات اغبربية 

                                                           
156

شجىخ ِغبٚاح ٌٍزشث١خ ػٍٝ حمٛق ِشىالخ اٌّؤصضاخ اٌؼاٍِح فٟ ٔشش ٚذؼز٠ز اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ٚذط٠ٛش أدائٙا،ِحّذ اٌطشاٚٔخ، أٔظش- 

 .    اإلٔغبْ ٚاٌثمبفخ اٌّذ١ٔخ ،
157

 .  ،ص     ،  سلُاٌّثادا األصاص١ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ،- 
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الذم يبثل "مبدأ اإلنسانية"سنتعرض يف ىذا احملور األكؿ إُف أىم مبدأ من مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف،أال كىو 
الضرورات العسكرية "سبثلة يف ركح القانوف الدكِف اإلنسآف،كللمبادئ اليت ربكم سَت العمليات العسكرية كاَف

ومبدأ كبُت األىداؼ العسكرية كاألعياف اؼبدنية،" اؼبدنيُت:بُت األشخاص اؼبقاتلُت كالغَت مقاتلُت " والتمييز
خبلؿ تنفيذ األطراؼ اؼبتحاربة لؤلعماؿ العدائية،كيوجب القانوف الدكِف اإلنسآف على صبيع األطراؼ ،"التناسب

اؼببادئ األساسية انطبلقا من الفكرة اؼببنية على أف الناس ال ىبتلفوف عن بعضهم البعض  اؼبتنازعة أف ربًـت ىذه
فطبيعتهم البشرية متشاهبة يف كل مكاف،كمعاناهتم كبشر يتساكل صبيع الناس يف التعرض ؽبا كيف اغبساسية 

: إزاءىا،كتتمثل ىذه اؼببادئ فيما يلي
 
  : مبدأ اإلنسانية -أ

" بدأ ضباية كرامة اإلنساف يف صبيع األحواؿ دبا يف ذلك كقت اغبرب،كال يبكن اغبديث عن قانوفيقصد هبذا اَف       
،فاغبرب حالة كاقعية من صنع البشر،كإذا َف نستطع أف "اإلنسانية"دكف الرجوع إُف أصل ىذا اؼببدأ،أم " إنسآف

ة اؼبتأصلة لدل كل الناس،كىذا ما تؤكده مبنعها فإنو باإلمكاف اغبد من أثارىا،كالعمل على عدـ انتهاؾ اإلنسآف
من خبلؿ احًتاـ " معاملة الضحايا بإنسانية"بوضوح األحكاـ الدكلية،عرفية كانت أـ مكتوبة،إذ تقضي بوجوب 

.  158شرفهم كدمهم كماؽبم كصيانة الذات البشرية ككرامتها حىت يف أشد الظركؼ قسوة كأكثرىا ضراكة
،كيلعب دكرا رئيسيا يف احًتاـ كضباية حقوؽ 159ألساسية يف القانوف الدكِف اإلنسآفكيعد ىذا اؼببدأ من اؼببادئ ا   

اإلنساف كحرياتو أثناء اغبرب كالنزاعات اؼبسلحة،كتكمن أنبية ىذا اؼببدأ من الناحية القانونية يف إلزامية األخذ بو 
احد أك كبل طرفيها من الدكؿ غَت كتطبيقو يف اغباالت اليت ال تعاعبها اتفاقيات دكلية،أك عند نشوب حرب كاف 

اؼبوقعة على ىذه االتفاقيات،كيف سبيل اغبفاظ على مقتضيات اإلنسانية،وبظر على األطراؼ اؼبتحاربة استهداؼ 
. األشخاص الذين ال يشاركوف يف القتاؿ كال يستطيعوف ضبل السبلح،انطبلقا من مبدأ اؼبعاملة اإلنسانية 

ر استهداؼ من َف يشارؾ يف القتاؿ،كال أكلئك الذين أصبحوا خارج حلبة القتاؿ كال كبناءا على ذلك،ال يبكن أف يرب
.  160يستطيعوف ضبل السبلح

                                                           
158

ِذخً فٟ اٌمأْٛ اإلٔضأٟ اٌذٌٟٚ ػٍٝ اصرخذاَ "ٚسلخ ػًّ ِذسخخ فٟ وزبةاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ،ذطٛسٖ ِٚثادئٗ،،خبْ ط ثى١ز١ٗ،أظش - 

 .    ِحّٛد شش٠ف اٌجغ١ٟٛٔ،طجؼخ.رحش٠ش ،ااألصٍحح،
159

 :األحّشِٕشٛساد اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت اإلصالَ ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ،،أٔظش ػبِش اٌضِبٌٟ،- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q. 
160

 .ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara
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لألشخاص "على ىذا اؼببدأ عندما نصت على أنو 27يف اؼبادة  1949كأكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ      
العائلية وعاداتهم وتقاليدىم،ويجب معاملتهم المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وحقوقهم 

". في جميع األوقات معاملة إنسانية
كيفرض ىذا اؼببدأ على األطراؼ اؼبتنازعة القياـ بثبلثة كاجبات حياؿ ضحايا اغبرب تتمثل يف احًتامهم،كمعاملتهم    

 حاؿ اعبرحى كاؼبرضى بإنسانية،كحظر إخضاعهم ألعماؿ العنف كالقسوة،كتنص اتفاقية جنيف األكُف لتحسُت
،على ضركرة معاملة ضحايا اغبرب معاملة إنسانية يف صبيع األكقات،كىذا ما 1949بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف لعاـ 

يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد "بالنص على أنو 12أكدت عليو اؼبادة 
ر إليهم في المادة التالية،وعلى طرف النزاع الذي يكون تحت القوات المسلحة وغيرىم من األشخاص المشا

...".  161سلطتو أن يعاملهم معاملة إنسانية
،يف تعبَت عن 162كما وبظر ىذا اؼببدأ عدـ كضع حدكد كقيود على استعماؿ العنف كالقسوة أثناء العمليات اغبربية   

–ؼبتنازعة التزامات بضركرة ازباذ إُف أقصى درجة السعي غبماية مصاٌف اإلنساف ككرامتو،كىو يلقي على األطراؼ ا
الوسائل كاألساليب األكثر إنسانية عند خوض العمليات العسكرية،كىكذا يعرب مبدأ اإلنسانية عن جوىر كمضموف 

ح القانوف اإلنسآف،فاؼبعاملة اإلنسانية ىي اغبد األدْف من اؼبتطلبات اليت وبميها القانوف الدكِف اإلنسآف،كاليت تيت
لؤلشخاص غَت اؼبشًتكُت يف القتاؿ كللسكاف اؼبدنيُت أف يعيشوا كيبقوا على قيد اغبياة على األقل،كذلك فإف العمل 

. اإلنسآف ال يقتصر على زبفيف اؼبعاناة بل إنو يسعى إُف الوقاية منها كمنعها
 ":الضرورة العسكرية"مبدأ الضرورة الحربية -ب
اغبالة الطبيعية للمجتمع،أأال كىو السلم،كال يسوغ نشوء اغبرب إال بوجود  إف اغبرب ىي حالة تناقض مع      

ضركرة ،إذ ال يبكن القوؿ بأف تكوف اغبرب ىدفا يف حد ذاهتا،فاغبرب ىي كسيلة،بل هبب أف تكوف الوسيلة األخَتة 
ترؾ بُت دكؿ العاَف كما اليت تستخدمها دكلة إلجبار دكلة أخرل على اإلذعاف كاالستسبلـ،كيشَت إُف ذلك الفهم اؼبش

بشأف حظر استعماؿ بعض القذائف يف كقت اغبرب،كالذم أسى قاعدة  1868جاء يف إعبلف بطرسربغ لعاـ 
إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليو الدول أثناء الحرب ىو إضعاف قوات العدو "مفادىا

 ".لتحقيق ىذا الغرض العسكرية،لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي 

                                                           
161

  .   ،ص    طجؼخ ،اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،ِثذأ اإلٔضا١ٔحأٔظش ِحّذ فٙبد اٌشالٌذح،-
162

 .  اٌّشخغ اٌغبٌك،صاٌّثادا األصاص١ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، - 
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اإلكراه للوصوؿ إُف تلك النتيجة،كبالتاِف فإف كل العنف الذم فاغبرب إذا تنطوم على استخداـ ما يلـز من سبل     
 . 163ال ضركرة لو لتحقيق ىذا اؽبدؼ إمبا ىو عنف ال غرض منو،كيصبح ؾبرد عمل كحشي

الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها ال تترك وقتا كافيا "اأصبع فقهاء القانوف الدكِف على تعريف الضركرة اغبربية بأنو
لألطراف المتحاربة الختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها،أو ىي األحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض 

حال قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجو السرعة بسبب موقف،أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات 
 ".164اللحظة

 :فقو كالقضاء الدكليُت على أف الضركرة العسكرية ؿبكومة كمقيدة بعدة شركط قانونية كىي كاتفق اؿ
ارتباط قياـ ىذه اغبالة بسَت العمليات اغبربية خبلؿ مراحل القتاؿ بُت اؼبتحاربُت،أك غبظة االشتباؾ اؼبسلح بُت -أ

 .بية يف حالة اؽبدكء كتوقف القتاؿقوات االحتبلؿ كاؼبقاكمة،كلذلك ال يبكن اإلدعاء بتوافر الضركرة اغبر
الطبيعة اؼبؤقتة كغَت الدائمة للضركرة اغبربية،كإمبا ىي بالنظر لطابعها االستثنائي،ليست أكثر من حالة كاقعية تبدأ -ب

،زالت ىذه الضركرة  ببداية الفعل كتنتهي بنهايتو كزكالو،فإذا ما كاف مربر ىذه الضركرة مثبل تدمَت منزؿ لصد ىجـو
،كلكن ال هبوز تدمَت اؼبنزؿ بعد انتهاءهبنتها  .ء التدمَت أثناء اؽبجـو
أال تكوف اإلجراءات اؼبستخدمة لتنفيذ حالة الضركرة ؿبظورة دبوجب أحكاـ كقواعد القانوف الدكِف كالتذرع -ت

نيُت باستخداـ األسلحة احملرمة دكليا أك قصف كإبادة السكاف اؼبدنيُت أك عمليات الثأر كاالقتصاص من اؼبد
 .كفبتلكاهتم حبجة الضركرة العسكرية 

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

درة للممتلكات كإجراء بدؿ عن التدمَت أك األسر بدال من القتل ،كهبب يف ىذه اغبالة على كسيلة االستيبلء كاؼبصا
 .القوات اؼبتحاربة العزكؼ عن التدمَت أك القتل،كاللجوء إُف استخداـ البدائل األخرل األقل ضررا

لضركرة اغبربية كقد قررت أحكاـ القانوف الدكِف كقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف اػبركج عن حالة ا     
،كَف يأت ذلك االستثناء على إطبلقو،بل قيدتو دببدأم التناسب كتقييد كضبط كسائل إغباؽ الضرر 165كاستثناء

باػبصم،كبالتاِف يتعُت على األطراؼ اؼبتحاربة أف تأخذ بعُت االعتبار ضركرة أف تتماشى الوسائل اليت قد تستخدمها 
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 ِٕشٛساد اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األحّش ضٛاتط ذحىُ خٛض اٌحشب،ِذخً ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ،أٔظش فش٠زظ وبٌغٙٛفٓ ٚإ١ٌضاث١ث رغغفٍٕذ،- 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara 0.nsf/html/5ZYG8Q. 
164

 .  ،ص     ِؤعغخ اٌحك،طجؼخ د١ًٌ ذذس٠ثٟ حٛي اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،أٔظش ٔبطش اٌش٠ظ،- 
165

 .  اٌّشخغ اٌغبٌك،ص اٌّثادا األصاص١ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، - 

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara
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القانوف الدكِف اإلنسآف،كيف صبيع األحواؿ هبب أف يكوف اؽبدؼ من كراء مع ما ىو جائز كمسموح ؽبا كفقا ألحكاـ 
 .الضركرة اغبربية ربقيق مزايا عسكرية

كعلى سبيل الذكر،ىناؾ أمثلة عديدة على انتهاؾ االحتبلؿ اإلسرائيلي ؼببادئ كأحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف حبجة 
قطاع غزة،كتدمَت األراضي الزراعية فبا يؤدم إُف حرماف اؼبواطنُت الضركرة اغبربية،كقصف كتدمَت منازؿ اؼبدنيُت يف 
يحظر على دولة "من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على انو 53من مصدر قوهتم،األمر الذم ربظره بوضوح اؼبادة 

ت االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات،أو بالدولة أو السلطا
 ".العامة،أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية،إال إذا كان الضرورات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير

كيبثل قياـ إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصرم انتهاكا صارخا ؽبذا اؼببدأ ،متذرعة باف ىناؾ ضركرة عسكرية     
يف داخل إسرائيل من زاكية اغبقائق األمنية صبات كونو يبنع الفلسطينيُت من شن ق-كفقا إلدعاءاهتا-إلقامتو

اإلسرائيلية،كأف البناء مؤقت يهدؼ ؼبنع كقوع ىجمات يف داخل إسرائيل نتيجة للحدكد القابلة لبلخًتاؽ،كقد 
،كىي أحد أىم األجهزة الرئيسية القضائية لؤلمم اؼبتحدة رأيا 2004يوليو  09أصدرت ؿبكمة العدؿ الدكلية بتاريخ 

الضرورات "ا حوؿ التبعات القانونية لبناء اعبدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة،تناكلت فيو تقييم استشارم
،اك االعتبارات األمنية اليت تتذرع هبا إسرائيل ،كذلك من خبلؿ تفنيدىا لواجبات كالتزامات إسرائيل كقوة "العسكرية

كمة ؿباكلة إسرائيل ضم األراضي الفلسطينية من خبلؿ احتبلؿ كفقا ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف،كاعتربت اؼبح
 .من اؼبخلفات اعبسيمة للقانوف الدكِف اإلنسآف " جدار الضم أو الفصل العنصري"بناء اؼبستوطنات كبناء 

، كالذم أكدت عليو ؿبكمة العدؿ "نظام اإلغالق المرافق لبناء الجدار"كينطبق ىذا التوصيف أيضا على    
تسبب يف إغباؽ الضرر دبئات أالؼ الفلسطينيُت كحرماهنم من حقوقهم األساسية،باإلضافة إُف انتهاكو الدكلية بأنو 

الصارخ ألحكاـ كقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ،كعلى الرغم من ذلك رفضت إسرائيل التقيد بالرأم االستشارم 
كها لبللتزامات الدكلية الناشئة عن بناء حملكمة العدؿ الدكلية،كالذم يؤكد أف إسرائيل ملزمة لوضع حد النتها

اعبدار،كىو ما يؤكد على انطباؽ اتفاقية جنيف الرابعة كاؼببادئ كاؼبواثيق الدكلية غبقوؽ اإلنساف كاليت سبثل إسرائيل 
طرفا فيها،كملزمة بتطبيقو على األراضي الفلسطينية احملتلة،ضاربة بذلك برأم احملكمة كالقانوف الدكِف عرض 

 .166اغبائط
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ٚسلخ ثحث١خ ِذسخخ ضّٓ اٌٛضغ اٌمأٟٛٔ ٌٍحصاس اٌّفشٚض ػٍٝ غزج فٟ إطاس أحىاَ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌّؼاصش،أٔظش ثٓ طغ١ش ػجذ اٌِّٛٓ،- 

،ثى١ٍخ اٌحمٛق ٚاٌؼٍَٛ     ٔٛفّجش    -  :،٠ِٟٛ  اٌحصاس ػٍٝ غزج ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ: اٌّشبسوخ فٟ فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ اٌثبٌث حٛي

 .ػٍٟ شٍفاٌغ١بع١خ ثدبِؼخ حغ١جخ ثٓ ثٛ
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 ":النسبية"مبدأ التناسب -ج 
هبذا اؼببدأ مراعاة التناسب ما بُت الضرر الذم قد يلحق باػبصم كاؼبزايا العسكرية اؼبمكن ربقيقها نتيجة  يقصد      

الستخداـ القوة أثناء سَت عملياهتا العسكرية،كيسعى مبدأ التناسب إُف إقامة التوازف بُت مصلحتُت متعارضتُت نبا 
كالضركرة اغبربية،فتتمثل األكُف فيما سبليو مقتضيات اإلنسانية حينما ال تكوف ىناؾ حقوؽ أك ؿبظورات اإلنسانية 

 .مطلقة،بينما تتمثل الثانية فيما سبليو اعتبارات الضركرة العسكرية
حًتاـ الفرد كبتجسيد ىذا اؼببدأ للتوازف بُت مفهومُت متعارضُت نشأ عنهما مبدأ القانوف الدكِف اإلنسآف، القاضي با

كاحًتاـ سبلمتو إُف أقصى حد فبكن،ليوازف النظاـ العاـ يف كقت اغبرب مع اؼبتطلبات العسكرية،فاإلنسانية تفرض 
احًتاـ الضحايا كعدـ الثأر منهم،كالضركرة تقيدىا الضوابط اإلنسانية كاليت ال هبوز معها االستخداـ الغَت متناسب 

 .العسكرية اجملردةللقوة من خبلؿ االحتجاج باؼبقتضيات 
ىذا اؼببدأ كاليت  22دبوجب اؼبادة  1907167كأقرت الئحة الىام اؼبتعلقة بقوانُت كأعراؼ اغبرب الربية لعاـ      

 "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو:نصت على أنو
اؼبلحقاف باتفاقيات جنيف األربعة،لتعزيز كفالة كاحًتاـ مبدأ  1977كجاءت أحكاـ الربكتوكوالف اإلضافياف لعاـ 

التناسب يف صبيع العمليات العسكرية منعا ؼبعاناة اؼبدنيُت اليت ال ضركرة ؽبا،فأكد الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لعاـ 
تعتبر األنواع التالية،من بين "على أنو 51فقرة اػبامسة من اؼبادة كاػباص باؼبنازعات اؼبسلحة الدكلية،يف اؿ 1977

 :ىجمات أخرى،بمثابة ىجمات عشوائية
اؽبجـو قصفا بالقنابل،أيا كانت الطرؽ كالوسائل،الذم يعاًف عددا من األىداؼ العسكرية الواضحة التباعد كالتميز -أ

ة أك منطقة أخرل تضم تركزا من اؼبدنيُت أك األعياف اؼبدنية بعضها عن البعض األخر كالواقعة يف مدينة أك بلدة أك قرم
 .على اهنا ىدؼ عسكرم كاضح

كاؽبجـو الذم يبكن ػأف يتوقع منو،أف يسبب خسارة يف أركاح اؼبدنُت أك إصابة هبم أك أضرارا باألعياف اؼبدنية،أك -ب
عنو ذلك اؽبجـو من ميزة عسكرية  أف وبث خلطا من ىذه اػبسائر كاألضرار،يفرط يف ذباكز ما ينتظر أف يسفر

ملموسة كمباشرة،حيث تؤكد ىذه اؼبادة على حظر توجيو اؽبجمات العشوائية اليت ال سبيز بُت اؼبقاتلُت كاؼبدنُت ،لتؤكد 
 .168على تعزيز ككفالة احًتاـ مبدأ التناسب يف صبيع العمليات العسكرية منعا ؼبعاناة اؼبدنُت اليت ال ضركرة ؽبا
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 ،أٔظشد،     ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً حٛي ِؼب٘ذح ال٘بٞ ٌغٕخ - 
   168

ٚ إٌحبق ٌزٌه ٠زطٍت ٘زا اٌّجذأ ِٓ وً اٌّؼ١١ٕٓ ارخبر وبفخ االحز١بطبد اٌّّىٕخ ػٕذ اخز١بس ٚعبئً ٚأعب١ٌت اٌحشة ٌّٕغ إٌحبق خغبئش ثبٌّذ١ٔٓ أ- 

،٠ٚمزضٟ ٘زا اٌّجذأ أْ رزالءَ أػّبي اٌمظف ٚاٌزذ١ِش ٚاٌزخش٠ت ٌٍّّزٍىبد اٌخبطخ أٚ اٌؼبِخ األرٜ ثُٙ أٚ األضشاس ثبٌّّزٍىبد اٌّذ١ٔخ ثشىً ػشضٟ 

ال ٠دٛص ٌألساضٟ اٌضساػ١خ اٌدبسٞ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً لٛاد االحزالي اإلعشائ١ٍٟ ٌغب٠خ اٌضشٚسح اٌحشث١خ ِغ ِزطٍجبد ٚاحز١بخبد اٌّذ١ٔٓ،ٚثبٌزبٌٟ ف
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سا ؼببدأ التناسب،يفرض القانوف الدكِف اإلنسآف على األطراؼ اؼبتحاربة ازباذ االحتياطات البلزمة لتفادم كتكرم      
إغباؽ الضرر بالسكاف اؼبدنُت كاألعياف كذلك باالمتناع عن القياـ بأم ىجـو يتوقع منو أف يسبب خسائر بشرية يف 

ف ىذا اؽبجـو خسائر كأضرار ال تتناسب مع اؼبيزة العسكرية صفوؼ اؼبدنُت أك أضرارا باألعياف اؼبدنية،أك أف ينتج ع
اؼبراد ربقيقها،كبالتاِف هبب إلغاء أك إيقاؼ أم ىجـو يتضح أف ىدفو غَت عسكرم،أك أف اؽبدؼ يتمتع حبماية 

،كيعترب خاصة دبوجب أحكاـ اغبماية اليت توفرىا قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف لؤلعياف اؼبدنية كاؼبمتلكات الثقافية
اؽبجـو العشوائي من النوع اؼبشار إليو أعبله جريبة حرب،ككذلك الشأف بالنسبة إُف اؽبجـو على اؼبنشآت اليت ربتوم 
على قول خطرة،باؼبعٌت الوارد يف الربكتوكوؿ األكؿ،كىي جرائم تقتضي مبلحقة كؿباكمة مرتكبيها يف داخل دكؽبم أك 

 . .1977من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ 169 52خارجها،كىذا ما أكدت عليو نص اؼبادة 
يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منو " كتأكيدا على نفس اؼببدأ،تقر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف العريف على أنو   

أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنين أو إصابات بينهم،أو أضرارا باألعيان المدنية،أو مجموعة 
األضرار ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنو من ميزة عسكرية ملموسة من ىذه الخسائر أو 

 ".ومباشرة
اػباص حبظر استعماؿ  1968ما أقره إعبلف ساف بيًتسبورغ لعاـ كبالرجوع إُف االتفاقيات الدكلية هبذا الشأف ، قبد 

أن تسعى إليو الدول أثناء الهدف المشروع الوحيد الذي يجب "بعض القذائف يف كقت اغبرب قاعدة مفادىا
، كقد تتجاكز الدكلة اؼبعتدية ىذا اؼببدأ إذا استخدمت أسلحة تزيد ".الحرب ىو إضعاف قوات العدو العسكرية

بدكف مربر من أالـ األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتاؿ أك ذبعل موهتم ؿبتوما،كيف ىذا االستخداـ ـبالفة 
من المحظورات استخدام األسلحة والقذائف "الىام اليت أكدت على انو لئلعبلف اؼبذكور،كلنصوص اتفاقية

 ".والمواد التي من شانها إحداث أالم مفرطة

                                                                                                                                                                                           
اٌضشٚسح أْ ٠زؼغف فٟ اعزخذاَ ٘زا اٌحك ٠ّٚظ ثبحز١بخبد اٌغىبْ ٠ٚحظش حشوزُٙ أٚ ٠ؤثش ػٍٝ ثمبء  ٌالحزالي حزٝ فٟ ظً ل١بَ ٚرٛافش ِجشساد

ط١ٕ١خ ثحدخ اعزمشاسُ٘ فٟ األساضٟ اٌزٟ ٠م١ّْٛ ػٍج١ٙب،وجٕبء خذاس اٌفظً،أٚ فظف إٌّبطك اٌّحبر٠خ ٌٍّغزٛطٕبد أٚ ع١بعخ ٘ذَ ٚرذ١ِش إٌّبصي اٌفٍظ

ٚضغ اٌّذ١ٔٓ اٌفٍغط١ٕ١ٓ فٟ ظشٚف إٔغب١ٔخ طؼجخ خالفب ٌٍحّب٠خ اٌّمشسح ٌُٙ ثّٛخت أحىبَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ "اٌذٚاػٟ األ١ِٕخ"

 . اٌّشخغ اٌغبٌك،ص اٌّثادا األصاص١ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،ساخغ فٟ رٌه   عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ،:اإلٔغبٟٔ
169

ال ذىْٛ األػ١اْ اٌّذ١ٔح ِحال ٌٍٙجَٛ أٚ ٌٙجّاخ -1"ػٍٝ أٔٗ     ٌٍّحك ثبرفبل١بد خٕجف ٌؼبَ ِٓ اٌجشٚرٛوٛي اإلضبفٟ األٚي ا   رٕض اٌّبدح - 

 .اٌشدع ٚاألػ١اْ اٌّذ١ٔح  ٟ٘ وافح األػ١اْ اٌرٟ ١ٌضد أ٘ذافا ػضىش٠ح ٚفما ٌّا حذدذٗ اٌفمشج اٌثا١ٔح

اْ ػٍٝ ذثٍه اٌرٟ ذضُٙ ِضاّ٘ح فؼاٌح فٟ اٌؼًّ اٌؼضىشٞ ذمرصش اٌٙجّاخ ػٍٝ األ٘ذاف اٌؼضىش٠ح فحضة،ٚذٕحصش األ٘ذاف ف١ّا ٠رؼٍك تاألػٟ-2

اٌظشٚف اٌضائذج  صٛاء واْ رٌه تطث١ؼرٙا أٚ تّٛلؼٙا أَ تغا٠رٙا أَ تاصرخذاِٙا،ٚاٌرٟ ٠حمك ذذ١ِش٘ا اٌراَ أٚ اٌجزئٟ أٚ االصر١الء ػ١ٍٙا أٚ ذؼط١ٍٙا فٟ

 .ان ١ِزج ػضىش٠ح أو١ذج<ح١ٓ

ذىشس  ػادج ألغشاض ِذ١ٔح ِثً ِىاْ اٌؼثادج أٚ ِٕزي أٚ أٞ صىٓ أخش أٚ ِذسصح،إّٔا ذضرخذَ فٟ ذمذ٠ُ  إرا ثاس اٌشه حٛي ِا إرا وأد ػٕذ ِا-3

 ".ِضاّ٘ح فؼاٌح ٌٍؼًّ اٌؼضىشٞ،فئٔٗ ٠فرشض أٔٙا ال ذضرخذَ وزٌه
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حق أطراف أي نزاع "بالنص على أف 35يف اؼبادة  1977كأكد على ذلك الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لسنة     
استخدام األسلحة والقذائف والمواد ووسائل مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقا ال تقيده قيود،يحظر 

القتال التي من 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 يلت" فنصت على أف  36أما اؼبادة 
أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب،بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع األحوال أو في بعضها 

ىذا الملحق البروتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها ىذا الطرف السامي 
 ".تعاقدالم

إسرائيل للعديد من مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف اليت ربكم سَت العمليات كمن األمثلة الصارخة على ذباكز 
اغبربية،كخصوصا مبدأم التناسب كالضركرة العسكرية عملية تدمَت ؿبطة توليد الطاقة الكهربائية كعدد من الطرقات 

ؿ على إثر فقداف احد جنودىا قرب حدكد قطاع غزة يف أكاخر شهر كاعبسور كاؼببآف،اليت قامت هبا قوات االحتبل
،حيث جاءت تلك األفعاؿ متزامنة مع سلسلة من العقوبات اعبماعية اليت فرضت على 2006يونيوا من العاـ 

راج السكاف اؼبدنُت يف قطاع غزة،كىي إجراءات ال تتناسب بتاتا مع مبدأ الضركرة العسكرية اليت تتطلبها ؿباكلة اإلؼ
عن اعبندم اؼبفقود،كذلك فإف تلك اإلجراءات تتعارض مع قاعدة أمرة يف القانوف الدكِف اإلنسآف،أال كىي قاعدة 

 .التميز بُت األىداؼ اؼبدنية كالعسكرية
 :مبدأ التمييز-د

ث نصت ،حي1977يعترب مبدأ التمييز حجر األساس ألحكاـ الربكتوكوالف اإلضافياف التفاقيات جنيف لعاـ         
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنين والمقاتلين وبين " من الربكتوكوؿ األكؿ على أف 48اؼبادة 

األعيان المدنية واألىداف العسكرية،ومن ثم توجو عملياتها ضد األىداف العسكرية دون غيرىا وذلك من 
ىذا اؼببدأ اؼبنبثق عن العرؼ الدكِف الذم ىو ، " 17ةأجل تأمين احترام وحماية السكان المدنين واألعيان المدني

أساس قوانُت اغبرب كأعرافها،كيف صياغتو كإدراجو دبعاىدة دكلية تأكيدا على أنبيتو أيا كانت ظركؼ النزاعات 
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 :اٌٍّحك ثبالرفبل١بد خ١ٕف األسثؼخ ،ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ     أٔظش أحىبَ اٌجشٚرٛوٛي اإلضبفٟ األٚي ٌؼبَ - 

http//www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmI/5NTCCF 
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بُت اؼبسلحة دكلية أـ غَت دكلية،كيتطلب ىذا اؼببدأ من أطراؼ النزاع اؼبسلح التمييز بُت السكاف اؼبدنُت كاؼبقاتلُت ك
 .األعياف اؼبدنية كاألىداؼ ا يشكل ىدفا عسكرياالعسكرية كمراعاة ىذا اؼببدأ ال غٌت عنو لكفالة ضباية اؼبدنُت

كيقتضي مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت كغَت اؼبقاتلُت من جهة،كاألىداؼ العسكرية كاألعياف اؼبدنية من جهة أخرل،كأف 
أم اعبرحى كاؼبرضى -األشخاص الذين أصبحوا غَت قادرين على القتاؿ ال تستهدؼ العمليات اغبربية اؼبدنُت كأكلئك

سواء كانوا مدنُت أـ عسكريُت،كأفراد الدفاع الوطٍت كافراد  أك أفراد اػبدمات الطبية كالدينية-اغبرب.كالغرقى كأسرل 
 .منظمات اإلغاثة اإلنسانية الدكليُت كاحملليُت اؼبرخص ؽبم بأعماؿ اإلغاثة

كيف ما يتعلق باألعياف يوجب القانوف الدكِف اإلنسآف على األطراؼ اؼبتحاربة االمتناع عن استهداؼ كل مبٌت ال     
يشكل ىدفا عسكريا ،كلبص بالذكر السدكد كاحملطات النوكية لتوليد الطاقة الكهربائية،كاؼبمتلكات اليت ال غٌت عنها 

 اغبماية للمناطق اآلمنة كاحملايدة كمنزكعة السبلح،كاحملبلت غَت احملمية لبقاء السكاف اؼبدنُت على قيد اغبياة،كتوفَت
 .عسكريا كاألعياف الثقافية

كيعطي القانوف الدكِف اإلنسآف األكلوية ؼبنح الصفة اؼبدنية لؤلشخاص كاألعياف اؼبدنية،يف حاؿ ثار الشك حوؿ 
لتصرؼ على اعتبار أف اؽبدؼ اؼبشكوؾ يف ،كيف حاؿ كجود ىذا الشك هبب امدنبة أم عسكرية"حقيقة صفتها 

ىويتو ىو ىدؼ مدٓف ال هبوز استهدافو،كما كيبنع القانوف الدكِف اإلنسآف القياـ هبجمات عشوائية،كيلـز أطراؼ 
 .النزاع بازباذ االحتياطات البلزمة للتثبت من طبيعة اؽبدؼ اؼبقصود مهاصبتو

 :171كىبلص مبدأ التمييز إُف ما يلي
 .اؼبقاتلوف دبظهر اؼبدنُتحظر تظاىر *-
 .حظر توجيو العمليات العسكرية ضد األىداؼ اؼبدنية أك السكاف اؼبدنُت*-
 .حظر ارتكاب أعماؿ اػبطف الرامية أساسا إُف بث الذعر بُت السكاف اؼبدنُت كهتديدىم*-
اؼ العسكرية أك يف ربظر اؽبجمات العشوائية،حبيث هبب أف تتخذ صبيع االحتياطات البلزمة عند مهاصبة األىد*-

اختيار مكاف ىذه األىداؼ من أجل تقليل اػبسائر كاألضرار اؼبدنية العارضة إُف اغبد األدْف،كهبب أال تزيد اػبسائر 
من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ  57كاألضرار عن اؼبزايا العسكرية اؼبلموسة كاؼبنتظرة من اؽبجـو ،كىذا ما أكدتو اؼبادة 

 . 1977لعاـ 
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 .  اٌّشخغ اٌغبٌك، ص اٌّثادا األصاص١ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ،أٔظش عٍغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، - 
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استخداـ سبلح ذبويع السكاف اؼبدنُت التابعُت للخصم أك تدمَت اؼبواد األساسية كاألغذية اليت ال غٌت عنها وبظر *-
 .لبقاء اؼبدنُت

 .ال هبوز إحداث أضرار بالغة كاسعة االنتشار كطويلة األمد للبيئة الطبيعية*-
حملتوية على مواد خطرة كاؼبنشآت النوكية توفَت اغبماية اػباصة لؤلعياف الثقافية كاألشغاؿ اؽبندسية كاؼبنشآت ا*-

 .ت أثناء اؽبجـو للحفاظ على حياة اؼبدنُت.السلمية،كوبظر اؽبجـو على دكر العبادة كتدمَت اآلثار
 .حظر مهاصبة اؼبناطق اجملردة من كسائل الدفاع كاؼبناطق اؼبنزكعة السبلح كاؼبناطق اؼبأمونة كاحملايدة*-
 .جـو ازباذ التدابَت كاالحتياطات أثناء اؽبجـو للحفاظ على حياة اؼبدنُتعلى القادة عند اإلعداد لو*-
 :مدى إلزامية الدول بااللتزام بنشر أحكام القانون الدولي اإلنساني والتعريف بو-2 

إف اعبهل بأحكاـ  القانوف الدكِف اإلنسآف يؤدم إُف انتهاكات جسيمة تًتتب عليها معاناة إنسانية كخسائر        
األركاح البشرية كاؼبمتلكات يبكن تفاديها أك اغبد منها،إذا ما كاف ىناؾ علم مسبق بأحكاـ ىذا القانوف،فمثبل لن  يف

يتسٌت للضحايا أف يتمسكوا حبقوقهم اليت نص عليها القانوف الدكِف اإلنسآف كأف يطالبوا هبا ما َف يكن لديهم العلم 
ـ على ىذه اغبقوؽ،البد أف يلم أيضا اؼبسئولوف عن العمليات كالدراية بأحكاـ ىذا القانوف،كلضماف حصولو

-127-48-47يف اؼبواد اؼبشًتكة  1949العسكرية بأحكامو،كتأكيدا لذلك نصت اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 
على أف تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقيات على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا،يف  144
،كتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها 172كالتزاـ كافة أجهزة الدكلة بأحكامها السلم ، كما يف كقت اغبرب، كقت

ضمن برامج التعليم العسكرم،كاؼبدٓف إذا أمكن،حبيث تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها معركفة عبميع السكاف،كعلى 
 .األخص للقوات اؼبسلحة،كأفراد اػبدمات الطبية كالدينية

على ذات االلتزاـ،حيث نصت الفقرة  1977بركتوكوؿ اإلضايف األكؿ التفاقيات جنيف اؼبشار إليها لعاـ كما نص اؿ
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح :منو على 83األكُف من اؼبادة 

في بالدىا،وبإدراج دراستها نطاق ممكن على أوسع  "البروتوكول"بنشر نصوص االتفاقيات ونص ىذا الملحق
بصفة خاصة ضمن التعليم العسكري،وتشجيع السكان المدنين على دراستها حتى تصبح ىذه المواثيق معروفة 

 ".للقوات المسلحة وللسكان المدنين
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اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌح١ّذٞ  أحّذ،ٚأ٠ضب .   ،ص     داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح،اٌّحىّح اٌجٕائ١حاٌذ١ٌٚح،أٔظش حغٓ  عؼ١ذ ػجذ اٌٍط١ف،- 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ اٌحمٛق،خبِؼخ اٌج١شٚد اٌؼشث١خ،اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ،افبق ٚرحذ٠بد ،ِٕشٛسا اإلٔضأٟ ٚاٌّحىّح اٌجٕائ١ح اٌذ١ٌٚح،

 ،ص     اٌحٍجٟ،ث١شٚد،
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بنشر القانوف  كقد أكدت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف أكثر من مناسبة على ضركرة هنوض الدكؿ بالتزاماهتا      
الدكِف اإلنسآف يف زمن النزاعات اؼبسلحة،كما أبرزت اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر مرارا أنبية نشر 

 .القانوف الدكِف اإلنسآف،كطالبت الدكؿ بتنفيذ التزاماهتا يف ىذا اجملاؿ
،فهو من أىم 173أىم الوسائل لتعزيز ىذا القانوفكبذلك يتضح لنا جببلء أف نشر ىذا القانوف كالتعريف بو يعد من 

اآلليات اليت نصت عليها االتفاقيات الدكلية كأكدهتا ؾبموعة من القرارات الدكلية هبدؼ الوقاية من كقوع االنتهاكات 
 . اعبسيمة كللوصوؿ إُف ربقيق التطبيق األمثل ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف على األصعدة الوطنية

 :شر القانون الدولي اإلنسانيأىمية ن-3 
تطلب القانوف الدكِف اإلنسآف من الدكؿ ضركرة نشر مبادئو كأحكامو كقواعده على أكسع نطاؽ فبكن،بل        

أكثر من ذلك فإف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف ىو أحد أبرز االلتزامات الدكلية اليت تقع على عاتق الدكؿ اليت قبلت 
لدكِف اإلنسآف،كىي اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوالهتا اإلضافياف باؼبعاىدات الدكلية األساسية اؼبتعلقة بالقانوف ا

 .  174 1998،كالنظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية لعاـ 1977لعاـ 
كترجع أنبية ىذا االلتزاـ الذم حرصت على النص عليو اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنسآف،إُف أف ىذا النشر من    

بو كخاصة العسكريُت من رجاؿ القوات اؼبسلحة سواء من اعبيش أك الشرطة،حيث تعد تلك  شأنو ربقيق علم الكافة
الفئات ـباطبة بصورة مباشرة بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف،حيث يلتزموف باحًتاـ كتطبيق قوانُت كأعراؼ اغبرب 

 .يف القتاؿ فيهاكقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف أثناء نشوب النزاعات اؼبسلحة اليت يشًتكوف 
كما أف االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف اإلنسآف ضركرم أيضا للقادة كاغبكاـ كاؼبسئولُت حىت ال يقعوا ربت طائلة 

احملاكمة عن ارتكاب اعبرائم الدكلية حيث ال تعفيهم من اػبضوع للمحاكمة صفتهم الرظبية أك رتبهم العسكرية ،أك 
ؾ فالعلم بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف من شأنو كقايتهم كضبايتهم من ما قد يتمتعوف بو من حصانات،كلذؿ

 .175االنزالؽ يف ـبالفات القانوف الدكِف اإلنسآف
العلم بالقانوف الدكِف اإلنسآف أمر جوىرم لؤلفراد كاؼبدنيُت العادين شأهنم شأف اؼبقاتلُت،حيث أهنم يعتربكف الفئات -

اإلنسآف،كأهنم الفئات اليت يستهدفهم باؼبخاطبة للنأم هبم عما يفعلو اؼبقاتلوف فيما احملمية بقواعد القانوف الدكِف 
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ٌخ اٌّبخغز١ش فٟ اٌحمٛق،لغُ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ،و١ٍخ اٌحمٛق،خبِؼخ اٌششق سعبآ١ٌاخ ذطث١ك اٌمأْٛ اإلٔضأٟ اٌذٌٟٚ ،أٔظش غ١ُٕ اٌمٕبص اٌّط١شٞ،- 

 .  ،ص    -   األٚعظ،
174

إٌزاػاخ اٌّضٍحح ٚذذس٠ثٙا ػٍٝ ذطث١مٗ ٚذٕظ١ّٗ ػٍٝ أصاصٗ ،اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ذذس٠ش لأْٛ ساخغ األعزبر ع١شج ثٛسخٛا،- 

 .   ،ص     ،اٌمب٘شح،اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت ،اإلٔضأٟ
175

 .   اٌّشخغ اٌغبثك،ص اٌّحىّح اٌجٕائ١حاٌذ١ٌٚح،أٔظش حغٓ  عؼ١ذ ػجذ اٌٍط١ف، - 
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بينهم،كلذا فالعلم بو من قبلهم  من شأنو ربقيق الدراية بكافة حقوقهم كالتزاماهتم فيعرفوف ماؽبم من حقوؽ كما 
 . 176عليهم من التزامات ككاجبات

 :كيفية تحقيق االلتزام بالنشر-4 
 :حقق االلتزاـ بنشر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف عن طريق عدة أساليب منها ما يلي يت        

 : النشر اإلجباري في الجريدة الرسمية للدولة المخصصة لنشر القوانين-    
الدكِف  كىذا النشر إجراء ضركرم كالـز يتم بعد االنتهاء من مراحل إبراـ االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف         

اإلنسآف أك غَتىا من االتفاقيات الدكلية،حيث يتم النشر يف اعبريدة الرظبية اليت تنشر فيها القوانُت بعد التوقيع 
كالتصديق عليها من الربؼباف  كإصدارىا من رئيس الدكلة،مث تنشر حىت يتحقق علم الكافة هبا كحىت تصبح نافذة يف 

 .177القانوف الداخلي للدكلة
 : وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعةالنشر في -

وبقق ذلك علم كافة األفراد هبا،حيث أف تلك الوسائل أكسع انتشارا كأكثرىا رغبة يف تقبل األفراد ؽبا،أما       
االطبلع على اعبريدة الرظبية فهو إجراء قانوٓف كاجب أكثر منو كسيلة للعلم كالنشر،كالذم يتحقق أكثر عرب كسائل 

كىو  ،"علم الكافة باتفاقيات القانون الدولي اإلنساني "عبلـ، كيف كلتا اغبالتُت وبقق النشر الغاية من كرائو كىواإل
ما وبقق مبدأ أساسيا من اؼببادئ العامة للقانوف اؼبتعارؼ عليها بُت األمم اؼبتمدنة،كىو مبدأ ال يعذر أحدا عبهلو 

 .178بالقانوف ال يغتفر
 الصعوبات والعراقيل التي تعترض وتواجو نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني على: المحور الثاني

 والدولي المستوى الداخلي
بل تتطلب تكثيف اعبهود  ليست مهمة سهلة، إف مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف،       

تقف  عراقيل الدكؿ من الناحيتُت لذلك تعًتض لدكِف،سواء على اؼبستول الداخلي للدكؿ،أك على الصعيد ا تضافرىا،
 :حاجزا أماـ ربقق ىذه اؼبهمة النبيلة ،كتتجلى يف
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،اٌّشخغ إٌزاػاخ اٌّضٍحح ٚذذس٠ثٙا ػٍٝ ذطث١مٗ ٚذٕظ١ّٗ ػٍٝ أصاصٗ ،اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟذذس٠ش لأْٛ ساخغ األعزبر ع١شج ثٛسخٛا، - 

 .   اٌغبثك،ص
177

 .  ،ص     داس إٌٙضخ اٌؼشثٟ،اٌمب٘شح، اٌذٌٟٚ اٌؼاَ،اٌٛص١ط فٟ اٌمأْٛ أٔظش أثٛ اٌٛفب أحّذ،- 
178

 .   ،ص     داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح ،اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ،ٔظشٞ اٌخطأ فٟ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ ،أٔظش اٌؼطبس أحّذ طجحٟ ،- 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  148 

 :العراقيل الداخلية-1 
يواجو القانوف الدكِف اإلنسآف يف ؾباؿ نشر كتعزيز مبادئو ربديات عدة زبتلف من دكلة ألخرل، ال سيما ما        

يتعلق بالتعريف باؼببادئ كالتوعية كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت لكل دكلة على حدل ،باإلضافة إُف 
 . يز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف مدل تأثَت الثقافة كالدين كاألخبلؽ على نشر كتعز

خلو المنظومة التربوية للتدريس لدى غالبية دول العالم الثالث من اعتماد مادة القانون الدولي اإلنساني -1 
اؼبعوقات كالصعوبات اليت تواجو نشر  لعل من أبرز: كمادة أساسية وإجبارية في كافة أطوار مراحل التدريس 

ىذه اؼبادة ضمن اؼبناىج  179الدكِف اإلنسآف على الصعيد الداخلي للدكؿ تكمن يف عدـ إدراجكتعزيز مبادئ القانوف 
الدراسية يف اؼبراحل األكُف من الدراسة، أك ضمن مناىج جامعية معمقة،كما يعاب على منظومة التدريس لغالبية دكؿ 

ككفرع  كضمن مواد القانوف الدكِف العاـ العاَف الثالث،أهنا تدرس مادة القانوف الدكِف اإلنسآف كمادة اختيارية 
،باإلضافة إُف خلو اؼبناىج اؼبدرسية من ذلك ،كإف جرت بعض اعبهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي 

لتحقيق الغرض اؼبنشود،ىذا من جهة ، كمن جهة أخرل حصر تدريس ىذه اؼبادة بالدرجة األكُف لطلبة كليات 
ـ من الطلبة،مع أف ىذه اؼبادة تكاد تكوف مهمة لكافة شرائح الطلبة على اختبلؼ القانوف فقط،دكف غَته

زبصصاهتم،السيما طلبة اؼبواد اإلنسانية كاالجتماعية،لذلك قبد خلو ىذه اؼبادة ضمن اؼبنظومة الًتبوية ،يقف عائقا 
 .أماـ نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف 

 :نوني بالقانون الدولي اإلنساني غياب الثقافة والوعي القا-2 
من اؼبعوقات اليت تعًتم سبيل نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف،غياب الثقافة كالوعي القانوٓف،كذلك        

بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم القانوف الدكِف اإلنسآف،كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف،أك بسبب أف الكثَت من 
 .اجع الختبلؼ الثقافة من ؾبتمع ألخراجملتمعات ال تعتربه أكلوية بالنسبة ؽبا ،كىذا ر

إف ثقافة الوعي القانوٓف دببادئ القانوف الدكِف اإلنسآف كأحكامو،ليس ؾبرد معرفة التشريعات كالنصوص 
،كما أهنا ال تعٍت تلك اؼبناقشات النظرية كالندكات القانونية اليت تدكر بُت أكساط اػبرباء اؼبتخصصُت يف 180القانونية

دكِف اإلنسآف،كغَتىم من الفقهاء كرجاؿ القانوف،كاليت كثَتا ما تبدك خارج االىتمامات اؼبباشرة ؾباؿ القانوف اؿ
للمواطن،بل إف الوعي بأحكاـ كمبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ىو صورة متمازجة كشاملة لكل أنواع الثقافة العامة 
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 ..،اٌّشخغ اٌغبثك اٌزوشدائٙاِشىالخ اٌّؤصضاخ اٌؼاٍِح فٟ ٔشش ٚذؼز٠ز اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ٚذط٠ٛش أأٔظش ِحّذ اٌطشاٚٔخ، - 
180

ثشٔبِح إػشف حمه ٌشجبة ِظش ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّدٍظ اٌمِٟٛ ٌٍشجبة ٚاٌّشوض ثمافح اٌٛػٟ تاٌمأْٛ،:دػٛج ٌٍحٛاس حٛيأٔظش،خبٌذ اٌمبضٟ،-

 .  ،ص     اٌّظشٞ ٌز١ّٕخ اٌٛػٟ ثبٌمبْٔٛ،
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لكل –كركن من األركاف اؼبكونة للمجتمع -ؼبواطنيف اجملتمع ،كيف مقدمتها الوعي االجتماعي،كىذا يعٍت استيعاب ا
ما يدكر حولو من عبلقات كمفاىيم  كأىداؼ من خبلؿ تصورات قانونية سليمة،بأف يتبٌت ىو بذاتو ،كأف يعتربه قيمة 

من القيم اليت وبًتمها ،كأف يتعامل مع كاجباتو بوصفها شيئا كجد ؼبصلحتو،كىو أمر لن يتأتى إال من خبلؿ كعيو 
 ..بضركرة كجود القانوف يف حياتو،كبفائدتو،كبأنو جزء ال يتجزأ من مسؤكليتو الشخصية 

كال يكفي أف يسَت ؿبور التوعية بالقانوف الدكِف اإلنسآف إُف حد تبسيط مفاىيمو بنشر الثقافة القانونية بُت     
رفع اؼبستول الثقايف العاـ للمواطن  ـبتلف فئات اجملتمع اؼبختلفة فحسب،بل ينبغي أف يتوازف ذلك الوعي مع ؿبور

بغية استيعاب القانوف دبختلف فركعو،السيما القانوف الدكِف اإلنسآف،حبيث يتناغم كيتكامل احملوراف دبا وبقق تبسيط 
القانوف أمامو من ناحية،كرفع اؼبستول الثقايف العاـ لديو من ناحية أخرل،كبذلك يصبح قادرا على تقبل مبادئ 

 .نوف ،كبصفة عامة يصبح قادرا على تقبل أكامره كنواىيو بشكل سليمكأحكاـ القا
إذف إف الوعي دببادئ القانوف الدكِف اإلنسآف يشكل دكرا مهما يف نشر كتعزيز ىذه اؼببادئ ، غيابو وبوؿ دكف     

خطة قومية تنفيذية  ربقيق الغاية اؼبنشودة من ذلك،إال أف ذلك ليس باألمر اؽبُت ،كلن يتأتى الوصوؿ إليو إال بوضع
كاضحة تتساند كتتضافر فيها صبيع شرائح كطبقات اجملتمع،من كزارات كىيئات كمؤسسات حكومية كغَت حكومية 

كفئات اجملتمع اؼبدٓف جنبا إُف جنب مع جهود مراكز البحوث كالدراسات كاإلعبلـ كاعبهاز التعليمي كالًتبوم 
كدكر العبادة كاؼبؤسسات الدينية،كالتسليم بأف دكرىا ال يقتصر على اػباص،مع التأكيد على الدكر اؼبهم للمساجد 

أداء العبادات فقط،بل ىي مؤسسات ذات تأثَت ىاـ ،كؽبا دكر حيوم يف تعبئة اؼبواطنُت كهتيئتهم النفسية لتقبل 
 .الواجبات اليت يفرضها القانوف على اعبميع

 : ليأثر الثقافة واألخالق على نشر مبادئ القانون الدو-3 
تعٍت الثقافة صبلة اؼبعارؼ اؼبكتسبة اليت تسمح بتطوير اغبس النقدم كالذكؽ كملكة احملاكمة عند          
 .181اإلنساف

 . كىذه اؼبعارؼ اؼبكتسبة يتلقاىا اؼبرء منذ غبظة كالدتو حىت غبظة كفاتو، كىكذا فالثقافة ىي صبلة معارؼ مكتسبة
ألنو إذا كاف الفرد يبدأ ثقافتو من مستول الصفر عند ، فردية أك شخصية حبتةكلكن كوف الثقافة مكتسب ال يعٍت أهنا 

فإنو توجد يف كل ؾبتمع درجة معينة من الًتاكم الثقايف على شكل عادات كتقاليد كقيم يبكن أف نطلق عليها ، كالدتو
 .االجتماعية،العقلية)أسم 

                                                           
Dictionnaire " le Robert " 1, p. 436/
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اعيةالتنشئة االجتم)كيتلقاىا كل فرد أثناء طفولتو عرب عملية  مث يتابع تلقيها كالتأثر ، يف نطاؽ األسرة كاؼبدرسة كاغبي 
ككل  (. اٍف... الدائرة الوظيفية، اعبمعية، اغبزب، اؼبعمل، النادم)هبا بعدئذ يف نطاؽ اؼبؤسسات االجتماعية األخرل 

، لتجربةا، القراءة، السفر)ذلك يدخل يف مكونات ثقافتو الفردية باإلضافة إُف مكونات شخصية أخرل مثل 
 االختبلط باآلخرين

:كمن الطبيعي أف تتأثر قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف باعبانب الفردم كاعبانب اجملتمعي من الثقافة . 

  :ففي مجال الثقافة الفردية -1 

   األميُتقبد اعبنود اؼبثقفُت كاؼبتعلمُت قادرين على تفهم العدك كمعاملة جنده كمواطنيو بركح أكثر إنسانية من اعبنود 

كمن جهة ثانية فإف إمكانية االطبلع على القواعد األساسية للقانوف الدكِف اإلنسآف ىي أمر متيسر ، ىذا من جهة
كقد أدركت اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف جنيف أنبية  . كلكنها غَت متيسرة لغَتىم، للجنود اؼبثقفُت كاؼبتعلمُت

 يف الثقافة العامة الوطنية على مستول اعبامعات كاؼبدارس الثانوية العسكرية إدخاؿ أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف
كما أهنا أخذت تصدر ؾبلة دكرية بعدة لغات ربمل ، فضمنت اتفاقيات جنيف األربع مادة تقضي بذلك، كالعامة

نسانية على أكسع مدل كذلك بغية نشر الثقافة الدكلية اإل( النشر)عنوانان معربان يدؿ سبامان على اؽبدؼ منها كىو 
 .كخاصة لدل من تضعهم كظائفهم أك ظركفهم يف سباس مباشر مع العدك، قبل اغبرب كأثناءىا، 182فبكن

  .:وفي مجال الثقافة المجتمعية -2

 كذلك حسب العقلية ، كبعضها اآلخر أكثر عدكانية باؼبقابل، قبد أف بعض اجملتمعات أكثر مساؼبة من غَتىا        
، كيبكن يف ىذا اجملاؿ أف نذكر مثبل أف اجملتمع الصيٍت قد اخًتع الباركد منذ القرف السابع للميبلد . ة لؤلمةاالجتماعي

ألف الثقافة الصينية ، كَف يستخدمو كسبلح متفجر أبدان ، لكنو اقتصر يف استخدامو على األسهم كاأللعاب النارية
عن ، كظل األمر كذلك إُف أف انتقل سر الباركد إُف أكركبا،  القتلاؼبتأثرة دببادئ الكونفوشيوسية كانت سبنع اللجوء إُف

ئل فجر يف اؼبدافع كالبنادؽ منذ أكاحيث مت استخداـ الباركد كسبلح مت، طريق الرحالة اإليطاِف اؼبعركؼ ماركو بولو
 .القرف الرابع عشر
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 .    -  -  اٌّدٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األحّش،،أثش اٌثمافح ٚاألخالق ٚاٌذ٠ٓ فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ،اإلٔضأٟ،أٔظش د،احغبْ ٕ٘ذٞ- 
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ثقافية رائعة تكرس قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف كإذا انتقلنا إُف ؾباؿ اغبضارة كالثقافة اإلسبلمية فإننا قبد منظومات 
كالوفاء بالعهد ، كمنع الغدر ، كمن ذلك احًتاـ إنسانية اإلنساف ، قبل أف يكرسها القانوف الوضعي دبئات السنُت

 كالرفق باألسرل

اإلنسآف فأصدرت  كقد فطنت اللجنة الدكلية للصليب األضبر أخَتان إُف ىذا اؼبصدر الثرم من مصادر القانوف الدكِف
ضمنتو أقواالن كأحداثان عربية مشهورة يف ؾباؿ تطبيق  "من ذاكرة التاريخ العريب اإلسبلمي " منشوران مصوران بعنواف 

 .مع ما يقابل ذلك من قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف اؼبعاصر، التعاليم اإلنسانية يف السلم كاغبرب

 .:العراقيل الدولية-2 
تواجو على اؼبستول الدكِف عراقيا تقف أماـ مهمة نشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف على أحسن كجو          

 : كتتجلى أنبها
 :انتفاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء لخبراء ومختصين في مجال القانون الدولي اإلنساني -3 
إف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أظباء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف،يشكل عائق عند       

الرجوع إليهم بسهولة كيسر لغايات نشر القانوف الدكِف اإلنسآف،كوف اػبربات اؼبتوفرة حاليا يف الغالب العاـ 
قصور يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف،كال زالت ىناؾ مبادرات لديها،إؼباـ دببادئ القانوف الدكِف العاـ ،بينما ىناؾ 

 .  أكلية ؿبتشمة يف ىذا اجملاؿ مثل دليل اػبرباء يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف الذم أصدرتو
 :ضعف الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال القانون الدولي اإلنساني -4 

اؼبنظمات غَت اغبكومية ىدفها ليس رحبي ،فمن الطبيعي أف تواجو ىذه اؼبنظمات مشكل ندرة  باعتبار أف         
،فالتمويل ىو عصب اغبياة للمنظمات غَت اغبكومية،فكلما امكن التغلب على مشكلة شح اؼبوارد اؼبالية  183األمواؿ

نوط هبا،لذلك ال زالت مهمة نشر كتوفَتىا من اؼبصادر اؼبختلفة،كلما استطاعت ىذه اؼبنظمات أف ربقق الدكر اَف
كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف أحد أىم اؼبشكبلت اليت ىي يف أمس اغباجة للموارد اؼبالية،كلقد أثبتت كثَت 
من  الدراسات اليت طبقت على اؼبنظمات غَت اغبكومية أف مشكلة التمويل ىي أىم اؼبشاكل اليت تعآف منها ىذه 

 .اؼبنظمات 

 
                                                           

183
 اٌّىزت اٌذٌٟٚ ٌٍدّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاالٔغب١ٔخ،إٌّظّاخ غ١ش اٌحى١ِٛح ٚدٚس٘ا  فٟ ػٌّٛح إٌشاط اٌخ١شٞ ٚاٌرطٛػٟ،  أٔظش وّبي ِٕظٛسٞ- 

 www.humanitarianibh.net/ ibh.paris@wanadou.fr: اٌّشاس إ١ٌٗ فٟ اٌّٛلغ 

 

http://www.humanitarianibh.net/
http://www.humanitarianibh.net/
mailto:ibh.paris@wanadou.fr
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 :غياب التنسيق والتشاور والدور التكاملي بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية -5    

نظرا لوجود أكثر من جهة تعمل يف ىذا اجملاؿ،كىي منظمات حكومية ،كغَت حكومية ،سواء اغبكومات         
االرباد الدكِف للصليب األضبر ،اعبمعيات الوطنية،اللجاف الوطنية ،الصليب األضبر،بعض منظمات اجملتمع الدكِف،

ىي غياب التنسيق كالتشاكر كالتشارؾ يف ؾباؿ نشر كتعزيز  184كاؽببلؿ األضبر،فنجد أف اؼبشكبلت كالتحديات
القانوف الدكِف اإلنسآف،حيث قبد على سبيل اؼبثاؿ أف بعض اعبمعيات الوطنية تتمتع بإمكانيات مادية كبَتة،يف 

ىذا اػبصوص،لنجد أف النقص يف اإلمكانيات كاؼبوارد يقف حائبل أماـ تطوير  حُت أف البعض يعآف من نقص يف
 .األداء كأماـ نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف على الوجو األكمل

كما أف غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبؤسسات اغبكومية كاعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر     
العديد من البلداف،حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا ،األمر الذم يًتتب عنو نوع من  كالصليب األضبر يف

    .  االزدكاجية يف العمل كما يتبع ذلك من ىدر للجهد كاؼباؿ كالطاقات
مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف العاملة يف ؾباؿ نشر كتعزيز  سواء اغبكومية أك غَت اغبكومية ك إف بعض اؼبؤسسات

لتحقيق ىذه الغاية،كىي تعتمد بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرية كاؼبسموعة  185لديها خطة إعبلمية متكاملة ليس
كاؼبقركءة،علما أف بعض كسائل اإلعبلـ منها  ال تعطي ذلك اؼبساحة اؼبناسبة كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق 

 .باإلعبلنات على جانب نشر القانوف الدكِف اإلنسآف 
ضافة إُف أف ىذه اؼبؤسسات ال يوجد لديها يف ىذا اجملاؿ برامج تدريبية كافية للعاملُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف باإل

اإلنسآف ،كإذا كجدت ىذه الربامج فإهنا زبلو من ربديد كاضح للفئات اؼبستهدفة من التدريب أك إعداد اغبقيبة 
 .التدريبية

القانوف الدكِف اإلنسآف غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كما أف ىذه اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ 
 .كخططها بشكل يهدؼ إُف تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء عالية ،كلعدـ كجود خطط عمل سنوية

لية التداخل فيما بين االتفاقيات الدولية للقانون الدولي اإلنساني والسياسات التشريعية الوطنية المج-6 
 :للدول

                                                           
184

 .،اٌّشخغ اٌغبثك اٌزوشِشىالخ اٌّؤصضاخ اٌؼاٍِح فٟ ٔشش ٚذؼز٠ز اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ٚذط٠ٛش أدائٙاأٔظش ِحّذ اٌطشاٚٔخ، - 
185

 .اٌّشخغ اٌغبثكٔفظ - 
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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 قبد أف الدكؿ اؼبصادقة تقريبا على كافة اتفاقيات القانوف 

ت جنيف األربع اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنسآف كتعزيزه ،إال الدكِف اإلنسآف خصوصا اتفاقيا
 .أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفركضة على عاتق الدكؿ األطراؼ

ا خبصوص النشر كالتوعية كما أف اؼبؤسسات العاملة داخل الدكؿ ال تطبق االلتزامات اؼبفركضة على عاتقو      
بالقانوف الدكِف اإلنسآف على الوجو األكمل،فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كانت اتفاقيات جنيف تنص على الوجوب نشر 

القانوف الدكِف اإلنسآف على أكسع نطاؽ فبكن،إال أننا قبد أف ذلك يتم لقطاعات قليلة كؿبدكدة،كبدكف كجود برامج 
ضف إُف ذلك أف أغلب البلداف َف تقم بالقدر الكايف من اؼبواء مات .ريُت كاؼبدنُتمعمقة لبعض الفئات من العسك

التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكلية اؼبصادؽ عليها،كإذا كجدت ىذه اؼبراجعة فإهنا تتم 
 .بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنيا

نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي اإلنساني في ظل المستجدات أفاق المواجهة المستقبلية ل: المحور الثالث
والتطورات السريعة الحاصلة لهذا القانون 

فبا ال شك فيو أف القانوف الدكِف اإلنسآف ىو أحد الفركع اؼبهمة للقانوف الدكِف،كىو قانوف يتسم بالتطورات      
،كىو ما يشكل يف األخَت القوة كالنزاعات اؼبسلحة السريعة كاغباصلة خصوصا يف ظل ىذا العصر الذم يوصف بعصر

حىت يتسٌت تذليل تلك الصعوبات كالعراقيل ك عقبات عدة سواء على اؼبستول الداخلي للدكؿ أك على الصعيد الدكِف،
ال بد من كضع إسًتاتيجية ذات بعد يتسٌت من خبلؽبا اليت تقف أماـ نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف 

 :كمن بينها.تسهيل تلك اؼبهمة على أحسن كجو
 :إدراج مادة القانون الدولي اإلنساني ضمن المنظومة التربوية لكل دولة كمادة إلزامية وإجبارية -1     

أف تدرج مادة القانوف الدكِف اإلنسآف يف ينبغي على كل دكلة من دكؿ العاَف،كخاصة الدكؿ النامية            
كية كمادة إجبارية كإلزامية يف كافة مراحل التطور الدراسي،بدءا من مرحلة التعليم االبتدائي ،كاؼبتوسط اؼبنظومة الًتب

 .،كالثانوم ،إُف غاية مرحلة التعليم اعبامعي لتعميق تلك اؼببادئ 
فة،لذلك فتدريس ىذه كباعتبار أف  القانوف الدكِف اإلنسآف يعٍت كافة شرائح اجملتمع سواء اؼبثقفة أك غَت اؼبثق         

اؼبادة ليس حكرا فقط على طلبة القانوف يف مرحلة التعليم اعبامعي كما ىو معموؿ بو يف غالبية دكؿ العاَف 
الثالث،فالوعي بأحكاـ كقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف كالتعريف بو ىو مطلب كافة الطلبة كالطالبات على 
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طيدة بالتطبيق العملي للقانوف الدكِف اإلنسآف،كأخص بالذكر ؼبدل أنبية مستول صبيع الشعب اليت ؽبا عبلقة ك
تدريس مادة القانوف الدكِف اإلنسآف بالنسبة لطلبة كليات اإلعبلـ كالصحافة،كلعل اؽبدؼ من ذلك ىو خلق الوعي 

الصحفي كاإلعبلمي كأنبية  كاؼبعرفة عند طلبة اإلعبلـ كالصحافة دباىية القانوف الدكِف اإلنسآف كمدل ارتباطو بالعمل
حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنسآف يف الصراعات الدكلية كالنزاعات اؼبختلفة،كوف الصحفيُت ىم الفئة األكثر 

 .من خبلؿ تواجدىم كتغطيتهم لؤلحداث يف ـبتلف اؼبناطق  186تعرضا للمخاطر
إف اختيار كليات اإلعبلـ كالصحافة لتدريس القانوف الدكِف اإلنسآف نابع أساسا من اؼبسؤكلية اليت تقع           

على عاتق ىذه الكليات يف تأىيل كتدريب اإلعبلميُت الذين ينهضوف بأعباء الرسالة اإلعبلمية،كسط ظركؼ معقدة 
كاؼبواجهات اؼبسلحة،األمر الذم يؤدم إُف سقوط العديد كضغوط قاسية يف اؼبناطق الساخنة اليت تشهد اغبركب 

 .منهم سنوىم يؤدكف كاجبهم اإلعبلمي اؼبقدس يف نقل األحداث بالكلمة كالصورة
إذف من ىنا تكمن أنبية دمج القانوف الدكِف اإلنسآف يف كليات الصحافة كاإلعبلـ على غرار كليات القانوف          

زيز احًتاـ اؼببادئ العاؼبية اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف،كعلى كجو اػبصوص طلبة من أحل اإلسهاـ يف نشر كتع
الصحافة كاإلعبلـ ليكونوا على علم بالقوانُت كاألنظمة اليت توفر ؽبم اغبماية عند تغطية األحداث يف ظل اغبركب 

 .كالنزاعات اؼبسلحة
دكِف اإلنسآف،يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف من مراحل نشر القانوف اؿ 187كلكوف التدريس مرحلة مهمة     

الدكِف اإلنسآف ضمن مناىج مدراس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية،مث تعميق تلك اؼببادئ يف اؼبراحل اعبامعية كيف 
مت إعداد الدراسات العليا اؼبتقدمة كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة فرعية تابعة ؼبقياس القانوف الدكِف العاـ،على أف م

اػبطط الدراسية بالتعاكف مع اؼبدارس كاعبامعات من جهة، كبُت ـبتلف اؼبؤسسات مهما كاف نوعها سواء حكومية 
أك غَت حكومية العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف ،كذلك بغية ترسيخ تلك اؼببادئ حىت يسهل نشرىا 

 .من التدريس كاؼبواضيع اليت هبب أف تشملها اػبطط الدراسية كتعزيزىا كقبل ذلك وبدد خطة الفئات اؼبستهدفة

إنشاء لجنة أو خلية تتضمن قاعدة بيانات وطنية متعلقة بالقانون الدولي اإلنساني على صعيد كل -2     
 :.دولة

 .وشعبة الحماية /شعبة المواءمة والنشر :كينبغي أف تنقسم إُف شعبتُت نبا         
                                                           

186
 :ٔذٚح حٛي رذس٠ظ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ فٟ و١ٍبد اٌظحبفخ ثبٌدبِؼبد األسد١ٔخ،شجبة اٌذعزٛس - 

Ad-Dustour Newspaper 2014. 
187

 .،اٌّشخغ اٌغبثك اٌزوشِشىالخ اٌّؤصضاخ اٌؼاٍِح فٟ ٔشش ٚذؼز٠ز اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اإلٔضأٟ ٚذط٠ٛش أدائٙاأٔظش ِحّذ اٌطشاٚٔخ، - 
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هتتم ىذه الشعبة بنشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف لكافة شرائح اجملتمع : فبالنسبة لشعبة المواءمة والنشر     -
اؼبختلفة كفقا ؼبا جاء يف اتفاقيات جنيف األربعة كتظم ىذه القاعدة مستشارين كمتخصصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف 

 :ارين كاؼبتخصصُت فيما يلياإلنسآف، كتتجلى مهاـ ككاجبات ىؤالء اؼبستش
 .التنسيق مع اعبهات ذات الصلة لنشر ثقافة القانوف الدكِف اإلنسآف -أ    
 .ربديد برامج دكرية تلفزيونية كإذاعية كطنية ككالئية متخصصة لنشر ثقافة كمبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف -ب   
 .يف الصحف اليومية استكتاب متخصصوف يف القانوف الدكِف اإلنسآف كنشرىا -ج 
 .السعي إلصدار دكرية فصلية تثقيفية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف بالتعاكف مع اعبهات ذات الصلة-د  
 .السعي ؼبواءمة القانوف اعبنائي اعبزائرم مع القانوف الدكِف اإلنسآف -ه
 .التنبيو إُف آليات التنفيذ اؼبنصوص عليها يف االتفاقيات الدكلية -ل
التشريع الوطٍت مع االتفاقيات اليت تنظم إليها اعبزائر بتقدٔف مقًتحات الستصدار قوانُت جديدة أك تفعيل  مواءمة-م

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

ا االتفاقيات الدكلية يف حايت عمل الدراسات البلزمة لتحديد اإلجراءات كاالحتياطات البلزمة اليت تنص عليو-أ  
اؼبدنُت النساء كاألطفاؿ –اغبركب كالنزاعات الدكلية اؼبسلحة كالنزاعات الداخلية خاصة اؼبتصلة بالفئات احملمية 

 .كاألسرل كاعبرحى كاجملموعات الطبية كاجملموعات األخرل اؼبنصوص على ضبايتها
 .ؼبدنية كاؼبمتلكات الثقافية كالتعامل مع اآلليات القانونية ربديد األطر القانونية الدكلية غبماية األعياف ا-ب
 .مل دراسات فيما يتصل بتحديد كتقييد استخداـ األسلحة يف النزاعات كمواقف القانوف الدكِف منهاع-ج
 .ككرش العمل االتصاؿ باعبهات اؼبعنية باغبماية كإقامة الندكات كاللقاءات    -د
 .ثقافة اغبماية كالتعريف بالفئات احملميةلتنظيم لورش عمل لنشر ا-ه
 .عمل دراسات لتحديد اؼبعايَت القانونية الدكلية غبماية البلجئُت كالنازحُت كفقان لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف-و
 .راسة النصوص القانونية كالتشريعات الوطنية اػباصة حبماية حقوؽ اؼبعاقُت أثناء كبعد النزاعات اؼبسلحة د-ل
  .أك عدمو زائراًف انضماـبتوصيات  إُف الدكلية ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنسآف كالوصوؿ االتفاقياتدراسة -م
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 :الخاتمة

يبكن القوؿ أف القانوف الدكِف اإلنسآف على خبلؼ بعض فركع  كيف األخَت كعلى ضوء ما سبق ذكره،         
، 1864القانوف الدكِف ىو قانوف سريع التطور فقد مر برحلة طويلة من الزمن بدأت مع اتفاقية جنيف األكُف عاـ 

كاعد بشاف ربسُت حالة اعبرحى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف، مركرا بالعديد من االتفاقيات اليت صاغت ؽ
غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة ،كاغبد من أساليب ككسائل القتاؿ،كبالتاِف اغبد من أثار اغبرب على األشخاص 

كىو ال يزاؿ إُف غاية . 1998كاألعياف،ككصوال إُف تأسيس احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة كفقا التفاقية ركما لعاـ 
لة لو دبوجب اؼبستجدات كالرىانات اليت باتت تبلحقو خاصة يف ظل بركز يومنا ىذا يتأثر بالتطورات السريعة كاغباص
كباعتبار مهمة نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ىي أحد .    القوة كأحد معاير ربديد العبلقات الدكلية 

 :  اآلليات الوقائية ،فبل بد من تفعيل ىذه اآلليات،كبذلك سوؼ نقًتح توصيات التالية

 
 :وصيات والمقترحاتالت

 .كنشره كتعليمو على نطاؽ الواسع  الوعي بالقانوف الدكِف اإلنسآف بُت فئات اجملتمع اؼبختلفة،اؼبسانبة يف تنمية -1 
دراسة القوانُت الوطنية ذات العبلقة بالقانوف الدكِف اإلنسآف كتقدٔف االقًتاحات كاغبلوؿ اليت من شأهنا تطوير  -2 

يضمن مواكبتها للتطورات كاؼبستجدات السريعة كاغباصلة اليت يشهدىا القانوف الدكِف اإلنسآف يف  ىذه التشريعات دبا
 .ظل التطورات الراىنة

كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنسآف كعلى أكسع نطاؽ -3 
األمر الذم يتوجب معو إنشاء كحدات متخصصة باإلعبلـ  فاىيم،كدبا يعزز الثقافة كالوعي بتلك اؼببادئ كاَف فبكن،

حىت يبكن من خبلؿ اؼبؤشرات تطوير األداء اؼبؤسسي  كالنشر ضمن معايَت كضوابط تقـو على مؤشرات أداء كاضحة،
 .لعمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف 

ف الدكِف اإلنسآف كتعميمو كالعمل على تنمية الوعي القانوٓف بأحكامو إقرار اػبطط كالربامج الكفيلة بنشر القانو-4 
 .بُت ـبتلف شرائح اجملتمع كأجهزة الدكلة 

البد للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف كاليت تسعى لنشر مبادئو سواء كانت دكلية -5 
يبا بينها األمر الذم هبنب االزدكاجية يف العمل،كىدر ،حكومية من أف تعمل كفق النهج التشاركي كالتنسيق ؼ
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الطاقات كاؼبوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة،على أف يشمل التنسيق هبذا اػبصوص 
 .اؼبؤسسات العاملة يف اؼبيداف 

كمفاىيم القانوف  لكوف التدريس مرحلة مهمة من مراحل نشر القانوف الدكِف اإلنسآف،يتوجب إدماج مبادئ-6 
الدكِف اإلنسآف ضمن مناىج مدراس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية،مث تعميق تلك اؼببادئ يف اؼبراحل اعبامعية كيف 

الدراسات العليا اؼبتقدمة كمنهاج مستقل كليس ضمن مادة فرعية تابعة ؼبقياس القانوف الدكِف العاـ،على أف يتم إعداد 
ف مع اؼبدارس كاعبامعات من جهة، كبُت ـبتلف اؼبؤسسات مهما كاف نوعها سواء حكومية اػبطط الدراسية بالتعاك

أك غَت حكومية العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف ،كذلك بغية ترسيخ تلك اؼببادئ حىت يسهل نشرىا 
 .أف تشملها اػبطط الدراسيةكتعزيزىا كقبل ذلك وبدد خطة الفئات اؼبستهدفة من التدريس كاؼبواضيع اليت هبب 

يتوجب أف ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة لنشر القانوف الدكِف اإلنسآف لنشره،كوف ذلك يندرج بالدرجة -7 
 .األكُف يف إطار مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع

سآف كربديد مدل توافقها مع القانوف الدكِف مراجعة التشريعات النافذة ذات العبلقة بالقانوف الدكِف اإلف-8 
 .اإلنسآف،كتقدٔف اؼبقًتحات اؽبادفة إُف تطوير ىذه التشريعات

العمل على إهباد نوع من التوازف ما بُت التشريع الدكِف كالتشريع الوطٍت ، كذلك من خبلؿ اهباد نوع من -9 
اؼبراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن اهباد االنسجاـ ما بُت النص الوارد يف 

،دبا يضمن عدـ كجود فجوة تشريعية ما بُت التطبيق العملي كالنص االتفاقيات الدكلية كالنص الوارد يف القوانُت الوطنية
 . النظرم
ربديد اآلليات كاإلجراءات الكفيلة بنشر كتعزيز كتنفيذ مضامُت القانوف الدكِف اإلنسآف ككضع أحكامو موضع - 1

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

يف ؾباؿ تطبيق كنشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف،كوف اعبمعيات الوطنية للهبلؿ كالصليب األضبر ال 
تتقاضى من ميزانية بعض الدكؿ أم شيء يذكر،اك زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبقررات كركاتب 

 .لذم يشكل عائق أماـ ىذه اؼبؤسسات للقياـ بدكرىا على أحسن كجو اؼبوظفُت،األمر ا
دراسة كعقد الندكات كسائر األنشطة اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف اإلنسآف داخل الدكلة كاؼبشاركة يف الندكات -12

 .كاؼبؤسبرات كاألنشطة الدكلية باػبارج
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حدل تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كطنية على صعيد كل دكلة على -13
الدكِف اإلنسآف كاػبرباء كاالستشاريُت كإنشاء مراكز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف،على أف يكوف 
كيا اؼبركز مركز كطٍت ،يشارؾ فيو ـبتلف شرائح النابغة يف ؾباؿ اؼبؤسسات اغبكومية الرظبية أك غَت الرظبية ،كيعقد سن

على األقل مؤسبر سنوم يتم من خبللو استعراض اؼبشكبلت اليت تعآف منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف 
 .اإلنسآف ككضع تصورات لكيفية ذباكز تلك اؼبشكبلت كاؼبعوقات يف حاؿ كجودىا

تعلقة بالقانوف الدكِف اإلنسآف كتقدٔف اؼبشاركة يف دراسة كمراجعة مشركعات االتفاقيات الدكلية كالربكتوكوالت اَف-14
 .اؼبقًتحات كالتوصيات اؼبناسبة بشأهنا للجهات اؼبختلفة

لرفع من دكر كأداء كتطوير اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ تطبيق كنشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف يتوجب على -15
منظمات اإلغاثة الدكلية -كلية للصليب األضبراللجنة الد–اعبهات اؼباكبة كاعبهات الدكلية مثل األمم اؼبتحدة 

اإلنسانية،اهباد برامج تدريبية ؼبساعدة اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف كنشره كتعزيزه كعلى 
تطوير أدائها يف ىذا اػبصوص،كتنفيذ بعض األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه سواء من خبلؿ الدعم اؼباِف أكمن 

 .الؿ تبادؿ اػبربات كالتجاربخ
العمل على تنمية التعاكف كتبادؿ اػبربات مع اؼبنظمات الوطنية كاإلقليمية كالدكلية العاملة يف ؾباؿ القانوف -16

 .الدكِف اإلنسآف كمساعدة اعبهات اغبكومية ذات العبلقة
العضوية على اعبهات اغبكومية،بل ال بد عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف،ال هبوز اقتصار -17

من إشراؾ منظمات اجملتمع اؼبدٓف كاػبرباء كبصفتهم الشخصية،ؼبا يف ذؼبك من أثر إهبايب،كوف منظمات اجملتمع 
 .اؼبدٓف تتمتع بشكل كبَت من اؼبركنة يف العمل أكثر من اعبهات اغبكومية

 .نشر كتعزيز مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف  التنسيق بُت اعبهد اغبكومي كاعبهد الدكِف يف ؾباؿ-18
يوصى بإهباد آليات تعاكف كتنسيق مع ـبتلف كسائل اإلعبلـ من أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر مبادئ -19

القانوف الدكِف اإلنسآف من أجل زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثبل يف كسائل اإلعبلـ اؼبرئية من أجل التعريف القانوف 
ِف اإلنسآف،كنشر الثقافة كالوعي القانوٓف هبذا اجملاؿ اغبساس ،ككذا مساحة معينة يف كسائل اإلعبلـ اؼبقركءة الدك

كاؼبسموعة لنفس الغاية،على أف يتوُف بعض اػبرباء يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف إعداد اؼبادة اإلخبارية،نظرا للدكر 
 .تلعبو خصوصا يف ظل ثورة االتصاالت كاؼبعلوماتية اغبيوم كاؽباـ الذم أصبحت كسائل اإلعبلـ 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية/:

 االتفاقيات الدولية : أوال

 .1864اتفاقية جنيف االكُف لعاـ  -1   

 .بشأف حظر استعماؿ بعض القذائف يف كقت اغبرب 1868إعبلف بطرسربغ لعاـ   - 2 
 1907بقوانُت كأعراؼ اغبرب الربية لعاـ الئحة الاىام اؼبتعلقة  - -3 
 . 1949اتفاقية جنيف األربع لعاـ  -4 
 .1977اتفاقية جنيف لعاـ  -5 
كاؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غَت  1977كالربكتوكوؿ اإلضايف الثآف التفاقيات جنيف لعاـ  -6 

 .الدكلية
 .1998النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية لعاـ  -7 

 الكتب : ثانيا
تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،جوانب الوحدة ؿبمد نور فرحات، -01

 .2000دراسات يف القانوف الدكِف اإلنسآف بدكف دار النشر،القاىرة،والتميز،
نون دراسات في القاك د،مفيد شهاب ،تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعتو، ؿبمد عزيز شكرم، -02

 .2000دار اؼبستقبل العريب،القاىرة ،الطبعة األكُف ،الدولي اإلنساني،
،اؽبيئة الفلسطينية اؼبستقلة غبقوؽ اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانِف القانون الدونزار أيوب، -03

 .2003اؼبواطن،سلسلة دراسات قانونية،راـ اهلل،
 .2003دار النهضة العربية،القاىرة ،الطبعة الثانية،الجنائي ،نظري الخطأ في القانون العطار أضبد صبحي ، -04
 .2004دار النهضة العربية،القاىرة،الدولية، المحكمة الجنائيةحسن  سعيد عبد اللطيف، -05
 .2004دار النهضة العريب،القاىرة، الوسيط في القانون الدولي العام،أبو الوفا أضبد، -06
 ،2005،طبعة اإلنساني،مبدأ اإلنسانيةالقانون الدولي ؿبمد فهاد الشبللدة، -07
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 .2005مؤسسة اغبق،طبعة دليل تدريبي حول القانون الدولي اإلنساني،ناصر الريس، -08
تدريس قانون النزاعات المسلحة وتدريبها على تطبيقو وتنظيمو على أساسو ،القانون سَتج بورجوا، -09

 .2006،القاىرة،اللجنة الدكلية للصليب ،الدولي اإلنساني
 .02،2008رقمالمبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني،القانوف الدكِف اإلنسآف،سلسلة  -10
 :الرسائل الجامعية: ثالثا

رسالة اؼباجستَت يف اغبقوؽ،قسم القانوف آليات تطبيق القانون اإلنساني الدولي ،غنيم القناص اؼبطَتم، -
 .2010-009العاـ،كلية اغبقوؽ،جامعة الشرؽ األكسط،

 :والدراسات والملتقياتالمقاالت : رابعا
 .آليات احترام أحكام القانون الدولي اإلنساني، جريدة عمانوبي بن ناصر اػبصييب، -01
اجمللة الدكلية للصليب ،أثر الثقافة واألخالق والدين في القانون الدولي ،اإلنساني،د،احساف ىندم -02

 .1994-09-14األضبر،
مدخل في "كرقة عمل مدرجة يف كتاب،تطوره ومبادئو،القانون الدولي اإلنساني جاف س بكيتيو، -03

 .1999ؿبمود شريف البسيوٓف،طبعة.ربرير ،االقانون اإلنساني الدولي على استخدام األسلحة،
الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة في إطار أحكام القانون الدولي بن صغَت عبد اؼبومن، -04

الحصار على غزة : فعاليات اؼبلتقى الوطٍت الثالث حوؿكرقة حبثية مدرجة ضمن اؼبشاركة يف المعاصر،
،بكلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية جبامعة 2011نوفمرب  28-27:،يومي  والقانون الدولي اإلنساني

 .حسيبة بن بوعلي شلف
اؼبؤسبر العلمي السنوم لكلية القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية،اغبميدم  أضبد، -05

 .2005اغبقوؽ،جامعة البَتكت العربية،القانوف الدكِف اإلنسآف ،افاؽ كربديات ،منشورا اغبليب،بَتكت،
برنامج إعرؼ حقك لشباب مصر بالتعاكف ثقافة الوعي بالقانون،:دعوة للحوار حولخالد القاضي، -06

 .2008بُت اجمللس القومي للشباب كاؼبركز اؼبصرم لتنمية الوعي بالقانوف،
مشكالت المؤسسات العاملة في نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني وتطوير كنة،ؿبمد الطرا -07

 .2014شبكة مساكاة للًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنية ،أدائها،



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  161 

 .منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبراإلسالم والقانون الدولي اإلنساني ،،عامر الزماِف، -08
ضوابط تحكم خوض الحرب،مدخل للقانون الدولي اإلنساني تسغفلند،فريتس كالسهوفن كإليزابيث  -09

 .منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبر،
اؼبكتب ،المنظمات غير الحكومية ودورىا  في عولمة النشاط الخيري والتطوعي،  كماؿ منصورم -10

 .كاإلنسانيةالدكِف للجمعيات اػبَتية 
: سآف يف كليات الصحافة باعبامعات األردنية،شباب الدستور ندكة حوؿ تدريس القانوف الدكِف اإلف   -11

  - Ad-Dustour Newspaper 2014. 

 المراجع باللغة الفرنسية والمواقع اإللكترونية 

Dictionnaire " le Robert " 1, p. 436/ 

Ad-Dustour Newspaper 2014 
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جهود املىظمات الدولية والاقليمية  في وشر 

وتعزيز القاهون الدولي الاوساوي 
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الشراكة بين منظمات المجتمع  دور جامعة الدول العربية في تحقيق

 المدني والمؤسسات الحكومية لتعزيز القانون الدولي اإلنساني

 يحي فارس بالمدية. جامعة د/ جهاد الغرام .  د

 

 

 :الملخص

يف إطار االىتماـ العريب كاإلقليمي كالدكِف غبقوؽ اإلنساف، تأيت ىذه الورقة ؼبناقشة  دكر جامعة الدكؿ 
الشراكة بُت منظمات اجملتمع اؼبدٓف كاؼبؤسسات اغبكومية لنشر كتعزيز حقوؽ اإلنساف الدكِف، العربية يف ربقيق 

انطبلقا من ربقيق جامعة الدكؿ العربية ؼببدأ اؼبسؤكلية اؼبشًتكة كالذم يقـو على مفهـو اؼبشاركة الذم يستند على 
كإعداد .يات،التزامان باؼبعايَت الدكلية غبقوؽ اإلنساففكرة تعزيز كترقية صبيع معايَت جامعة الدكؿ العربية، من ىيئات كآؿ

ربالف بُت منظمات اجملتمع اؼبدٓف كاؼبؤسسات اغبكومية لتحقيق مطالب العدالة االجتماعية كاغبريات األساسية اليت 
فيما ىبص فرضتها الثورات العربية على اغبكومات العربية،كالذم فرض ربديث آليات جامعة الدكؿ العربية لتغيَت فعاؿ 

منهج عبلقاهتا كتعامبلهتا مع منظمات اجملتمع اؼبدٓف اؼبستقلة،احمللية كاإلقليمية كالدكلية،كحىت تضع آليات كمعايَت 
كاضحة سباـ الوضوح تستند إُف القانوف الدكِف اإلنسآف من أجل ضماف العبلقة الدائمة بُت اؼبؤسسات اغبكومية 

. نظاـ إقليمي فعاؿ غبماية حقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة العربيةكمنظمات اجملتمع اؼبدٓف لدعم كتطوير 

ستحاكؿ ىذه الورقة النظر يف كاقع اعبهود اؼبقدمة من جامعة الدكؿ العربية بالتنسيق مع منظمات اجملتمع اؼبدٓف 
ستقبلية ، كذلك هبدؼ كضع قراءة ـاإلنسآفكاؼبؤسسات اغبكومية لدعم الًتبية على مبادئ كقواعد القانوف الدكِف 

لدكر جامعة الدكؿ العربية ككظيفتها يف اؼبتابعة لتحقيق ىذه الشراكة اؼبعنية بإنفاذ حقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب، 
 .القوميةكة كالتنسيق مع اعبهات القطرية ككالدكر اؼبطلوب من منظمات اجملتمع اؼبدٓف لتعزيز مبادئ  الشرا
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 :مقدمة

عندما كانت معظم الدكؿ العربية ترزح ربت االستعمار، كاتسعت  1945يف العاـ لقد أنشئت جامعة الدكؿ العربية 
عضويتها من سبع دكؿ عربية، ىي صبلة الدكؿ العربية اؼبستقلة يف أكساط األربعينيات لتشمل اليـو اثنتُت كعشرين 

اهنا أنشئت استجابة للرأم ، كقد نصر ميثاؽ اعبامعة على دكلة عربية ىي ؾبموع األعضاء يف النظاـ اإلقليمي العريب
العاـ العريب يف صبيع األقطار العربية، حيث عرب الرأم العاـ العريب يف الفًتة السابقة عن ضركرة إنشاء ارباد إقليمي 
عريب يف اؼبؤسبرات كالندكات كاغبركات كاألحزاب، كيف التحركات اغبكومية كاؽبيئات الوطنية، كىذا يربز أف للجهود 

 .نية دكرا مهما يف إنشاء جامعة الدكؿ العربيةاألىلية ك الوط

إال أف كاقع كعمل جامعة الدكؿ العربية َف وبقق مطالب الشعوب العربية يف ضباية اغبقوؽ كاغبريات، كَف يفسح اجملاؿ 
ؼبنظمات اجملتمع اؼبدٓف خاصة اؼبدافعة عن حقوؽ اإلنساف يف مشاركة  فعلية لنشاطات اعبامعة، كالتنسيق من اجل 

، كعليو ستج كاقع كباكؿ من خبلؿ ىذا البحث شرح سيد اعبهود األىلية اليت كانت األساس يف إنشاء اعبامعة اليـو
إلقاء الضوء على ، كاإلنسافعبلقة جامعة الدكؿ العربية باؼبؤسسات اغبكومية كمنظمات اجملتمع اؼبدٓف اؼبعنية حبقوؽ 

كاإلجابة على التساؤؿ ، ـ اليت تقدمها جامعة الدكؿ العربية ؽبانقاط العمل اؼبشًتكة بُت ىذه اؼبؤسسات كأكجو الدع
يف  بُت منظمات اجملتمع اؼبدٓف العريب كىيئات جامعة الدكؿ العربية لتنسيق كالتعاكف اؼبستقبليا آلياتالرئيس حوؿ 

. ؟ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف كاغبريات

ة للدول العربية المدني وعالقتها بالمؤسسات الحكومي المجتمع منظمات: أوال
 كاإلشكاليات اؼبدٓف اجملتمع منظمات نشوء حوؿ اؼباضيُت العقدين خبلؿ ظهرت الكثَت من الدراسات

كتزداد . للببلد كاالجتماعية االقتصادية التنمية يف اؼبنظمات ىذه تلعبو أف تستطيع الذم الدكر اؽباـ كحوؿ ،بواؼبرتبطة 
كاؼبتعلقة بتطور الدكلة ككذلك  األخَتةنتيجة تلك النزاعات اليت ارتسمت يف الفًتة " اجملتمع اؼبدٓف " أنبية مفهـو 

العبلقات الناشئة بينها كبُت اجملتمع، حيث ذبرم بلورة العبلقات الضركرية بُت اجملتمع اؼبدٓف كاجملتمع السياسي، كتبذؿ 
صرفا،  أكاديبياَف يظل " اجملتمع اؼبدٓف" قاش الدائر حوؿ كنظران ألف الن. لك العبلقاتجهود فكرية لتأصيل نظرم لت

يصبح شعارا تعبويا " اجملتمع اؼبدٓف"إذف، أف مصطلح  بل ازبذ طبيعة السياسة العملية اؼبلموسة، فإنو يبكن القوؿ،
ربويبلت عميقة يف ـبتلف مستويات التشكيل االجتماعي يف  إجراء إُفؼبختلف القول كالفئات االجتماعية الساعية 

  . 188العديد من البلداف

                                                           
   

 .    ،  ، اٌّدٍذ  ِدٍخ اٌذٌٟٚ ٌمٛا١ٔٓ إٌّظّبد، اٌؼذد : وش٠ُ اٌج١بس، لٛا١ٔٓ إٌّظّبد غ١ش اٌحى١ِٛخ فٟ دٚي ػشث١خ ِخزبسح، اٌؼشاق 
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اغبكومية،  غَت كاؼبنظمات اؼبدنية، كاعبمعيات كاالربادات اػبَتية، اؼبؤسسات من تتكوف اؼبدٓف اجملتمع إف منظمات
 كالنوادم الطبية، اعبمعيات اػبَتية– االجتماعية كاغبركات اؼبهنية، كاؼبنظمات اؼبهنية، كالنقابات التطوعية، كاعبماعات

 القطاع" دبجموعها تشكل كاليت– اإلنساف كحقوؽ اؼبرأة حقوؽ كصباعات البيئة، على احملافظة كصباعات الرياضية،
 من كاسعة ؾبموعة على اؼبدٓف كمنظمات اجملتمع مؤسسات عملت.كالسوؽ اغبكومة عن بعيدا اغبديثة، للحياة "الثالث
 غَت خاصة، كمؤسسات منظمات كوهنا يف ميزة صبيعا تشًتؾ لكنها كثَتة، ـبتلفة أشكاؿ يف كتظهر كاألمور، ياالقضا
 19 نصت على ذلك اؼبادةكما .طوعي دعمها بشكل إليها أك االنضماـ يف أحرار األفراد كأف ذاهتا، كربكم رحبية،

 كإبداء التعبَت حرية يف اغبق فرد لكل"أنو على (العاؼبي اإلعبلف) 1948 لعاـ اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من
 العاؼبي لئلعبلف يكن َف أنَّو من كبالرغم، "السلمي االجتماع كالتجمع" يف األفراد حق فتحمي 20 اؼبادة كأما ،"الرأم
 قوة  اكتسب أنَّو إال ، 1948 عاـ يف اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية يف باإلصباع إقراره اإللزاـ لدل أثر أك صفة

 الدكلية االتفاقيات  يف بإدخاؽبا كذلك ملزمة قانونية كضعية النصوص من العديد اكتسب ذلك، إُف باإلضافة.معيارية
 حقوؽ غبماية األكركبية كاالتفاقية، "كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ حوؿ الدكلية االتفاقية" فيها دبا األطراؼ، متعددة
 حقوؽ حوؿ األمَتكي كاإلعبلف ،كالشعوب اإلنساف حقوؽ حوؿ األفريقياؼبيثاؽ ك ،األساسية كاغبريات اإلنساف
اغبقوؽ  حوؿ الدكلية االتفاقية" على النقاش زكيًتؾ، 189اإلنساف حقوؽ حوؿ األمَتكية ككاجباتو كاالتفاقية اإلنساف

 ،"األكركبية اإلنساف،كاالتفاقية حبقوؽ صلة ككثاقة كاتساعا إلزامان  األكثر االتفاقية باعتبارىا ،"كالسياسية اؼبدنية
  .تشريع متطور أفضل على تنطوم اتفاقية باعتبارىا

 بلدان  149 إُف ملزمة بالنسبة مباشرة التزامات كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ حوؿ الدكلية توجد االتفاقية اؼبثاؿ سبيل على
 التواِف، كحبسب على كاالجتماع كالتجمع السلمي التعبَت حقوؽ تضمن 22 ك 21 ك 19 اؿ فموادىا .عليها موقعان 

 اؼبوقعة الدكؿ على تشًتط بل فحسب، األفراد هبا يتمتع اغبقوؽ اليت ضمنيان  تكفل ال االتفاقية ىذه فاف شركطها،
 غبقوؽ األكركبية احملكمة قرارات أكضحت اغبريات، كقد ىذه ضباية تضمن إجراءات أخرل، أم أك قوانُت، تبٍت

 منظمة أم تنشأ إف ما قكأفّ  رظبية، مدنية منظمة بإنشاء الدكِف وبميو القانوف حقان  ىناؾ أف ،مؤخرا اؼبتخذة اإلنساف،
.  190الدكلة قبل من قيود أك ؿتدخ أم من األكركبية لبلتفاقية الكاملة متمتعة باغبماية تصبح

  كاالختبلؼ، الفركؽ من الكثَتىناؾ كعبلقاهتا باجملتمع اؼبدٓف  العربية الدكؿ كوماتبح أما فيما يتعلق
 اغبكومية غَت باؼبنظمات اؼبتعلقة القوانُت أف النقاط ىذه أىم كمن .التنويو تستحق اليت الرئيسية النقاط من العديدك

 يف اغبكومة تستطيع اليت ربدد الظركؼ اليت األقساـ خصوصا الوضوح، كغَت الغموض من األحياف أغلب يف تعآف
 تنمية يف كشريكة اغبكومية غَت اؼبنظمات ألنبية اغبديث الفهم تعكس اغبكومية، كال غَت اؼبنظمة حظر أك حل ظلها

 غَت اؼبنظمات قطاع تنظيم من بدال يف السيطرة اغبكومة رغبة تعكس اغبكومية غَت اؼبنظمات قوانُت فإف ،اجملتمع
                                                           

. 22-20صبعة العمل العراقية، ص ص –معهد اجملتمع اؼبنفتح : منظمات اجملتمع اؼبدٓف، العراؽ اؼبؤثرة يفدليل القوانُت   189
 .اؼبرجع نفسو  190
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تعمل  اليت اغبكومية غَت اؼبنظمات من كاؽبائل الكبَت كجود العدد ىو اجملاؿ ىذا بالذكر يف اعبدير كمن. اغبكومية
  .العربية الدكؿ يف أغلب حاليا

إف ما يبيز الدكلة يف العاَف العريب بعد االستقبلؿ ىو طغياهنا الكلي على ؾبموع اجملتمع اؼبدٓف بواسطة أنظمة 
تارىبية بفضل النضاؿ حكم شديد اؼبركزية أك حزب سياسي ذم طبيعة مشولية، كلكنو اكتسب شرعيتو السياسية كاؿ

يو أك توفيق أيديولوجياعن طريق االنقبلبات العسكرية، كىيمنت عليو " الشرعية الثورية " ضد االستعمار أك بفضل 
لبعض  ؿبدكدةكبفعل ضغوط اجتماعية داخلية كضغوطات خارجية جرت ؿباكالت . مشولية اقصائية أيديولوجيا

اصطدمت بعقبات بنيوية حقيقية، لعل أنبها " التحوؿ الديبقراطي " غَت أف عملية . الديبقراطية اإلصبلحات
االخًتاؽ اإلمربياِف لبلقتصاد كاجملتمع، كعبلقات التبعية للنظاـ السياسي إزاء اؼبراكز الرأظبالية الغربية اليت كفرت لو 

رس يف الوقت عينو تسلط الطبقة الربجوازية موارد مالية عن طريق القركض كالتسهيبلت االئتمانية للديوف، كاليت تك
أف عملية االنتقاؿ كبو ؼالديبقراطية ،  اإلصبلحاتاغباكمة اؼبهيمنة، اليت قبدىا غَت مستعدة لتقدٔف تنازالت ؼبصلحة 

إُف ضعف اجملتمع  أدل ، ماالتعددية اليت جرت يف بعض البلداف العربية سبت ربت قيادة جهاز الدكلة البَتكقراطية
. 191دٓف، كانسحاب تكويناتو كقواه اغبية من اجملاؿ السياسياَف

اليت  الدكؿ يف كحىت ليربالية قوانُت يسودىا اليت الدكؿ يف اغبكومية غَت للمنظمات اؼبذىل االنتشار إف
من  غَتىا عن زبتلف اؼبنطقة العربية كال .ماحملل "الثالث القطاع" كنفوذ لقوة اختبار ىو جدا، متشددة قوانُت يسودىا
كمن ىنا تعيش فكرة التعددية مرحلة ذبديد يف  .األخَتة اآلكنة يف رئيسية بتغيَتات مرت اليت العاَف يف األخرل اؼبناطق

ذلك يف أف تزيل احتكارىا الذم بقي مفركضا خبلؿ الفًتة الطويلة السابقة على لتلبية  فبا يضطرىاصبيع أشكاؽبا، 
باؼبثل تكاثرت اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت هتتم بالشؤكف ذاهتا الوطنية كالدكلية اليت كانت من  ك. ؾباالت ـبتلفة

مثبل من أىم اؽبيئات اليت ربظى بالشرعية  اإلنسافكأصبحت منظمات حقوؽ . اختصاص الدكؿ حىت كقت قريب
التنمية كدعم الشعوب أك كما أصبحت منظمات اؼبشاركة يف . العاؼبية للتصدم للحكومات اؼبستبدة كالقمعية

اعبماعات الفقَتة أك اليت تتعرض لكوارث طبيعية أك هتديدات خطَتة أكثر نشاطا من اؼبنظمات الرظبية على صعيد 
كيف مواجهة سياسات العوؼبة اعبديدة اليت تطورىا ؾبموعة الدكؿ الصناعية الرئيسية، مبت كال تزاؿ تنمو . العاَف

كات ضغط متزايد على الدكؿ الصناعية يف ميداف ضماف اغبقوؽ االجتماعية أك توجيو منظمات أىلية عاؼبية سبثل أد
 . 192السياسات الدكلية كجهة إنسانية

                                                           
   

التنمية  إسًتاتيجيةيف  أكسطيةمؤسبر التنظيمات غَت اغبكومية العربية كالشرؽ : مقدمة نظرية، القاىرة..علي الصاكم، اؼبنظمات غَت اغبكومية كالتحوؿ الديبقراطي  
. 5-3، ص ص 1993الوطنية، افريل 

اجملتمع  منتدل: اجملتمع اؼبدٓف كاؼبؤسسات اغبكومية لدعم برامج الطفولة، القاىرةعبده الزغَت، دكر جامعة الدكؿ العربية يف ربقيق الشراكة بُت منظمات  ؿبمد 192
 .96-94، ص ص 2005نوفمرب  29-27العريب الثآف للطفولة  اؼبدٓف
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شهدت منظمات اجملتمع اؼبدٓف يف الدكؿ العربية نشاطا كاسعا يف العقود األخَتة، حيث رباكؿ تلك اؼبؤسسات لقد 
عات العربية كبسياسات اغبكومات ذات التأثَت على القطاعات تعبئة الرأم العاـ حوؿ قضايا هنمة تتعلق باجملتم

الشعبية بشكل أك بأخر، كما تزخر اؼبنطقة باختبلفات تبدك متعددة ، ليس من حيث كجود أك حضور اجملتمع اؼبدٓف 
ال، فيها فحسب، كإمبا من حيث تنوع كفاعلية أدكاره كنشاطاتو كقدرتو على أف يكوف مؤثرا يف عملية التنمية إصبا

اؼبرتبط دبستول الفضاء االجتماعي كالثقايف كالسياسي كاالقتصادم،كبالتاِف مساحة اغبرية اؼبتوافرة يف ىذه الدكلة أك 
تلك ىي اليت ربدد اتساع كمركنة دكر منظمات اجملتمع اؼبدٓف كعبلقتها باؼبؤسسات اغبكومية كصيغها بأشكاؿ ـبتلفة 

ذا فإف االستثمار اؼبادم كاؼبعنوم يتجو أكثر فأكثر يف الدكؿ ذات ىكك .من التنظيم يف اغلب الدكؿ العربية
كتزداد مراىنة الرأم العاـ على . الديبقراطية الناضجة من الًتكز على السلطة اؼبركزية كالدكلة كبو السلطات االجتماعية

 .ذبسيدىا ىذه السلطات يف ربقيق األىداؼ اليت َف يعد من اؼبمكن للدكلة
المدني وحقوق اإلنسان في أجهزة جامعة الدول العربية المجتمع : ثانيا

منذ ستينات العقد اؼباضي بدأ العديد من نشطاء حقوؽ اإلنساف يف النظر إُف النظم اإلقليمية ؼبعايَت حقوؽ 
 اإلنساف باعتبارىا أدكات مستقبلية لضماف اؼبزيد من االمتثاؿ كااللتزاـ من قبل الدكؿ، كقد كاف التصور اػباص بدكر

بناء على ىذا كربميها، ك النظم اإلقليمية يف ضباية حقوؽ اإلنساف يذىب اُف خطوات تعزز من حقوؽ اإلنساف
التعريف يبكن القوؿ باف منظومة حقوؽ اإلنساف تتألف من ؾبموعة من اؼبؤسسات الدائمة اليت تعمل يف ظل 

اإلنساف العاؼبية كوبميها، ككفقا ؽبذا االعتقاد إجراءات فعالة لبلمتثاؿ كالنفاذ، يف إطار قانوٓف يضمن تعزيز حقوؽ 
 األخَت، العقد أبدل عدد من نشطاء اجملتمع اؼبدٓف العريب اىتماما بااللبراط يف العمل مع جامعة الدكؿ العربية، خبلؿ

 اؼبيثاؽ ربديث مت فقد حقوؽ اإلنساف، ؾباؿ يف اعبهود تعزيز بشأف 2001 العاـ يف اعبامعة مقررات تفعيل كعقب
 عهد"ب يسمى ما ضمن2004 تونس يف القمة العربية كتبنتو اؼبتحدة، األمم مع بالتعاكف اإلنساف غبقوؽ العريب

 كقد ،2001 سبتمرب 11 أعقاب يف اؼبنطقة يف السياسي اإلصبلح اغبديث عن تزايد سياؽ يف "كاإلصبلح التحديث
العاـ  يف اإلنساف حقوؽ ؾباؿ يف عربية قانونية آلية أكؿ دبقتضاه كتأسست ، 2008يف مارس النفاذ حيز اؼبيثاؽ دخل

 الدكؿ جامعة تسعى ، كما2009ك 2008 عامي ثقافتها كنشر اإلنساف حقوؽ على للًتبية خطط ككضع ،2010
 العربية الدكؿ جامعة ميثاؽ لتعديل الدائمة العربية قرار للجنة عن فضبل العريب، الطفل حقوؽ اتفاقية لتحديث العربية

 األساسي نظامها فرضو قيد عن نتج الذم اعبمود من اعبامعة طورت كما.حقوؽ اإلنساف بتعزيز يتعلق نصا لتضمينو
 .193باألغلبية القرارات ازباذ تبٍت باذباه باإلصباع بازباذ القرارات

 194:كمنها كاجملتمع اؼبدٓف، اإلنساف حقوؽ بقضايا صلة أك كالية ذات متعددة أجهزة اعبامعة لدل كيتوافر
                                                           

بشأف  اإلنسافاجتماع خرباء اجملتمع اؼبدٓف كحقوؽ : ، القاىرةاإلنسافكبو تعزيز التعاكف مع اجملتمع اؼبدٓف ك تطوير نظاـ حقوؽ : اإلنسافاؼبنظمة العربية غبقوؽ   193
 .2-1، ص ص 2012مارس 3جامعة الدكؿ العربية،  إصبلحاؼبسانبة يف خطة 

   
 .7 -3، ص ص اؼبرجع نفسو  



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  168 

االىتماـ  تزايد من اإلفادة هبدؼ 1969 العاـ يف اللجنة تأسست :اإلنسان لحقوق الدائمة العربية اللجنة -
احملتلة،  األراضي العربية يف اإلنساف غبقوؽ اإلسرائيلي االحتبلؿ انتهاكات مواجهة يف ؾباؿ اإلنساف حبقوؽ الدكِف

 عامة، بصفة كشئوف حقوؽ اإلنساف بقضايا معنية باعتبارىا اللجنة على كأجهزهتا اعبامعة أبقت الدكر، ؽبذا كاضطرادان 
 .منها الشاملة اؼبطلوبة الطبيعة ذات اؼبهاـ طبيعة من أضيق كاليتها ألف االعتبار دكف
غبقوؽ  الدائمة العربية اللجنة أسست: اإلنسان لحقوق الدائمة العربية للجنة التابعة العرب الخبراء لجنة -

 العربية الدكؿ من اؼبختصة اغبكومية األجهزة فبثلي بُت أك من أعضائها بُت من النوعية الفرؽ من العديد اإلنساف
 يف للمسانبة اإلعداد أك الًتبية كالثقافة، ؾباالت يف العربية اػبطط كضع مثل طبيعة فنية، ذات ؿبددة دبهاـ للنهوض

 .اإلسرائيليُت اغبرب جرائم مرتكيب جهود مبلحقة
 أربعة بعد ،2008 آذار/مارس يف النفاذ حيز اإلنساف غبقوؽ العريب اؼبيثاؽ دخل :العربية اإلنسان حقوق لجنة -

 الئحة عملها كنصف لوضع العاـ قرابة اللجنة ،كاحتاجت 2004 تونس عاـ قمة يف كاتفاقية إقراره سنوات من
 عدـ كضماف أجهزة اعبامعة عن اللجنة استقبللية بتأكيد تتصل ضغوط ظل يف اػباصة سكرتاريتها كبناء الداخلية
 على اؼبيثاؽ إُف االنضماـ تزايد فبينما تفعيل دكرىا، يف صعوبات اللجنة كتواجو .اعبامعة ألمانة كاؼبالية اإلدارية تبعيتها

 سول اللجنة تتلقكَف  األكلية، تقاريرىا تقدٔف يف األطراؼ الدكؿ تباطأت فقد اؼباضية، الثبلثة األعواـ خبلؿ كبو نسيب
 .كاعبزائر األردف تقريرم

 اإلنساف، غبقوؽ الدائمة العربية اللجنة عمل دعم على اإلنساف حقوؽ إدارة تعمل :اإلنسان حقوق إدارة -
 الصلة اؼبهاـ ذات يف اؼبسانبة عن فضبلن  اإلنساف، حبقوؽ يتصل فيما للجامعة العامة األمانة إدارات بقية كالتنسيق مع

 .كالدكلية اإلقليمية تعاكهنا أطر يف للجامعة العامة األمانة هبا تضطلع اليت
 ككذا اإلدارة، بو الذم تسهم الدكر طبيعة أف غَت باعبامعة، االجتماعية الشئوف قطاع اإلنساف حقوؽ إدارة كتتبع
 اإلنساف، حبقوؽ يتعلق فيما السياسى إلعداد القرار كأداة اإلنساف غبقوؽ الدائمة العربية باللجنة اؼبنوط الدكر طبيعة

 األنبية فمن للجامعة، العامة باألمانة السياسية الشئوف إُف قطاع "اإلنساف حقوؽ إدارة" تبعية تكوف أف فيفضل
 الشئوف كقطاع االجتماعية الشئوف قطاع بُت تنسيق كاتصاؿ كسيلة اإلنساف حقوؽ إدارة اإلدارة ىذه تبقى أف دبكاف

  .العامة القانونية باألمانة الشئوف إدارة ككذا السياسية،
 بُت التعاكف جهود تعزيز هبدؼ 2004 العاـ يف اؼبدٓف اجملتمع مفوضية تأسست :مفوضية المجتمع المدني-

 ػبطاب إصبلحي األعضاء الدكؿ حكومات من العديد تبٍت مع ذلك ترافق كقد اؼبدٓف، اجملتمع اعبامعة كمؤسسات
 كثيقة)  ثانية ناحية من الصعيد اإلقليمي على اؼبدٓف اجملتمع مؤسسات حضور كتزايد ناحية، من سبتمرب 11 بعد

 (.2003 لئلصبلح اإلسكندرية
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 مع كالتنسيق ناحية، من دعم اؼبفوضية يف للجامعة العامة لؤلمانة التابعة اؼبدٓف اجملتمع إدارة تلعبو الذم الدكر كرغم
 غائبة، شبو باتت حىت كبَت كبو على تراجع قد دكر اؼبفوضية أف إال اؼبدٓف، اجملتمع شئوف يف األخرل اعبامعة أجهزة

 .دكرىا كتعزيز نفسها عن لئلعبلف 2005 ك 2004 عامي اؼبفوضية خبلؿ بذلتها عديدة جهود رغم
 النهوض على القائمة كتعدد األجهزة العربية، الدكؿ جبامعة اؼبنوطة كاؼبهاـ االىتمامات من الواسعة الشبكة ىذه مع
 انسياب نقص بسبب التنسيق يف ضعف أحيانا أخرل كيشوهبا االختصاصات ىف التداخل بعض أحيانا وبدث هبا،

 اإلنساف حقوؽ قضايا ذباه العربية الدكؿ جامعة يف األعضاء الدكؿ العربية موقف يتفاكت ذلك عن فضبل اؼبعلومات،
 .كمرجعيتها

 زيارة اؼبثاؿ سبيل بينها على من كاف اإلنساف، حبقوؽ اؼبتصلة اؼبهاـ من عدد ىف العربية الدكؿ جامعة تنخرط
 .غزة إُف اعبامعة أكفدهتا الىت اؼبستقلة اغبقائق الدكلية تقصي كبعثة بالسوداف، دارفور إلقليم العربية الدكؿ جامعة بعثة
 كإطبلؽ العنف كقف لتناكؿ جوانب اعبامعة اذباه يف ذبلى سوريا، يف العربية اؼببادرة سياؽ يف مهم تطور كقع كما
 كخاصة اؼبدٓف اجملتمع منظمات مع مث بالتعاكف .الوقائع بتغطية األجنبية اإلعبلـ لوسائل كالسماح اؼبعتقلُت سراح
 العاـ األمُت كضع كقد.األكِف تشكيلها يف سوريا إُف اعبامعة مراقيب بعثة كإيفاد تشكيل يف اإلنساف حبقوؽ اؼبعنية

 لبلورة متخصصة خرباء ندكة لعقد كبادر أكلويات مهامو، سلم يف عامة بصفة اعبامعة نظاـ إصبلح مهمة للجامعة
 دعا كالذم "اإلبراىيمي األخضر" السيد برئاسة خرباء عبنة عن تشكيل االجتماع كأسفر الشأف، ىذا يف مقًتحات
 .اعبامعة نظاـ تطوير شأف يف دبقًتحاهتم لئلسهاـ 2012 يناير هناية يف اإلنساف اؼبدٓف كحقوؽ اجملتمع منظمات

 على اإلنساف جسيمة غبقوؽ انتهاكات مواجهة ىف مباشرة بأدكار سابقة أكقات يف اعبامعة اضطلعت كما
 الدكؿ بُت التنسيق ك .الدكلية العدؿ أماـ ؿبكمة العازؿ العنصرم اإلسرائيلي اعبدار قضية ىف اؼببذكؿ اعبهد غرار

يتصل  فيما أحيانان  إهبابية عوائد لو يكوف قد كالذم اإلنساف، حبقوؽ الصلة ذات الدكلية اؼبؤسبرات كاحملافل ىف العربية
 لبعضها اغبكومات العربية تكفلها اليت اؼبتبادلة باغبماية يتعلق فيما سلبية عوائد لو يكوف كقد الفلسطينية، بالقضية
 .البعض
تحديات حركة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في جامعة الدول العربية  : ثالثا

فكر قومي، كتدخل حاد من البيئة : الوجود كىي ربمل معها تناقضات متغَتات ثبلثة إُفلقد برزت اعبامعة 
كما أف اؼبيثاؽ الذم .الدكلية، كمنطق القطرية كالسيادة الوطنية كىو ما انعكس على نشاطها خبلؿ العقود اؼباضية

ين دكؿ ذات سيادة، كتقـو على التعاكف االختيارم حكم اعبامعة أكد على أهنا جامعة دكؿ عربية، أم أهنا منظمة ب
. 195بُت الدكؿ العربية األعضاء فيها على أساس اؼبساكاة كاحًتاـ استقبلؿ الدكؿ األعضاء كسيادهتا

                                                           
. 40-29، ص ص 2007، 2، ط345عاَف اؼبعرفة، العدد : ؼبستقبل، الكويتمدخل اُف ا..ؾبدم ضباد، جامعة الدكؿ العربية  195
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كيبلحظ بذلك أف اؼبيثاؽ َف يشَت إُف جهود الشعوب العربية كمؤسساهتا األىلية، كقد استخدمت ديباجة اؼبيثاؽ 
على غرار ديباجة ميثاؽ األمم " كبن شعوب األمة العربية" الدكؿ العربية،كَف تستخدـ كال مرة كاحدة باستمرار تعبَت 

، كهبذا تأجل التواصل مع اجملتمع اؼبدٓف حىت التسعينات، حيث اىتمت 196"كبن شعوب األمم اؼبتحدة: " اؼبتحدة
سبع اؼبدٓف العريب، فكاف من نتائج ىذا االىتماـ األمانة العامة للجامعة بتحقيق بعض التواصل بينها كبُت منظمات اؼبج

تبٍت كتشجيع األمانة العامة للعديد من األنشطة األىلية، كسعت إُف إشراؾ ىيئات كشخصيات عربية مستقلة يف 
بعض نشاطاهتا، كما برز ذلك بشكل كاضح يف إطار اللجنة العربية الدائمة غبقوؽ اإلنساف كفق معايَت مت كضعها 

. منظمة غَت حكومية 18نة حواِف صفة مراقب، ك قد كصل عدد ىذه اؼبنظمات اليت ربضر اجتماع اللجللمشاركة ب
إنشاء مفوضية خاصة باجملتمع اؼبدٓف العريب، ككذلك إدارة خاصة للعمل األىلي العريب تعتٍت بتنمية العبلقات مع ك

ة كاؼبرأة كحقوؽ اإلنساف، كعملت على منظماتو، كسبقتها قبل ذلك تأسيس إدارات متخصصة هتتم بقضايا الطفوؿ
. 197إشراؾ بعض الكيانات اؼبعنية بالعمل األىلي يف ىذه اجملاالت

كاعبدير بالذكر أف ابرز اؼبشكبلت اليت تعترب من أكثر اؼبعوقات أماـ تقدـ عمل اجملتمع اؼبدٓف يف ؾباؿ حقوؽ 
جامعة للحكومات العربية أكثر فبا ىي جامعة سبثل ، تتمثل يف أف اعبامعة العربية ال تزاؿ تعترب نفسها اإلنساف

الشعوب العربية، حيث أصبح ىناؾ مبط من الثقافة السياسية العربية يعتقد باف الدكلة ىي اغبكومة، كال تشمل 
اجملتمعات األىلية كاؼبدنية كالشعوب، كمعٌت ذلك عدـ فهم دكر اعبامعة العربية ك األمانة العامة كجسر بُت األنظمة 

غبكومات كاجملتمعات األىلية كاؼبدنية، فاف العبلقة بُت اغبكومات العربية كاجملتمع اؼبدٓف يشوهبا اػببلؼ كالتنازع بدال كا
. حبقوقو بوجو خاصبوجو عاـ ك من التعاكف كالتنسيق للقياـ بالدكر اؼبنوط هبا يف اغبركة االجتماعية اؼبعنية باإلنساف

كناتو أمكننا أف نستنتج بأف جوىر عبلقة جامعة الدكؿ العربية دبنظمات اجملتمع مك إُفكإذا حللنا التعريف السابق 
يف اؼبنطقة العربية، حبسب كجهة النظر ىذه، ينطوم على ؾبموعة من  اإلنسافاؼبدٓف كدكره يف دعم ك تعزيز حقوؽ 

:  198رئيسيةالعناصر اؿ

يف بعض البلداف العربية كاليت سبنع من إنشاء التحديات القانونية ك التشريعية اغبالية، كالتحديات التنظيمية  -1
 .منظمات للمجتمع اؼبدٓف ك منظمات حقوؽ اإلنساف

 عدـ تعاكف اؼبؤسسات الرظبية مع اجملتمع اؼبدٓف يف اؼبنطقة العربية -2

                                                           
   

 www.essahafa.info.tnط، إعادة ىيكلة اعبامعة العربية أمر ضركرم لكي ال تبقى جامعة للدكؿ فقالطيب البكوش،  
. 362-361ؾبدم ضباد، اؼبرجع نفسو، ص ص   197
 -يف اؼبنطقة العربية اإلنسافحركة حقوؽ " حوؿ اإلقليمي، نتائج كتوصيات اؼبلتقى اإلنساف، اللجنة  الوطنية غبقوؽ  اإلنسافمركز اؼبعلومات ك التأىيل غبقوؽ   198

. 5-3،  ص ص 2013فرباير  24-23: ، الدكحة"ربديات الواقع كأفاؽ اؼبستقبل

http://www.essahafa.info.tn/
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عدـ تعاكف اؼبؤسسات الرظبية مع جامعة الدكؿ العربية ك انعداـ تكامل األدكار يف ؾباالت تعزيز ك تدعيم  -3
 نساف ك عمل منظمات اجملتمع اؼبدٓف ذات الصلةحقوؽ اإل

 التحوالت السياسية الراىنة يف اؼبنطقة العربية ك انعكاساهتا على اجملتمع اؼبدٓف -4
عدـ كجود اسًتاتيجيات كاضحة يف ؾباؿ عمل حقوؽ اإلنساف، ككذلك عدـ كضوح الرؤية العملية فيما ىو  -5

 .مطلوب من جامعة الدكؿ العربية 
كجود كحرية تداكؿ اؼبعلومات، كالتعارض يف بعض األحياف ما بُت اؼبعايَت لبعض الدكؿ ربديات خاصة ب -6

العربية اليت تعآف من البفاض سقف حرية التعبَت ك الرأم  كعمل جامعة الدكؿ العربية يف ؾباؿ حقوؽ 
 .اإلنساف

عضها البعض كبينها عدـ كجود شبكة مفعلة يف جامعة الدكؿ العربية تصل بُت منظمات اجملتمع اؼبدٓف كب -7
 .كبُت اؼبنظمات اغبكومية

إما أف يكوف ضعف التمويل أك أف يكوف عدـ اغبرية يف  -التحديات االقتصادية ك اؼبالية كربديات التمويل  -8
يؤدم لضعف العمل كفقداف لآلليات اؼبنظمة لو كيف بعض البلداف توضح ضوابط صارمة للتمويل  -التمويل

. كسبنع كصولو للمنظمات
ُف الرغم من إنشاء جامعة الدكؿ العربية كأكؿ منظمة حكومية دكلية إقليمية يف اؼبنطقة العربية إال أهنا عك 

مازالت تعترب نظاـ غَت معًتؼ بو بشكل كامل كآلية إقليمية غبماية حقوؽ اإلنساف، كعلى الرغم من إدخاؿ بعض 
لتعديبلت اقتصرت على بعض اعبوانب إال أف ا 2005ك  2004التعديبلت على ميثاؽ اعبامعة خبلؿ عامي 

اإلجرائية ك إنشاء الربؼباف العريب، بينما خلت من أية إشارة غبماية حقوؽ اإلنساف كتعزيزىا، يأيت ىذا يف الوقت الذم 
كذا القانوف التأسيسي ، ك(3)1ادة اقر فيو ميثاؽ األمم اؼبتحدة حبماية حقوؽ اإلنساف كأحد ركائزه األساسية يف اَف

ىناؾ ، 4ك3الذم اعترب حقوؽ اإلنساف جزء من أىدافو ك مبادئو يف اؼبادتُت ، كنشئ دبوجبو االرباد األفريقيالذم أ
العديد من مشكبلت حقوؽ اإلنساف يف البلداف العربية اليت تبدك أهنا سبيز اؼبنطقة كتوحدىا، كتعترب اؼبشكبلت 

اغبقوقية ىي األكثر كضوحا يف ضوء تصاعد كتَتة العنف يف سياؽ اغبركب الدائرة كالصراعات الطائفية، فضبل عن 
ؿ أعضاء ربت االحتبلؿ مثل فلسطُت، يضاؼ إُف ذلك العداء تزايد أعداد البلجئُت كاؼبشردين داخليا، ك كجود دك

الشديد لعاؼبية حقوؽ اإلنساف يف بعض البلداف العربية، كما يصاحب ذلك من مناخ عدائي ؼبنظمات اجملتمع اؼبدٓف، 
اؼبنطقة، يظهر جليا يف ؾبموعة القوانُت كاؼبمارسات القمعية ضد منظمات اجملتمع اؼبدٓف اؼبستقلة غبقوؽ اإلنساف يف 

االمر الذم يفسر أسباب االىتماـ اغباِف اؼبشًتؾ ؼبنظمات اجملتمع اؼبدٓف جبامعة الدكؿ العربية، فمع تصاعد اػبطاب 
اغبقوقي، كظهور عدد من اؼبنظمات اإلقليمية كاحمللية اؼبدافعة عن حقوؽ اإلنساف يف اؼبنطقة العربية، حاكلت الدكؿ 

ة الناشئة، كذلك من خبلؿ فرض ربديات قانونية كمادية على كجود منظمات العربية فرض احتكارىا ؽبذه اؼبساح
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دكلة أعضاء جبامعة الدكؿ العربية  من بُت ست كعشرين دكلة  14ذبلى ىذا األمر بوضوح يف ربفظ .اجملتمع اؼبدٓف
دكؿ األعضاء  على بياف إعبلف األمم اؼبتحدة اػباص باؼبدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، كخبلؿ اجتماع كزراء داخلية

، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عمل منظمات اجملتمع اؼبدٓف، اليت كصوفها 1996ديسمرب  5جبامعة الدكؿ العربية يف 
. 199"زبريبية كخطر على األمن القومي" بأهنا

لربط  ىذا باإلضافة إُف اؼبوركثات التارىبية للمنطقة، كاليت أحيانا ما تدفع ىويات صباعية داخل األمة العربية
تعبَتىا عن نفسها بالتناقض مع الغرب، باعتباره ىو اؼبستعمر السابق، األمر الذم يبثل عائقا إضافيا أماـ عمل 

منظمات اجملتمع اؼبدٓف يف نشر األفكار العاؼبية غبقوؽ اإلنساف يف بيئة سياسية تنزع إُف رفض ىذه األفكار كتعريفها 
، يضاؼ إُف ذلك االنقسامات اؼبوجودة داخل اغبركة اغبقوقية العربية ذاهتا، بأهنا أجنبية كدخيلة على اجملتمع العريب

بسبب اعبداؿ اؼبتأصل حوؿ اإلخفاؽ يف التوصل إُف منهج مشًتؾ يتعامل مع القوتُت اؼبهيمنتُت يف اؼبنطقة، 
العربية يف الفًتة نطقة اإلسبلميُت كاألنظمة االستبدادية اليت زادت ك تعمقت يف أعقاب الثورات اليت شهدهتا اَف

.  األخَتة
إف كافة اؼببادرات األكلية اليت ازبذهتا جامعة الدكؿ العربية جوؿ قضايا حقوؽ اإلنساف، ما ىي إال ردكد 
أفعاؿ لضغوط دكلية، ما يعكس عدـ توافر اإلرادة اغبقيقية يف اإلصبلح كالنهوض جبامعة الدكؿ العربية يف تطوير 

سات النظاـ العريب من جهة، كاجملتمعات اؼبدنية العربية من جهة أخرل، األمر الذم التواصل فيما بينها كبُت مؤس
يتطلب من اعبامعة توفَت اإلمكانات البشرية كاؼبادية، كالقياـ بالكثَت من اػبطوات كبو دمج تدابَت فعالة غبماية حقوؽ 

يات كالربامج، اليت تنظمها اعبامعة ابتداء من اإلنساف يف إطار كاليتها، بإتاحة فرصة مسانبة اجملتمع اؼبدٓف يف الفعاؿ
اجتماعات القمة كحىت االجتماعات اؼبتخصصة لئلدارات الفنية اؼبختلفة، كمن اؼبهم ىنا تشجيع الدكؿ العربية على 

إتاحة فرص اكرب ؼبشاركة منظمات اجملتمع اؼبدٓف العريب، على اؼبستول القطرم أك القومي، كرفع القيود القانونية 
. دارية كغَتىا اليت تعوؽ من نشاط ىذه اؼبنظماتكاإل
 الدور المتوقع من جامعة الدول العربية : رابعا

  :تحسين البيئة التشريعية لعمل منظمات المجتمع المدني -1
نظرا الف موضوع الشراكة بُت جامعة الدكؿ العربية ك منظمات اجملتمع اؼبدٓف كبو تعزيز حقوؽ اإلنساف يرتبط 

، فاف الدكر اؼبطلوب من أىدافوباإلشكاليات اليت تثار حوؿ اجملتمع اؼبدٓف كدكره، ك تشكك بعض اغبكومات يف 
دكر اجملتمع اؼبدٓف كأىدافو ك توفَت البيئة اؼببلئمة بذؿ اعبهود لتوضيح  األكُفجامعة الدكؿ العربية يف اؼبرحلة 

لعملها قطريا كإقليميا، ك يتطلب ازباذ اػبطوات البلزمة من خبلؿ ادكار ؿبددة ك انتقالية بدال من شراكة كاملة، 
ناكؿ لتهيئة اغبكومات لقبوؿ عمل منظمات اجملتمع اؼبدٓف  كقبوؿ التغيَت الشامل يف اؼبوضوعات ك القضايا اليت تت

                                                           
مركز القاىرة لدراسات : ، القاىر"قراءة ربليلية الىم اؼببادئ ك الدركس اؼبستفادة" اؼبدٓف مع جامعة الدكؿ العربية  سهَت رياض، تفاعل اجملتمع –مرفت رمشاكم   199

 .12-8، ص ص 2013حقوؽ االنساف، اكتوبر 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  173 

يف اؼبنطقة العربية ، لتأسيس شراكة حقيقية تتيح ؼبنظمات اجملتمع اؼبدٓف اؼبشاركة الفاعلة يف  اإلنسافحقوؽ 
 :، نذكر أنبها200سات العمل العريب الرظبي اؼبشًتؾمؤس
 .أنبية سبثيل مؤسسات اجملتمع اؼبدٓف يف العمل الرظبي، كضركرة كضع ضوابط لتنظيم اؼبشاركة -
 .القوانُت يف الدكؿ العربية اليت تنظم عمل مؤسسات اجملتمع اؼبدٓف العمل على توحيد -
االستفادة من التجارب اإلقليمية كالدكلية بشاف سبثيل منظمات اجملتمع اؼبدٓف يف العمل الرظبي، كتجربة األمم  -

، أك ذبربة اؼبتحدة القائمة على أساس التعاكف مع اؼبنظمات األىلية يف إطار اجمللس االقتصادم كاالجتماعي 
االرباد األفريقي، الذم يتيح للمنظمات اؼبعتمدة لديو، حق كضع بنود يف جدكؿ األعماؿ الذم يبحثو 

 . 201االرباد، كىذا يعٍت اؼبشاركة اؼبباشرة يف صنع القرار
النظر يف إشكالية مشاركة منظمات اجملتمع اؼبدٓف الفاعلة، كاليت ال تعًتؼ هبا بعض اغبكومات ك ال ربظى  -

 .باالعًتاؼ القانوٓف، ك العمل على إهباد حلوؿ ؽبا
توافر الشركط اؼبوضوعية اؼبطلوبة للعضوية كاالنتخابات الديبقراطية، كشفافية التمويل،  أنبيةعلى  التأكيد -

 .كللوائح اؼبنظمة األىداؼككضوح 
يف طبيعة اجملتمع اؼبدٓف كضع معايَت كمقاييس للعضوية يف العمل العريب اؼبشًتؾ، كمراعاة التنوع كاالختبلؼ  -

بَتكقراطية تعوؽ ك تكبل حرية  أداة إُفمبدأ اؼبركنة يف اؽبيكل التنظيمي للمفوضية، حىت ال يتحوؿ  كإتباع
 .اجملتمع اؼبدٓف

تقنُت كجود منظمات اجملتمع اؼبدٓف يف مؤسسات العمل العريب اؼبشًتؾ، من صبيع أكجهو كخاصة باألجهزة  -
 .راؼبسئولة عن ازباذ القرا

 تعزيز دور المدافعين عن حقوق اإلنسان والعمل على حمايتهم -2
الديبقراطي  اإلصبلحمواصلة عملها يف ؾباؿ  إُف اإلنسافدعوة اؼبنظمات العربية العاملة يف ؾباؿ حقوؽ  -

 .كاقًتاح اؼبشاريع البديلة اإلصبلحيف عملية  للتأثَتكاعتماد منهج نقدم بناء، ك تطوير اسًتاتيجياهتا كرؤاىا 
كالتدريب لرفع قدرات  التأىيلضركرة تركيز جامعة الدكؿ العربية على تطوير ك بناء القدرات من خبلؿ برامج  -

 كاإلداريُتاؼبتخصص للنشطاء  اإلدارم، مع الًتكيز على التدريب اإلنسافالنشطاء كالعاملُت يف ؾباؿ حقوؽ 
التعاكف كالشراكة بُت اؼبؤسسات  إطار حىت يبكن االنطبلؽ بصورة أكثر فعالية ككفاءة للقياـ بدكرىا يف

 .كاألىليةالرظبية 
                                                           

، ص 2013، 10سلسة قضايا االصبلح –ف مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنسا: يقف على أعتاب جامعة الدكؿ العربية،  القاىرة" الربيع العريب"مَتفت رمشاكم،  200
 .19-18ص 
   

مركز القاىرة لدراسات : القاىرة: ك االلتزامات الدكلية اإلنسافقباد الربعي، حقوؽ اإلنساف على الطريقة العربية اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية بُت اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ   
 .88 -86، ص ص 2013، 10سلسة قضايا اإلصبلح –حقوؽ اإلنساف 
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منظمات اجملتمع اؼبدٓف العريب للمسانبة يف تطوير مفوضية اجملتمع اؼبدٓف التابعة عبامعة الدكؿ العربية،  إشراؾ -
 .باقًتاح مشاريع تنسيقية كالتعريف برباؾبها ك أنشطتها لدل اؼبفوضية

كاؼبشاركة الديبقراطية  اإلنسافالقياـ خبطط لنشر ثقافة حقوؽ  إُفالعريب  تفعيل دكر منظمات اجملتمع اؼبدٓف -
 .الرظبية ك الشعبية األكساطلدل 

يف  كاإلقليميحالة اإلقصاء للمجتمع اؼبدٓف العريب عن اؼبشاركة قي ازباذ القرار على اؼبستويُت الوطٍت  إلغاء -
 اإلنسافجامعة الدكؿ العربية، كعلى تطوير ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية دبا يتماشى مع اعتبار حقوؽ  إطار

كالديبقراطية كاؼبساكاة كدكلة القانوف أسسا للمنظومة العربية دبا يضمن ضباية العاملُت ك النشطاء من أم 
 .202متابعة أك قمع يعيق عملهم  ؿبليا كإقليميا

العاملُت دبنظمات اجملتمع اؼبدٓف العريب يف كافة اجملاالت  لؤلعضاءالبلزمة  كاإلمكانياتاؼببلئم  اإلطارتوفَت  -
كباػبصوص اؼبدافعُت عن اغبقوؽ كاغبريات داخل ؾبتمعاهتم، للقياـ بدكرىم يف تفعيل التعاكف بُت جامعة 

 .الدكؿ العربية كمنظمات اجملتمع اؼبدٓف
ف حقوؽ اإلنساف، كالعمل على تعزيز كاحًتاـ حرية تشكيل العمل على زيادة التنسيق بُت اؼبدافعُت ع -

اعبمعيات يف إهباد آلية للتنسيق بُت اؼبؤسسات الرظبية كالقطاع اػباص كاؼبنظمات اإلقليمية كالدكلية يف إطار 
 .جامعة الدكؿ العربية

ؾبتمع تواصلي بينهم  جامعة الدكؿ العربية، كؿباكلة بناء إطارتطوير التواصل بُت نشطاء اجملتمع اؼبدٓف يف  -
التواصل اغبديثة  أدكاتسواء يف البيئة الفعلية من التواصل يف اؼبلتقيات ك اؼبؤسبرات كغَتىا، ك الًتكيز على 

، اإلنسافشبكة الكًتكنية لرفع مستول الوعي اغبقوقي ك القانوٓف لدل فئة اؼبدافعُت عن حقوؽ  بإنشاء
دٓف العريب الستغبلؽبا يف الربط بُت قواعد البيانات القائمة كمن مث كلتكوف ؾباال للحوار بُت نشطاء اجملتمع اَف

دؾبها، حبيث تساعد مفوضي اجملتمع اؼبدٓف جبامعة الدكؿ العربية يف تسهيل اغبصوؿ على اؼبوافقات لتجميع 
 .203قواعد البيانات إنشاءيف ؾباؿ  اإلجرائية األمورالبيانات كغَتىا من 

 : لمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في مجال الحقوق والحرياتتحقيق الشراكة بين منظمات ا -3
إف تطوير عمل جامعة الدكؿ العربية من خبلؿ مفوضية اجملتمع اؼبدٓف التابع ؽبا تتطلب تعزيز آليات فتح اغبوار 

اؼبدٓف بُت اغبكومات كمنظمات اجملتمع اؼبدٓف، كخاصة فيما يتعلق بتحديث آليات الشراكة بُت منظمات اجملتمع 
كجامعة الدكؿ العربية، كتطوير أدائها، كبالتاِف ربديد مبادئ عامة ؽبذه الشراكة كبو تعزيز التعاكف يف حقوؽ اإلنساف 

: 204كىي كالتاِف. كإهباد قواعد ؽبا، لتكوف اؼبشاركة فعلية كليس على طريقة الدعاية أك العمل الرظبي
                                                           

. 36-35، ص ص 2013، 10 اإلصبلحسلسة قضايا  –اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : جامعة الدكؿ العربية، القاىرة إصبلحكيف يبكن اؽباـ الشجيٍت،   202
. حوؿ حركة حقوؽ االنساف يف اؼبنطقة العربية، مرجع سبق ذكره اإلقليمينتائج كتوصيات اؼبلتقى   203
 .100-97سبق ذكره، ص ص  ؿبمد عبده الزغَت، مرجع  204
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فلسفة لكيفية التعامل مع اجملتمع اؼبدٓف، كتوجيو االىتماـ كبو تفعيل الشراكة بُت اغبكومات كاجملتمع  إبراز -
مباذج جديدة ؽبذه الشراكة، يتم من خبلؽبا تقريب الرؤل كاؼبسافات بُت اغبكومات  كإبرازاؼبدٓف، 

 اإلنسافملة يف ؾباؿ حقوؽ العا كمؤسسات اجملتمع اؼبدٓف،كلعلو من اؼبفيد تفعيل دكر الشبكات العربية
 .العاـ يف ـبتلف ؿبافل جامعة الدكؿ العريب الرأمصوت  كإبرازاغبريات، ك
البدء بالشراكة يف ؾباالت التنمية كالعمل االجتماعي أما على الصعيد السياسي فيمكن اف يكوف دكر  -

على  أمااحمللي، متصبل بتشكيل ؾبموعات الضغط، كيكوف ىذا الدكر على الصعيد  األىليةاؼبنظمات 
الدكِف الذم  اإلنسافيكوف داعما للحكومات يف تبٍت كتطبيق مبادئ حقوؽ  أفاؼبستول الدكِف فانو ينبغي 

يف الشئوف الداخلية للدكؿ  األجنبيةيضمن اغبريات كيساىم يف عملية التنمية ك التطور دكف تدخل القول 
 .205العربية

 إطار، يف األىليةللعمل اؼبشًتؾ للمنظمات  األكلوياتؽ كربديد اقًتاح تشكيل ىيئة استشارية مصغرة، للتنسي -
منظمات اجملتمع اؼبدٓف  كإشراؾاؼبرنة كالفعالة القادرة على ربقيق التعاكف  باألنشطةاعبامعة، حبيث تبدأ 

منظومة العمل العريب اؼبشًتؾ، العمل على ربديد  إطاراؼبختلفة العاملة يف ؾباؿ اغبقوؽ كاغبريات، يف 
 .اؼبطلوب العمل فيها كطنيا  اقليميا كدكليا كلوياتاأل

بُت اعبامعة العربية كاؼبنظمات  تنسيق العبلقاتاقًتاح تشكيل سكرتارية يف جامعة الدكؿ العربية لتقـو بدكر  -
كالعمل على (.صفة استشارية)اؼبتحدة  األمماليت سيكوف ؽبا كضع اؼبراقب، مثل ما ىو قائم يف ذبربة 

 .، كفقا جملاالت عملها، عند كضع قاعدة البياناتتصنيف اؼبنظمات
دكرىا يف بناء  لتأخذ أدائهاعلى بناء قدرات منظمات اجملتمع اؼبدٓف العريب، كالرفع من مستول  التأكيد -

. اطر للتنسيق حبسب ميادين اىتماـ اعبامعة كإهبادالشراكة مع ـبتلف مكونات اجملتمع اؼبدٓف، 
توصيات ومقترحات :خامسا

كإعادة النظر يف النظاـ . تعديل ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية حبيث يقر علنا دبعايَت حقوؽ اإلنساف العاؼبية -
 .كرب للمجتمع اؼبدٓفأالداخلي ؽبا، دبا يسمح بدكر 

مراجعة كدراسة تفاسَت االتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية، كتقدٔف تلك التفاسَت من كجهة نظر حقوقية عبامعة  -
كالتنسيق مع مراكز البحوث كالتفكَت . بية، دبا يسهم يف تعزيز كدعم حقوؽ اإلنساف الدكِفالدكؿ العر

                                                           
   

 –اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، القاىرة اإلنسافجوزيف شكبل، ؿبمد حسُت النجار ، اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ    
 .110، ص 2013، 10 اإلصبلحسلسة قضايا 
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كاالستعانة هبا يف ؾباؿ بناء اؼبقًتحات اؽبادفة إلدماج حقوؽ اإلنساف يف التشريعات كالسياسات كتصويب 
 .اؼبمارسات

ؿباكلة التعرؼ على أجندة  تفعيل تواجد منظمات اجملتمع اؼبدٓف اؼبدافعة عن حقوؽ اإلنساف من خبلؿ -
القمم قبل انعقادىا بوقت كاؼ للتخطيط، ك العمل عليها كالتسويق اإلعبلمي للجهود اؼببذكلة من قبل 

 .اجملتمع اؼبدٓف خبصوصها
اغبرص على استمرار فعاليات اؼبنتديات اؼبوازية لعمل منظمات اجملتمع اؼبدٓف كالتقارير اؼبوازية كتسويق ذلك  -

 .إعبلميا
الوضع االستشارم ؼبنظمات اجملتمع اؼبدٓف اؼبستقلة يف جلسات ىيئات جامعة الدكؿ العربية، ك تعديل منح  -

ظوابط كؿبددات منح صفة اؼبراقب اؼبمنوحة ؼبنظمات اجملتمع اؼبدٓف داخل اللجنة العربية الدائمة غبقوؽ 
ؼبشهرة يف ضوء أزمة اإلشهار اليت اإلنساف يف اعبامعة، كالعمل على توسيع مداىا، لتمتد إُف اؼبنظمات غَت ا

 .تعيشها أغلب الدكؿ العربية
ازباذ خطوات ملموسة على مستول اغبكومات العربية ك جامعة الدكؿ العربية قابلة للتطبيق هتدؼ اُف ضباية  -

اؼبدافعُت عن حقوؽ اإلنساف الذين يشاركوف يف مداكالت كمناقشات ىيئات جامعة الدكؿ العربية اك من 
 .ربليبلت عن حالة حقوؽ اإلنساف يف دكؽبميوفركف ك

تعزيز عبنة حقوؽ اإلنساف العربية من خبلؿ دعوة الدكؿ اُف تقدٔف تقاريرىا كاؼبشاركة يف حوار بناء مع اللحنة  -
 .يهدؼ اُف اػبركج بنتائج ملموسة تدعم حقوؽ اإلنساف الدكِف

سبع اؼبدٓف العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كضع إسًتاتيجية تعاكف بُت جامعة الدكؿ العربية ك منظمات اؼبج -
تراعي اؼبتغَتات اإلقليمية كالدكلية، تكوف مرجعيتها الرئيسية القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كاؼبواثيق 

 .كاؼبعاىدات الدكلية
.  إلنسافضركرة خلق عبلقة بُت اؼبعايَت الدكلية ك اؼبعايَت اليت تتبناىا جامعة الدكؿ العربية دبا يتعلق حقوؽ ا  -

 :الخاتمة

لقد شهدت اؼبنطقة العربية خبلؿ العقد األخَت طفرة مهمة يف تأسيس كعمل اؼبؤسسات باؼبواءمة مع 
اؼبؤسسات الوطنية غبقوؽ اإلنساف، كاليت تسعى حثيثا من أجل تعزيز قدراهتا، إال أهنا عانت من هتديدات كضغوطات 
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كبناء قدراهتا من أجل النهوض دبسئولياهتا اليت ألقاىا على عاتقها نالت من استقبلليتها يف التشريع كيف اؼبمارسة، 
قانوف تأسيسها، كغياب العبلقة بُت ىذه اؼبؤسسات ك ىيئات جامعة الدكؿ العربية ما اثر سلبا يف القياـ بدكرىا يف 

رتبط نشاط منظمات ؾباالت اغبماية كاؼبراقبة كالدفاع كما يتصل هبا من نشاطات، كخبلؿ السنوات الثبلث اؼباضية ا
اجملتمع اؼبدٓف اؼبدافعة عن حقوؽ اإلنساف بالثورات كاالنتفاضات الشعبية يف اؼبنطقة العربية، فقد تأثر خطاب حقوؽ 

اإلنساف باندفاع حركة حقوؽ اإلنساف إُف صدارة اؼبشهد جنبا إُف جنب مع النخب السياسية التقليدية كاعبديدة، 
أجل التأثَت يف السياسات اؼبتبعة خبلؿ مراحل االنتقاؿ كالتحوالت كهبدؼ ترسيخ كىو أمر كاف ضركريا كوسيلة من 

غَت أف افتقاد التنسيق مع جامعة الدكؿ . حقوؽ اإلنساف يف بنية النظاـ السياسي اعبديد أك اإلصبلحات اؼبعتزمة
درة حركة حقوؽ اإلنساف يف العربية كالنخب السياسية للدكؿ يف إدارة مرحلة االنتقاؿ على أساس توافقي أثر على ؽ

كبات اؽبامش .الفعل كالتأثَت، كبناء اعبسر بُت اجملتمع كاجملتمع اؼبدٓف من ناحية كبُت الدكلة كمكوناهتا من ناحية أخرل
الديبقراطي اؼبتسع يف أعقاب الثورات كاالنتفاضات مهددا ألف مكاسب ىذا اؽبامش َف يتم تأمُت ضبايتها يف 

. قيق الًتاكم الداخلي يف تعزيز كدعم حقوؽ اإلنساف الدكِف على مستول بلداهناالذم حد من تح.التشريع
كعليو، اؼبطلوب من جامعة الدكؿ العربية أف تسهم يف رسم معاَف مستقبل تطوير منظومة العمل العريب اؼبشًتؾ، على 

تصادم، كمواكبة التكتبلت أف تأخذ بعُت االعتبار التطورات الدكلية كاإلقليمية على اؼبستويُت السياسي كاالؽ
كالتجمعات الدكلية األخرل، خاصة اعبماعات اليت تعمل يف ؾباؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف كضبايتها، كذلك عرب 

النشاط يف ؾباالت اؼبتابعة كاؼبراقبة كالرصد كالتدقيق كالتوثيق، كال يقلل ذلك من دكر صباعات حقوؽ اإلنساف يف نشر 
يزىا عرب نشر اؼبعرفة كالوعي هبا كاليت تصب جهودىا أيضا يف ؾباؿ اغبماية، ذلك بأف ثقافة حقوؽ اإلنساف كتعز

جهود صبيع اؼبؤسسات الرظبية كاألىلية للنهوض بعمل اعبامعة، تشكل تراكما يصب يف تعزيز مبادئ الشراكة 
عكس يف سلوؾ اجملتمع كالتنسيق اليت توفر اغبماية للحقوؽ كاغبريات، كتعزيز الوعي العاـ الذم من شأنو أف ين

. كاألفراد، كيبثل بالًتاكم خط دفاع فاعل كمؤثر غبماية كتعزيز تفعيل حقوؽ اإلنساف الدكِف
 

 :قائمة المراجع والمصادر

 –اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : جامعة الدكؿ العربية، القاىرة إصبلحاؽباـ الشجيٍت، كيف يبكن  -1
 .2013، 10 اإلصبلحسلسة قضايا 

كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية  اإلنسافجوزيف شكبل، ؿبمد حسُت النجار ، اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ  -2
 .2013، 10 اإلصبلحسلسة قضايا  –اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : كالثقافية، القاىرة
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اؼببادئ ك  ألىمقراءة ربليلية " سهَت رياض، تفاعل اجملتمع اؼبدٓف مع جامعة الدكؿ العربية  –مرفت رمشاكم  -7
 .2013، اكتوبر اإلنسافمركز القاىرة لدراسات حقوؽ : ، القاىر"الدركس اؼبستفادة

مركز القاىرة لدراسات : أعتاب جامعة الدكؿ العربية،  القاىرةيقف على " الربيع العريب"مَتفت رمشاكم،  -8
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2012. 
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 صبعة العمل العراقية–معهد اجملتمع اؼبنفتح : منظمات اجملتمع اؼبدٓف، العراؽ اؼبؤثرة يفدليل القوانُت  -3
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 تعزيز القانون الدولي اإلنساني جهود المنظمات الدولية في نشر و
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس/ بن عياد جليلة .  د
 
 

 
  ملخص

 

القانوف الدكِف اإلنسآف ىو عبارة عن ؾبموعة القواعد الدكلية اؼبوضوعة دبقتضى معاىدات أك أعراؼ ك اؼبخصصة بالتحديد غبل 
. اإلنسانية الناصبة مباشرة عن اؼبنازعات اؼبسلحة الدكلية أك غَت الدكليةاؼبشاكل ذات الصفة 

. إف اؽبدؼ األساسي للقانوف الدكِف اإلنسآف ىو ضباية األشخاص الذين يعانوف من كيبلت اغبرب 
: لذلك نطرح اإلشكالية اآلتية 

ماىو دكر اؼبنظمات الدكلية يف نشر ك تعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف ؟ 
: لئلجابة على اإلشكالية سنقـو بتقسيم البحث إُف مبحثُت

. نتناكؿ يف اؼببحث األكؿ دكر األمم اؼبتحدة  ك أجهزهتا كمنظمة حكومية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف  
ؽ القانوف الدكِف اإلنسآف ك نتناكؿ باؼببحث الثآف دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر كأحد اؼبنظمات الدكلية ؼبا ؽبا من دكر يف تطيب

 .  خبلؿ السلم ك اغبرب 
 

 :مقدمة

يعترب القانوف الدكِف اإلنسآف أىم جزء يف قانوف النزاعات اؼبسلحة ، قواعده موجودة ، ك يتسع مداه باستمرار،    
ق القواعد يضفي كلكن ما يعوز ىذا القانوف حقا ىو رغبة اجملتمع الدكِف يف احًتاـ تلك القواعد ، ك إف ؾبرد كضع ىذ

: سيكوف ىناؾ من يكونوف على علم هبا ك من مث فسوؼ يبذلوف اعبهد الحًتامها ثانيا: عليها قيمة مزدكجة أكال 
. أهنم َف يفعلوا ذلك فستكوف على األقل ىناؾ قاعدة صلبة إلدانتهم

لنزاع اؼبسلح ضباية األشخاص إف القانوف الدكِف اإلنسآف يشمل قواعد القانوف الدكِف اليت تستهدؼ يف حاالت ا   
الذين يعانوف كيبلت ىذا النزاع ، ك كذا ضباية اؼببآف ك اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا عبلقة مباشرة بالعمليات العسكرية، 

. كما أنو يشمل أيضا اؼببادئ ك القواعد اليت ربد من استخداـ العنف غَت اؼبربر أثناء النزاعات اؼبسلحة
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حدة قانوٓف جنيف ك الىام بعدد من اإلتفاقيات ك اإلعبلنات الدكلية ك القرارات الصادرة فقد دعمت األمم اؼبت   
. عن اعبمعية العامة ك ؾبلس األمن سواء دبناسبة نزاعات مسلحة قائمة أك ربسبا ؼبستقبل كقوع نزاعات مسلحة

فما ىو دكر اؼبنظمات الدكلية يف نشر ك تعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف ؟ 

ة على اإلشكالية سنقـو بتقسيم البحث إُف مبحثُت نتناكؿ يف اؼببحث األكؿ دكر األمم اؼبتحدة  كأجهزهتا لئلجاب
. كمنظمة حكومية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف 

كنتناكؿ باؼببحث الثآف دكر اللجنة الدكلية للصليب األضبر كأحد اؼبنظمات الدكلية ؼبا ؽبا من دكر يف تطبيق القانوف 
.   الدكِف اإلنسآف خبلؿ السلم ك اغبرب 

دور ىيئة األمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني  : المبحث األول

إف اختصاص األمم اؼبتحدة ىو حفظ السلم ك األمن الدكليُت، إف لؤلجهزة التنفيذية لؤلمم اؼبتحدة دكر ىاـ يف 
اعبمعية العامة، : من اؼبيثاؽ ىي7/1تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف ، ك ىذه األجهزة الرئيسية للمنظمة كفقا للمادة 

من اؼبادة أعبله على  2كمة العدؿ الدكلية ك قد نصت الفقرة ؾبلس األمن، اجمللس االقتصادم، ؾبلس الوصاية ك مح
سبكن اجملتمع الدكِف  20جواز إنشاء ما يلـز من أجهزة أخرل إف تطلب األمر ك استنادا على ذلك ففي هناية القرف 

ت األخرل على من التوصل إُف صيغة مقبولة لنظاـ أساس احملكمة اعبنائية الدكلية ، لتسهم إُف جانب التدابَت كاآلليا
اؼبستويُت الدكِف كالداخلي يف تلبية متطلبات األمن اعبماعي الدكِف ككل ك مكافحة اعبريبة الدكلية ك حفظ استقرار 

.  األمن الدكِف 

دور الجمعية العامة لألمم المتحدة : المطلب األول

اؼبؤسبر الثآف عشر للصليب األضبر مؤيدا ؼبا ازبذه  1965لقد أصدرت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة قرارا سنة    
: كالذم أرسى ثبلث مبادئ ىامة  ىي 1965كاؽببلؿ األضبر يف فيينا سنة 

 .ػ إف حق أطراؼ النزاع يف استخداـ كسائل إغباؽ الضرر بالعدك ليس حقا مطلقا 1
 .ػ إف شن ىجمات تستهدؼ السكاف اؼبدنيُت بصفتهم أمر ؿبضور 2
 .األكقات بُت فئة األشخاص الذين يشًتكوف يف األعماؿ العدائية كفئة السكاف اؼبدنيُتػ أنو هبب التمييز يف صبيع  3



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  181 

: كما ازبذت اعبمعية العامة سلسلة من القرارات تقضي دبا يلي فيما ىبص القانوف الدكِف اإلنسآف 

ظل مطبقة يف أف حقوؽ اإلنساف األساسية اؼبقبولة يف القانوف الدكِف اؼبنصوص عليها يف الصكوؾ الدكلية ت - 
 .حاالت النزاع اؼبسلح 

أف أفراد حركات اؼبقاكمة الوطنية كاؼبناضلُت يف سبيل اغبرية هبب أف يعاملوا يف حالة القبض عليهم معاملة  - 
 .أسرل اغبرب

 .إدانة قصف السكاف اؼبدنيُت بالقنابل ك كذا استخداـ األسلحة الكيماكية ك البكًتكلوجية - 

بُت جبراح ك أمراض خطَتة إُف كطنهم كإعادة أسرل اغبرب الذين قضوا فًتة كجوب إعادة أسرل اغبرب اؼبصا - 
 .طويلة يف األسر إُف كطنهم أك إيداعهم معتقبل يف بلد ؿبايد

معاملة صبيع األشخاص الذين يتمتعوف حبماية اتفاقية جنيف الثالثة معاملة إنسانية، كقياـ دكلة حامية أك  - 
 .صليب األضبر بعمليات تفتيش منظمة ألماكن اإلحتجازمنظمة إنسانية ،كاللجنة الدكلية لل

عدـ جواز القياـ بعمليات عسكرية ضد اؼبساكن كاؼببلجئ كاؼبناطق اؼبخصصة للمستشفيات كغَتىا من  - 
اؼبرافق اليت يستخدمو ااؼبدنيوف، كعدـ جواز القياـ بعمليات إنتقامية ضد السكاف اؼبدنُت أك ترحيلهم بالقوة 

 .عتداء بأم شكل آخر على سبلمتهمأك اإلكراه أك اإل

إف تقدٔف اإلغاثة الدكلية للسكاف اؼبدنيُت أمر يتفق مع ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  - 
 .،كغَته من الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف

تفاقيات الدكلية اليت كقد أنشأت اعبمعية العامة العديد من ىيئات رقابة احًتاـ حقوؽ اإلنساف ضمن نصوص اإل
. 206أعدهتا كأصدرهتا ك كافقت عليها الدكؿ 

كما أنشأت عبانا فرعية تابعة ؽبا مباشرة تتوُف من خبلؽبا كبواسطتها مراقبة تنفيذ بنود حقوؽ اإلنساف  
:  كالشعوب، كمنها

                                                           
.    ، ص       اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ِظبدسٖ ، ِجبدئٗ ٚ أُ٘ لٛاػذٖ ، داس اٌدبِؼخ اٌدذ٠ذح ٌٍٕشش، اإلعىٕذس٠خ ، : ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش . د /  
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كزبتص بإعداد مشركعات  1947لسنة  174رقم  قرار اعبمعية العامة دبقتضى  إنشائها مت :عبنة القانوف الدكِف 
بقصد تعزيز التطور التدرجي للقانوف  إتفاقيات بشأف اؼبوضوعات اليت َف ينظمها بعد القانوف الدكِف ك ذلك

 . 207الدكِف كتدكينو

 . اللجنة اػباصة اؼبعنية بالتحقيق يف اؼبمارسات اإلسرائلية اليت سبس حقوؽ اإلنساف لسكاف االراضي احملتلة

. 208اللجنة اػباصة ؼبناىضة الفصل العنصرم 

كماحرصت اعبمعية العامة منذ أكؿ دكرة ؽبا على ضركرة إنشاء صبعيات كطنية تابعة للصليب االضبر ك اؽببلؿ 
قرار خاص حبماية النساء ك االطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة كشددت فيو   14/12/1974األضبر ،كأصدرت يف 

لتعرض للمدنيُت يف ىذه اغباالت، تلتها بعد ذلك عدة قرارات متعلقة بتقدٔف على ضركرة اإلمتناع عن ا
. اؼبساعدات

يتضمن اؼببادئ اليت أطلق عليها  14/12/1990مؤرخ يف  45/11لقد اعتمدت اعبمعية العامة قرارا رقمو 
. أك األسرل" اؼبعتقلُت" اؼببادئ األساسية ؼبعاملة 

ير من قراراهتا على ضركرة نشر القانوف الدكِف اإلنسآف كإجراءات تطبيق ك قبد أف اللجنة العامة نصت يف الكث
أهنا تؤكد  11/12/1996الصادر يف   95ذلك على كبو ما قررتو اإلتفاقيات ،كأعلنت دبقتضى قرارىا رقم 

. مبادئ القانوف الدكِف اؼبعًتؼ هبا يف الئحة ؿبكمة نورمبورغ يف اغبكم الصادر عن ىذه احملكمة 

إتفاقية بشأف عدـ قابلية جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية  26/11/1968عتمدت اعبمعية العامة يف كما ا
. للتقادـ

كاف موضوع القنبلة الذرية أحد اؼبوضوعات اليت احتلت موقعا على صدارة جدكؿ أعماؿ األمم اؼبتحدة منذ 
 24الصادر يف   1مة لؤلمم اؼبتحدة ك ىو القرار  األياـ األكُف لقيامها ،ك قد نص أكؿ قرار تعتمده اعبمعية العا

،على إنشاء عبنة للطاقة الذرية يكوف من ضمن مهامها طرح مقًتحات الستبعاد األسلحة الذرية  1946جانفي 
. من األسلحة اؼبوجودة لدل الدكؿ

                                                           
.   ، ص      لبْٔٛ حمٛق اإلٔغبْ ، ِىزجخ اٌدالء اٌدذ٠ذح ، : شبفؼٟ ِحّذ ثش١ش . د /  
207

  

.   ، ص      حّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ فٟ إطبس اٌُّ اٌّزحذح ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ، : ػظبَ ِحّذ صٔبرٟ . د /  
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 نوربورغ ؿبكمات عن سبخضت اليت اؼببادئ 95قرارىا  يف اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية أكدت 1946عاـ  يف
 اؼبفعوؿ سارية مبادئ عاـ بوجو بوصفها الصادر عنها، اغبكم يف صياغتها احملكمة بو أعادت الذم النحو على

 يف للشركع حاف قد الوقت بأف اعتقادىا عن نفسو القرار يف العامة اعبمعية أعربت ،كذلك الدكِف القانوف يف
 سلم ضد اؼبوجهة للجرائم مدكنة مشركع بإعداد الدكِف القانوف عبنة ، كأمرت الدكِف اعبنائي للقانوف مدكنة إعداد

. كأمنها البشرية

األسلحة النوكية ربديدا  استعماؿ  على تركز الذم 1635القرار  1961نوفمرب  24 يف  العامة اعبمعية اعتمدت
الذم أعلن عاما  1968كأعلن القرار أف مثل ىذا اإلستعماؿ سيكوف مفتقرا إُف اؼبشركعية  سباما، ككاف عاـ 

.  غبقوؽ اإلنساف كإيذانا ببداية إىتماـ أكسع مدل ك اكثر فاعلية بالقانوف الدكِف اإلنسآف

دور مجلس األمن : المطلب الثاني

من اؼبسلم بو أف ؾبلس األمن ىو اعبهاز األكثر فعالية داخل األمم اؼبتحدة ك ردبا يعود ذلك ؼبا منح لو من 
للميثاؽ االفبي باإلضافة إُف تشكيلو كإجراءات التصويت داخلو ما يبنح قراراتو قوة اختصاصات كسلطات كفقا 

،  كعلى الرغم من توافق قراراتو مع رغبات  209إضافية متمثلة يف اإلرادة اعبماعية للدكؿ الكربل داخل اؼبنظمة
أكد ؾبلس األمن يف كمصاٌف ىذه القول إال أنو استطاع أف يسهم يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف حيث 

 .1949ردة يف إتفاقيات جنيف لسنة قراراتو على كجوب اإللتزاـ بقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف الوا

قاـ ؾبلس األمن كذلك بوضع جهاز ىاـ ؼبراقبة ك إلحًتاـ ك تطبيق العقوبات اػباصة بإنتهاكات القانوف الدكِف 
از ىبتص دبتابعة كيفية تطبيق العقوبات على الدكؿ اؼبنتهكة ، كىو جو"عبنة العقوبات"اإلنسآف كاؼبتمثل يف 

. لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

الصادر  1315كذلك نذكر القرار الصادر عن ؾبلس األمن حوؿ إنشاء ؿبكمة خاصة بسراليوف كىو القرار رقم
ية الدكلية كىو القرار رقم ، كقرار ؾبلس االمن اػباص بإحالة ملف دارفور إُف احملكمة اعبنائ14/08/2000يف 

. 31/03/2005الصادر يف  1593

                                                           
.    ، ص        دساعبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ، داس اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، ِظش اٌمب٘شح ْ ط: ِف١ذ شٙبة . د /  
209
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أخذت التغَتات يف اؼبناخ السياسي تفضي بالتدريج إُف موقف أكثر فعالية كخباصة من جانب ؾبلس األمن ،فقد 
بدأ اجمللس دبقتضى الصبلحيات اليت يسندىا  إليو ميثاؽ األمم اؼبتحدة يف إدانة أكضاع اإلنتهاكات اعبسيمة 

اإلنساف كللقانوف اإلنسآف كمن البلفت للنظر اف اجمللس ، سواء يف قراراتو أك يف البيانات الصادرة عن  غبقوؽ
رئاستو ال يفرؽ عادة بُت النزاعات اؼبسلحة الدكلية كالداخلية ،بل يكتفي دبجرد اإلشارة إُف قواعد القانوف 

حياف إشارة خاصة إُف كجوب إحًتاـ السكاف اإلنسآف دكف أم ربديد ،كإف كاف ذلك قد تضمن يف كثَت من األ
. اؼبدنيُت كضبايتهم 

كنذكر أخَتا  تعليمة األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة بشأف التزاـ قوات األمم اؼبتحدة بالقانوف الدكِف اإلنسآف 
كَف تكتف ىذه النشرة دبجرد تقرير سرياف إتفاقيات  1990أكت  12،دخلت ىذه التعليمة حيز النفاذ يف 

يف األربع كالربكتوكولُت اإلضافيُت ك إتفاقية األسلحة على قوات األمم اؼبتحدة كإمبا تورد أيضا مبادئ توجيهية جن
. مفصلة مستمدة من تلك اؼبعاىدات بشأف موضوعات من قبيل ضباية السكاف اؼبدنيُت ككسائل القتاؿ كأساليبو

دور الهياكل األخرى : المطلب الثالث

:  عدؿ الدكلية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآفػػػػػ دكر ؿبكمة اؿ 1

ؿبكمة العدؿ الدكلية بوصفها اؽبيئة القضائية األساسية للقانوف الدكِف العاـ تسهم يف فهم قيم اجملتمع الدكِف  إف
األساسية، فقد أسهمت ىذه احملكمة يف ربديد اإلطار القانوٓف للقانوف الدكِف اإلنسآف ،كذلك باؼبساعدة من 

. خبلؿ أرائها اإلستشارية غالبا على توضيح ك تفسَت قواعده ك ىذا يسهم ال ؿبالة يف تطبيقها تطبيقا سليما

كيتمثل اإلسهاـ الرئيسي للمحكمة يف أهنا إختارت ك أكضحت ك حددت اؼببادئ األساسية للقانوف الدكِف 
ىديد باألسلحة النوكية أك قانونية الت" حوؿ 1996اإلنسآف ،حيث جاء يف رأيها اإلستشارم لعاـ  

". إستخدامها

أف مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت ك غَت اؼبقاتلُت يهدؼ إُف ضباية اؼبدنيُت ك األعياف اؼبدنية ك أنو بالتاِف وبظر كل  
. استخداـ لؤلسلحة ال  يقـو على أساس ىذا التمييز
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إصابات بالغة أك آالما ال مربر ؽبا،  ك أكدت يف نفس اؼبسألة على مبدأ حضر إستخداـ األسلحة اليت تسبب 
". لآلالـ اليت ال مربر ؽبا" كحاكلت ؿبكمة العدؿ الدكلية من خبلؿ ىذا الرأم اإلستشارم إعطاء تعريف  

 51كقد قضت احملكمة باإلصباع بأف التهديد أك استخداـ القوة باللجوء لؤلسلحة النوكية الذم ىبالف اؼبادة 
ف يتمشى التهديد أك استخداـ األسلحة النوكية دبتطلبات القانوف الدكِف اؼبطبق يف يعترب غَت قانوٓف، ك هبب أ

الصراع اؼبسلح خاصة مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ك ذلك خاصة ك اف اؼببدأين األساسيُت بالقانوف الدكِف 
غَت سبييزم ضد اؼبدنيُت عدـ شرعية األسلحة اليت تسبب ضررا _ اإلنسآف القاببلت للتطبيق على الصراع اؼبسلح 

نبا أكثر النصوص القانونية ارتباطا بذلك _ ك عدـ شرعية األسلحة اليت تزيد معاناة غَت البلزمة للمحاربُت 
.  210مباشرة 

:  ػػػػ دكر اجمللس االقتصادم ك االجتماعي 2

لقانوف الدكِف يباشر اجمللس االقتصادم كاالجتماعي اختصاصات ضيقة نوعا ما يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ك ا
اإلنسآف كلعل أىم ما قاـ بو ىذا اجمللس ىو العمل على إنشاء عبنة حقوؽ اإلنساف يف جنوب إفريقيا كالذم 

هبدؼ التحقيق يف اإلنتهاكات اػباصة بتعذيب السجناء كاؼبعتقلُت  1967صدر قرار اللجنة بإنشائها عاـ 
. كاحملتجزين 

اصة اليت شكلتها عبنة األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف للتحقيق يف كيف خصوص فلسطُت ، فقد سجلت اللجنة اٍف
أكضاع حقوؽ اإلنساف يف االراضي العربية احملتلة كيف اإلنتهاكات اؼبرتكبة ضد الشعب الفلسطيٍت يف ىذه االقاليم 

لعاـ  إدانتها لتصرفات سلطات اإلحتبلؿ ،كَف تًتدد يف اإلستناد يف ذلك إُف نصوص إتفاقيات جنيف األربعة
لتحديد إلتزامات إسرائيل ك مسؤكلياهتا الدكلية طبقا ألحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف ك كصل األمر إُف  1949

. كصف التقرير لتصرفات إسرائيل جبرائم اغبرب

: عملت اللجنة بالنظاـ اؼبقرر اػباص  يف عدة ؾباالت من بينها 

. اؼبقرر اػباص غباالت اإلعداـ غَت القانوٓف ك االزىاؽ التعسفي لؤلركاح _  
. اؼبقرر اػباص غباالت التعذيب _ 

                                                           
.   ق ، ص ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش ، اٌّشخغ اٌغبة. د /  
210
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. اؼبقرر اػباص غباالت النزكح اعبماعي لؤلفراد_ 
، ليحل ؿبلها ؾبلس حقوؽ اإلنساف الذم مت إنشاؤه 2006كلقد مت إلغاء عبنة حقوؽ اإلنساف رظبيا يف سنة 

دكلة  47ك يتشكل ىذا اجمللس من  2006مارس  15الصادر يف  60/251اعبمعية العامة رقم دبوجب قرار 
كالذم ىبتص بدراسة كافة حاالت إنتهاكات حقوؽ اإلنساف سواء أثناء السلم أك إباف النزاعات اؼبسلحة ك يرفع 

لية يف اآلكنة األخَتة حوؿ تقاريره للجمعية العامة اليت يتبعها ، ك من األمثلة اليت نشهدىا على الساحة الدك
للجنة مكونة من أربعة  2009جانفي  12نشاط ؾبلس حقوؽ اإلنساف ،تكليفو دبوجب القرار الصادر عنو يف 

 2008أشخاص للتحقيق يف اإلنتهاكات اليت قاـ هبا اإلحتبلؿ اإلسرائيلي خبلؿ عدكانو على غزة هناية ديسمرب 
. 2009كبداية جانفي 

:  اعبنائية الدكلية يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف ػػػػػ دكر احملكمة 3

بعد فًتة قصَتة من إنشاء ؿبكمة يوغوسبلفيا ،اغتنمت عبنة القانوف الدكِف اؼبناخ السياسي اؼببلئم الذم ساد 
حينذاؾ ،فاستطاعت أف تنجز يف النهاية عملها يف إعداد نظاـ سياسي حملكمة جنائية دكلية ك ىو عمل كانت 

قدمت مشركع النظاـ األساسي  1994ت فيو منذ السنوات الباكرة يف حياة األمم اؼبتحدة ، ك يف عاـ قد شرع
إُف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة اليت قامت بدكرىا بتشكيل عبنة إلعداد نص وبضا بقبوؿ كاسع النطاؽ لعرضها 

ك على  1998إُف  1996ة منعلى مؤسبر دبلوماسي ك عقدت ىذه اللجنة سلسلة من الدكرات خبلؿ الفًت
ذلك قررت اعبمعية العامة يف دكرهتا الثانية ك اػبمسُت الدعوة ؼبؤسبر دبلوماسي يعقد يف ركما القباز صياغة 

اعتمد اؼبؤسبر النظاـ األساسي  1998جويلية  17كاعتماد اتفاقية بشأف انشاء ؿبكمة جنائية دكلية ك يف 
،ك بتفحص النظاـ األساسي للمحكمة 2002جويلية   01يف   للمحكمة مث دخل ىذا النظاـ حيز النفاذ

. اؼبذكورة قبد أهنا تساىم يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف بطريقة أك بأخرل

أما ما تقـو بو يف الواقع يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف يشتمل عنصرم الوقاية ك الردع ،كذلك بتحذير كل من 
: كات يف حق البشرية ، ك نذكر بعض األمثلة عن ذلك تسوؿ لو نفسو القياـ بإنتها

قياـ احملكمة دبوجب إحالة من ؾبلس األمن بفتح ربقيق كاسع النطاؽ يف اعبرائم الدكلية اؼبرتكبة يف السوداف 
كخصوصا يف إقليم دارفور ، مث ك بعد اإلنتهاء ك من التحقيق ك صدكر تقرير بذلك صدرت مذكرة توقيف ضد 

. ٓف لكن طبعا مع عدـ إلغاء تأثَتات التداعيات السياسية يف ذلكالرئيس السودا
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كذلك النظر يف جرائم اغبرب اليت اقًتفتها اليد الصهيونية يف حق الفلسطينيُت ك خاصة تلك اليت ارتكبت يف 
. 2009قطاع غزة يف مطلع سنة 

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر : المبحث الثاني

اغبكومية منذ أكاخر القرف التاسع عشر ك بداية القرف العشرين، حيث ظهرت أكال يف أكركبا مث ظهرت اؼبنظمات غَت 
أمريكا الشمالية ، كقد ساىم التطور السريع للتبادؿ ك االتصاالت خبلؿ العقود األخَتة يف تفعيل دكر ىذه اؼبنظمات 

ظباِف كالذم قبم عنو إهنيار اؼبعسكر الشيوعي ، كما أف بركز النظاـ الدكِف اعبديد أحادم القطبية ذم الطابع الرأ
كظهور العوؼبة أدل إُف توسيع نشاط ىذه اؼبنظمات ك نظرا لتنوع نشاطاهتا ك أىدافها فقد حققت اؼبنظمات الدكلية 

غَت اغبكومية إقبازات كبَتة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف السيما التخفيف من عاناة اإلنسانية ، منها اللجنة 
. دكلية للصليب األضبراؿ

التعريف باللجنة الدولية للصليب األحمر و مركزىا القانوني : المطلب األول

تقـو اللجنة الدكلية للصليب األضبر بدكر متفرد، ك على جانب كبَت من األنبية يف توفَت اغبماية اؼبباشرة غبقوؽ    
. 211مػػن العاَف  اإلنساف أثناء الظركؼ االستثنائية، ك حيثما كجدت يف أم مكاف

يف " ىنرم دكناف" يعود الفضل يف نشأة اؼبنظمات الدكلية للصليب األضبر على إصرار مواطن سويسرم
دبنطقة سولفرينو كىي تقع يف مشاؿ إيطاليا ، حيث اشتبك اعبيشاف النمساكم ك الفرنسي يف معركة  24/07/1859

عج بالقتلى ك اعبرحى ك يف مساء اليـو نفسو كصل ىنرم ضارية كبعد ستة عشر ساعة من القتاؿ بقيت أرض اؼبعركة ت
دكناف إُف اؼبنطقة يف رحلة عمل ك ىناؾ أفزعو رؤية آالؼ اعبنود من اعبيشُت قد تركوا يعانوف بسبب نقص الرعاية 

رحى الطبية فدعا دكناف السكاف احملليُت طالبا منهم مساعدتو على رعاية اعبرحى ملحا على كاجب العناية باعبنود اًف
: الذم كجو فيو ندائُت" تذكار سولفرينو" من كبل اعبانبُت على حد سواء ،كعند عودتو إُف سويسرا نشر كتاب 

يدعوا إُف تشكيل صبعيات إغاثة يف كقت السلم تظم فبرضُت ك فبرضات مستعدين لرعاية اعبرحى يف كقت : األكؿ
. اغبرب

                                                           
.   اٌّشخغ اٌغبثك ، ص . ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش . د /  
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الذين يتعُت عليهم مساعدة اػبدمات الطبية التابعة للجيش يدعو فيو إُف االعًتاؼ بأكلئك اؼبتطوعُت : الثآف
. كضبايتهم دبوجب إتفاؽ طيب

أعضاء لبحث  5مكونة من " صبعية جنيف للمنفعة العامة" شكلت صبعية خَتية عرفت باسم 1863كيف عاـ 
غوستاؼ موانيو ،غيـو  إمكانية ربويل أفكار دكناف إُف الواقع أنشأت بعدىا اللجنة الدكلية إلغاثة اعبرحى اليت ضمت

. دكفور، لوم أبيا كيتودكر مونور فضبل عن دكناف نفسو، اليت أصبحت فيما بعد اللجنة الدكلية للصليب األضبر

 4دكلة ك 16بعد تأسيس اللجنة شرع مؤسسوىا اػبمسة يف ربويل أفكار دكناف إُف الواقع كتلبية لدعوة منهم أكفرت 
ككاف ذلك اؼبؤسبر ىو الذم  26/10/1863اؼبؤسبر الدكِف الذم إفتتح يف جنيف يف صبعيات إنسانية فبثلُت ؽبا إُف 

لتكوف عبلمة فبيزة  –شارة الصليب األضبر على خلفية بيضاء كىي مقلوب العلم السويسرم  –إعتمد الشارة اؼبميزة 
اية للذين يقوموف عبمعيات إسعاؼ اعبنود اؼبصابُت فهي َف تكن ؾبرد ضباية للجرحى يف ميداف القتاؿ بل حم

(. فهي كسيلة إلثبات ىوية األعياف كالوحدات ك كسائل النقل الطيب)بإسعافهم أيضا 

: تسعى اللجنة الدكلية طبقا لنظامها األساسي إُف صوف ك نشر اؼببادئ األساسية للجنة كاليت تتمثل يف اؼببادئ التالية

. بدأ اإلستقبلؿ ػػ اػبدمة التطوعية مبدأ الوحدة ػػ مبدأ العاؼبيةمبدأ اإلنسانية ػػ مبدأ عدـ التحيزػػ مبدأ اغبياد ػػ ـ 

تتمتع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بوضع قانوٓف من حيث طبيعتها ك تشكيلها فهي منظمة دكلية غَت حكومية، 
. ؿبايدة ،غَت متحيزة كمستقلة

شكلت يف البداية كجمعية خاصة كفقا للقانوف فاللجنة الدكلية للصليب األضبر ؽبا طبيعة أك مركز قانوٓف خاص، كقد ت
اؼبدٓف السويسرم ،فلم يكن كجودىا نتيجة تفويض من اغبكومة ، كمع ذلك فإف كظائفها كأنشطتها كاليت تتمثل 
بصفة أساسية يف توفَت اغبماية  ك اؼبساعدة لضحايا النزاعات اؼبسلحة ،قد حددت بتكليف من اغبماية الدكلية 

ات جنيف األربعة ك بركتوكوليها اإلضافيُت كىي اليت يشكل يف ؾبموعها أساس القانوف الدكِف كذلك دبوجب إتفاقي
اإلنسآف ك تعد من أكثر اؼبعاىدات تصديقا يف العاَف ، ك بسبب ىذا الوضع اػباص يبكن القوؿ بأف اللجنة الدكلية 

لدكلية اغبكومية على الرغم من أهنا منظمة للصليب األضبر تتمتع بالشخصية القانونية الدكلية على غرار اؼبنظمات ا
. غَت حكومية
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اللجنة الدكلية للصليب األضبر مستقلة عن التبعية ألية دكلة ك مع ذلك فإهنا إحدل مكونات اغبركة الدكلية للصليب 
ية للجنة الدكلية األضبر ك اؽببلؿ األضبر ،اليت تشارؾ الدكؿ يف مؤسبرىا الدكِف كياهنا اإلنسآف يف ربديد السلطة القانوف

. للصليب األضبر لتقدٔف خدمات أك التدخل على كجو آخر يف النزاع اؼبسلح
الوضع القانوٓف للجنة الدكلية معًتؼ بو ضمنيا يف قواعد إجراءات ك أدلة احملكمة اعبنائية الدكلية اليت تضع أساس 

نظرا للوالية الدكلية اؼبمنوحة ؽبا دبوجب القانوف اإلعًتاؼ بإستثناء اللجنة الدكلية للصليب األضبر من اإلدالء بشهادة 
. الدكِف اإلنسآف

تتعامل دكؿ كثَتة مع اللجنة كما تتعامل معها اؼبنظمات اغبكومية ك ربتفظ اللجنة بعبلقات دبلوماسية مع الدكؿ    -
. ك اؼبنظمات الدكلية ،ك التعامل على مستول التنسيق ك ليس التبعية

القانونية الدكلية فعلى الرغم من أهنا تعترب منظمة دكلية غَت حكومية إال أهنا تعد من بُت  تتمتع اللجنة بالشخصية
اؼبخاطبُت بأحكاـ القانوف الدكِف ، ك يتضح ذلك من خبلؿ سلوؾ الدكؿ يف إعداد ك صياغة القانوف الدكِف 

ك بركتوكوليها  1949يف األربعة لعاـ اإلنسآف ،بل يرجع إليها الفضل الكبَت يف الوصوؿ إُف إعداد قرار إتفاقيات جن
. 1977اإلضافيُت لعاـ 

ك الربكتوكوالت اإلضافية اؼبلحقة هبا ىي اؼبصدر ك السند الذم تستقي منو  1949تعترب اتفاقيات جنيف لسنة 
اللجنة الدكلية للصليب األضبر مفردات ضبايتها غبقوؽ اإلنساف سواء يف حاالت النزاع اؼبسلح الدكِف أك غَت 

  212لدكِفا
تسعى اللجنة من خبلؿ األنشطة العملية اليت تضطلع هبا لتجنيب ضحايا النزاعات اؼبخاطر ك اآلالـ أك أنواع سوء 

استخداـ السلطة اليت قد يكونوف عرضة ؽبا ، ك إمدادىم باؼبساعدات الطبية ك الغذائية ك اؼبادية لضحايا النزاع ، أماـ 
ؼبدنيُت ك األسرل ك اؼبقاتلُت اعبرحى ك اؼبرضى مع إعطاء األكلوية الحًتاـ مسؤكلياهتم ك كاجباهتم كبو السكاف ا

. سبلمتهم البدنية ككرامتهم
كبعد دراسة الوضع اؼبيدآف على كبو مستقل تطرح اللجنة الدكلية توصيات على السلطات بشأف التدابَت اؼبلموسة 

اللجنة الدكلية للصليب االضبر من جانبها تدابَت  الوقائية الكفيلة بتحسُت كضع السكاف اؼبتضررين، يف حُت تتخذ
تستجيب هبا لئلحتياجات الضركرية كذلك بقيامها بدكر عبلجي يف حالة اإلعتداء على اؼبمتلكات اؼبدنية مثل 

                                                           
.   ػظبَ ػجذ اٌفزبذ ِطش ، اٌّشخغ اٌغبثك ، ص . د /  
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إصبلح منشآت التزكيد باؼبياه ، ك توفَت الغذاء كاؼبياه كاؼبساعدة الطبية للمدنيُت ك احملركمُت ك كذلك زيارة أسرل 
. رب ك اؼبدنيُت ك البحث على اؼبفقودين ك نقل الرسائل بُت أبناء األسر اليت شردىا النزاع ك إعادة الركابط األسريةاٌف

تتدخل اللجنة الدكلية أيضا بإسباغ اغبماية الدكلية اؼبباشرة يف النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية اغبرب األىلية إستثناء 
هبوز ؽبيئة إنسانية غَت متحيزة، كاللجنة " كاليت تقضي بأنو 1949إتفاقية جنيف النص اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة من 

". الدكلية للصليب االضبر، أف تعرض خدماهتا على أطراؼ النزاع
كقاعدة عامة زبتص اللجنة الدكلية حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة أساسا ك ذلك دبوجب اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة من 

من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ على ضركرة منحها كافة التسهيبلت  81ربعة،كما تنص اؼبادة إتفاقيات جنيف األ
من الربكتوكوؿ اإلضايف الثآف اليت ذبيز للمنظمات  18لتمكينها من أداء كافة اؼبهاـ اؼبسندة إليها،إضافة إُف اؼبادة 

. غَت اغبكومية بتقدٔف الغوث كاؼبساعدة لصاٌف اؼبدنيُت
كذلك خاصة يف ضباية اؼبدنيُت من نساء ك أطفاؿ ك غَتىا من الفئات األخرل ألنو كثَتا ما يتعرض يكمن دكرىا 

اؼبدنيوف حملن رىيبة يف نزاعات اليـو ك أحيانا يكونوف أىدافا مباشرة كاؼبذابح ك أخذ الرىائن ،العنف ،التحرش اعبنسي 
لغذاء ك الرعاية الصحية فكل ىذه اؼبمارسات تنشر ،النقل القسرم للسكاف كالنهب كاغبرماف العمدم من اؼباء ك ا

الرعب كاؼبعاناة بُت اؼبدنيُت، لذلك فأثناء النزاعات اؼبسلحة الدكلية تضطلع اللجنة الدكلية للصليب األضبر بأداء اؼبهاـ 
: اآلتية

. تقدٔف اؼبؤف ك اؼبساعدات الطبية ك الغذائية للجرحى ك اؼبرضى ضحايا النزاعات اؼبسلحة_  
.  213تقدٔف مواد اإلغاثة ك تنظيم كصوؽبا ك توزيعها على اؼبدنيُت يف اؼبناطق اليت تقع ربت االحتبلؿ العسكرم _ 

. صبع اؼبعلومات عن أسرل اغبرب ك اؼبعتقلُت من األشخاص اؼبدنيُت ك إببلغها للدكؿ التابعُت ؽبا _ 
.  214إنشاء اؼبناطق اآلمنة ك اؼبستشفيات لعبلج اعبرحى ك اؼبرضى_ 
ازباذ اللجنة بعض اإلجراءات دببادرة منها ك ذلك إذا رصدت بعثاهتا ما ىبالف القانوف الدكِف اإلنسآف ، حيث _ 

.            تقـو بإببلغ السلطات اؼبختصة بوقوع ىذا االنتهاؾ 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر زمن السلم: المطلب الثاني

د من حرب ، أك حرب أىلية عادة ما تغمر الفرحة أىلو كوبتفلوف بنهاية عندما تصمت البنادؽ عندما ىبرج بل  
. الكابوس لعودهتم اُف السلم كاألماف 
                                                           

.ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌشاثؼخ    ،    ساخغ اٌّبدر١ٓ /  
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.ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌشاثؼخ    ِٓ ارفبل١خ خ١ٕف اٌثبٌثخ ٚ اٌّبدح     ساخغ اٌّبدح /  
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لكن ماذا عن األيتاـ، ماذا عن احملتجزين الذين ال يزالوف يف سجوف موحشة كماذا عن أمهات اؼبفقودين الذين   
يو اللجنة الدكلية للصليب األضبر باسم القانوف الدكِف يتذمرف بكاء حبثا عن فلذة كبدىن، كل ىذا تقـو بالسهر عل

اإلنسآف بصفتها اغبارس األمُت كالعامل على تطبيقو، إذ ؽبذه اللجنة دكر فاعل يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف 
. زمن السلم ك نشر القانوف الدكِف اإلنسآف

لقانوف، كاعبهل بالقانوف الدكِف اإلنسآف كعدـ مراعاتو ، ىو القاعدة العامة يف صبيع النظم القانونية انو ال عذر جبهل ا
. على درجة أكرب من اػبطورة من اعبهل بفركع القانوف األخرل 

مت تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األضبر منذ قرابة قرف ك نصف ك تسعى ىذه اؼبنظمة إُف اغبفاظ على قدر من 
اؼببدأ القائل بوضع حدكد للحرب نفسها ، أم حدكد لتسيَت اإلنسانية يف خضم اغبركب ، ك يسًتشد عملها ب

األعماؿ اغبربية ك حدكد لسلوؾ اعبنود ،ك تعرؼ ؾبموعة األحكاـ اليت كضعت استنادا إُف ىذا اؼببدأ ك اليت أقرهتا كل 
.  أمم العاَف تقريبا ، بالقانوف الدكِف اإلنسآف الذم تشكل اتفاقية جنيف حجره األساس 

على أنو تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف  1949من اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  47ادة رقم ك تنص اَف  
تنشر نص ىذه االتفاقية على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب كتتعهد بصفة خاصة 

بادئ اليت تتضمنها معركفة عبميع بأف تدرج دراستها ضمن التعليم العسكرم كاؼبدٓف إذا أمكن، حبيث تصبح اَف
" . السكاف كعلى األخص للقوات اؼبقاتلة اؼبسلحة كأفراد اػبدمات الطبية كالدينية 

. على نشره زمن السلم على أكسع نطاؽ  1977كما نصت كذلك اؼبادة من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ لسنة   
يد بأحكامو يتطلب أكال التعريف بو كىذا ما جعل النشر كىكذا يتضح أف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف كالتق  

"  الوقاية خَت من العبلج:" وبضى بأنبية قصول يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف ، إذ لو طابع كقائي كاؼبثل يقوؿ
. كيهدؼ النشر يف اؼبرحلة األكُف تفادم نشوب النزاع اؼبسلح 

آف األكؿ يف إتفاقية جنيف بشأف ربسُت حاؿ أفراد القوات اؼبسلحة يف لقد كرد االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف اإلنس
منها، مث تردد يف اإلتفاقية الرابعة اػباصة بإحًتاـ قوانُت كاعراؼ اغبرب الربية  26يف نص اؼبادة  1907اؼبيداف لسنة 

ربسُت حاؿ اعبرحى بشأف  1929يف مادهتا األكُف، مث يف اتفاقيات جنيف لسنة  1907من إتفاقية الىام لسنة 
كما تتضمن  1929، ككذا اتفاقية معاملة أسرل اغبرب لسنة 27كاؼبرضى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبادة رقم 

. كذلك مادة مشًتكة يف االتفاقيات األربعة خاصة بالنشر  1949كذلك اتفاقيات جنيف لسنة 
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منو ككذا الربكتوكوؿ الثآف يف  83على نفس النص يف اؼبادة رقم  1977كما نص كذلك الربكتوكوؿ األكؿ لسنة   
كذبدر اإلشارة إُف أف نص ىذه اؼبادة َف تتضمنو اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة اػباصة بالنزاعات اؼبسلحة غَت  19نص اؼبادة 

بتطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف كعدـ إصرارىا على االختصاص  الدكلية كىذا تطور لو داللتو دبعٌت قبوؿ الدكؿ
. الداخلي ؽبا يف ىذا الشأف

كقد أبرزت اؼبؤسبرات الدكلية للصليب األضبر مرارا أنبية نشر القانوف الدكِف اإلنسآف كدعت الدكؿ إُف تنفيذ   
. تعهداهتا يف ىذا اجملاؿ 

شر القانوف الدكِف اإلنسآف، إذ يضع على عاتقها نظامها األساسي تلعب حركة الصليب الدكِف دكرا أساسيا يف ف  
 4مهمة صوف كنشر اؼببادئ األساسية للحركة، كالعمل على تفهم كنشر القانوف الدكِف اإلنسآف طبقا لنص اؼبادة رقم 

. منو
 2004يف األردف سنة كتعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر مع اللجاف الوطنية اؼبتفرعة عنها كاليت تعًتؼ هبا ؼ

تعمل اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف األردف مع صبعية اؽببلؿ األضبر األردٓف يف عدة ؾباالت أنبها اؼبسانبة يف بناء 
قدرات متطوعي اؽببلؿ األضبر األردٓف يف نشر القانوف الدكِف اإلنسآف كالتوعية دبخاطر األلغاـ كاعادة الركابط االسرية 

 .فركعهم حوؿ اؼبملكةىم يف تدريب بقية اؼبتطوعُت يف ليقوموا بدكر
كيستلـز النشر كذلك ـباطبة اعبمعيات كاؼبؤسسات اغبكومية إضافة إُف اجملتمع اؼبدٓف بشكل عاـ لذلك تتعامل   

كتتواصل اللجنة الدكلية مع اؼبنظمات احمللية كالنقابات اؼبهنية ككسائل اإلعبلـ كغَتىا من اعبمعيات عن طريق 
للقاءات اؼبنتظمة ك كرشات العمل كاؼبؤسبرات احمللية كاإلقليمية كما يكوف النشر كذلك عن طريق تدريس القانوف ا

الدكِف اإلنسآف يف اعبامعات كخَت دليل على ذلك ىو أننا ندرس اليـو القانوف الدكِف اإلنسآف يف إطار مدرسة 
. الدكتوراه 

حوؿ ضركرة ككيفية تدريس القانوف الدكِف اإلنسآف يف اعبامعات  لقد إحتضنت كلية اغبقوؽ بنب عكنوف ملتقى
التعريف بالقانوف الدكِف اإلنسآف ككيف يبكن : اعبزائرية سبحورت أشغاؿ اؼبلتقي حوؿ ثبلثة ؿباكر رئيسية سبثلت يف 

. إحًتامو، مث كيف يطبق على اؼبستول الوطٍت كالدكِف
كن من تدريس مادة القانوف الدكِف اإلنسآف يف معاىد اعبامعات اعبزائرية كما طرح اؼبلتقى مسألة األساليب اليت مت  

. كىذا اؼبلتقى قد نسق بُت بعثة اللجنة الدكلية للصليب االضبر باعبزائر كجامعة بن عكنوف 
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 على كما دامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر تعمل بالتنسيق مع اللجاف الوطنية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف  
الصعيد الوطٍت فقد أنشأت مؤخرا اللجنة الوطنية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف إذ أعلن عنها الرئيس عبد العزيز 

كنصبت اللجنة كتعمل ربت إمرة كزير العدؿ كما تعمل اللجنة الدكلية  04/06/2008: بوتفليقة دبرسـو رئاسي يف 
ة منتديات علمية على مستول الثكنات العسكرية ككذا اؼبدرسة العليا للصليب األضبر مع اعبمعيات الوطنية على إقاـ

. للقضاء ، لتعريفهم بالقانوف الدكِف اإلنسآف ، كنشر الوعي خاصة بُت أفراد القوات اؼبسلحة 
ميداف الصحة العمومية ، : ميادين كىي 03كما تعاكف اؽببلؿ األضبر اعبزائرم مع الصليب األضبر السويسرم يف 

مسؤكلة التعاكف لدل الصليب األضبر " النا زينغ" كاؼبيداف اإلجتماعي ، كتقوؿ( تطهَت البيئة ) علم البيئة  ميداف
يف إطار عملية اإلسعاؼ الواسعة اليت أطلقها اإلرباد  2003السويسرم انو يرجع التعاكف مع اؽببلؿ األضبر اُف جواف 
. اعبزائر الدكِف لصاٌف ضحايا الزلزاؿ العنيف الذم ضرب مشاؿ 

. كيطور الصليب األضبر السويسرم مع اؽببلؿ األضبر ميداف الصحة ك ميداف البيئة ك كذلك القطاع اإلجتماعي
كيف كل ىذا تطبق اللجنة الدكلية للصليب األضبر القانوف الدكِف اإلنسآف، إذ كل ىذه األعماؿ تعد مساعدات    

إنسانية، كالدليل على ذلك ىو أف اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر حىت تعًتؼ هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر، 
ساسية للحركة كتسًتشد يف عملها دببادئ القانوف الدكِف من بُت الشركط أف ربًـت ىذه اعبمعيات اؼببادئ األ

اإلنسآف، كاألثر اؼبًتتب على ىذا اإلعًتاؼ ىو أف تصبح ىذه اعبمعيات الوطنية عنصرا من عناصر اللجنة الدكلية 
. للصليب األضبر 

تفاقيات جنيف إضافة إُف التفويض الذم حصلت عليو اللجنة الدكلية للصليب األضبر من طرؼ الدكؿ دبوجب إ  
. كىي نفسها الدكؿ اليت صادقت على نظامها األساسي، ذلك ما أكسبها الصفة العاؼبية 1949

كما ازبذت تدابَت حضارية يف زمن السلم ك كذا مساعدة الدكؿ على كضع تشريعات كطنية تتبلءـ مع القانوف 
: الدكِف اإلنسآف ك ذلك كما يلي 

:  المستشارون القانونيون  -1

ىؤالء اؼبستشاركف يعملوف داخل القوات  1977حديث نسبيا كرد النص عليو يف الربكتوكوؿ الثآف لسنة  كىو نظاـ
اؼبسلحة يف الدكلة ، يقدموف اؼبشورة لقوات اعبيش بشأف القانوف الدكِف اإلنسآف، كتسهر على تدريبهم اللجنة 

. الدكلية للصليب األضبر 
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 :العاملون المؤىلون -2

دبساعدة اغبكومة على كضع تشريعات كطنية تتبلءـ مع القانوف الدكِف اإلنسآف، ىؤالء العاملُت كىم أفراد يقوموف 
تضعهم اغبكومة أك تنتقيهم اللجنة الدكلية للصليب األضبر، كىذه األخَتة كذلك ىي اليت تعمل على تدريبهم 

[. 63ب
ؿ تكوين ؾبموعة من األفراد قادرين على ، من أج1965كجاء ىذا إستجابة ؼبؤسبر الصليب االضبر العشرين لسنة   

[. 64]العمل يف ؾباؿ تنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف
:  اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني -3

من إتفاقيات جنيف، على إحًتاـ إلتزاماهتا ذباه القانوف الدكِف اإلنسآف،  01حيث تعمل الدكؿ يف إطار نص اؼبادة 
للقانوف الدكِف اإلنسآف، لتعمل كجهاز إستشارم للحكومات داخل الدكؿ كتقدـ ىذه كذلك بإحداث عباف كطنية 

اللجاف الوطنية تقارير سنوية لرؤساء الدكؿ بشأف تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف داخل الوطن، كما تأخذ اػبربة من 
. اللجاف الوطنية اؼبتواجدة يف الدكؿ األخرل

 
: اػباسبة  
ؼبتحدة ىي اؽبيئة األقرب ألف تكوف آلية تنفيذ، إال أهنا أكثر خضوعا ؽبياكل القوة أكثر منها رغم أف ىيئة األمم ا 

غبكم القانوف كإف كاف للجنة الدكلية للصليب االضبر دكرىا  اإلهبايب إال أهنا تعتمد على اإلقناع كوسيلة كحيدة 
بدأ ؾبلس االمن يتدخل يف صبلحياهتا من خبلؿ لكفالة إحًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف، خاصة كأنو بعد التسعينات 

منافستها يف تقدٔف اؼبساعدات اإلنسانية، كىذا ما سوؼ يشكك يف اؼببادئ اليت تقـو عليها، كلذلك سوؼ نقًتح 
: التوصيات التالية

، ببلورة 1977كالربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا لسنة  1949ضركرة تعديل إتفاقيات جنيف األربع لسنة  - 
 .ت اغبصرية للجنة الدكلية للصليب األضبر كمنظمات اإلغاثة بصفة عامة الصبلحيا

ضركرة تعديل النظاـ األساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر دبا يزيد قدرهتا على التصدم للتحديات  - 
. اليت تواجهها
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 .اؼبصلحيةتفعيل دكر ؿبكمة العدؿ الدكلية كاعبمعية العامة، دبا يكفل اإلبتعاد عن سياسة اإلنتقائية  - 

 .تعميم تدريس القانوف الدكِف اإلنسآف يف اعبامعات اعبزائرية  لنشر ك تعزيز القانوف الدكِف اإلنسآف  - 

: المراجع 

، دار اعبامعة اعبديدة ، ( مصادره ، مبادئو ، ك أىم قواعده ) القانوف الدكِف اإلنسآف : عصاـ عبد الفتاح مطر . د 
. 2008اإلسكندرية ، مصر 

  2000دراسات يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، دار اؼبستقبل العريب ، القاىرة ، مصر الطبعة األكُف : مفيد شهاب . د 
.  2001ضباية حقوؽ اإلنساف يف إطار اؼبم اؼبتحدة ، دار النهضة العربية ، : عصاـ ؿبمد زنايت . د  ػػػ

كثائق ك أراء ، ؾبدالكم ، عماف األردف القانوف الدكِف اإلنسآف ، : عمر سعد اهلل . ػػػ د 
.  1992قانوف حقوؽ اإلنساف ، مكتبة اعببلء اعبديدة ، : شافعي ؿبمد بشَت . د / ػػػ  

: اإلتفاقيات الدولية 
. 1949اتفاقية جنيف األكُف _  1

 .1949اتفاقية جنيف الثانية  _ 
 .1949اتفاقية جنيف الثالثة _ 
. 1949اتفاقية جنيف الرابعة _  4
 .1977األكؿ اإلضايف إُف اتفاقيات جنيف ( الربكتوكوؿ ) اؼبلحق _  5
 .1977الثآف اإلضايف إُف اتفاقيات جنيف ( الربكتوكوؿ ) اؼبلحق _  6
 .2005الثالث اإلضايف إُف اتفاقيات جنيف ( الربكتوكوؿ ) اؼبلحق _  7

4  
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القانون الدولي اإلنساني فعالية الجهود المبذولة للمنظمات الدولية في تعزيز 

 (الجزائر) باحث في الدكتوراه كلية الحقوق ابن خلدون تيارت/ زيـــبار الــشاذلي . أ

 

 :الملخص 

بات من الضركرم إلزاـ أطراؼ النزاع اؼبسلح بتسهيل عمل كافة  فإنوحىت يتم إعماؿ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف 
اؼبنظمات الدكلية ك اؽبيئات اإلنسانية ذات الصلة يف ؾباؿ ضباية األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية كتقدٔف 

ساعدات اؼبساعدات اإلنسانية ك التدخل من أجل تسليم األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية ك تقدٔف اَف
اإلنسانية ك التدخل من أجل تسليم اجملرمُت اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات إُف األطراؼ اؼبعنية حملاكمتهم ك إنزاؿ 

العقوبات عليهم ، ذلك أف الدكر اؼبنوط هبذه اؼبنظمات ك اؽبيئات الدكلية لو من األنبية ك الفعالية ما هبعلو يصوف 
قق العدالة اعبنائية الدكلية من جهة ثانية الدكليُت من جهة ، ك تح السبلـ االمن ك 

ك يبكن القوؿ بكل تأكيد أف اؼبنظمة األفبية قد قبحت قباحا مشهودا على اؼبستول الدكِف منها خلق القواعد 
 :القانونية الدكلية ك إنشاء األجهزة ك اللجاف اؼبتخصصة يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف منها 

 .1963ُف صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم اؼبعتمد عاـ إعبلف اعبمعية العامة للقضاء ع

  
 :مقدمة  

إلزاـ أطراؼ النزاع اؼبسلح بتسهيل عمل كافة ،حىت يتم إعماؿ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف فإنو بات من الضركرم 

ك تقدٔف  ،العسكريةاؼبنظمات الدكلية ك اؽبيئات اإلنسانية ذات الصلة يف ؾباؿ األشخاص اؼبتضررين من العمليات 

اؼبساعدات اإلنسانية ك التدخل من أجل تسليم اجملرمُت اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات إُف األطراؼ  اؼبعينة حملاكمتهم 
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كإنزاؿ العقاب عليهم ، ذلك أف الدكر اؼبنوط هبذه اؼبنظمات ك اؽبيئات الدكلية لو من األنبية ك الفعالية ما هبعلو 

 .يُت من جهة ك ربقق العدالة اعبنائية الدكلية من جهة ثانية يصوف األمن ك السلم الدكؿ

كبصرؼ النظر عن طبيعة النزاع اؼبسلح ك عن القانوف الواجب التطبيق، فإنو ىناؾ جرائم ترتكب كمن شأهنا أف هتدد 

ليات األمن ك السلم الدكليُت، ك أف سبس اغبقوؽ األساسية لئلنساف األمر الذم أدل إُف ظهور العديد من األ

القضائية ك القانونية ،ك اليت أككلت إليها مهمة ربديد األفعاؿ اليت تعد يف مصف اعبرائم الدكلية ك االنتهاكات 

اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف ، ك باؼبوازاة مع ذلك فإف اجملتمع الدكِف أكد ك يف العديد من اؼبرات على أنبية الدكر الذم 

اغبكومية ك اؼبنظمات اإلنسانية يف قمع ك اغبد من االنتهاكات الدكلية  تلعبو اؼبنظمات الدكلية اغبكومية ك غَت

كتطبيق مبدأ اؼبسؤكلية الشخصية ،ك ازباذ التدابَت اؼبناسبة لعقاب كل من تسوؿ لو نفسو يف ارتكاب افعاؿ أك 

عالية اؼبنظمات ما مدل ؼ:انتهاكات خطَتة غبقوؽ اإلنساف ، ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو ك يعترب لب اإلشكالية ىو 

 الدكلية يف نشر ك ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف ؟

كلئلجابة عن ىاتو اإلشكالية، فإف الضركرة اؼبنهجية العلمية األكاديبية تقتضي تقسم اؼبوضوع إُف مطلبُت حبيث نعاًف 

( الفرع األكؿ)نظمة األمم اؼبتحدة ك نتناكؿ بالدراسة األكاديبية جهود ـ.  )اؼبطلب األكؿ(اؼبنظمات الدكلية اغبكومية

، (ثانيا)مث االرباد اإلفريقي ( أكال)ك اليت تشمل جامعة الدكؿ العربية ( الفرع الثآف )،ك اؼبنظمات الدكلية اإلقليمية 

 (رابعا)، ك اؼبنظمة الدكلية األمريكية ( ثالثا)منظمة األمن ك التعاكف االكربية 

، مث منظمة (الفرع األكؿ)ك نتناكؿ فيو اللجنة الدكلية للصليب األضبر( اؼبطلب الثآف)ك نعاًف اؼبنظمات غَت اغبكومية 

 (الفرع الثآف)العفو الدكلية 
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المنظمات الدولية الحكومية  :المطلباألول

 نتطرؽ يف ىذا الفرع إُف اغبديث عن اىتماـ اؼبنظمات الدكلية اغبكومية دبسألة ضباية حقوؽ اإلنساف اؼبنتهكة أثناء

النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك الداخلية ، ك بضركرة إنشاء قضاء جنائي دكِف حملاكمة ك معاقبة مرتكيب ىذه 

ك لعلى أىم ىذه اؼبنظمات منظمة االمم اؼبتحدة دكف أف ننسى اعبهود اإلقليمية يف التصدم للنزاعات  ،االنتهاكات

. نسآف من قبل األطراؼ اؼبتنازعة ك يف دعوهتا إُف تطبيق قواعد القانوف الدكِف اإل،اؼبسلحة 

جهود منظمة األمم المتحدة : الفرع األول

خصوصا بعد الفضائح اليت شهدهتا اإلنسانية أثناء  ،تصدت اؼبنظمة للجرائم اليت هتز أمن ك سبلمة اجملتمع الدكِف

كدا على اؼبستول الدكِف من قد قبحت قباحا مشو ،ك يبكن القوؿ بكل تأكيد أف اؼبنظمة االفبية،اغبربُت العاؼبيتُت 

،ك إنشاء األجهزة ك اللجاف اؼبتخصصة يف ؾباؿ ضباية (215)خبلؿ الدكر الذم تلعبو يف خلق القواعد القانونية الدكلية 

: ك اليت نذكر من بينها  ،حقوؽ اإلنساف خصوصا يف حالة النزاعات اؼبسلحة

  القاضي بإنشاء اللجنة القانونية الدائمة اؼبسماة عبنة القانوف  1947نوفمرب  21اؼبؤرخ يف  177قرارىا رقم

 .1945يف نورمبورغ لعاـ (216)، ك اليت أسندت ؽبا مهمة صياغة اؼببادئ العامة CDIالدكِف 

 .(217)ك إعداد مشركع تقنُت اعبرائم اؼبخلة بسلم البشرية ك أمنها 

 .1984ديسمرب  09يبة اإلبادة اعبماعية ك اؼبعاقبة  عليها ك اؼبؤرخة يف اتفاقية منع جر

                                                           
215
-Marie Claude Roberge , compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex –Yougoslavie et le Rwanda , concernant les 

crimes contre l’humanité et le crime de génocide , revue internationale la croix rouge , n,823,31 décembre 

,1997 ,p997. 
 (S/24575)األمم اؼبتحدة، الوثائق الرظبية جمللس األمن، السنة السابعة ك األربعوف، ملحق شهر أكتوبر ك نوفمرب   -216

. 377، ص 2001، السنة سبتمرب  25ؿبمد عبد الرضباف بوزير ، احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا ، ؾبلة اغبقوؽ ، العدد .د  -217
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  ك الربتوكوؿ الثآف التفاقية  1914اتفاقية الىام غبماية اؼبمتلكات الثقافية يف حالة النزاعات اؼبسلحة لعاـ

 .1999مارس  26اؼبؤرخ يف  1954الىام لعاـ 

 1963سبييز العنصرم اؼبعتمد عاـ إعبلف اعبمعية العامة للقضاء على صبيع أشكاؿ اؿ. 

  اتفاقية عدـ تقادـ جرائم اغبرب ك اعبرائم ضد اإلنسانية اؼبتعمدة من قبل اعبمعية العامة بقرارىا رقم

 .1968نوفمرب  26اؼبؤرخ يف ( 23-د) ألف 2391

ق األسلحة ك اؼبرفق ك التكنسية ك تدمَت ىذ( البيولوجية ) اتفاقية حظر إستحداث ك إنتاج األسلحة البكًتيولوجية 

 .1972أفريل  10اػباص هبا ك اؼبؤرخة يف 

  1973االتفاقية الدكلية لقمع جريبة الفصل العنصرم لعاـ. 

  االتفاقية الدكلية غبضر استخداـ تقنيات التغيَت يف البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل اؼبؤرخة

 .1980أكتوبر لعاـ  10يف 

  اؼبتحدة ؼبناىضة التعذيب ك غَته من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك اإلنسانية أك اؼبهنية اتفاقيةاألمم

 .1984ديسمرب  10اؼبؤرخة يف ( 39/46) قرار اعبمعية العامة رقم)

  إلقباز كاعتماد 1998القاضي باجتماعاؼبفوضُت الدبلوماسيُت يف عاـ  1996قرار اعبمعية العامة لعاـ ، 

اتفاقية بشأف إنشاء احملكمة الدكلية اعبنائية، ك ىذا ما تأكد بالفعل من خبلؿ اؼبؤسبر الديبلوماسي اؼبنعقد دبقر 

إُف غاية  15/06يف ركما يف الفًتة اؼبمتدة من  )(FAOمنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية ك الزراعة 

17/07/1998.(218) 

                                                           

دة ، اإلسكندرية د ، حساـ عبد اػبالق شيخة ، اؼبسؤكلية ك العقاب على جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم البوسنة ك اؽبرسك ، دار اعبامعة اعبدم      -
.263ص .2004
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د االفبية الكثيفة غبماية حقوؽ اإلنساف خبلؿ النزاعات اؼبسلحة ىذه االتفاقيات ك غَته ما ىي إال مبوذج عن اعبهو

كقد أكدت نصوص ىذه االتفاقيات عن اؼبسؤكلية كل شخص ينتهك ىذه القواعد ك إقرار مسؤكليتو اعبنائية دكف 

. االعتداد بصفتو الرظبية سواء أكاف فردا أك مسؤكال أك موظفا ساميا 

يف لفت انتباه اجملتمع الدكِف إُف ضركرة احًتاـ حقوؽ اإلنساف يف ،ـ اؼبتحدة كما أسهمت تقارير األمُت العاـ لؤلـ

قدـ األمُت العاـ تقريرا إُف اعبمعية العامة حوؿ حقوؽ اإلنساف يف  1969كقت النزاعات اؼبسلحة ، ففي عاـ 

من أجل ،ك اؼبقاتلُت  ك اليت طلبت منو أف يتابع على كجو اػبصوص مسألة احًتاـ حقوؽ اؼبدنيُت،النزاعات اؼبسلحة 

ك خاصة ،تعرض األمُت العاـ ؼبسألة تطبيق اتفاقية حقوؽ اإلنساف  1970ربرير أنفسهم من االستعمار تقريره لعاـ 

 (.219)العهد الدكِف للحقوؽ اؼبدنية ك السياسية يف النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك الداخلية 

ف يف تطبيق أحكاـ الفصل السابع من اؼبيثاؽ عندما يعرض ك هبدر يف ىذا اجملاؿ دائما أف نذكر بدكر ؾبلس األـ

السلم ك األمن الدكليُت إُف اػبطر ، كما ىو اغباؿ بالنسبة إُف قراراتو بإنشاء احملاكم اعبنائية الدكلية الظرفية جملاهبة 

: بعض النزاعات الدكلية ك الداخلية ك اليت منها 

  دكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات  من أجل إنشاء ؿبكمة 1993لعاـ  827قراره رقم

القاضي بإنشاء  1994لعاـ  955اػبطَتة للقانوف الدكِف اإلنسآف يف إقليم يوغسبلفيا سابقا ، ك قراره رقم 

اؼبتعلق بإحداث  2000لعاـ  1315ؿبكمة اعبنايات الدكلية لركاندا ، كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 

بسَتاليوف للنظر يف جرائم اغبرب ك اعبرائم ضد اإلنسانية ك غَتىا من االنتهاكات  ؿبكمة جنائية خاصة

اعبسيمة للمبادئ اإلنسانية ك غَتىا من االنتهاكات اعبسيمة للمبادئ اإلنسانية اليت مت ارتكاهبا يف 

 .(220)الببلد

                                                           
 .94، ص 2006، 01العريب ، الطبعة د، ؿبمد فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف اإلنسآف ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ، دار اؼبستقبل  -219
. 267، ص  1991د بطرس بطرس غاِف ، العبلقات الدكلية يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ، مكتبة األقبلو مصرية ، القاىرة  -220
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فقد أصدر ؾبلس األمن سلسلة من القرارات نظرا لتأـز ،اما خبصوص النزاع اؼبسلح الداخلي يف إقليم دارفور بالسوداف 

دعا فيو ( 2004) 1556لتشمل معظم الدكؿ اجملاكرة ، فالقرار رقم ،الوضع هبذا اإلقليم ك اتساع خطورة النزاع 

ك فرض حظر األسلحة على الكيانات غَت اغبكومية يف ،ؾبلس األمن إُف تقدٔف ميليشيات اعبنجويد إُف العدالة 

القرار رقم : أصدر اجمللس ثبلثة قرارات منفصلة ىي  2005، ك يف األسبوع األخَت من شهر مارس عاـ دارفور 

الذم عزز حضر السبلح اؼبفركض  1591الذم شكلت دبوجبو بعثة االمم اؼبتحدة بالسوداف ك القرار رقم  1590

الذم وبيل اؼبتهمُت بارتكاب  1593قم على الدكؿ ك فرض العقوبات على األفراد السودانيُت اؼبسلحُت ، ك القرار ر

. (221)ك جرائم ضد اإلنسانية يف دارفور إُف النائب العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية  ،جرائم اغبرب

ك اؼبتعلق بإنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية اػباصة  2007مام  31بتاريخ  1557كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 

ك ذلك بعد توجيو االهتاـ لسلطات اغبكومة السورية " رفيق اغبريرم " اؿ الرئيس اللبنآف بلبناف للتحقيق يف قضية اغيت

. الضطبلعها يف ىذه القضية 

ك لقد طرحت العديد من االنتقادات حوؿ سلطة ؾبلس األمن بتأسيس احملاكم اعبنائية الدكلية اػباصة كعدـ 

قانوف أك معاىدة دكلية ربت رعاية األمم اؼبتحدة ك ليس إُف  مشركعيتها ، ألف نشأت مثل ىذه احملاكم إمبا تستند إُف

: قرار ؾبلس األمن ك ذلك راجع لؤلسباب التالية 

  من اؼبيثاؽ، كما أف اعبمعية العامة َف تتدخل  29عدـ كجود سابقة يف تأسيس ؿباكم دكلية دبوجب اؼبادة

 منذ تأسيس األمم اؼبتحدة يف إنشاء أم ؿبكمة دكلية جنائية خاصة

  إف ميثاؽ األمم اؼبتحدة َف يبنح ؾبلس األمن حق إنشاء اؽبيئات القضائية دبوجب سلطاتو باستخداـ الفصل

 السابع

                                                           
. WWW.amnesty.orgعلى موقع منظمة العفو الدكلية على اؼبوقع  APRIL 8- 2005 037/54 AFR 2005رقم الوثيقة  -221
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  إف ؾبلس األمن َف ينشئ يف نزاعات مسلحة ـبتلفة قد تكوف أعنف من النزاع يف يوغسبلفيا ك ركاندا مثل

ديا ك النزاع اؼبسلح يف جبهة فاريوندا ماريت ، ك يف كمبو 1960النزاع اؼبسلح يف الكونغو الديبقراطية لعاـ 

 إٍف مثل ىذه احملاكم ...كاغبكومة يف السلفادكر 

 ال يبكن ؽبذه احملاكم اؼبؤقتة أف تعزز السلم ك األمن الدكليُت. 

 ليس ؽبيئة ذات صبلحية تنفيذية كمجلس األمن تشكيل ؿبكمة دكلية مستقلة 

  تأخذ أبعادا سياسية، ؽبذا فإف تشكيل احملكمة اعبنائية الدكلية إناغتياؿ اغبريرم جريبة داخلية ك يبكن أف

 لتحقيق فيها يعد خرقا للقوانُت الدكلية من قبل ؾبلس األمن

ك بعيدا عن اػببلؼ الفقهي حوؿ صبلحية ؾبلس األمن يف إنشاء ىذه احملاكم فإف األساس القانوٓف الذم استند عليو 

يقرر : "  39، فطبقا لنص اؼبادة  39.40.41الفصل السابع من اؼبواد  يعود يف األصل إُف ،اجمللس يف إنشائها

أك يقرر ما هبب ازباذه من التدابَت طبقا ألحكاـ ... ؾبلس األمن فيما إذا كاف قد كقع إضرار بالسلم أك اإلخبلؿ بو 

.  42، 41اؼبادتُت 

ك غَتىا من اعبرائم تعد ،ك تطهَت عرقي ،بادة ك اغبقيقة أف ما كقع يف يوغسبلفيا السابقة ك ركاندا من قتل ك أعماؿ إ

ك ىي أعماؿ ـبالفة للقانوف الدكِف اإلنسآف ك لبلتفاقيات الدكلية ،أفعاال تشكل هتديدا لؤلمن ك السلم الدكليُت 

اػباصة حبقوؽ اإلنساف ، األمر الذم استدعى تدخل اجمللس ك استصدار القرارات البلزمة ؼبعاجلة  (222)كالضمانات

 ،، زيادة على ذلك فإف ؾبلس األمن(223)ك معاقبة األشخاص عن مثل ىذه اعبرائم  ،ق األكضاع اؼبأساكيةمثل ىذ

من اؼبيثاؽ يبكن أف ينشأ من الفركع الثانوية ما يرىلو ضركرة ألداء ك كظائفو ك من مث يكوف  29كاستناد إُف نص اؼبادة 
                                                           

دية ك االجتماعية بُت الصكوؾ الدكلية ك اإلقليمية اليت نصت على ضماف اغبد األدْف من الضمانات القضائية للمتهمُت للعهد الدكِف اػباص باغبقوؽ االقتصا من  -   
كتوكوؿ االختيارم اؼبتعلق بالعهد الدكِف ك الرب 1996ديسمرب  16اؼبؤرخ يف ( 21-د)ألف 2200ك الثقافية اؼبعتمد من طرؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بقرارىا رقم 

 .1989ديسمرب  16اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية اؼبوافق عليو من طرؼ اعبمعية العامة بتاريخ 
سؤكلُت عن انتهاكات يف ظل الظركؼ اػباصة يف يوغسبلفيا السابقة فإف تأسيس احملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اَف:" الذم تضمن  827قرار ؾبلس األمن رقم   -223

". اب خطَتة للقانوف الدكِف اإلنسآف كتدبَت خاص من قبل ، سيجعل ىذا اؽبدؼ قابل للتحقيق ك سيساىم يف اغبفاظ على السلم ك إعادتو إُف النص
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لبو الفصل السابع من أعماؿ يف حاالت هتديد السلم من حق اجمللس إنشاء ؿباكم أك ىيئات قضائية لتؤدم ما يتط

 (224)كاإلخبلؿ بو 

المنظمات الدولية اإلقليمية : الفرع الثاني

اعبدير بالذكر أف ميثاؽ األمم اؼبتحدة نص على أنبية دكر اؼبنظمات اإلقليمية يف ؾباؿ اغبفاظ على السلم ك األمن 

لدكرىا يف ؾباؿ اغبماية اإلنسانية ك حقوؽ اإلنساف ، ك إف كنا  ك لكنو َف يتعرض صراحة 52،53الدكليُت يف اؼبواد 

:"  52/02يف الصراعات اؼبسلحة غَت الدكلية يف نص اؼبادة  ،نرل أف اؼبيثاؽ أشار صراحة إُف أنبية الدكر اإلقليمي

جهدىم لتدبَت يبذؿ أعضاء األمم اؼبتحدة الداخلوف يف مثل ىذه التنظيمات أك اليت تتألف منهم تلك الوكاالت كل 

" اغبل السلمي للمنازعات احملققة عن طريق ىذه التنظيمات اإلقليمية ك ذلك قبل عرضها على ؾبلس األمن 

خبصوص ىذه الصراعات احمللية فمن باب ،ك اؼبنطق السليم يقوؿ بأف ىذه اؼبنظمات إذا كاف ؽبا تدبر اغبل السلمي 

اإلنسانية ك العدالة الدكلية خاصة يف ضوء التطور الذم وبدث لؤلليات أكُف أف تبذؿ كل ما من شأنو ربقيق اغبماية 

اإلقليمية 

 جامعة الدول العربية:أوال

ك أعراؼ اغبرب عن أية قواعد خاصة يف ىذا ،َف يعرب موقف اعبامعة من  أعماؿ أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف 

الشأف سواء يف صورة اتفاقيات إقليمية أك قرارات صباعية ذلك ألهنا تستند يف ىذا الصدد إُف االعراؼ العربية ك كذا 

التعليمات اؼبستمدة من الشريعة اإلسبلمية حيث أكدت بعض التجارب ذلك ك اف البلئحة اليت أصدرىا األمُت العاـ 

خبصوص عمل قوات اعبامعة يف أزمة الكويت مع العراؽ نصت على أف الدكؿ  16/08/1996ة العربية يف للجامع

                                                           
  73، ص2004د مرشد أضبد السيد ، األليات القانونية للحفاظ على األمن ك السلم الدكليُت ، دار األمل ، مصر  -224
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ك تعمل يف الكويت عليها ك اف تراعي اؼببادئ العامة اؼبتضمنة يف االتفاقيات الدكلية ك التقاليد ،اليت ؽبا قوات عربية 

. (225)العربية اليت ربكم سلوؾ العسكريُت 

لنزاعات اؼبسلحة الدكلية ك الداخلية على اؼبستول العريب تعالت األصوات ك تظافرت اعبهود من ك لكن بعد تزايد ا

ك ضركرة ضباية اؼبتضررين من النزاعات اؼبسلحة، كمن  ،أجل إهباد صيغة اتفاقية إلعماؿ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

ناسبة االحتفاؿ باليوبيل الذىيب لبلتفاقيات جنيف عن اؼبؤسبر العريب مب اؼبستمخض،بُت ىذه اعبهود إعبلف القاىرة 

ك الذم انتهى إُف ؾبموعة من التوصيات  1999نوفمرب  16إُف  14اؼبنعقد خبلؿ الفًتة من  1949لعاـ 

 (226):منها

  السهر على كفالة احًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف ك مبادئو بالعمل على اغبد من صور االنتهاكات اعبسيمة

مثل التنكيل باؼبدنيُت ك تركيعهم ك ذبويعهم ك مصادرة فبتلكاهتم ك قتل كاغتصاب األطفاؿ ك النساء كاغبجز 

إٍف ، …الرىائن 

 ة العربية ك باألخص يف فلسطُت ك البحث على اغبلوؿ االىتمامبأكضاع البلجئُت ك النازحُت يف اؼبنطق

 اؼبناسبة لتسهيل ظركؼ إقامتهم ك تنقلهم ك عملهم احًتاما للشرعية الدكلية ك نزكال عند اتفاقيات جنيف

  العمل على تطهَت اؼبنطقة العربية العربية من األلغاـ األرضية اؼبخلفة للحركب كفق ما سبليو أحكاـ اؼبسؤكلية

ركح التضامن الدكِف ك الدعوة إُف إنشاء عباف كطنية للقانوف الدكِف اإلنسآف ك اليت تكوف مرجعا  الدكلية ك

 استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بتطبيق القوانُت اإلنسانية على اؼبستول العاؼبي

اد اؼبستشار شريف علتم كعلى ىامش ىذا اؼبؤسبر مت تقدٔف مشركع قانوف مبوذجي عريب بشأف اعبرائم الدكلية من إعد

اؼبتكونة من طبسة عشر مادة ، حيث أشارت النصوص اؼبتعلقة هبذا اؼبشركع إُف األفعاؿ اليت  05/11/1999بتاريخ 

                                                           
 15، ص 2002، القاىرة ICRCد زيد بن عبد الكرٔف، مقدمة يف القانوف الدكِف اإلنسآف يف اإلسبلـ، منشورات  -   
 . 75د مرشد أضبد السيد، مرجع سابق ص  -226
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اإلبادة اعبماعية ، اعبرائم ضد اإلنسانية ، جرائم اغبرب ، ك إُف مسؤكلية : تعد من قبيل اعبرائم الدكلية ك ىيئ 

. كؿ من حكاـ ك مسؤكلُت سياسيُت ك قادة عسكريُت األشخاص دبا فيهم فبثلي الد

اجتمع اػبرباء العرب بالقاىرة من أجل متابعة تنفيذ إعبلف القاىرة ،  2001مام  09إُف 07ك يف الفًتة اؼبمتدة من 

: ك قد أكصى اؼبشاركوف يف ىذا االجتماع 

كصا يف ؾباؿ قمع جرائم اغبرب حيث ناشد ازباذ التدابَت فيما يتعلق بتطبيق أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف خص-

اؼبشاركوف الدكؿ العربية دبراجعة تشريعاهتا الوطنية النافذة حبيث تتفق ك أحكاـ االتفاقيات الدكلية ذات الصلة بالقانوف 

عبنة دعوة اإلدارة القانونية عبامعة الدكؿ العربية كقسم اػبدمات االستشارية باؿ-. الدكِف اإلنسآف الذم انضمتإليها

الدكلية للصليب األضبر إُف تقدٔف اؼبعونة الفنية البلزمة للدكؿ العربية من أجل إعداد التشريعات اعبنائية اػباصة بقمع 

 (227)اعبرائم اغبرب ك تشجيع تبادؿ اؼبعلومات بُت الدكؿ العربية بالنسبة للتشريعات النافذة 

. صديق على النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية مناشدة اغبكومة العربية بازباذ اإلجراءات البلزمة للت-

ك بناء على ما مت  2003أما بالنسبة ػبطة اعمل اإلقليمية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف على الصعيد العريب لعاـ 

ريب إعداده من دراسات مشًتكة للجوانب الدستورية لبلنضماـ للمحكمة اعبنائية الدكلية ، ك مشركع القانوف الع

النموذجي يف مكافحتو عبرائم اغبرب ك التعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية ك ما قاـ بو مكتب متابعة تنفيذ اػبطة 

مت تكثيف اعبهود العربية يف ؾباؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف كقمع اعبرائم الدكلية كاعتماد  2002اإلقليمية لعاـ 

ىذا الشأف ك بصفة خاصة اليمن ك األردف كما أعده من دراسات ؼبوائمة  الدكؿ العربية للتشريعات اعبديدة يف

. (228)التشريعات يف مصر 

 

                                                           
. 23، ص1992،مام 25 سيد ىاشم ، حقوؽ اؼبتقاتلُت ك ضحايا النزاعات اؼبسلحة ، رؤية عربية ك إسبلمية ، اجمللة الدكلية للصليب األضبر ، العدد -   
 126، ص 2002د شريف عتلم ، ؿباضرات يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، جامعة اعبزائر ، -228
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 االتحاد اإلفريقي:ثانيا

من اؼبعلـو أف القارة اإلفريقية عانت كثَتا من الصراعات اؼبسلحة خصوصا اغبركب األىلية فبا أدل إُف تزايد عدد 

الضحايا ك اؼبشردين ك البلجئُت ك الذين شكلوا بالفعل مأساة حقيقية بالرغم من كجود قانوف دكِف إنسآف ، لذلك 

ىذه اؼبشاكل يف ضوء عجز اعبهود الدكلية سواء من قبل على مواجهة  -سابقا–عملت منظمة الوحدة اإلفريقية 

عملت  1990االمم اؼبتحدة ، أك اؼبنظمات اإلنسانية ، ك إزاء اجملازر اليت حدثت يف ركاندا ك بورندم بعد سنة 

نسانية الدكؿ اإلفريقية على كضع بركتوكوؿ إفريقي للحماية اإلنسانية ككضع ألية قضائية ؼبعاقبة مرتكيب اعبرائم ضد اإل

 .(229)ك اعبرائم ضد حقوؽ اإلنساف اإلفريقي 

لذا سعت اؼبنظمة من أجل إنشاء ؿبكمة جنائية إفريقية ك ىو ما أكده إعبلف رؤساء الدكؿ ك اغبكومات األعضاء 

.. 1996نوفمرب  05، ك كذا اجتماع نَتكيب اؼبنعقد يف 1994لعاـ 

: األمن و التعاون األوربية منظمة: ثالثا

االكربية شوطا كبَتا يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف أما خبصوص القانوف الدكِف اإلنسآف فلم تكن بنفس قطعت الدكؿ 

التقدـ لذا يرل اذباه من الفقو يف القانوف الدكِف اإلنسآف فلم تكن بنفس النقد لذا يرل اذباه من الفقو أف القانوف 

اإلنساف اليت تطبق على األفعاؿ اليت تنسب إُف أم طرؼ  الدكِف اإلنسآف يدخل يف إطار االتفاقية الدكلية غبقوؽ

متعاقد مشارؾ يف نزاع مسلح ما ك يتحمل ىذا الطرؼ اؼبتعاقد مسؤكلية حالة إنباؿ أك انتهاؾ لقواعد ىذه االتفاقية ، 

 04ب  ك اؼبادة اػباصة حبظر التعذم 03من ذات االتفاقية اؼبتعلقة باغبق يف اغبياة ك اؼبادة  02ك ىو ما أكدتو اؼبادة 

إٍف ...اػباصة حبظر االسًتقاؽ 

                                                           
229
-MuyoMuhalia ,la cour africaine des droit de l’homme et des peuples mimétisme ou avance judicaire ? Revue 

générale de droit international publique, vol102.p665-677 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  208 

ك لقد أتيحت للمحكمة األكربية غبقوؽ اإلنساف الفرصة للنظر يف اغبالتُت من النزاعات اؼبسلحة ك أثبتت منهما أنبية 

كجود معايَت للقانوف الدكِف اإلنسآف 

عندما تناكلت الشكاكل اػباصة باالحتبلؿ الدائم يف قربص -1

ئ اؼبمتدة يف جنوب شرؽ تركيا ؼبواجهة التمرد الكردم فيها ك اليت أدت إُف اضطرابات عنيفة حالة الطوار-2

بُت قوات األمن ك حزب العماؿ الكردستآف ، إال أف احملكمة َف ترد ما إذا كانت اؼبادة الثالثة  1985سنة 

 (.230)ل الصراع القائم فيها ك أحكاـ الربتوكوؿ الثآف من تطبيقها عل 1949اؼبشًتكة إلتفاقيات جنيف لعاـ 

يف حُت ذىب اذباه من الفقو إُف أف الدعاكل اغبديثة العهد اؼبرفوعة أماـ ؿبكمة سًتاتسبورغ تبُت تداخل القانوف 

" الدكِف اإلنسآف يف االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف ك أماـ ىذه اؼبسألة اليت القت بالغ األنبية حبيث أدُف القاضي 

يف رأم مستقل أنو يطلب من احملكمة أف تنظر يف مسائل تتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت "  jamberekجامربؾ 

ذات الطابع الدكِف كتلك اليت حدثت يف كركاتيا ك البوسنة ك اؽبرسك ك ىي يف األساس تدخل ضمن أحكاـ القانوف 

 (231)الدكِف اإلنسآف 

: المنظمة الدولية األمريكية:رابعا

إف ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية نص يف الفصل الثآف منو على ضركرة سبسك الدكؿ األعضاء باغبقوؽ األساسية 

إٍف، ك بناء على ذلك عقدت الدكؿ اتفاقية غبقوؽ .......لؤلفراد دكف أم سبييز بسبب العنصر أك الدين أك اعبنسية

ة للقانوف الدكِف اإلنسآف ، ك إف كانت ىناؾ بعض الوقائع اإلنساف إال أف اؼبيثاؽ األمريكي َف يتعرض بصورة مباشر

اليت أدت باعبنة األمريكية غبقوؽ اإلنساف للنظر يف اؼبسائل اليت تدخل يف إطار القانوف الدكِف اإلنسآف ك منها قضية 

عسكرية  شنت ؾبموعة مسلحة ىجوما على ثكنة 1989تاببلدا باألرجنتُت ك اليت تتلخص كقائعها يف أنو يف عاـ 
                                                           

 201،ت ص 2005مسعد عبد الرضباف زيداف قاسم ، القانوف اإلنسآف ك تطبيقاتو على اؼبسألة الكردية ، اعبزائر ، .د  -   
 l’Oddo deكلعلى من أىم األمثلة اغبية اليت عرضت على القضاء البلجيكي استنادا ؼببدأ االختصاص العاؼبي للقانوف اإلنسآف قضية ليدكا ال كركا   -231

Lacroix)  الذم كاف كزيرا للدفاع يف ركاندا خبلؿ الفًتة السابقة لئلبادة »ليوا "حيث تقد عدد من الضحايا البلجيكيُت ك الركانديُت ضد. 
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تابعة للقوات اؼبسلحة الوطنية يف تاببلدا ك استمر النزاع ثبلثوف ساعة كقتل فيها عدد كبَت من القوات اغبكومية يف 

حُت مت القبض على ؾبموعة من اؼبتمردين الذين تقدموا بشكول إُف اللجنة االمريكية إدعوا فيها باف رجاؿ الدكلة 

. نساف ك بعض أحكاـ القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف انتهكوا اإلتفاقية األمريكية غبقوؽ اإل

كقد حبثت اللجنة يف الشكول ك أقرت اختصاصها بنظرىا ك بررت ذلك بأهنا ترل من كاجبها تطبيق القانوف الدكِف 

، ألف ذلك يدعم قدرهتا على العمل ؼبواجهة  1949اإلنسآف السيما أحكاـ اؼبادة اؼبشًتكة إلتفاقيات جنيف لسنة 

. زاعات اؼبسلحة بُت ؾبموع دكؿ األعضاء الن

كما استندت يف ذلك على الفتول االستشارية حملكمة البلداف األمريكية غبقوؽ اإلنساف ك اليت جاء فيها أف اللجنة 

ؽبا أف تتمسك يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف باؼبعاىدات األخرل اليت تتعلق حبماية ىذه اغبقوؽ يف الدكؿ األمريكية 

 (232)ا إذا كانت ىذه االتفاقياتاعتمدت من قبل ىذه الدكؿ أـ ال بصرؼ النظر عم

المنظمات غير الحكومية  :المطلب الثاني 

يف البداية ارتأيت أف أشَت إُف دكركل من عبنة الصليب األضبر ك منظمة العفو الدكلية يف إثارة مسؤكلية مرتكيب اعبرائم 

سؤكلُت ك اغبكاـ ، ك قد كقع اختيارم على ىاتُت اؼبنظمتُت لطبيعة ك االنتهاكات اعبسيمة أثناء النزاعات دبا فيها اَف

عملهما ك نشاطهما يف تعزيز ك ضباية حقوؽ اإلنساف سواء أثناء السلم أك أثناء الصراعات 

اللجنة الدولية للصليب األحمر  :الفرع األول

كة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ منذ نشأهتا ارتبطت اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك ىي الطرؼ اؼبؤسس للحر

األضبر على كبو كثيق بتطور القانوف الدكِف اإلنسآف على ضوء تطور ك تزايد النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك الداخلية ك 

                                                           
232

- Carrillo solde, la cour pénal internationale ,revue générale de droit international puplic,France 01, 1994,p63 
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يعكف خربائها القانونيُت على تطوير القانوف الدكِف اإلنسآف ك تركهبو ك شرحو من خبلؿ التعليقات فضبل عن 

. ره اإلسهاـ يف نش

ك تقـو اللجنة الدكلية للصليب األضبر دبوجب نظامها األساسي باإلشراؼ على التطبيق الدقيق التفاقيات جنيف 

ك ىو ما يقتضي منها التعاكف مع كافة األطراؼ اؼبتعاقدة  1977ك الربكتوكولُت اإلضافيُت لعاـ  1949األربع لعاـ 

فعل يتم من جانب كاحد أك أف يتحقق خبلؿ فًتة كجيزة أك يقتصر ألنو ال يبكن لعمل مثل ىذا النوع أف يكوف شبرة ؿ

على منطقة معينة ، ك بعيدا عن أم حالة من حاالت النزاع اؼبسلح تبذؿ اللجنة جهودا ىائلة يف ؾباؿ صبع أكثر ما 

 (.233)يبكن من معلومات عما ربقق يف ؾباؿ اإلجراءات الوطنية لتنفيذ القانوف الدكِف اإلنسآف 

لقرهبا من كاقع تطبيق ىذا القانوف ك مناطق النزاعات اؼبسلحة كفق مهامها اؼبعًتؼ هبا صراحة يف أحكاـ اتفاقيات ك 

فإف للجنة الدكلية ( من الربكتوكوؿ الثآف  18من الربكتوكوؿ األكؿ ك اؼبادة  81اؼبشًتكة ، اؼبادة  03اؼبادة ) جنيف 

القياـ دببادرهتا لدل األطراؼ اؼبتحاربة ك الدكؿ اؼبتعاقدة موقعا فبيزا يبكنها من تقدٔف اؼببلحظات ك 

للجنة الدكلية للصليب األضبر دكر خاص أثناء القياـ دبهاـ اؼبساعدة ك اغبماية القانونية ألهنا على اتصاؿ دائم 

كِف اإلنسآف بالضحايا ك بأطراؼ النزاع ك ىي عرب مندكبيتها تلفت أنظار السلطات إُف ما يركنو ـبالفا للقانوف الد

سواء ازبذ شكل أعماؿ ؿبظورة أك امتناع عن أفعاؿ أكجبها القانوف ، ك يسعى اؼبندكبوف لتقصي اغبقائق بدقة ك 

. لتقدٔف اقًتاحات ملموسة بغية ذبنب االنتهاكات 

حكومات أك ) كؼبا كاف نظامها األساسي يسمح ؽبا بتلقي الشكاكم من جانب أطراؼ النزاع أك أطراؼ ثالثة 

فإهنا تقـو باؼبساعي ....( نظمات حكومية أك غَت حكومية أك صبعيات كطنية للصليب األضبر أك اؽببلؿ األضبر ـ

البلزمة لدل السلطات اؼبعنية ك مبدئيا تتم ىذه اؼبساعي لدل السلطات اليت كجهت إُف أجهزهتا 

                                                           
   
 .   شش٠ف ػٍزُ ، ِشخغ عبثك ، ص د،  -
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د تلجأ اللجنة إُف الطعن كفق شركط ؿبددة اهتاماتباقًتافانتهاكات للقانوف الدكِف اإلنسآف يف نطاؽ السرية ك لكن ؽ

: أنبها 

أف تكوف ىذه االنتهاكات جسيمة ك خطَتة -

عدـ االستجابة بصورة متعمدة إُف مبادرات ك معاينة مندكبيها لبلنتهاكات -

أف تكوف العبلنية يف صاٌف األشخاص أك السكاف اؼبتضررين أك اؼبهددين -

بُت للجنة الدكلية للصليب األضبر أك أف تكوف ىذه االنتهاكات معلومة أف يكوف من بُت شهود االنتهاكات مندك-

للكافة 

يبكن للجنة الدكلية أف تقدـ نداء إُف اجملتمع الدكِف بوضع حد ؽبا ك خبلؿ األعواـ األخَتة  (234)كيف ىذه اغباالت

الصوماؿ ، ركاندا ،يوغسبلفيا )تزايدت تلك النداءات أكثر فأكثر خاصة على مسرح بعض النزاعات اؽبامة 

...( سابقا

ألطراؼ ك التظطلع بسلطة قانونية َف يتم إسباغها ك بالرغم من الدكر اؼبنوط هبذه اللجنة الدكلية إال أهنا التقف فوؽ ا

عليها ، ألف العمل على تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف يفرض على اللجنة أف رباكؿ تبليف االنتهاكات ك تصحيحها 

من خبلؿ دكرىا كوسيط إنسآف ؿبايد ك مستقل بُت األطراؼ اؼبتحاربة ك ال يدخل يف إطار مهمتها أف سبارس أية 

صات قمعية أك قضائية من أجل إقرار حقوؽ الضحايا ، با ك سبتنع ىذه اللجنة عن ؾبرد البحث عن ىوية اختصا

مرتكيب ىذه االنتهاكات ، غاية ما يف األمر أهنا تساىم ك بصفة كقائية يف التقليل من اعبرائم الدكلية ك من ضحايا 

. النزاعات اؼبسلحة 

 

                                                           
يصرح ؼبندكيب اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالذىاب إُف صبيع األماكن اليت يوجد هبا " من االتفاقية الرابعة  143من اتفاقية جنيف الثالثة ك اؼبادة  126اؼبادة  -   

" فيما يتعلق باختيار األماكن اليت يرغبوف زيارهتا ...كاملةك ؽبم أف يتحدثوا معهم دكف رقيب ك تعطى ؽبم اغبرية اؿ......أشخاص ؿبميوف 
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منظمة العفو الدولية  :الفرع الثاني 

منظمة دكلية غَت حكومية زبضع لنظاـ القانوف اػباص ك تتشكل من أعضاء ينتموف إُف جنسيات ـبتلفة  ىي

جنسية تسعى إُف ترقية حقوؽ اإلنساف ك حرياتو الواردة يف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف  150كمتعددة تفوؽ 

كحرياتو الواردة يف اإلعبلف العاؼبي ك يف اؼبواثيق الدكلية األخرل 

من ميثاؽ االمم اؼبتحدة الذم يسمح للمجلس االقتصادم ك اإلجتماعي التابع لؤلمم اؼبتحدة  71كيف إطار اؼبادة 

بإعطاء دكر استشارم للمنظمات اػباصة فإف منظمة العفو الدكلية استفادت  من اؼبركز االستشاريلدل ىذا اجمللس 

ت التمييزية كضباية األقليات كيف عبنة حقوؽ اإلنساف التابعة كىي فبثلة أيضا يف اللجنة الفرعية ؼبناىضة كل الًتتيبا

. لؤلمم اؼبتحدة 

أما عن دكرىا فمنذ نشأهتا عملت اؼبنظمة جاىدة على بناء نظاـ دكِف يضمن حقوؽ اإلنساف كاغبد من االنتهاكات 

مة العفو الدكلية اإلجراء الواقعة عليها سواء مت ذلك أثناء السلم أك أثناء النزاعات اؼبسلحة ، لذلك تستعمل منظ

الذم يبكنها من تقدٔف شكاكم لدل منظمة األمم اؼبتحدة ك ذلك العتبار ىذا اإلجراء كسيلة  1970لسنة  03/15

الرسالة اؼبفتوحة اليت بعثت هبا اؼبنظمة إُف ؾبلس : ضغط على الدكؿ اؼبسؤكلة عن ىذه االنتهاكات كمن أمثلة ذلك 

دمت فيها توصيات ؿبددة حوؿ إنشاء بعثة أفبية يف السوداف كحوؿ فرض خطر ، كؽ 2005فيفرم  21األمن يف 

 (.235)تسليح مرتكيب االنتهاكات اعبسيمة يف دار فور ككضع حد لظاىرة اإلفبلت من العقاب يف اإلقليم 

كاؼبتعلق حبظر  2005مارس  29الصادر بتاريخ  1591كما رحبت منظمة العفو الدكلية بقرار ؾبلس األمن رقم 

ألسلحة على صبيع الكيانات غَت اغبكومية أك األفراد دبن فيهم اعبنجويد العاملُت يف مشاؿ دارفور ك جنوهبا ك غرهبا ا

كبفرض عقوبات على كل من يشكلوف خطرا يف دارفور ك اؼبنطقة كمن يرتكبوف انتهاكات للقانوف الدكِف اإلنسآف أك 

. القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف 
                                                           

 WWW.amnesty.org:على اؼبوقع AFR 2005/54( 2005أفريل 8)رقم الوثيقة -235
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القاضي بوجوب ( 2005مارس  31) 1593ؼبنظمة عن ارتياحها إزاء قرار ؾبلس األمن رقم كما أكدت ذات ا

إحالة صبيع اؼبسؤكلُت عن اعبرائم اؼبنصوص عليها يف القانوف الدكِف إُف العدالة اعبنائية الدكلية ك إجبلء اغبقيقة عن 

ب أف ربظى ىذه االسًتاتيجية بدعم الوضع يف دارفور ك تقدٔف تعويضات إُف الضحايا ك عائبلهتم ك أكدت أنو يج

 .فعاؿ من األمم اؼبتحدة ك االرباد اإلفريقي ك صبيع الدكؿ األخرل 

كنظرا لتأـز الوضع يف السوداف ك ازباذه أبعادا خطَتة شكلت هتديدا للسلم ك األمن الدكليُت فإف منظمة العفو الدكلية 

عقاب من أجل تقدٔف مرتكيب اعبرائم الدكلية إُف العدالة عن دعت اجملتمع الدكِف ككل حملاربة ظاىرة اإلفبلت من اؿ

طريق فبارسة الوالية القضائية العاؼبية ك يف إقامة العدؿ يف السوداف مسؤكلية تقع على عاتق اغبكومة بالدرجة االكُف 

ؽبا مدعومة حيث أف جرائم اغبرب اليت ارتكبتها ميليشيات اعبنجويد من تقتيل ك اغتصاب ك هتجَت السكاف كانت ؾ

: من اغبكومة السودانية ك عليو دعت منظمة العفو الدكلية إُف 

 االنتهاكاتتشكيل عبنة ربقيق دكلية لدراسة األدلة اؼبتوفرة على كقوع جرائم اغبرب ك جرائم اإلبادة كغَتىا من -

للقانوف الدكِف اإلنسآف 

ك كافية كتزكيدىم باإلمكانيات البلزمة إلجراء ربقيقات النشر الفورم ؼبراقيب حقوؽ اإلنساف يف دارفور بأعداد كبَتة -

 .ك رفع تقارير حوؿ اإلنتهاكات اؼبستمرة غبقوؽ اإلنساف 

: الخاتمة 

كخبلصة ؽبذه اؼبداخلة اؼبتواضعة يتضح من صبيع ما تقدـ طرحو أنو كألغراض تطبيق أحكاـ القانوف الدكِف اإلنسآف، 

ية فإنو تبُت أف صبلة قواعد القانوف الدكِف للنزاعات اؼبسلحة كما يستتبعو من كبعيدا عن اػببلفات الفقهية كالقانوف

مبادئ إنسانية قد انصرفت فحسب يف مواجهة النزاعات اؼبسلحة الدكلية اليت سبثلت أطرافها بصفة خاصة يف الدكؿ 
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بادئ اليت تضمنتها اؼبادة الثالثة كاغبركات التحررية الوطنية حبيث َف تطبق يف مواجهتها النزاعات الداخلية إال تلك اَف

. 1977كالربكتوكوؿ الثآف لعاـ  1949اؼبشًتكة التفاقيات جنيف لعاـ 

كباؼبوازاة مع ذلك فإف اجملتمع الدكِف أكد يف العديد من اؼبرات على أنبية الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات الدكلية كغَت 

هتاكات الدكلية كتطبيق مبدأ اؼبسؤكلية الشخصية كازباذ التدابَت اغبكومية كاؼبنظمات اإلنسانية يف قمع كاغبد من االف

اؼبناسبة لعقاب كل من تسوؿ لو نفسو على ارتكاب أفعاؿ أك انتهاكات خطَتة غبقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات 

رة تدرهبية ، إال أف الشيء اؼببلحظ ىو اف الفعالية الدكلية كاحمللية للمنظمات الدكلية بدأت يف التقلص بصواؼبسلحة

للهيمنة األحادية للواليات اؼبتحدة األمريكية من جهة كمن جهة أخرل التداخل اغباصل بُت اؼبصاٌف الكربل للدكؿ 

 .اؼبصدرة للسبلح كالرغبة يف إشعاؿ نَتاف التقتيل ك اغبركب يف شىت بقاع العاَف 

 :المراجع قائمة

 :أوال المراجع باللغة العربية  

 :الكتب -1 

  اػبالق شيحة ، اؼبسؤكلية ك العقاب على جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم البوسنة د حساـ عبد

 .2004ك اؽبرسك ، دار اعبامعة اعبديدة ، اإلسكندرية ، صبهورية مصر العربية ،

 كُف د ؿبمد فرحات ، تاريخ القانوف الدكِف ك القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،دار اؼبستقبل العريب، الطبعة األ

 .2006، اإلسكندرية 

  ،2004د مرشد أضبد السيد ، األليات القانونية للحفاظ على األمن ك السلم الدكليُت ، دار األمل ، مصر 

  د زيد بن عبد الكرٔف ، مقدمة يف القانوف الدكِف اإلنسآف ،منشوراتicrc ، 2002، القاىرة. 

 2005تطبيقاتو على اؼبسألة الكردية ، اعبزائر  د مسعد عبد الرضباف ،زيداف قاسم ، القانوف اإلنسآف ك 
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 المقاالت المتخصصة -2

  2001د عبد الرضباف بوزير ،احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا ، ؾبلة اغبقوؽ ، سبتمرب 

  2002د شريف علتم ، ؿباضرات يف القانوف الدكِف اإلنسآف ، اعبزائر. 

 اجمللة الدكلية للصليب "رؤية عربية كإسبلمية "يا النزاعات اؼبسلحة د سيد ىاشم ، حقوؽ اؼبتقاتلُت ك ضحا ،

 .1992، مام 25األضبر ، العدد

 :الوثائق -3 

 ( /24575)الوثائق الرظبية جمللس األمن،السنة السابعة ك األربعوف، ملحق شهر أكتوبر ك نوفمربs 

 8 2005 الوثيقة رقمApril- 54/0372005 الدكلية العفو منظمة موقع على www.amnesty.org 

 

اٌّشاجغ تاٌٍغح األجٕث١ح  : ثا١ٔا 

1-Marie coude roberge, compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, 

consternant les crimes de génocide, revue internationale la croix rouge ,1997 

2-Muyo muhali, la cour africaine des droit de l’homme et de poule mimétisme iu avance 

judiciaires 2002. 

3-carrille solde, la cour pénal internationale, revue générale de  

Droit internationale publique ; France ,01.1994 

  

http://www.amnesty.org/
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ألامم املتحدة وووكاالتها املتخصصة في دور مىظمة 

وشر وتعزيز القاهون الدولي الاوساوي 
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قراءة في القواعد العرفية و اآلمرة من منظور  :احترام القانون الدولي االنساني

  محكمة العدل الدولية
 مركز جيل البحث العلمي/ قادة عافية . أ

 

 :ملخص

متطور بشكل جيد ك يغطي جوانب كثَتة للنزاعات اؼبسلحة كيعطي ضباية إف القانوف الدكِف اإلنسآف التعاىدم 
ىذه اإلتفاقيات باعتبار أف  ك احًتاـ لفئات كاسعة من األشخاص اثناء اغبرب، إال أنو توجد عوائق يف تطبيق

عاىدم ال أحكامها ال  تنطبق إال على الدكؿ اليت صادقت عليها، إضافة إُف كوف أف القانوف الدكِف اإلنسآف الت
ينظم بالشكل الكايف النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة، ال سيما النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية، األمر الذم يستدعي النظر 

. يف القواعد اآلمرة ك العرفية للقانوف الدكِف اإلنسآف العريف حسب ما أشارت إليو ؿبكمة العدؿ الدكلية

الرئيسي ؼبنظمة االمم اؼبتحدة، ك تسعى من خبلؿ ما تصدره من تعترب ؿبكمة العدؿ الدكلية اعبهاز القضائي 
علق بالقانوف الدكِف اإلنسآف، أحكاـ ك آراء استشارية إُف تفعيل مبادئ القانوف الدكِف العاـ، خاصة يف شقو اؼبت

  .العبلقة بُت معاىدات القانوف الدكِف االنسآف ك القواعد العرفية ك القواعد اآلمرةك

إذ أف   األساسي حملكمة العدؿ الدكلية القانوف الدكِف العريف بأنو فبارسة عامة مقبولة كقانوف، كيصف النظاـ
غَت مباشر إُف الطبيعة العرفية ؼبعاىدات القانوف الدكِف اإلنسآف  مباشر أك بشكلسواء احملكمة سبق ك أف أشارت 
الدكلية موضوع  كما تناكلت ؿبكمة العدؿ ".رمالرصيف القا"ك كذا قضية " قناة كورفو"على سبيل اؼبثاؿ يف قضية 

ا لسنة من اتفاقية فُت 53ىذا اؼبفهـو اؼبرتبط تقليديا بفكرة النظاـ الدكِف العاـ ك اؼبعرؼ يف اؼبادة (القواعد اآلمرة 
خطر التهديد ما ارتبط أساسا حبقوؽ اإلنساف، كبشكل كاضح ك دقيق من خبلؿ  )حوؿ قانوف اؼبعاىدات 1969



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  218 

ك الرأم االستشارم ك لعل أبرز مثاؿ يبكن التطرؽ إليو ق. أك استخدامها ك كذا حق الشعوب يف تقرير مصَتىابالقوة 
 .حملكمة العدؿ الدكلية خبصوص التحفظات على اتفاقية منع جريبة اإلبادة اعبماعية ك اؼبعاقبة عليها

العريف ك باعتبارىا قواعد آمرة، فإنو ال  من خبلؿ ما سبق فإف الطبيعة العرفية لقواعد القانوف الدكِف االنسآف
ؾباؿ بالتحجج بعدـ التصديق على اتفاقيات القانوف الدكِف االنسآف إذ سبثل الكثَت من مبادئها ك قواعدىا جزءا من 
القانوف الدكِف االنسآف العريف، فأطراؼ النزاعات اؼبسلحة اليت يشهدىا العاَف حاليا ملزموف بتطبيق أحكاـ القانوف 

 .   الدكِف اإلنسآف بغض النظر عن التصديق على اؼبعاىدات ؼبا يتميز بو القانوف الدكِف االنسآف العريف

 .

 :المقدمة

يشكل القانوف الدكِف اإلنسآف جزءا رئيسيا من القانوف الدكِف العاـ، ك يستمد قواعده من ؾبموعة من 
العمليات العدائية ك توفَت اكرب قدر من اغبماية لضحايا النزاعات اؼبصادر اإلتفاقية ك العرفية ك يسعى لتنظيم سَت 

، إال أنو ك بالرغم من ىذه القواعد قبد انتهاكات جسيمة للقانوف الدكِف اإلنسآف 236اؼبسلحة الدكلية ك غَت الدكلية
سائل الكافية إلنفاذىا، كاليت ال تعود إُف نقص يف القواعد، ك إمبا تنجم عن عدـ الرغبة يف احًتامها، ك عدـ توفر الو

كالشك بتطبيقها يف بعض الظركؼ، ك نقص الوعي من قبل القادة السياسيُت، كالقادة العسكريُت كاؼبقاتلُت ك عامة 
الناس، لذلك عملت ؿبكمة العدؿ الدكلية إُف ضركرة احًتاـ ىذه القواعد باعتبارىا قواعد آمرة ك عرفية ملزمة عبميع 

 .ك تعترب آراء ؿبكمة العدؿ الدكلية أفضل صياغة ؼبضموف القانوف الدكِف اإلنسآف. أـ الالدكؿ سواء كانت أطرافا 

كنظرا حملدكدية تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف التعاىدم، الناذبة عن صبلة من العوائق اػباصة بنفاذيتو على 
ؼبعاصرة، كجب تفعيل نفاذية الدكؿ األطراؼ، ك كذا على عدـ مشولو على قواعد زبص بعض النزاعات اؼبسلحة ا

كاحًتاـ مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف من خبلؿ شقو العريف ذك الطبيعة العريف ك اآلمرة، باالستناد مسانبة ؿبكمة 
 .العدؿ الدكلية بالقضايا ذات الصلة باحًتاـ القانوف الدكِف اإلنسآف

                                                           

 .30صفحة  .2011. مرٔف ناصرم، فعالية العقاب على اإلنتهاكات اعبسيمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، دار الفكر اعبامعي، مصر 236
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سبتع هبا القانوف الدكِف اإلنسآف لدل صبيع ك ىو ما سنحاكؿ الوقوؼ عليو من خبلؿ تبياف النفاذية اليت م
 :الدكؿ انطبلقا من القواعد العرفية ك اآلمرة، ك ذلك كما يلي

 عوائق تطبيق مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف التعاىدم: أوال

 .طبيعة قواعد القانوف الدكِف االنسآف العرفية ك اآلمرة :ثانيا

 سآف من خبلؿ ؿبكمة العدؿ الدكليةتفعيل مبادئ القانوف الدكِف االف :ثالثا

 .ؿبكمة العدؿ الدكلية كجهاز قضائي ؼبنظمة االمم اؼبتحدة - أ
 .مسانبة ؿبكمة العدؿ الدكلية يف إرساء مبادئ القانوف الدكِف االنسآف - ب

 عوائق تطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني التعاىدي: أوال

يغطي بشكل جيد جوانب كبَتة من النزاعات اؼبسلحة، كيعطي إف القانوف الدكِف االنسآف التعاىدم متطور ك 
ضباية لفئات كاسعة من االشخاص، ك يضع حد لوسائل اغبرب اؼبستعملة، ك من أبرز ىذه االتفاقيات ىي اتفاقيات 

، ك إف من بُت النصوص اؼبؤطرة لتنظيم كسائل 1977ك بركتوكاالىا اإلضافياف لسنة  1949جنيف األربع لسنة 
، كبركتوكوؿ جنيف 1907ك 1998ك لوائح الىام لسنيت  1968ب اغبرب قبد إعبلف ساف بطرسبورغ لسنة كأساِف
بشأف األسلحة التقليدية  1977لؤلسلحة البيولوجية، ك اتفاقية  1972بشأف الغازات، ك اتفاقية  1965لسنة 

غبظر األلغاـ اؼبضادة لؤلفراد،  1997سنة ، كاتفاقية أكتاكا ؿ1993كبركتوكوالىا، ك اتفاقية األسلحة الكيميائية لسنة 
كيعترب النظاـ  237.ك بركتوكوالىا بشأف ضباية اؼبمتلكات الثقافية أثناء النزاعات اؼبسلحة 1954ك اتفاقية الىام لسنة 

 .األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أف من اختصاصات احملكمة النظر يف جرائم اغبرب

كف الدكِف االنسآف العريف من خبلؿ عوائق تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنسآف كتربز انبية احًتاـ قواعد القاف
التعاىدم، إذ أف أحكاـ ىذا األخَت ال تطبق إال على الدكؿ اليت صادقت عليها فحسب، ك بالتاِف فإف نفاذية ىذه 

اقيات، ك بلغة االرقاـ فإف األحكاـ يف زمن النزاعات اؼبسلحة يتوقف على تصديق األطراؼ اؼبعنية على ىذه اإلتف

                                                           
، ؾبلة اللجنة الدكلية للصليب االضبر، "اسهاـ يف فهم ك احًتاـ حكم القانوف يف النزاع اؼبسلح"جوف مارم ىنكرتس، دراسة حوؿ القانوف الدكِف االنسآف العريف   237
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لقيت قبوال عاؼبيا، إال أف الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ اؼبلحق باتفاقايت جنيف َف  1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة 
تكن لو فعالية بالقدر اؼبطلوب اعتبارا أف العديد من الدكؿ شهدت نزاعات مسلحة دكلية ك َف تكن أطرافا يف ىذا 

 238.دكلة، ك ال ىبتلف الربكتوكوؿ اإلضايف الثآف عن سابقو 160ت عليو أكثر من الربكتوكوؿ الذم صادؽ

كيتمثل العائق الثآف يف الشكل اعبديد من النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية اليت ال تكاد تغطيها أحكاـ القانوف 
ؿبدكدة مقارنة ( دكليةغَت اؿ)الدكِف االنسآف االتفاقي، ألف االتفاقيات اليت تنظم ىذا الشكل من النزاعات 

الذم ال  1977باالتفاقيات اليت تنظم النزاعات اؼبسلحة الدكلية، ك نذكر منها الربكتوكوؿ االضايف الثآف لسنة 
كالنظاـ االساسي  1949مشًتكة من اتفاقيات جنيف األربع لسنة  03مادة موضوعية، ك اؼبادة  15تتعدل مواده 

 .ية االسلحة التقليدية، اؼبعدلة، ك اتفاقية أكتاكا غبظر األلغاـ اؼبضادةللمحكمة اعبنائية الدكلية، ك اتفاؽ

ك هبذا الشكل تكوف اغباجة للنظر كدراسة القانوف الدكِف االنسآف العريف لتغطية الثغرات اؼبوجودة يف شقو 
فبارسة عامة مقبولة كلذلك كصفت ؿبكمة العدؿ الدكلية يف نظامها االساسي القانوف الدكِف العريف بأنو . التعاىدم
 .كقانوف

 طبيعة قواعد القانون الدولي االنساني العرفية و اآلمرة:  ثانيا

، ك ىذه القواعد مستقلة عن قانوف اؼبعاىدات، 239يعرؼ القانوف الدكِف العريف بأنو فبارسة عامة مقبولة كقانوف
ا القانوف التعاىدم يف النزاعات اؼبسلحة ك كما رأينا سابقا فإف القانوف الدكِف اإلنسآف يسد الثغرات اليت خلفو

كحىت يعتد بقاعدة يف القانوف الدكِف العريف ال بد من . الدكلية ك غَت الدكلية ك بالتاِف يعزز من ضباية الضحايا أكثر
كجود ركنُت أساسيُت نبا اؼبمارسة ك اإلعتقاد لدل اجملتمع الدكِف بأف ىذه اؼبمارسة مطلوبة كمسألة قانونية، اك 

كتعود أنبية القانوف الدكِف اإلنسآف يف أنو ملـز عبميع الدكؿ حىت كإف َف . ظورة أك مسموح هبا تبعا لطبيعة القاعدةمح
تصادؽ على اؼبعاىدات اؼبطبقة يف النزاعات اؼبسلحة، ك إُف الضعف النسيب يف قانوف االتفاقيات التعاىدية خاصة يف 

 .ؾباؿ النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية
                                                           

، جنيف، "الدكلية للصليب األضبر للمؤسبر الدكِف الثامن ك العشرينمقتطف من تقرير أعدتو اللجنة "القانوف الدكِف اإلنسآف ك ربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة   23
 .12صفحة  .2003
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 :لك كباكؿ إلقاء شرح مفيد حوؿ ركٍت اؼبمارسة الدكلية ك اإلعتقاد القانوٓف كما يليك لذ

زبتلف فبارسات الدكؿ إُف مادية ك أخرل لفظية، فمن بُت األفعاؿ اؼبادية اليت تساىم يف  :اؼبمارسة الدكلية
معينة، اؼبعاملة اؼبمنوحة لفئات خلق القانوف الدكِف االنسآف العريف قبد السلوؾ على أرض اؼبعركة، استخداـ أسلحة 

ـبتلفة من األشخاص، ك إف من بُت األفعاؿ اللفظية اليت تساىم يف خلق القانوف الدكِف االنسآف العريف قبد كتيبات 
الدليل العسكرم، التشريعات الوطنية، نظاـ السوابق القانونية، التعليمات اؼبعطاة للقوات اؼبسلحة ك قوات األمن، 

سكرية أثناء اغبرب، االحتجاجات الدبلوماسية، آراء اؼبستشارين العسكريُت، تعليقات اغبكومات على البيانات الع
مشاريع اؼبعاىدات ك القرارات ك اللوائح التنفيذية، ك اؼبرافعات أماـ احملاكم الدكلية، ك البيانات يف احملافل الدكلية، 

 240.كمواقف اغبكومات اليت تعتمدىا اؼبنظمات الدكلية إٍف

كذبدر اإلشارة إُف أف قرارات احملاكم الدكلية اليت تعترب من اؼبصادر الفرعية للقانوف الدكِف، ال تشكل فبارسات 
للدكؿ، كوف أهنا ليست مؤسسات حكومية كاحملاكم الوطنية، كما ال تشكل فبارسات صباعات اؼبعارضة اؼبسلحة 

 .ف الدكِف اإلنسآف ك البيانات األخرل الصادرة عنهاكقواعد للسلوؾ ك التعهد باحًتاـ قواعد معينة من القانو

ككتقييم ؽبذه اؼبمارسات هبب النظر يف مدل كثافتها يف إنشاء قاعدة قانونية يف القانوف الدكِف االنسآف العريف، 
 .لذا كجب أف تكوف ىذه اؼبمارسات منتظمة ك منتشرة ك سبثيلية بشكل فعلي

لقانوٓف، ىذا األخَت الذم يعرب عن اإلقتناع القانوٓف بأف فبارسة معينة تنفذ كيتمثل الركن الثآف يف اإلعتقاد ا
كأهنا حق، إمبا قد زبتلف الصيغة اليت يعرب هبا عن اؼبمارسة ك اإلقتناع القانوٓف، ك يعتمد ذلك على القاعدة اؼبعينة إف 

 . كانت تتضمن حظرا أك التزاما أك ؾبرد حق بالسلوؾ بأسلوب معُت

ارة أف فصل عناصر اؼبمارسة ك اإلقتناع القانوٓف سباما أمر جد صعب ال يبكن تطبيقو على الواقع، كذبدر اإلش
كحُت تكوف ىناؾ فبارسة كثيفة بالقدر الكايف، فإف تلك اؼبمارسة تتضمن اعتقادا قانونيا بشكل عاـ، كنتيجة لذلك 

يف األكضاع اليت تكوف فيها اؼبمارسة غامضة  ليس من الضركرة عادة إثبات كجود اإلعتقاد القانوٓف بشكل منفصل، ك
كمبهمة يؤدم اإلعتقاد القانوٓف دكرا ىاما يف ربديد ما إذا كانت اؼبمارسة تتجو إُف تكوين عرؼ أـ ال، كىو ما 

نلتمسو من بعض الدكؿ عندما ال تتخذ إجراء ما أك ال يكوف ؽبا أم رد فعلي كسبب ذلك غَت كاضح، كقد سعت 
                                                           

   
 .15صفحة  مرجع سابقجوف مارم ىنكرتس،   
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كلية ك كذا سابقتها احملكمة الدائمة للعدؿ الدكِف يف مثل ىذه اغباالت إُف إثبات كجود مستقل ؿبكمة العدؿ الد
لئلعتقاد القانوٓف من أجل الفصل يف ما إذا كانت حاالت اؼبمارسة الغامضة تعترب توجها لتكريس القانوف الدكِف 

 .العريف

إلمتناع عن سلوؾ معُت تثَت أفعاؿ التغاضي أك كيف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف، حيث تقتضي قواعد كثَتة ا
اإلحجاـ مشكلة ؿبددة يف تقييم اإلعتقاد القانوٓف، ألف ذلك يقتضي إثبات أف اإلمتناع َف يكن مصادفة ك لكنو يقـو 

 . على توقع مشركع

يفًتض سلفا كجود إف مفهـو القواعد اآلمرة الذم ارتبط تقليديا بفكرة النظاـ الدكِف العاـ، : القواعد اآلمرة
بعض القواعد األساسية بالنسبة إُف اجملتمع الدكِف حيث ال تستطيع الدكؿ نقضها، ك قد مت تعريف القواعد اآلمرة 

: حوؿ قانوف اؼبعاىدات  كما يأيت 1969من اتفاقية فينا لسنة  53للمرة األكُف يف كثيقة دكلية من خبلؿ اؼبادة 
بشكل عاـ ىي القاعدة اؼبقبولة ك اؼبعًتؼ هبا من جانب اجملتمع الدكِف ككل، القاعدة اآلمرة يف القانوف الدكِف 

 .بوصفها قاعدة ال يبكن إبطاؽبا أك تعديلها إال بقاعدة أخرل من القانوف الدكِف العاـ ؽبا الطابع نفسو

 من خالل محكمة العدل الدولية ئ القانون الدولي االنسانيتفعيل مباد: ثالثا

 :الدكلية كجهاز قضائي ؼبنظمة االمم اؼبتحدةؿبكمة العدؿ  - أ

تعترب ؿبكمة العدؿ الدكلية اؽبيئة القضائية الرئيسية باألمم اؼبتحدة، ك تتوُف احملكمة الفصل طبقا ألحكاـ 
ليها القانوف الدكِف يف النزاعات القانونية اليت تنشأ بُت الدكؿ، ك تقدٔف الفتاكل بشأف اؼبسائل القانونية اليت قد ربيلها إ

، 1945جواف  26ك قد أنشئت دبوجب ميثاؽ األمم اؼبتحدة يف  241.ىيئات األمم اؼبتحدة ك ككاالهتا اؼبتخصصة
بساف فرانسيسكو لتحقيق أحد االىداؼ الرئيسية لؤلمم اؼبتحدة، ك تعمل احملكمة دبوجب نظاـ اساسي يشكل جزءا 

عندما حلت ؿبل احملكمة الدائمة 1946العمل يف  ال يتجزأ من اؼبيثاؽ ك كذلك دبوجب قواعدىا اػباصة، ك بدأت
 .ربت رعاية عصبة األمم اؼبتحدة 1920للعدالة الدكلية اليت أنشئت يف 
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كبغية تبياف بعض اإلختبلفات بُت احملكمة ك غَتىا من األجهزة، مثل ؿبكمة التحكيم الدائمة كاحملكمة اعبنائية 
الدكلية بينما ينسب التحكيم حملكمة التحكيم الدكلية، كقبد أف  الدكلية، فتنسب التسوية القضائية حملكمة العدؿ

األطراؼ تقـو بتعيُت احملكمُت ك توافق على اإلجراءات اليت تتم بطريقة سرية دبحكمة التحكيم الدكلية ك زبتار 
نظاـ االساسي اللغات الرظبية بينما قبد احملكمة مشكلة بالفعل ك اإلجراءات اليت تتم علنا موضوعة مسبقا دبوجب اؿ

كخبصوص التكاليف فاألكُف تتحمل األطراؼ صبيع . ك تعمل باللغتُت الرظبيتُت الفرنسية ك اإلقبليزية. ؽبا ك قواعدىا
 .التكاليف على عكس احملكمة فتتحمل األمم اؼبتحدة كل التكاليف

ا سردناه كليست ؽبا كما ذبدر اإلشارة إُف أف ؿبكمة العدؿ الدكلية ؿبكمة مدنية تتمتع باختصاص معُت كم
قد أكجد بعض  1946أم ىيئات فرعية، غَت أف إنشاء عدد كبَت من احملاكم اإلقليمية ك احملاكم اؼبتخصصة منذ سنة 

فليس حملكمة العدؿ الدكلية أم كالية قضائية جنائية إذ ال تستطيع ؿباكمة األفراد فهذه اؼبهمة تعود إُف . اإللتباس
ك احملاكم اعبنائية اؼبتخصصة اليت أنشأهتا األمم اؼبتحدة مثل احملكمة اعبنائية الدكلية الواليات القضائية الوطنية 

كما أهنا تتميز عن ؿبكمة العدؿ . ليوغسبلفيا السابقة كاحملكمة اعبنائية الدكلية لركاندا ك احملكمة اعبنائية الدكلية
ركيب، كاحملكمة األكركبية غبقوؽ اإلنساف كؿبكمة البلداف األكركبية اليت تعٌت حصرا بالقضايا اؼبتعلقة بشؤكف اإلرباد األك

 . األمريكية غبقوؽ اإلنساف

 القانوف الدكِف االنسآف مسانبة ؿبكمة العدؿ الدكلية يف إرساء مبادئ - ب

سانبت ؿبكمة العدؿ الدكلية يف العديد من اؼبناسبات بتفعيل مبادئ القانوف الدكِف اإلنسآف باإلشارة إُف 
، يف الوقت الذم كانت "قناة كورفو"يف قضية  1949أفريل  09القواعد العرفية ك اآلمرة، إذ صدر ؽبا أكؿ حكم يف 

نذار بوجود حقوؿ األلغاـ بينما َف تكن ألبانيا بصفتها التزاما حوؿ اإل 1907تضم فيو اتفاقية الىام الثامنة لسنة 
مدل عليو طرفا يف ذلك، فاعتربت احملكمة أف اإللتزامات اإلجبارية على السلطات األلبانية كانت تشتمل على 

اغبربية التحذير ربقيقا لفائدة النقل البحرم بشكل عاـ بوجود حقل ألغاـ يف اؼبياه اإلقليمية االلبانية ك ربذير السفن 
الربيطانية اليت تقًتب من اػبطر الوشيك نتيجة كجود حقل األلغاـ، كال ترتكز ىذه اإللتزامات على اتفاقية الىام 
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الثامنة اليت تنطبق يف زمن اغبرب ك إمبا على مبادئ عامة كربديد اإلعتبارات األكلية لئلنسانية اليت تناسب السلم أكثر 
 242.فبا تناسب اغبرب

كمة العدؿ الدكلية كانت األحكاـ اؼبعنية باتفاقية الىام تفسَتية  ؼببدأ عاـ يف القانوف كبذلك  كحسب مح
 .الدكِف، فبا يستنتج إقرارىا ضمنيا بالطبيعة العرفية للقاعدة اليت تعرب عنها اإلتفاقية

زامات الواجبة على لقد تناكلت ؿبكمة العدؿ الدكلية موضوع القواعد اآلمرة أك اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا، مثل اإللت
اعبميع، يف سياقات ـبتلفة ترتبط ارتباطا كثيقا بالقانوف الدكِف اإلنسآف، مثل حقوؽ اإلنساف االساسية كخطر 

 .التهديد بالقوة أك استخدامها، ك حق الشعوب يف تقرير اؼبصَت

إلبادة اعبماعية كاؼبعاقبة عليها ك تعترب احملكمة أف جريبة اإلبادة اعبماعية اؼبنصوص عليها يف اتفاقية منع جريبة ا
، أحد اعبرائم ذات طبيعة خاصة ك يف إطار ملـز على اعبميع حسب رأيها اإلستشارم خبصوص ىذه 1951لسنة 

ك قد . 243اعبريبة، معتربة أف اإلتفاقية اعتمدت ألغراض إنسانية ك متمدنة ك ليس للدكؿ اؼبتعاقدة أم مصاٌف شخصية
يف " برشلونة تراكشن"حق على مبدأ اإللزامية ك الطبيعة اآلمرة يف قضية أكدت ذلك احملكمة يف حكم ال

 .، ك بينت أف اإللزاـ يشمل صبيع الدكؿ دكف استثناء05/02/1970

كقد أكدت احملكمة أف القواعد االساسية للقانوف الدكِف اإلنسآف هبب أف سبتثل إليها الدكؿ سواء كانت قد 
اليت ربتويها، ذلك أهنا تشكل مبادئ القانوف الدكِف العريف غَت القابلة صدقت أك َف تصدؽ على اإلتفاقيات 

لبلنتهاؾ، ك بذلك تكوف احملكمة قد أكدت أنبية القواعد اإلنسانية للقانوف الدكِف، ك خصوصية القواعد الىمرة 
ف اؼببادئ االساية للقانوف مقارنة بالقواعد العرفية األخرل، ك كتفسَت للمبادئ غَت القابلة لبلنتهاؾ فتوحي احملكمة بأ

االنسآف تشكل القواعد اآلمرة اؼبولودة للقانوف الدكِف اليت ىي على كشك التحوؿ إُف قواعد آمرة، إال أف احملكمة 
 .أشارت لذلك ضمنيا دكف أف تؤكده صراحة ك ىو ما عيب عليها

رة يف القانوف الدكِف اإلنسآف أمثاؿ لكن ىذا َف يبنع البعض من التأكيد صراحة للطبيعة اؼبلزمة للقواعد الىآـ
قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف قد اكتسبت بوضوح كضع القواعد اآلمرة، ذلك : "لقولو صراحة" كيرامانًتم"القاضي 

                                                           
. 05، صفحة 2003، 850فانساف شيتام، مسانبة ؿبكمة العدؿ الدكلية يف القانوف الدكِف اإلنسآف، مقاؿ منشور دبجلة اللجنة الدكلية للصليب األضبر، العدد   242
   

رائم اغبرب، جريبة العدكاف، اعبرائم ضد اإلنسانية لئلشارة فإف جريبة اإلبادة اعبماعية تعترب أحد اعبرائم اليت زبتص احملكمة اعبنائية الدكلية للنظر فيها، إُف جانب ج  
 .حسب نص اؼبادة اػبامسة من النظاـ االساسي للمحكمة
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أهنا قواعد أساسية ذات طابع إنسآف، ك ال يبكن انتقاصها دكف إلغاء اإلعتبارات األساسية لئلنسانية اليت تستهدؼ 
أف  1980الحظت عبنة القانوف الدكِف بالفعل عاـ : "بقولو" كوركما"كما اشار القاضي ". د ضبايتهاىذه القواع

 ".بعضا من قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ىي يف رأم اللجنة قواعد تفرض كاجب اإللتزاـ بالقواعد اآلمرة

االساسية للقانوف الدكِف االنسآف ككخبلصة ؼبا سبق قد قامت ؿبكمة العدؿ الدكلية بإبراز ك ربديد اؼببادئ 
بشقيو التعاىدم ك العريف، ك على الرغم من قرارات ؿبكمة العدؿ الدكلية بشأف القانوف الدكِف اإلنسآف جاءت غَت 
عشوائية ك مبهمة يف بعض األحياف، إال أهنا ك انطبلقا من مبدأ اإلعتبارات األكلية لئلنسانية جعلت تطبيق مبادئ 

 . اإلنسآف يتعدل نطاقو التعاىدم ك التقليدمالقانوف الدكِف

 :قائمة مختصرة للمراجع

اسهاـ يف فهم ك احًتاـ حكم القانوف يف "جوف مارم ىنكرتس، دراسة حوؿ القانوف الدكِف االنسآف العريف  -
 .2005ية للصليب االضبر، ، ؾبلة اللجنة الدكؿ"النزاع اؼبسلح

، اإلنتهاكات اعبسيمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، دار الفكر اعبامعيمرٔف ناصرم، فعالية العقاب على  -
 .2011. مصر

مقتطف من تقرير أعدتو اللجنة الدكلية "القانوف الدكِف اإلنسآف ك ربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة  -
 .2003، جنيف، "للصليب األضبر للمؤسبر الدكِف الثامن ك العشرين

كف الدكِف اإلنسآف ك فتول ؿبكمة العدؿ الدكلية بشأف مشركعية التهديد باألسلحة لويز دكسوالد، القاف -
 .1997النوكية أك استخدامها، اللجنة الدكلية للصليب األضبر، 

 .2007القانوف الدكِف اإلنسآف، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، : سهيل حسُت الفتبلكم، عماد ؿبمد ربيع -
 .ؿ الدكليةالنظاـ األساسي حملكمة العد -
 .النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية -
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تكامل أم تعارض في تكريس تطبيق : مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية 
القانون الدولي اإلنساني ؟ 

  مساعد في القانون العام بالمعهد األعلى لإلعالمية بالكافأستاذ / نجيب بن عمر عوينات. د

 

ملخص  

العبلقة بُت ؾبلس األمن كاحملكمة اعبنائية الدكلية تظهر على ثبلث مستويات حسب  ما وبددىا نظامها إف 
األساسي، كىي عبلقة قد تؤدم إُف تفعيل دكر احملكمة اعبنائية الدكلية يف ربقيق السلم كاألمن الدكليُت عن طريق 

. اء اعبنائي الدكِفاغبد من االنتهاكات اػبطَتة كلكن قد تؤدم أيضا إُف تسيس القض

ىل يبكن ألحد أف يكوف ىو كحده خَتان كسط عاَف من األشرار؟ رأل الكثَتكف يف ىذه : عندما تساءؿ مكيافيللي
كلكنها يف اغبقيقة تعبَت عن نصف اغبقيقة، فالنفس البشرية أؽبمها . اؼبقولة تعبَتان يتهم اإلنسانية يف صميم طبيعتها

. خالقها مع الفجور تقواىا

من قتل نفسان بغَت نفس :" يت فكرة اإلنسانية منحصرة يف األطر الدينية كاألخبلقية كالفلسفية لقوؿ اهلل عز كجلكبق
ليتم تكريسها الحقان يف 244" أك فساد يف األرض فكأمبا قتل الناس صبيعان كمن أحياىا فكأمبا أحيا الناس صبيعان 

ا من أجل تفادم مرارات اغبركب ، فلقد اىتز العاَف من التشريعات الوطنية كالدكلية كمفهـو قانوٓف حديث نسيب
أعماقو ، يف شرقو كما يف غربو كيف جنوبو كما يف مشالو ، حُت حدثت احملرقة النازية ألسباب من بينها أنو َف يكن قد 

كتلك حبركة كارتبطت ىذه . كاقًتنت ثورتو عليها بانتفاضة ضد اغبرب نتيجة كيبلت اغبربُت العاؼبيتُت. فقد إنسانيتو
ككاف العاَف يقوؿ ال ؽبذه اعبراشكم كلها دفاعا عن . تنامت ؼبنع االنتشار النوكم تأثرا دبذحبيت ىَتكشيما كناكازاكي

لقد . اإلنساف، الذم بشر فبلسفة األنوار بعقلو كعقبلنيتو كعلمو كحريتو كتساؿبو كانتصاره للحق كللعدؿ كاؼبساكاة

                                                           
 (32اآلية )القراف الكرٔف، سورة  اؼبائدة  -244
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لقد تعجب بعض أنصار اإلنساف كدعاة اإلنسانية ذات يـو من سَت . اؼبساكاةتعجب بعض أنصار اإلنساف كدعاة ك
كلكن ماذا يساكم ذلك . شعب مبدع يف أؼبانيا كراء ىتلر ، كمن خضوع شعب ذم تاريخ عريق يف ركسيا لستالُت

مقارنة باستسبلـ اجملتمع الدكِف بأكملو للجرائم الدكلية يف أبشع صورىا؟ 

م ؾبتمع دبا يف ذلك اجملتمع الدكِف أف يتغاطى عن اعبرائم اليت قد يرتكبها الفرد إذا شكلت كيف اغبقيقة ال يبكن أل
اعتداء على مصلحة أساسية يف اجملتمع الدكِف لذلك تقرر قواعد القانوف الدكِف اؼبسؤكلية اعبنائية للفرد على الصعيد 

سبيل إُف إجراء ؿباكمات طوكيو كنور مبارغ يف الدكِف حملاكمتو عن اعبرائم اليت يرتكبها كىو األمر الذم مهد اؿ
كقد أدت االنتهاكات الفاحشة لقواعد كف الدكِف اإلنسآف يف الصراعات اؼبسلحة  245أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية

فيفرم  22الصادر عن ؾبلس األمن بتاريخ  808اليت اندلعت بُت صبهوريات يوغسبلفيا سابقا دبوجب قرار عدد 
ت أىواؿ الصراع العرقي يف ركاندا كاجملازر البشعة اليت راح ضحيتها مئات األبرياء إُف إنشاء احملكمة ككما أد، 1499

كقبح مؤسبر ركما  1994نوفمرب  8بتاريخ  955اعبنائية الدكلية بركاندا اليت تكونت دبوجب قرار ؾبلس األمن عدد 
من تركيز نظاـ قضائي جنائي  1998جويلية  17ية يف الدبلوماسي قي إقرار النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكؿ

كهبذا فإرساء مبدأ عاؼبية حق العقاب دبا سبنحو الدكؿ من صبلحيات كاسعة للمحكمة اعبنائية الدكلية يف  246دائم
يؤكد أف اإلفبلت من العقاب بدأ  247مبلحقة كؿباكمة مرتكيب جرائم اغبرب كجرائم اإلبادة كاعبرائم ضد اإلنسانية

ع تدرهبيا على اؼبستول العاؼبي كىو أمر تفرضو خطورة ىذه اعبرائم على اجملتمع الدكِف ألنة يف غياب التعاكف بُت يًتاج
فلم يعد بإمكاف  248الدكؿ لن تتحقق اإلهبابية يف التجرٔف أك يف العقاب دبا يفقد التنظيم القانوٓف علة كجودة كفاعليتو

ألف ترابط مصاٌف اجملتمع الدكِف يستوجب تضامن الدكؿ فيما بينها  دكلة ما أف تعيش منعزلة عن غَتىا من الدكؿ
.  غبماية مصاغبها كقيمها اؼبشًتكة بتجنب إفبلت اجملرمُت من العقاب لضماف احًتاـ كتفعيل العدالة اعبنائية الدكلية 

                                                           
اغبقوؽ، اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية  للفرد، رسالة  لنيل أطركحة شهادة دكتوراه يف القانوف الدكِف كالعبلقات الدكلية، جامعة اعبزائر، كلية : أضبد بشارة موسى  -245

. 2. ، ص2006/2007
. 282.ص، 2000قانوف العبلقات الدكلية ،طبعة ثانية منقحة، أركبيس، تونس : عبد اجمليد العبدِف   -246

اإلنسآف، دار اؼبستقبل  لدكِفا القانوف مفيد شهاب، دراسات يف .اعبرائم ضد اإلنسانية ،إبادة اعبنس كجرائم اغبرب كتطور مفاىيمها، د: ظبعاف بطرس فرج اهلل  -247
. 421.، الطبعة األكُف، ص2000العريب، القاىرة، 

 .295، ص 2003اعبزائر ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، الطبعة الرابعة ، قانوف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر : بن عامر تونسي   -248

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
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ا باألمم اؼبتحدة عبلقة من نوع ما كمن اغبقائق الثابتة اليت ال ربتاج إُف التأكيد أف احملاكم اعبنائية الدكلية كافة تربطو
ما ىي طبيعة تلك العبلقة ؟ كقد أثارت مسألة عبلقة احملكمة اعبنائية : غَت أف السؤاؿ الذم يتبادر إُف الذىن ىو 

الدكلية دبنظمة األمم اؼبتحدة بعض اػببلفات نظرا غبساسيتها ،كالواقع أف العبلقة بُت احملاكم اعبنائية الدكلية كاألمم 
حدة أما أف تكوف عبلقة تبعية أك أف تكوف عبلقة تعاكف فقط ، كذلك أف احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة، لكوهنا اؼبت

َف تنشأ بقرار ازبذه ؾبلس األمن متصرفا دبوجب الفصل السابع من اؼبيثاؽ، كإمبا أنشئت دبوجب اتفاقية دكلية خاصة 
قة تعاكف فحسب، فمجلس األمن الدكِف، مكلف دبوجب ميثاؽ األمم هبا، فاف العبلقة بينها كبُت األمم اؼبتحدة عبل

. اؼبتحدة باغبفاظ على السلم كاألمن الدكليُت، كيبلك القدرة على ازباذ أية تدبَت يراىا مبلئمة لتحقيق ذلك

اإلبادة، كجرائم  أف احملكمة الدكلية دببلحقتها كمعاقبتها ؼبرتكيب جرائم –من الناحية النظرية على األقل  –كمن اؼبؤكد 
، كاعبرائم ضد اإلنسانية ، تعد أخطر اعبرائم اليت تثَت قلق اجملتمع الدكِف بأسره، كفبا ال شك فيو أهنا 249اغبرب 

يف دعم أسس التعايش السلمي بُت البشر ، ككذلك  -شأهنا يف ذلك ؾبلس األمن–بقيامها هبذا الدكر سوؼ تساىم 
كبالتاِف فإف جهود ؾبلس األمن ككذلك جهود احملكمة اعبنائية الدكلية .ليُت أيضان اغبفاظ على السلم كاألمن الدك

. كتسعى إُف ربقيق ذات اؽبدؼ، كىو اغبفاظ على السلم كاألمن الدكليُت، تصب كافة يف ؾبرل كاحد

السياسي : فكؼبا كاف األمر كذلك، فإنو من اؼبنطقي كالضركرم أيضان أف توجد عبلقة تعاكف يف ىذا اجملاؿ بُت اعبهازم
(. احملكمة اعبنائية الدكلية)كالقضائي ( ؾبلس األمن)

فبا ( 1)إال أف العدالة اعبنائية الدكلية قد يتم تسييسها نظران لدكر ؾبلس األمن يف اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية
من يف أف يطلب إُف احملكمة قد يؤدم إُف ازدكاجية اؼبعايَت أثناء التطبيق، كىو ما يتجلى من خبلؿ بسلطة ؾبلس األ

شهران قابلة للتجديد بناء على قرار يتخذه اجمللس  12اعبنائية كقف إجراءات التحقيق أك  احملاكمة أمامها ؼبدة 
، لكن ما ىو دكر ؾبلس األمن يف حالة امتناع دكلة طرؼ ، أك عدـ امتثاؿ دكلة غَت طرؼ لطلبات (11)باػبصوص 

(. 111)إذا كاف اجمللس ىو الذم أحاؿ اغبالة إُف  احملكمة اعبنائية الدكلية؟  التعاكف اؼبقدمة من احملكمة

 

                                                           
عطية المحكمة الجنائية الدولية الدائم دراسة لمنظام أبو الخير أحمد :لمتعمق في صالحيات المحكمة و دورىا القضائي راجع  -249

 .2006الطبعة الثانية ،،ر النيضة العربية القاىرة اد.األساسي والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فييا 
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إف العبلقة بُت احملكمة اعبنائية الدكلية كؾبلس األمن اؼبقننة بنصوص صروبة يف أحكاـ النظاـ األساسي، كتتجلى على 
: عدة مستويات

 كلية، لوقائع يبدك فيها أف جريبة أك أكثر حق ؾبلس األمن يف اإلحالة للمحكمة اعبنائية الد: اؼبستول األكؿ
. من النظاـ األساسي 13من اعبرائم الواردة يف نظاـ ركما األساسي قد مت ارتكاهبا حسب اؼبادة 

 سلطة ؾبلس األمن يف أف يطلب إُف احملكمة اعبنائية الدكلية كقف إجراءات التحقيق أك : اؼبستول الثآف
من  16لة للتجديد بناء على قرار يتخذه اجمللس باػبصوص حسب اؼبادة شهران قاب 12احملاكمة أمامها ؼبدة 

 .النظاـ األساسي
 دكر ؾبلس األمن يف حالة امتناع دكلة طرؼ ، أك عدـ امتثاؿ دكلة غَت طرؼ لطلبات : اؼبستول الثالث

من نظاـ  87التعاكف اؼبقدمة من احملكمة إذا كاف اجمللس ىو الذم أحاؿ اغبالة إُف احملكمة حسب اؼبادة 
 .ركما األساسي

: سلطة مجلس األمن في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية -1

خبلؿ اؼبناقشات يف مؤسبر ركما، كانت الواليات اؼبتحدة األمريكية تطالب أف يكوف جمللس األمن كحدة سلطة 
الدائمة يف ؾبلس األمن أرادت أف يشًتؾ اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية، كلكن الدكؿ األخرل صاحبة العضوية 

يف ذلك مع الدكؿ األطراؼ يف النظاـ األساسي كاؼبدعي العاـ للمحكمة كالواقع أف غالبية الدكؿ اؼبشاركة يف مؤسبر 
ركما َف تؤيد زبويل ؾبلس األمن سلطة كاسعة ذباه احملكمة من أجل الرغبة يف تأكيد استقبللية احملكمة كتفادم أف 

 ؾبرد جهاز سياسي تابع جمللس األمن فبا قد يؤدم إُف سبتع الدكؿ الدائمة العضوية حبق االعًتاض إُف تتحوؿ إُف
. تعطيل مهمة احملكمة يف ربقيق العدالة حبق ذاهتا

كعلى أية حاؿ، فقد أقر النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية االذباه القائل بتخويل ؾبلس األمن سلطة اإلحالة 
كمة اعبنائية الدكلية باإلضافة إُف الدكؿ األطراؼ يف النظاـ األساسي كاؼبدعي العاـ للمحكمة شريطة أف إُف اؼبح

يتصرؼ اجمللس يف ىذا اإلطار دبوجب الفصل السابع الذم يتعلق بالًتتيبات اؼبتخذة يف حاالت هتديد السلم كاألمن 
اليت يكوف فيها للمجلس صبلحيات كسلطات تقديرية  الدكليُت أك اإلخبلؿ يهما أك كقوع العدكاف، كىي اغباالت
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، كأف تصدر اإلحالة منو عن طريق قرار ككفقان لئلجراءات 250من اؼبيثاؽ 39كاسعة لئلقرار حبدكثها دبوجب اؼبادة 
. اؼبنصوص عليها يف اؼبيثاؽ

بُت ىاتُت اؽبيئتُت، كنعتقد أف إعطاء دكر للمجلس يف ربريك اختصاص احملكمة من شأنو أف يبنع أم تعارض ؿبتمل 
إذ من اؼبمكن أف يؤدم غياب ىذه العبلقة إُف قياـ ىاتُت اؽبيئتُت بالتعامل مع قضية تعامبلن ـبتلفا بسبب اختبلؼ 

خصوصا إذا كانت ىذه القضية  -سياسية بالنسبة إُف ؾبلس األمن كقضائية بالنسبة إُف احملكمة–طبيعة كل منهما 
ىذا باإلضافة إُف أف أعطاء ؾبلس األمن سلطة اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية من  تتعلق بالسلم كاألمن الدكليُت،

شأنو أف هبنبو اغباجة إُف إنشاء ؿباكم جنائية خاصة ، غَت أف بعض الدكؿ كاؼبنظمات غَت اغبكومية تنتقد زبويل 
إُف أف سبتع ؾبلس األمن هبذه السلطة يبكن  ؾبلس األمن سلطة اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية، كيستند ىذا النقد

أف يؤثر على استقبلؿ احملكمة كحيادىا، كيؤثر بالتاِف على دكرىا يف ربقيق العدالة الدكلية، كيبكن أف يناؿ أيضا من 
. إرادة الدكؿ اؼبعنية كسيادهتا

 يف اعبرائم اليت ترتكب بعد بدء من النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية فإهنا ال زبتص إال 11ككفقان للمادة 
كمن مث  2002نفاذ النظاـ األساسي كذبدر اإلشارة إُف أف النظاـ األساسي قد دخل حيز التنفيذ بداية من جويلية 

.  فإف اختصاص احملكمة يقتصر على اعبرائم اليت ترتكب بعد ىذا التاريخ 

كبناء على ذلك ال زبتص احملكمة اعبنائية الدكلية بالنظر يف اعبرائم اليت كقعت قبل بدء نفاذ نظاـ ركما من حيث 
اؼببدأ كيرم بعض الفقو أف احملكمة اعبنائية الدكلية وبق ؽبا أف تتخذ قرارا بعدـ قبوؿ الدعوم كلما تبُت أف موضوع 

ف ؾبلس األمن ىو جهة اإلحالة كلكن ليس شبة ما يبنع ؾبلس األمن اإلحالة ىبرج عن نطاؽ اختصاصها الزمٍت كلو كا
من إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية خاصة كمؤقتة مثل ؿبكمة يوغسبلفيا السابقة كؿبكمة ركاندا كاحملكمة اعبنائية اػباصة 

.   2007مام  30الصادر يف  1757باغتياؿ رفيق اغبريرم دبقتضى القرار عدد 

بشأف دارفور قد أقر  2005مارس  31الصادر يف  1593العملي قبد أف قرار ؾبلس األمن رقم كبالرجوع إُف الواقع 
إُف اؼبدعى العاـ للمحكمة اعبنائية  2002جويلية  1يف الفصل األكؿ منو إحالة الوضع القائم يف ىذا اإلقليم منذ 

                                                           
بو أك كاف ما كقع من أعماؿ العدكاف، كيقدـ يقرر ؾبلس األمن ما إذا كاف كقع هتديد للسلم أك إخبلؿ :" من ميثاؽ منظمة األمم اؼبتحدة على أف 39تنص اؼبادة   -250

" غبفظ السلم كاألمن الدكليُت أك إعادتو إُف نصابو 42ك 41يف ذلك توصياتو أك يقر ما هبب ازباذه  من التدابَت طبقا ألحكاـ اؼبادتُت 
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تاريخ بدء نفاذ النظاـ األساسي  الدكلية كيعٍت ذلك أف ؾبلس األمن قد قصر اإلحالة على الوقائع البلحقة على
.  251للمحكمة اعبنائية 

أما من حيث نطاؽ سلطة ؾبلس األمن من حيث اؼبكاف يف اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية فهو يتمتع بسلطة 
طرؼ يف اإلحالة أيا كاف مكاف ارتكاب اعبريبة أك جنسية اعبناة فيها أم سواء كانت اعبريبة قد ارتكبت يف إقليم دكلة 

النظاـ األساسي للمحكمة أك ليست طرفا ففي ىذه اغبالة يبتد االختصاص اؼبكآف للمحكمة اعبنائية الدكلية إُف 
أقاليم الدكؿ غَت األطراؼ يف النظاـ األساسي كبغض النظر عن قبوؿ تلك الدكؿ الختصاص احملكمة كقد تأكد ذلك 

عى العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية على الرغم من أف السوداف حيث قاـ ؾبلس األمن بإحالة قضية دارفور إُف اؼبد
.  ليس طرفا يف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية 

كيبكن تربير ذلك بأف سلطة ؾبلس األمن يف اإلحالة تستند إُف الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة كتندرج ضمن 
. للمحافظة على السلم كاألمن الدكليُت 41ة التدابَت اليت يتخذىا اجمللس دبوجب اؼباد

أما من حيث موضوع اإلحالة ينبغي أف يكوف على حالو أك أكثر من اعبرائم اليت كردت يف اؼبادة اػبامسة من النظاـ 
األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، كىي جرائم اغبرب كجرائم اإلبادة، كاعبرائم ضد اإلنسانية ، كجريبة العدكاف حُت 

حالة تتعلق جبرائم اإلرىاب، أك  –على سبيل اؼبثاؿ  –مت االتفاؽ على تعريفها، كبالتاِف ال وبق جملس األمن أف وبيل م
كذبدر اإلشارة إُف . اؽبجرة غَت الشرعية، أك غسل األمواؿ، أك ذبارة السبلح، أك القرصنة رغم خطورهتا بدكف جداؿ

نة ربقيق دكلية تتوُف فحص الببلغات كاؼبعلومات اليت وبصل عليها أف العمل يف ؾبلس األمن قد درج على إنشاء ًف
اجمللس، كاليت تفيد كقوع انتهاكات للقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنسآف، كلعل أبرز مثاؿ على 

الدكِف اإلنسآف يف ذلك ىو إنشاء عبنة التحقيق الدكلية بشأف االنتهاكات للقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف كالقانوف 
: دارفور، كىكذا يبكن القوؿ إف خطة ؾبلس األمن ذبرم على مرحلتُت

تكوين عبنة ربقيق دكلية، : األكُف
اإلحالة إُف احملكمة اعبنائية الدكلية ، إذ تبُت جمللس األمن من تقرير ىذه اللجنة كقوع انتهاكات للقوانُت : الثانية

. سالفة الذكر

                                                           
ظمة األمم اؼبتحدة، دار اؼبطبوعات اعبديدة، اإلسكندرية، حقوؽ اإلنساف بُت االمتثاؿ  كاإلكراه يف من: صبلح عبد الرضبن اغبديثي كسبلفو طارؽ الشعبلف  -251
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من  39األمن بتشكيل عبنة ربقيق دكلية، قبل استعماؿ سلطتو يف اإلحالة إمبا يستند إُف اؼبادة كنعتقد أف قياـ ؾبلس 
. ميثاؽ منظمة األمم اؼبتحدة، كاليت زبوؿ جمللس األمن أف ينشئ الفركع الثانوية ما يرل لو ضركرة ألداء كظائفو

شأهنا يف ذلك شأف اإلحالة عن طريق الدكؿ  كىنا ينبغي التأكيد على نقطة جوىرية أف إحالة معينة من ؾبلس األمن،
األطراؼ يف النظاـ األساسي ال يلـز اؼبدعي العاـ دبباشرة إجراءات التحقيق دائمان، كإمبا تظل للمدعي العاـ سلطة 

تقدير البدء يف التحقيق من عدمو، بل هبوز لو أال يباشر التحقيقات إذا اقتنع أف اإلحالة استندت إُف معلومات غَت 
. وبة، أك أدلة تافهة، أك كانت مبنية على أىواء سياسية أك افًتاضات غَت كاقعيةصح

II- حق مجلس األمن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة بالمحكمة الجنائية :

ال هبوز البدء أك اؼبضي يف ربقيق أك مقاضاة : من النظاـ السياسي للمحكمة اعبنائية على انو  16تنص اؼبادة  
النظاـ األساسي ؼبدة اثٍت عشر شهرا بناء على طلب من ؾبلس األمن إِف احملكمة هبذا يتضمنو قرار  دبوجب ىذا

كهبوز للمجلس ذبديد ىذا الطلب بالشركط ، يصدر عن اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة
. ذاهتا

احملكمة اعبنائية الدكلية كقف التحقيق أك كنستخلص من ىذا اؼبادة أف ؾبلس األمن الدكِف هبوز لو أف يطلب إِف 
:- إرجاء احملاكمة كفق الشركط التالية 

. ضركرة أف يكوف الطلب إِف احملكمة مبينيا على قرار بصدره اجمللس هبذا الشأف : الشرط األكؿ * 

ب أف يرم أف يتصرؼ اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة كبعبارة أخرم يج: الشرط الثآف * 
اجمللس أف التحقيق أك احملاكمة ؿبل اإلرجاء من شاف االستمرار يف أم منهما أف يشكل هتديدا للسلم كاألمن 

الدكليُت  

 16شهرا غَت أف اؼبادة  12ينبغي أف يكوف إيقاؼ التحقيق أك احملاكمة ؼبدة ؿبدكدة ال تزيد عن : الشرط الثالث 
. اهتا لعدد غَت ؿبدد من اؼبمرات تسمح للمجلس بتجديد الطلب بالشركط ذ
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من النظاـ األساسي آثار جدال كبَتا كتباينا بُت مواقف الدكؿ اليت شاركت  16كقبد أف اإلشارة إِف أف نص اؼبادة 
كمعارض ، بسبب انقساـ الدكؿ بُت مؤيد ؼبنح ؾبلس األمن رخصة إرجاء التحقيق أك احملاكمة  1998يف مؤسبر ركما 

. ىا للرأم األكؿ أك دعمها للرأم الثآف حسب اكبياز، لذلك 

ما ىو إال  16كتعترب الدكؿ اؼبؤيدة أف لفكرة منح ؾبلس األمن سلطة إرجاء التحقيق أك احملاكمة ىي أف تنص اؼبادة 
، تطبيق عملي لسلطات ؾبلس األمن كما ىي ؿبددة يف ميثاؽ منظمة األمم اؼبتحدة كخاصة الفصل السابع منو 

كفضبل . س سلطة كاسعة النطاؽ فيما يتعلق باؼبسائل ذات الصلة حبفظ السبلـ كاألمن الدكليُت الذم يعطي للمجل
عن ذلك ترم ىذه الدكؿ أف حفظ السبلـ كاستعادة السبلـ قد ال يكوف بالضركرة عن طريق تدبَت اهبايب يف إحالة 

راءات أماـ احملكمة كيف ىذا السياؽ كإمبا قد يكوف عن طريق تدبَت سليب يتمثل يف كقف اإلج، حالة إِف احملكمة 
إف ىذا النص التوفيقي وبًـت إختصاصات ؾبلس :"16يقوؿ الدكتور  ؿبمود شريف بسيوٓف يف تعليقو على نص اؼبادة 

األمن الواردة بالبند السابع من اؼبيثاؽ كما أنو ال يعترب تدخبل يف ؾبريات العدالة حيث أف ىذه الصبلحية مقركنة 
أف يتخذ ؾبلس األمن قرار يف ىذا الصدد كثانيهما أال يتجاكز  مدة تلك اثٍت عشر شهرا، دبا مفاده بشرطُت أكؽبما 

 252."أف ؾبلس األمن يتحمل العبء السياسي ؼبثل ىذا القرار

كأما الدكؿ اؼبعارضة لفكرة منح ؾبلس األمن رخصة إيقاؼ اإلجراءات أماـ احملكمة اعبنائية الدكلية فتتمثل يف أف ذلك 
شانو أف يردم إِف نتائج سلبية كخطَتة يف نفس الوقت كلعل أبرزىا تسييس احملكمة اعبنائية الدكلية كجعلها ؾبرد من 

األمر الذم يستتبع عرقلو احملكمة بإدخاؽبا متاىات سياسات الكيل دبكيالُت أك العدالة ، جهاز تابع جمللس األمن 
ة أف ؾبلس األمن عبا كمازاؿ يلجا إِف انتهاجها يف معاعبتو لبعض االنتقائية اليت أثبت الواقع كدلت التجربة العملي

. القضايا الدكلية 

كيبدك آف ىذه الصبلحية اليت يبتلكها ؾبلس األمن يبكن أف تعرقل عمل احملكمة كوبوؿ دكف ربركها يف الوقت 
يو متابعة قضائية من قبل اؼبناسب كما يبكن أف تساىم يف ضياع الوثائق كاألدلة فبا يسمح ببقاء اعبناة خارجة أ

احملكمة باإلضافة إِف انعكاساتو السلبية على عمليات األمم اؼبتحدة غبفظ السبلـ بالشكل الذم قد يؤدم إِف 
كقد علمت بعض الدكؿ دائمة العضوية باجمللس على . ربريفها عن أىدافها كمقاصدىا السامية ربت ذرائع متباينة 
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من اجل ربصُت مواطنيها من أيو متابعة قضائية تدخل ضمن اختصاص توظيف ىذه الصبلحية بتحايل شديد 
بعد مركر قرابة أسبوع كاحد من ، 2002جويلية  21بتاريخ  1422كىكذا اصدر ؾبلس األمن قراره رقم . احملكمة 

ربقيق شهرا عن مباشرة أم إجراءات لل 12قضي فيو بضركرة امتناع احملكمة ؼبدة ، دخوؿ نظاـ احملكمة حيز التنفيذ 
أك اؼبقاضاة يف حالة أثارة قضية تشمل مسئولُت أك موظفُت حاليُت أك سابقُت تابعُت لدكلة مسانبة يف أعماؿ األمم 

كألـز ، شهرا جديدة 12اؼبتحدة أك اليت تأذف هبا كما أعرب فيو عن اعتزامو سبديد ىذا الطلب بنفس الشركط لفًتة 
بعدـ التعاكف مع احملكمة اعبنائية إذا ما قررت اؼبضي قدما دبثل ىذه من خبللو صبيع الدكؿ أعضاء األمم اؼبتحدة 

. التحقيقات أك احملاكمات 

كلذلك فقد آثار ىذا القرار ردكد فعل دكلية كاسعة أكدت يف ؾبملها على رفضو باعتباره يسعي إِف منح حصانو 
عرقل ربقيق العدالة  اعبنائية الدكلية  دائمة ؼبواطنُت تابعتُت لدكؿ غَت موقعة على النظاـ األساسي للمحكمة كم

كيتشابو حبق النقض الذم يتمتع بو األعضاء الدائموف يف ؾبلس أألمن  كالذم يتم توظيفو غبماية اؼبصاٌف 
ؼبنع ؾبلس األمن من  2012فيفرم  4كمن ذلك استعماؿ ركسيا كالصُت غبق النقض يف  253االسًتاتيجية ؽبذه الدكؿ

. ىاكات اػبطَتة اليت يرتكبها النظاـ السورم بقيادة بشار األسد يف حق الشعب السورماستصدار قرار يدين اإلنت

III- الدور الرقابي لمجلس األمن في حالة امتناع دولة من الدول عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية :

لئلحكاـ اػباصة بالتعاكف الدكِف كاؼبساعدة ، الباب التاسع منو . يكرس النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية 
كوبرص ؾبلس األمن على التأكيد أف كافة الدكؿ األطراؼ كغَت األطراؼ يف ( 102-86) القضائية صلب اؼبواد 

كف التاـ مع احملكمة اعبنائية الدكلية يف حالة ما إذا كاف نظاـ ركما األساسي على حد سواء يقع عليها التزاـ التعا
من نظاـ ركما  13من اؼبادة ( ب)ؾبلس األمن ىو الذم أحاؿ اغبالة إِف اؼبدعي العاـ للمحكمة دبوجب الفقرة 

األساسي الف ؾبلس األمن عندما وبيل حالة إِف اؼبدعي العاـ للمحكمة إمبا يتصرؼ م األساس دبوجب الفصل 
ع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ىذا اؼبيثاؽ الذم صادقت عليو كما ىو معلـو كافة الدكؿ األعضاء يف منظمة األمم الساب

اؼبتحدة كليس دبوجب النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية الذم ال يلـز بطبيعة اغباؿ الدكؿ غَت األطرؼ كإمبا 
بشاف دارفور  1593البند الثآف من قرار ؾبلس األمن رقم  يلـز فحسب الدكؿ األطراؼ فيو فعلي سيبل اؼبثاؿ ينص
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أف تتعاكف حكومة السوداف كصبيع األطراؼ األخرل تعاكنا كامبل مع احملكمة كاؼبدعي العاـ كؼبا كانت اغبكومة 
. ِف احملكمة السودانية قد أعلنت عديد اؼبرات أهنا لن تتعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية كلن تسليم أيا من مواطنيها إ

القانوف الدكِف تتمثل يف أف قواعد ىذا  –كالبد من التأكيد يف ىذا السياؽ أف اكرب الصعوبات اليت كاجهت كما تزاؿ 
القانوف تفرض التزامات عديدة على الدكؿ غَت أهنا قواعد تفتقر يف الغالب إِف اعبزاء الذم يفرض تطبيقها كاحًتامها 

األمر الذم جعل من بعض الفقهاء يف القانوف الدكِف . زاء نار ال ربرؽ كنورا ال يضئ الف القاعدة القانونية بدكف ج
كيف عجزه يفسح اجملاؿ ، يؤكد عجز القانوف الدكِف العاـ عن تنظيم العبلقات الدكلية  Georges burdeauمثل 

 254لعنصر القوة حىت وبكم كيهيمن على العبلقات الدكلية 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو بإغباح اآلف يتمثل يف معرفة دكر ؾبلس األمن غي حالة امتناع كؼبا كاف األمر كذلك فاف 
دكلة طرؼ أك غَت طرؼ عن التعاكف مع احملكمة خبصوص اإلجراءات ذات الصلة دبوضوع اإلحالة ؟ 

م ففي حالة من نظاـ ركما األساس 87من اؼبادة  7ك  5لئلجابة على ىذا السؤاؿ نبدأ أكال باإلشارة إِف الفقرتُت
أف تعلم بذلك ؾبلس  5عن التعاكف هبوز للمحكمة حسب الفقرة  –امتناع دكلة غَت طرؼ يف ىذا النظاـ األساسي 

يف حالة عدـ امتثاؿ   87من اؼبادة  7األمن إذا كاف ؾبلس األمن قد أحاؿ اؼبسالة إِف احملكمة إما حسب الفقرة 
ايف كإحكاـ ىذا النظاـ األساسي كوبوؿ دكؿ فبارسة احملكمة دكلة طرؼ لطلب تعاكف مقدـ من احملكمة دبا ينت

هبوز للمحكمة أف تتخذ قرارا هبذا اؼبعٍت كاف ربيل اؼبسالة إِف ؾبلس األمن ، لوظائفها كسلطاهتا دبوجب ىذا النظاـ 
. إذا كاف ؾبلس األمن قد أحاؿ اؼبسالة إِف احملكمة 

بوضوح أف احملكمة اعبنائية الدكلية هبوز ؽبا إعبلـ ؾبلس األمن  يكشف 87أف إلقاء نظرة سريعة يف مضموف اؼبادة  
بغض النظر عن كوف الدكلة اؼبمتنعة طرؼ أك غَت طرؼ يف نظاـ ركما األساسي . بواقعة االمتناع عن التعاكف معها 

. طاؼبا أف اإلحالة كانت من اجمللس 

ة دكره الرقايب الذم ىبوؿ لو فرض تدابَت عقابية على كالواقع أف الغاية من ىذا اإلعبلـ سبكُت ؾبلس األمن من فبارس
. الدكلة اؼبمتنعة عن التعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية 
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كالسؤاؿ الذم يثور اآلف ما ىو أساس ىذا الدكر الرقايب جمللس األمن ؟ كما ىي على كجو التحديد التدابَت العقابية 
عن التعاكف مع احملكمة اعبنائية الدكلية ؟ دكف الدخوؿ يف تفاصيل ال  اليت يبكن للمجلس فرضها على الدكلة اؼبمتنعة

كاف فبارسة ؾبلس األمن ؽبذا الدكر الرقايب يستند أساسا إِف الفصل السابع ، يبكننا القوؿ باختصار . يقتضيها اؼبقاـ 
السلم كاألمن الدكليُت اليت زبوؿ اجمللس سلطة فرض العقوبات غبفظ  39من ميثاؽ األمم اؼبتحدة كخصوصا اؼبادة 

كمن اؼبعلـو أف عدـ امتثاؿ دكؿ ما لطلبات التعاكف اؼبقدمة من احملكمة اعبنائية الولية من شانو أف يشكل هتديدا 
على اعتبار أف اعبرائم الداخلية يف اختصاص احملكمة تعد كما كرد يف ديباجة النظاـ ، للسلم كاألمن الدكليُت 

. اػبطَتة اليت تثَت قلق اجملتمع الدكِف كهتدد السلم كاألمن الدكليُت  األساسي من اعبرائم الدكلية

كأما خبصوص ماىية التدابَت العقابية اليت يبكن للمجلس فرضها يف حالة عدـ التعاكف من جانب الطرؼ األطراؼ أك 
صا بتعلق بتحديد فيمكن القوؿ بإهباز أف النظاـ األساسي للمحكمة َف يتضمن نصا خا –غَت األطراؼ مع احملكمة 

كإزاء ذلك ليس شبة من سبيل سوم الرجوع إِف القاعدة العامة كاعٍت بذلك على كجو التحديد ، ماىية ىذه التدابَت
من ميثاؽ األمم اؼبتحدة اليت نصت على التدابَت الوقائية اليت هبوز للمجلس فرضها غبفظ  39الرجوع إُف اؼبادة 

ف كىي تدابَت تتنوع غَت عسكرية كالعقوبات االقتصادية كقطع العبلقات السبلـ كاألمن الدكليُت كقمع العدكا
. الدبلوماسية ككذلك تدابَت عسكرية قد تصل إِف حد استعماؿ القوة اؼبسلحة 

كىكذا يبدكا لنا أف دكر ؾبلس األمن يف توجهات احملكمة اعبنائية الدكلية يضعف اآلماؿ إُف ادْف اغبدكد باللجوء 
ألهنا ، كلكن احملاكالت على جبهة احملكمة اعبنائية الدكلية هبب أف ال  تستكُت . يف الوقت الراىن إليها على األقل 

تبقي أداة ضغط على ؾبلس األمن لكسف معايَت اؼبزدكجة كمناحي عجزه إِف أف يتم تعديل ىذه الصيغة اليت ربد من 
م اعبرائم الدكلة كتفلت من العقاب بدعوم أف يف أف ترتكب دكلة ما احد.دكر احملكمة اعبنائية الدكلية كجدكاىا 

اإلدانة ال تتعلق بالشخص اؼبعنوم الف عدـ إدانتها جنائيا سيدفعها إِف مواصلو خرؽ التزاماهتا كبالتاِف فاف حصانتها 
ظة على تبدك متصادمة مع مبادئ العدالة كاؼبساكاة إذ يعد إقرار اؼبسئولية اعبنائية للذات اؼبعنوية أمر ضركريا للمحاؼ

كيبكن القوؿ أف احملكمة اعبنائية الدكلية ليست إليو متابعة كقائية قبل كقوع االنتهاكات ،قباعة القانوف اعبنائي الدكِف 
. كإمبا ىي مؤسسات قضائية زبتص بالعقاب على جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية كجريبة اإلبادة بعد كقوعها 

كىي مفارقة ذبسد ازدكاجية ، كبَتا بُت حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكِف اإلنسآفكمن ىنا قبد مفارقة كاضحة كتناقضا 
اؼبعايَت يف ؾباؿ اعبنائية الدكلية الف آليات حقوؽ اإلنساف بالغة التنوع كالتعدد فيما يتعلق باالنتهاكات الفردية غبقوؽ 
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ت أما يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنسآف اإلنساف داخل دكلة بعينها كذلك سواء بشكل كقائي أك بعد كقوع االنتهاكا
فليس شبة آلية متابعة كقائية كاحدة كذلك برغم من أف ضحايا القانوف الدكِف اإلنسآف يبثلوف إضعاؼ ضحايا 

. انتهاكات حقوؽ اإلنساف كما كنوعا 

اد اؼبصداقية إِف فقداف كإزاء مثل ىذه اؼبفارقة كالتناقض ىناؾ موقفاف ال ثالث ؽبما اؼبوقف األكؿ ىو أف يؤدم افتق
أما اؼبوقف الثآف فهو ؿباكلة ، األمل يف نظاـ العدالة اعبنائية الدكلية كاإلحجاـ بالتاِف عن التفاعل معو باهبابية 

استغبلؿ ىذا التناقض من اجل إدانة ازدكاجية اؼبعايَت كاؼبثابرة من اجل تغيَتىا كىو اؼبوقف الذم قبده اقرب إِف 
. العامة كلتعزيز دكر القانوف على اؼبستوم الدكِف اؼبصلحة الدكلية 

كنفتقد أف أعطاء دكر للمجلس يف ربريك اختصاص احملكمة أك إرجائو من شانو أف يبنع أم تعارض ؿبتمل بُت 
إذ من اؼبمكن أف يؤدم غياب ىذه العبلقة إِف قياـ ىاتُت اؽبيئتُت بالتعامل مع قضية تعامبل ـبتلفا ، ىاتُت اؽبيئتُت 

بب اختبلؼ طبيعة كل منهما سياسة بالنسبة إِف ؾبلس األمن كقضائية بالنسبة إِف احملكمة خصوصا إذا كانت بس
ىذه القضية تتعلق بالسلم كاألمن الدكليُت فاف ىذه الصبلحية كعلى الرغم من كوهنا َف سبنح اجمللس موقعا حاظبا 

ت اؼبتحدة فاف فتحت أمامو أبوابا للتدخل كالتحايل على كمقررا ضمن قضاء احملكمة بالصفة اليت كنت تنتظرىا الواليا
. صبلحيات احملكمة كربريف عملها 

كفبا الشك فيو أف اختصاص اجمللس يف ىذا الشأف يكتسي خطورة كبَتة بالنظر إِف طبيعة تشكيلتو كطريقة ازباذ 
قراراتو اؼبرتبطة حبفظ السلم كاألمن الدكليُت اليت قد تسمح بالتعامل بنوع من االنتقائية مع اعبناة كتؤدم إِف تأسيس 

العدالة الدكلية  

الذم مت بناء علي مقتضيات الفصل السابع من ميثاؽ األمم  2005مارس  31ريخ بتا1593فقرار ؾبلس األمن رقم 
، يف دارفور على اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية  2002جويلية  1اؼبتحدة الذم طلب فيو إحالة الوضع القائم منذ 

ؿبكمة اعبنائية الدكلية كبعد مركر حواِف ثبلث سنوات من التحقيقات اليت أجراىا ىذا األخَت طلب اؼبدعي العاـ لل
بتهمة ارتكاب " عمر حسن البشَت " لويس مورينو أككامبو من احملكمة إصدار مذكرة توقيف حبق الرئيس السودآف 

قرارىا  2009مارس  4جريبة اإلبادة اعبماعية كجرائم ضد اإلنسانية كجرائم حرب يف إقليم دارفور لتعلن احملكمة يف 
. بتوقيف الرئيس السودآف 
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ف قرار اإلحالة من ؾبلس األمن كإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السودآف يثَتاف عددا من األسئلة كاإلشكاالت أ
فبغض النظر عن مدم مصداقية ىذه االهتامات فاف ؾبرد توجيو التهمة باؼبسئولية عن جرائم ضد اإلنسانية إِف رئيس 

مذكرة توقيف يف حقو من قبل احملكمة يعترب يف حد ذاتو دكلة غَت طرؼ يف نظاـ احملكمة أثناء كاليتو أك إصدار 
سابقة يبكن أف تشعر كبار اؼبسئولُت يف الدكؿ باف زمن اإلفبلت من العقاب قد كُف كانقضي رغم اغبصانات 

ف اؼبمنوحة كالتذرع خلف السيادة كاالمتناع عن اؼبصادقة على نظاـ احملكمة غَت أف ما يثَت االنتباه يف ىذا األمر ىو أ
منطق االنتقاء كعدالة األقول مازاال يفرضاف نفسيهما يف كاقع دكِف ربكمو توازنات سياسية كاقتصادية ؿبددة فقرار 

اإلحالة الذم قادة ؾبلس األمن يف مواجهة السوداف كاف من األجدر كاؼبناسب أف ينصب على اعبرائم اإلنسانية 
أفغانستاف كغوانتنامو كعلى اعبرائم اليت ترتكبها إسرائيل بشكل ، اػبطَتة اليت ارتكبها الواليات اؼبتحدة يف العراؽ 

مستمر األراضي العربية احملتلة خاصة كأهنما معا َف ينضما بعد إُف نظاـ احملكمة  

كرغم ىذه اإلشكاالت فاف إنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية يف حد ذاتو يعد خطوه مهمة على طريق دعم السلم كاألمن 
زيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف غَت أف عدالة جنائية دكلية صارمة كفيلة دبنع اإلفبلت من العقاب يظل الدكليُت كتع

. مشركعا بتوافر إرادة سياسية حقيقية لدم الدكؿ 

يتوؽ فيو اجملتمع دكِف إِف بناء دكِف قائم على العدؿ ىبضع فيو اعبميع على قدـ اؼبساكاة لسلطاف الذم ففي الوقت 
قانونية ؿبايدة كموضوعية كمستقلة قائمة على نظاـ دكِف فعاؿ للمساءلة اعبنائية عن االنتهاكات مؤسسات قضائية ك

اليت تستهدؼ حقوؽ اإلنساف جاء قرار احملكمة اعبنائية الدكلية األخَتة باعتقاؿ الرئيس السودآف ليعيد من جديد 
دكِف أف اجملتمع الدكِف مطالب اآلف كأكثر من أم مطالبة اجملتمع الدكِف بالنظر يف إعادة  ىيكلة النظاـ القضائي اؿ

بوضع إطار ىيكلي لنظاـ قضائي دكِف أساسو تطبيق القانوف كليس توظيفو قوامو كحدة اؼبعايَت كليس  لكقت مض
ازدكاجيتها  

تسبب يف كنعتقد انو من اؼبهم جدا أف تسعي احملكمة اعبنائية الدكلية كمن كرائها اجملتمع الدكِف إِف مبلحقة كل من 
كارثة دارفور لكننا نرفض يف ذات الوقت غض النظر عن االنتهاكات األخرل يف فلسطُت كالشيشاف كغَتىا يف أكباء 

ـبتلفة من العاَف ألف ذلك يبثل ببل ريب كال شك تعبَتا مباشرا عن اختبلؿ توزيع القوة عاؼبيا كدليبل عمليا على 
ا .الدكلية على األقوياء رغم توافر األدلة اغبدكد الواقعية الواردة على تطبيق العدالة

 اؿ
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دور مجلس األمن في تفعيل القضاء الجنائي الدولي كآلية لتنفيذ قواعد القانون 
 الدولي اإلنساني

 1كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر / دواعر عفاف . أ

 

 

 ملخص

كآلية دكلية لتحقيق غايتو يف اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت من خبلؿ جهوده يف تنفيذ ك احًتاـ القانوف يسعى ؾبلس األمن 
ك ضباية حقوؽ اإلنساف خبلؿ النزاعات اؼبسلحة ك كقف أم انتهاكات لو دبوجب الصبلحيات اؼبمنوحة لو يف  ،الدكِف اإلنسآف

 .الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة 

اجل ضماف ربقيق ىذه الغايات ،ساىم ؾبلس األمن يف تفعيل قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف من خبلؿ سلطتو يف إرساء قضاء  ك من
جنائي دكِف  يتوُف توقيع العقوبات على منتهكي ىذه القواعد، تنوعت إُف أجهزة  مؤقتة كانشاءه حملكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا  

 .اـ جهاز قضاء جنائي دائم يتمثل يف احملكمة اعبنائية الدكلية، مع جهوده يف بلورة نظ

 :مقدمة 

قبم عن اغبركب كالنزاعات الدكلية إقًتاؼ جرائم خطَتة راح ضحيتها سكاف مدنيُت أبرياء ،ما أدل للتفكَت يف ضركرة 
 يف  إباف أكؿ صراعاليت ظهرت متابعة اجملرمُت أماـ ىيئات قضائية دكلية ،إذ أف مسألة إقامة ؿباكم جنائية دكلية ليست باعبديدة 

ك ،بتها اغبرب العاؼبية الثانية ، لكن ىذه العدالة إنتقدت ألهنا مثلت عدالة اؼبنتصرين على اؼبنهزمُت اغبرب العاؼبية األكُف كاليت عق
ك بعد ذلك حاكلت الدكؿ ذبنب إندالع حرب عاؼبية أخرل من .ذبربة إلنشاء عدالة جناية دكلية بالرغم من ذلك فقد مت إعتبارىا أكؿ

ك الذم يعتمد 255ؼبهمة الرئيسية غبفظ السبلـ عبهاز مصغر أال ىو ؾبلس األمن خبلؿ إقامة منظمة األمم اؼبتحدة أين فوضت ا

                                                           
عماؿ العدكاف ك إنزاؿ العقوبات باألعضاء أيعد ؾبلس األمن األداة التنفيذية ؽبيئة األمم اؼبتحدة فهو اؼبسؤكؿ األكؿ عن حفظ السلم ك األمن الدكليُت ك قمع  255

ؼبزيد من .ف مسالة تأثَت انتهاكها على السلم ك األمن الدكليُت بازباذه تدابَت قمعية ضد اؼبسؤكلُت عنها اؼبخالفُت ك اىتماـ ؾبلس األمن حبقوؽ اإلنساف ك ضبايتها ينطلق ـ
فرع قانوف جنائي دكِف ، جامعة  ،مذكرة ماجستَت ،1998، عبلقة ؾبلس األمن باحملكمة اعبنائية الدكلية يف ظل أحكاـ اتفاقية ركما  موسى بن تغريالتفاصيل راجع ، 

 17ص 2006،كلية اغبقوؽ ،البليدة 
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أساسا لتنفيذ مهمتو على الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ك يتخذ كافة اإلجراءات البلزمة كاؼبلزمة لكافة الدكؿ كاليت إكبصرت 
ؾبلس األمن من إختصاصاتو إنطبلقا دائما من الفصل قد كسع  1994ك 1993جراءات الردعية ك اغبصار كلكن سنة اإلأساسا يف 

السابع ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة حيث أمر بإنشاء ؿبكمتُت جنائيتُت دكليتُت خاصتُت لذلك لتكفل باعبرائم اليت كقعت يف إقليم 
 ما ىبص اؼبسؤكلية اعبنائية يوغوسبلفيا سابقا ك كذا إقليم ركاندا اللتاف أكدتا السابقتُت القضائيتُت لكل من نورمبورغ ك طوكيو يف

 .الدكلية للشخص

إال أف العديد من الدكؿ عربت عن عدـ رضاىا عن الطريقة اليت قاـ على أساسها ؾبلس األمن بإنشاء احملاكم اعبنائية 
الدكلية اػباصة لذلك بإعتباره عمل سياسي خالص لذلك سعت للحصوؿ على ؿبكمة جنائية دكلية تقـو على منطق ـبالف لفكرة 

توجت ىذه اعبهود إُف أف ديدة إمبا طرحت على فًتات عديدة كمرت دبراحل ـبتلفة جهاز فرعي جمللس األمن ،ىي فكرة ليست باًف
،ىذه اؽبيئة القضائية بالرغم من أهنا َف تنشأ مباشرة من  1998الدكلية إلنشاء ؿبكمة جنائية دكلية دائمة  يف إطار مؤسبر ركما اؼبنعقد 

رم يف بلورة نظامها األساسي ضباية ؼبصاغبها اػباصة فبا أفرز نظاـ أنو كاف ألعضاءه الدائمة دكر ىاـ ك جوهغَت طرؼ ؾبلس األمن 
 .أساسي بدكر ىاـ ك بارز جمللس األمن يف عمل احملكمة 

من ىذا اؼبنطلق نرل الدكر البارز الذم يلعبو ؾبلس األمن يف إرساء قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف  من خبلؿ جهوده يف 
 .ك دائمة إنشاء ؿباكم جنائية سواء مؤقتة أ

لتساؤؿ عن طبيعة عبلقة ؾبلس األمن  ك ىذه اؽبيئات ، فهل اؽبدؼ اؼبرجو من ؾبلس األمن ىو التوصل ؿكىو ما يدفعنا  
 ؟جنائية دكلية دائمة ك مستقلة،  حىت لو تعلق األمر دبحكمة لسلم حسب الشركط اليت وبددىا ىوؿ

التطرؽ لنقطتُت أساسيتُت تتعلق األكُف بتحديد اختصاصات ؾبلس األمن ذلك ما سنحاكؿ ربليلو من خبلؿ  ىذه الدراسة من خبلؿ 
 . يف إنشاء احملاكم اعبنائية اؼبؤقتة  ،أما النقطة الثانية  تتعلق بإبراز العبلقة بُت ؾبلس األمن ك احملكمة اعبنائية الدكلية

 سلطة مجلس األمن في إنشاء محكمتي يوغسالفيا سابقا و رواندا : المبحث األول

خاض ؾبلس األمن ذبربة جديدة يف ؾباؿ تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف حيث ذباكز نظريت التدخل 
اإلنسآف ك العقوبات االقتصادية ليدخل ؾباؿ القضاء اعبنائي الدكِف ك ذلك دبحاكلتو يف إنشاء ؿبكميت يوغسبلفيا 

 256. سابقا ك ركاندا كمحاكم جنائية دكلية مؤقتة

                                                           
فرع القانوف الدكِف اإلنسآف، جامعة باتنة،كلية  ،، آليات ؾبلس األمن يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ، مذكرة ماجستَت إخالص بن عبيدراجع ،  256

 130ص  2009/2008اغبقوؽ
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ك أماـ بشاعة األحداث اليت شهدهتا ،لتصدم ك مواجهة كضعيُت استثنائيُت يصعب توقعهما ك ذلك بغية ا
كاف لزاما أف يتحرؾ اجملتمع الدكِف للمتابعة اعبنائية ؼبرتكيب ،يوغسبلفيا سابقا ك ما مت من إبادة األجناس يف ركاندا 

 257.ِفاالنتهاكات اػبطَتة للقانوف الدكِف اإلنسآف ك تأسيس قضاء جنائي دك

هبذا الصدد قاـ ؾبلس األمن بإنشاء ؿبكمتُت دكليتُت جنائيتُت باالستناد إُف السلطات اؼبخولة لو طبقا 
للفصل السابع من اؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة ، األكُف خاصة دبحاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن ارتكاب انتهاكات 

ك الثانية 1993258لعاـ  808كجب القرار رقم جسيمة لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف يف يوغسبلفيا سابقا مب
خاصة دبحاكمة األشخاص اؼبتهمُت بارتكاب جرائم إبادة اعبنس ك االنتهاكات اػبطَتة للقانوف الدكِف اإلنسآف اليت 
كقعت يف ركاندا ك كذا الركانديُت اؼبسؤكليُت عن ارتكاب مثل ىذه اعبرائم ك االنتهاكات يف الدكؿ اجملاكرة ؽبا دبوجب 

 1994.259لعاـ 955لقرار رقم ا

كعلى الرغم من االنتقادات اليت كجهت إُف احملكمتُت من حيث إنشائهما ك مدل مشركعية كجودنبا 
 .(مطلب ثاف)، إال إهنما تشكبلف احد السوابق اؽبامة يف إرساء القضاء اعبنائي الدكِف  (مطلب أكؿ)

 رواندا و يوغسالفيا سابقا مدى اختصاص مجلس األمن في إنشاء محكمتي: المطلب األول 

ذه الشرعية دبوجب الفصل لومت إنشاء ؿبكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا من خبلؿ استناد ؾبلس األمن 
، رغم  (فرع أكؿ )السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة الذم شكل إحدل التدابَت للحفاظ على السلم كاألمن الدكليُت 

اليت كانت مطلوبة بإغباح ؼبواجهة الوضع القائم يف كل من يوغسبلفيا سابقا  استجابة ىذا اإلجراء ؼبتطلبات السرعة
كركاندا فقد أثار عدة إشكاليات قانونية حوؿ اختصاص قبوؿ الفصل السابع من اؼبيثاؽ كأساس قانوٓف إلنشاء ىذه 

 .(فرع ثاف).احملاكم

                                                           
فرع ربوالت الدكلة ، جامعة تيزم كزك ،كلية ،،دكر ؾبلس األمن الدكِف يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف، مذكرة ماجستَت  رة ليندةملعماراجع ،  257

 108ص 2012اغبقوؽ

   
اؼبتعلق باحملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت عن االنتهاكات اعبسيمة للقانوف  1993/02/22اؼبؤرخ يف  808 (1993)رقم  لقرار،ؾبلس األمن،ا نظرا 

 .اإلنسآف الدكِف اليت ارتكبت يف إقليم يوغسبلفيا السابقة
 عن االنتهاكات اعبسيمة اؼبتعلق باحملكمة الدكلية حملاكمة األشخاص اؼبسؤكلُت 1993/05/25اؼبؤرخ يف  827 (1993)رقم   القرارانظر أيضا ، ؾبلس األمن ، 

 .للقانوف اإلنسآف الدكِف اليت ارتكبت يف إقليم يوغسبلفيا السابقة
   
 .ااؼبتعلق باغبالة يف ركاند 1994/11/08اؼبؤرخ يف 955 (1994)رقم  القرارانظر ؾبلس األمن  



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  244 

 تفضيل الطريقة التأسيسية بدل الطريقة االتفاقية :الفرع األول 

غَت . العرؼ الدكِف على أف يتم إنشاء ؿباكم جنائية دكلية دبوجب اتفاقية دكلية كطريقة تقليدية عادية جرل 
سابقا كركاندا كمن اجل  أف ؾبلس األمن ك دبوجب متطلبات الوضع اؼبتدىور الذم كاف سائدا يف منطقيت يوغسبلفيا

 تأسيس ؿبكمتُت جنائيتُت بازباذه إجراءات سريعة للمجازر الرىيبة ك اإلبادة اعبماعية ، سارع اجمللس يف كضع حدا
 .سؤكلُت عن االنتهاكات اػبطَتة غبقوؽ إلنساف ك القانوف الدكِف اإلنسآف يف اؼبنطقتُتاَفحملاكمة ك معاقبة 

ىذا التحرؾ السريع افرز ؾبموعة من االنتقادات اليت كجهت إُف ىذه الطريقة من اعًتاضات حوؿ مدل 
يت أصدرىا ؾبلس األمن ك صبلحية إنشاء ىذه األجهزة القضائية اعبنائية الدكلية فهو  ال يتمتع هبذه شرعية القرارات اؿ

 260.السلطة  كونو جهاز سياسي ىدفو اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت

كم كمن ابرز االنتقادات اؼبوجهة أيضا ىو استبعاد اختصاص اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف إنشاء ىذه احملا
تيودور "استنادا إُف عدـ إلزامية قراراهتا ك بالتاِف عدـ فعالية ىذه احملاكم اؼبطلوب إنشاؤىا ىذا ما عرب عنو األستاذ 

أف استبعاد اعبمعية العامة كإحدل اعبهات اؼبؤىلة إلنشاء احملكمتُت ال يرجع  CHRISTAKIS Théodore" كرسيتاكيز
 261.غياب فصل سابع للجمعية العامة سبتعها باختصاص إلزامي أمُف عدـ إُف عدـ اختصاصها ك إمبا إ

 ألمن مزايا كي تكوف فعالة فقد رخصك رغم كل ىذه االنتقادات كاف إلنشاء ىذه احملاكم من طرؼ ؾبلس ا
 .بوضع ىذه األجهزة القضائية بسرعة ك اليت بدأت يف تأدية كظائفها مباشرة 

 ميثاق األمم المتحدة إعمال الفصل السابع من : الفرع الثاني 

ؼ ؾبلس األمن ملت إليها األكضاع يف كل من يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا ؾآبناءا على الوضعية اؼبتدىورة اليت 
من اؼبيثاؽ األمم  39ىذه الوضعية يف كل حالة أهنا تشكل هتديدا للسلم ك األمن الدكليُت دبقتضى اؼبادة 

                                                           
  109, 110، اؼبرجع السابق،ص  لعمامرة ليندةراجع  260

261
 «  ce n’est donc pas l’absence d’une compétence de l’assemblée générale qui à « escamoté » 

sa candidature ; mais l’absence d’une compétence à force obligataire l’absence d’un chapitre VII 

pour l’assemblée générale..  » cité in CHRISTAKIS Théodore ;L’ONU ;le chapitre VII et la crise 

Yougoslavie ;Montchrestien ; paris ;1996.p192  

  111،اؼبرجع السابق ،ص  لعمامرة ليندةك ؼبزيد من التفاصيل انظر 
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ضركرة لتحديد نشاطو يف إطار الفصل السابع " ـ ك األمن الدكليُت هتديد السل" حيث اعترب عبارة ، 262اؼبتحدة
ليتماشى ك دكره السياسي ىدفو اغبفاظ أك استعادة السلم ك األمن الدكليُت يف كل من اإلقليمُت ك عدـ اختصاصو 

 .يف مسالة إقامة عدالة دكلية جنائية 

إذا ربققت إحدل  263منو 41ا يف اؼبادة من اؼبيثاؽ إُف ازباذ التدابَت اؼبنصوص عليو 39ربيل اؼبادة 
أك عمل من إعماؿ العدكاف بدكف أف تتطلب من اجمللس استعماؿ القوة هتديد السلم أك اإلخبلؿ بو : الت الثبلثااٌف

من اؼبيثاؽ يتبُت أف التدابَت الواردة فيها جاءت على سبيل  41غَت أف التمعن يف قراءة اؼبادة  ،اؼبسلحة لتنفيذ قراراتو 
ثاؿ ال اغبصر ىي تدابَت ذات طبيعة اقتصادية ، كعليو فاف إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية مؤقتة يبقى إجراء بعيد عن اَف

ك منو فبل يوجد أم عبلقة بُت إنشاء ؾبلس األمن ؽبذه احملاكم  غَت انو كجد  ،التدابَت اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة 
ف بُت إنشاء احملاكم الدكلية ك بضركرة اغبفاظ على السلم ك األمن مربره يف إحياء عبلقة فعلية اليت هبب أف تكو

 264،الدكليُت

لذا فاف كجود ىذه األجهزة القضائية كجدت من اجل إرساء مبادئ التعاكف الدكِف ك من اجل حل مشكل 
سعى ؾبلس األمن من  ك لذا. ٔف للقانوف الدكِف اإلنسآف األقاؿ تلك إنسآف يتمثل يف االنتهاكات اػبطَتة اؼبرتكبة يف

خبلؿ نشاطو لتجسيد مبادئ الفصل السابع من اؼبيثاؽ بل يتعدل ذلك ليكوف دبثابة حارس يقظ ك مراقب ضامن 
ماكبا لو اختصاصات كاسعة دبوجب اؼبيثاؽ بصبلحيتو كضع لوائح إما . لتنفيذ الدكؿ ؿبتول القانوف الدكِف اإلنسآف

 .قضائية  دبوجبها تلتـز الدكؿ باحًتامها ك تطبيقهاتشريعية قواعد جنائية أك إنشاء أجهزة 

الدكليتُت ليوغسبلفيا سابقا ك ركاندا َف تشر إُف  تضمنيُت إنشاء احملكمتُت اعبنائيتُتمع العلم أف البلئحتُت اَف
ت أم مادة من ميثاؽ األمم اؼبتحدة استند عليها ؾبلس األمن عند ازباذ لتدابَت إنشاء ىذين احملكمتُت بل اكتف

 .بالذكر  أف الوضع السائد يف اؼبنطقتُت يعد هتديدا للسلم ك األمن الدكليُت

                                                           
 1945أكتوبر  24الذم دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1945جواف  26اؼبوقع يف  من ميثاؽ األمم اؼبتحدة39انظر اؼبادة  262
دة ،مدل مسانبة ؾبلس األمن يف إنشاء احملاكم اعبنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت ،فرع القانوف الدكِف اعبنائي ،كلية اغبقوؽ ،جامعة البلي بركاني أعمرراجع ، 263

 23،ص 2006

 يف يوغسبلفيا سابقا  أف احملكمة نشأت لغاية ؿبددة ك ىي استعادة السلم ك األمن الدكليُت :يف ىذا الصددAlain PELLET أالن بليوكما يؤكد األستاذ  264
اؼبرجع  لعمامرة ليندةؼبزيد من التفاصيل هبذا الصدد راجع . ال زبدـ الغرض الذم أنشئت من اجلو كظائفها  خوؿ جمللس األمن كضع حد ؽبذه احملكمة بعد أف يتأكد أفك

 113السابق ، ص 
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فقد أثار عبوء ؾبلس األمن إُف إعماؿ الفصل  ااندككميت يوغسبلفيا سابقا ك رؼبحكأخَتا لتأكيد شرعية إنشاؤه 
السابع من اؼبيثاؽ إُف عدة مسائل قانونية أبرزىا التشكيك يف الطبيعة القانونية ؽباتُت احملكمتُت اليت كانت ؿبل طعن 

حيث أثار دفاع   DUSKO TADIC"تاديتش"من طرؼ دفاع الكثَت من اؼبتهمُت اؼبماثلُت أمامها على رأسهم اؼبتهم  
ة حجج تربر عدـ اختصاص ؾبلس األمن بإنشاء ىذه احملكمة أماـ غرفة الدرجة األكُف للمحكمة اعبنائية الدكلية عد

 265.ليوغسبلفيا سابقا

ىذه األخَتة رفضت كل طلبات الدفاع ك بعد استئناؼ القرار أصدرت ؿبكمة يوغسبلفيا سابقا أماـ غرفة 
ك اعتربت ،  TADICاحملكمة ك اختصاصها يف ؿباكمة اؼبتهم  يؤكد شرعية 1995/10/02 بتاريخاالستئناؼ قرارا 

كما اعترب ىذا القرار ،أف قرار ؾبلس األمن بإنشاء ىذه احملكمة من اجل استتباب السلم ك األمن الدكليُت شرعي 
 266.م حاسم أخذت بو حىت ؿبكمة ركاندااجتهاد قضائ

 القانون الدولي اإلنسانيثار القضائية و العملية لحماية اآل: المطلب الثاني 

عرفت العدالة الدكلية اعبنائية يف السنوات األخَتة قضايا ىامة تتعلق أنبها بتوجيو التهم للمسؤكلُت بغض 
عاقبة على اَفالنظر عن مركزىم ك صفاهتم عن اؼبأساة ك اجملازر اليت ارتكبت يف كل من يوغسبلفيا ك ركاندا ، لتمتد إُف 

 .يف ىذه الدكؿ  عبنود ك اؼبليشياتؿ اليت اقًتفها ااألعما

 أىم األحكام الصادرة من القضاء الجنائي المؤقت : الفرع األول 

 .سنحاكؿ إبراز أىم احملطات اليت شهدهتا ؿبكمة يوغسبلفيا أكال مث ما تبنتو ؿبكمة ركاندا ثانيا

 :يوغسالفيا سابقاالجنائية الدولية ل ةاألحكام الصادرة من المحكم:أوال 

حيث كجهت العديد من  1994احملكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا عملها منذ تنصيبها يف سنة بدأت 
التهم إُف اؼبسؤكلُت عن اعبرائم اليت ارتكبها على إقليمها خاصة يف صبهورية البوسنة ك اؽبرسك ك بالتحديد ضد 

لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف ك  كانتهاؾ صارخرتكيب ؾبازر يف حق مسلمي البوسنة األشخاص من صرب البوسنة ـ

                                                           
 116.115اؼبرجع السابق،ص  لعمامرة ليندةيد من التفاصيل راجع ،ؼبز 265

266Sur ce point d’analyse voir ;STERN Brigitte «  légalité et compétence du tribunal pénal international pour le RWANDA ;l’affaire 
KANYABASHI » in :ADT ; février 1999 pp 1-4 sur ce site : www.Ridi.org/adi  
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اؼبعاملة القاسية ك االغتصاب ك ارتكاب جرائم التصفية ارتكاب اعبرائم ضد اإلنسانية ك فبارسة التعذيب ك القتل ك
 267.اإلبادة اعبماعية  العرقية إضافة إُف جرائم 

ك "ىارٔف ديبلليتش "الذم مشل عدة متهمُت    1997نوفمرب 16كاف ميبلد أكؿ حكم ؽبذه احملكمة تاريخ 
 CELEBICI"شيلبيتشي"دبوجب اجملازر اليت ارتكبت يف معسكر  "لندجو سادا"ك  "زدارافكو موتستشو ىازٔف ديليليتش"

 1992.268الحتجاز اؼبدنيُت ك قتلهم ك تعذيبهم يف البوسنة الوسطى عاـ 

 "تيهومَت ببلسكيتش"يف حق اعبنراؿ  2002رس ما03ك يربز دكر ىذه احملكمة بإصدارىا حكم بتاريخ 
Tihomir BLASKIC   1949الرتكابو جرائم اغبرب ك ضد اإلنسانية ك انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعاـ 

سنة سجن نافذة من القياـ هبجمات غَت شرعية ضد  45بًتتيب اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية ك حكمت عليو بعقوبة 
 .ؼبدنية اؼبدنيُت ك األعياف ا

أىم  Slobodan MILOSEVIC"سلوبوداف ميلوزفيتش"تعد ؿباكمة الرئيس السابق عبمهورية يوغسبلفيا سابقا 
احملاكمات اليت شهدهتا احملكمة فهي ذبسد أكؿ ؿباكمة دكلية جنائية لرئيس دكلة يف ىذا القرف بعدما سبت إدانتو من 

بسبب هنجو لسياسة التطهَت العرقي  1999مام  27بتاريخ  Louis Arbour"لويز اربور"طرؼ النائب العاـ  
من طرؼ القوات األمن اليوغسبلفية ليتم تسليمو إُف احملكمة اعبنائية الدكلية  2001افريل  01ليتم القبض عليو يف 

مارس  14لت إُف كفاتو ليتم كقف احملاكمة يف آإال أف تدىور صحتو  2001جواف 29ببلىام  حملاكمتو يـو 
2006.269 

 :الجنائية الدولية لرواندا  ةاألحكام الصادرة من المحكم:ثانيا

من الغرفة  1998سبتمرب 02ليتم صدكر أكؿ حكم ؽبا يف 1995بدا نشاط ىذه احملكمة يف نوفمرب عاـ 
الرتكابو أعماؿ  TABAرئيس بلدية مدينة تابا  Jean Paul Akayseu "جوف بوؿ اكايسو"األكُف يدين  

                                                           
   
ية اغبقوؽ ؿ،دكر منظمة األمم اؼبتحدة يف إنشاء ك تطوير القضاء الدكِف اعبنائي،مذكرة ماجستَت فرع القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،ؾ لونيس عليراجع يف ذلك  

 42ص   2002،جامعة تيزم كزك 
،العدالة اعبنائية الدكلية،معاقبة مرتكيب  البقيرات عبد القادرالفظيعة ، ؼبزيد من التفاصيل راجع ،سنة نتيجة أعمالو اعبرمية 15ىارٔف ديبلليتش بعقوبة سبت إدانة اؼبتهم  268

 183-185ص  2007اعبرائم ضد اإلنسانية ، الطبعة الثانية،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 
 118-119اؼبرجع السابق ،ص  ليندة عمامرةؼبزيد من التفاصيل راجع  269
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 1949اإلبادة اعبماعية ك اعبرائم ضد اإلنسانية كذا انتهاكات اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة التفاقيات جنيف األربع لعاـ 
 270.ليقرر عليو اغبكم بالسجن اؼبؤبد

 Jean "جوف كامبندا"ضد  1994سبتمرب  04ك بعد يومُت من صدكر ىذا اغبكم صدر حكم ثاف يف 

KMBANDAافريل  04يف الفًتة من  1994قتة لركاندا إباف اإلبادة اعبماعية يف ركاندا عاـ الوزير األكؿ للحكومة اؼبؤ
الرتكابو أفعاؿ اإلبادة اعبماعية ك اعتداءات جسيمة بدنية ك نفسية على أبناء قبيلة التوتسي  1994إُف جويلية 

 271،كاعًتافها هبا أثناء احملاكمة ليتضمن اغبكم عليو عقوبة السجن اؼبؤبد مدل اغبياة 

ك لذلك فتشكل احملكمة اعبنائية الدكلية لركاندا أكؿ جهاز قضائي دكِف ىبتص دبحاكمة مرتكيب انتهاكات 
القانوف الدكِف اإلنسآف يف إطار النزاع اؼبسلح  ذك الطابع غَت الدكِف  انتهاكات اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة التفاقيات 

 .1977 لعاـ ك الربتوكوؿ اإلضايف الثآف 1949جنيف األربع لعاـ 

ا عززا يف نشر ـكعليو رغم االنتقادات اليت كجهت إُف احملكمتُت ؼبسانبة ؾبلس األمن يف إنشاؤنبا إال أنو
القانوف الدكِف اإلنسآف إذ عملت الدكؿ من اجل جعل تشريعاهتا الداخلية تساير أحكاـ اتفاقيات جنيف األربع لعاـ 

ة بالعقاب على انتهاكات حقوؽ اإلنساف اؼبرتكبة يف نزاع مسلح غَت ك مع التطورات اعبديدة خاصة اؼبتعلق 1949
يبثل تطورا ملحوظا للقانوف الدكِف  ،إضفاء صفة االنتهاكات اعبسيمة على تلك اؼبرتكبة يف النزاع الركاندم  ،دكِف 

ديد يف العبلقات ج أظهور مبد. اإلنسآف الف االنتهاكات اعبسيمة كانت متعلقة بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية فقط 
 .الدكلية يتمثل يف مبدأ العدالة يف خدمة اسًتجاع السلم ك األمن الدكليُت

 حاكم الجنائية المؤقتةمتقييم دور مجلس األمن من خالل تجربتي ال: الفرع الثاني 

الدكِف ك أرست ؿبكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا ؾبموعة من اؼببادئ اليت تعترب من ركائز القضاء اعبنائي 
اليت سانبت بدكرىا يف تطبيق قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف على الرغم من كوهنا ؿباكم مؤقتة تزكؿ بزكاؿ اؼبهمة 

 .اؼبسندة إليها

                                                           
 307ص   2001،القانوف الدكِف اعبنائي ،أىم اعبرائم الدكلية ، احملاكم الدكلية اعبنائية ،منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتكت،  القهوجي علي عبد القادرراجع ، 270
 307نفس اؼبرجع،ص  271
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ك من بُت أىم اؼببادئ اليت تشكل أثار اهبابية تعكس دكر ؾبلس األمن يف تنفيذ قواعد القانوف الدكِف 
 :اإلنسآف نذكر مايلي 

ة احملاكم اعبنائية الدكلية عن احملاكم اعبنائية الوطنية يف مقاضاة األشخاص عن اعبرائم اليت تدخل مبدأ أكلوم
من النظاـ األساسي حملكمة يوغسبلفيا ك اؼبادة 1فقرة  9ضمن اختصاص احملاكم الدكلية ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

لسليب أك االهبايب بينهما مع منح صبلحية ك ذلك تفاديا لتنازع االختصاص ا. من نظاـ ؿبكمة ركاندا 1فقرة 8
 272.اغبكم اعبنائي الدكِف حجية مطلقة يف مواجهة احملاكم الوطنية

مبدأ تراجع اغبصانة اليت ذبسده صبيع دساتَت العاَف ليحمي بعض الشخصيات ليًتاجع ىذا اؼببدأ دكليا  
مهما كاف منصبو الرظبي رئيس دكلة أك حكومة، ليشمل متابعة ك ؿباكمة متهم انتهك قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف 

دليبل على ذلك من خبلؿ توجيو التهم بارتكابو جرائم ضد اإلنسانية " ميلوزكفيتش سلوبوداف"ك كانت لقضية  
ك يدعم ىذا االذباه مبدأ أخر يتمثل يف ترتيب اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية . ،جرائم اغبرب ك جرائم اإلبادة اعبماعية 

ربميل مسؤكلية الفرد باعتباره فردا عاديا أم انو ال يتحمل أية مسؤكلية يف الوظيفة ك باألساس مسؤكلية الفرد سواء ب
 273.باعتباره رئيسا سلميا عن كافة األكامر ك القرارات اليت يتخذىا 

عها يف مبدأ آليات لتعاكف الدكِف  ك ذلك بإلزاـ ؿبكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندا كل الدكؿ بالتعاكف ـ
لذا فقد اعتربت ىتُت احملكمتُت آلية قانونية  .البحث عن اؼبتهمُت ك ؿباكمتهم لتسهيل عملية اؼبتابعة ك احملاكمة 

 274.فعالة لقمع اعبرائم ك إحبلؿ العدالة 

 : عن إنشاء ىذه احملاكم نذكرىا  وجود سلبيات ناتجةكل ذلك ال يغٍت عن 

استبعاد عقوبة اإلعداـ من ضمن العقوبات اليت تقضي هبا  ك ترتيب عقوبة ال تتناسب مع النتائج اليت 
تسفرىا اعبرائم الدكلية ك فضاعتها  رغم أهنا تشكل أمرا حتميا ك مربرا لًتتيبها ىذا ما الحظناىا يف مدة العقوبة اليت 

                                                           
 182اؼبرجع لسابق ص  عبد القادر البقيراتانظر أيضا   165ص ،اؼبرجع السابق إخالص بن عبيدؼبزيد من التفاصيل راجع ،  272
 167-173ص،اؼبرجع السابق إخالص بن عبيدراجع ،  273
 ; 1997  4، كبو إرساء نظاـ جنائي دكِف،  اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية ك االقتصادية ك السياسية ،العدد  احمد بلقاسمراجع  274
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اليت حددت ب  1996كمة يوغسبلفيا سابقا سنة احد قادة جيش الصرب أماـ مح" ارديبوفتشي دراجن"ؿ قررت 
 275.سنوات الشًتاكو يف قتل ك تعذيب ك اغتصاب مدنيُت يف البوسنة  10

ظهور ما يسمى باألظباؾ الكربل اليت يقصد هبا كبار اجملرمُت ك األظباؾ الصغرل صغار اجملرمُت حيث   
اكمتهم من قبل احملاكم كُف ك ترؾ الفئة األخرل ؼبحيؤكؿ اختصاص احملاكم اعبنائية الدكلية على ؿباكمة الفئة األ

 276. الوطنية اؼبعنية رغم عدـ كجود  ما يربر ىذا التقسيم بالنسبة حملكميت يوغسبلفيا ك ركاندا 

ك أىم انتقاد كجو ؽبتُت احملكمتُت ىو اشًتاكهما يف ذات اؼبدعي العاـ ك ذات الدائرة االستئنافية بالرغم من اختبلؼ 
 277. نظامهما األساسي 

ىذا ما يربز دكر ؾبلس األمن يف إنشاؤنبا ك إعداد نظامهما  ما يكوف من شانو تغليب دكاعي حفظ السلم ك األمن 
ف ك العدالة، فبا ينعكس بدكره على استقبللية ىذه احملاكم ك خضوعهم جمللس األمن الدكليُت على دكاعي القانو

ىذا ما يؤكد الطابع ؼبؤقت ؽبذه احملاكم . دبوجب رابطة اػبضوع ك التبعية، ما يؤدم إُف حلهما يف حالة عدـ اػبضوع
 278.ك ؿبدكدية اختصاصها الزمآف ك اؼبكآف 

يكفي كجود ىذا النوع من احملاكم اليت تزكؿ بزكاؿ الظركؼ ك انتهاء إذف فئلقامة عدالة جنائية دكلية ال 
 279.لصبلحيتها

فبا يستدعي ضركرة كجود جهاز قضائي دكِف دائم يعاقب كافة األشخاص مهما كانت صفاهتم الرتكاهبم 
 .اعبرائم الدكلية ك انتهاكهم لقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف

 

                                                           
 308راجع عبد القادر القهوجي اؼبرجع السابق ص  275
 174-175ص  ،اؼبرجع السابق،عبيدإخالص بن راجع ، 276
   
  1993مام  25للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة اػباصة بيوغسبلفيا سابقا اؼبعتمد يف يوغسبلفيا يف  النظام األساسيانظر يف ذلك  

 1994افريل  08يف  ااؼبعتمد يف ركاند اللمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة اػباصة بركاند النظام األساسيانظر أيضا 
 176ص  ، إخبلص بن عبيد 278
العرقي، ك ؼبزيد من  تزاؿ ؿبكمة اعبنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا رباكم القادة الصرب عن جرائم اغبرب ك اإلبادة ك اعبرائم ضد اإلنسانية من اجل لتطهَت ك ال 279

، آليات تطبيق القانوف الدكِف اإلنسآف مذكرة ماجستَت قسم القانوف العاـ كلية اغبقوؽ جامعة الشرؽ األكسط  غنيم قناص المطيريالتفاصيل حوؿ ىذه اؼبسالة راجع 
 74ص 2010-2009
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 سلطة مجلس األمن في إرساء قضاء جنائي دولي : المبحث الثاني  

ساىم ؾبلس األمن يف إطار تأدية مهامو يف اغبفاظ على السلم الدكِف بتنفيذ قواعد القانوف الدكِف اإلنسآف إقامة 
عبلقة مع جهاز قضائي دكِف يتمثل يف احملكمة اعبنائية الدكلية ، حاكؿ اجمللس لذلك أف يًتؾ بصمتو من خبلؿ 

، كاختصاصات (مطلب أكؿ )تراحات الدكؿ الدائمة العضوية يف اجمللس على النظاـ األساسي للمحكمة تفعيل اؽ
 ( .مطلب ثآف)كصبلحيات فبنوحة لو 

 ليةية الدوئلمحكمة الجنالدور مجلس األمن في إقامة وبلّدورة النظام األساسي : المطلب  األول

راعة مؤسبر ركما لؤلمم اؼبتحدة  الدبلوماسي  للمفوضُت مت عقد يف مقر منظمة األمم اؼبتحدة للتغذية ك الز
،كعرفت إتفاقية ركما 18/07/1998ك إنتهى  15/06/1998لئلنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية الذم مت افتتاحو 

دبوافقة  280تفاؽ على النظاـ األساسي للمحكمةااليـو من اؼبفاكضات مت  20كبعد أكثر من ،دكلة  200مشاركة 
دكؿ ضد  7إٍف ك صوتت ....على التصويت  من بينها  اعبزائر ك سوريا ككذا السعودية  21ك إمتناع دكلة  121

مادة  116جزء ك 11ىذا اؼبشركع من بينها السوداف ك الصُت ك أخَتا سبت بلورت النظاـ السياسي يف كثيقة تتكوف 
الة للمحكمة مبدأ التكامل إح ،دكر ؾبلس األمن،ك قد كانت النقاشات أساسا حوؿ إختصاصات احملكمة 

ك اؼببلحظ أف الدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن سعت ألف تصبح ىذه احملكمة تدعيما لدكر 281.إٍف...
إختصاص ؾبلس  األمن أم زبدـ مصاغبها فهل قبحت يف  ذلك ك كيف يتم ذلك ىذا ما سنحاكؿ دراستو يف ما 

 :يلي 

 :إقتراحات إلختصاص قضائي محدود:الفرع األول

مرت بلورت النظاـ األساسي للمحكمة بعدة مراحل لعبت إمتيازات ؾبلس األمن دكر ىاـ من خبلؿ الدكؿ 
 .اػبمس الدائمة العضوية  اليت كانت فاعلة كذات ثقل كبَت يف اؼبؤسبر حبثا عن خدمة مصاغبها 

                                                           
من قبل مؤسبر األمم اؼبتحدة الدبلوماسي للمفوضُت اؼبعٍت بإنشاء ؿبكمة  1998جويلية  17مة اعبنائية الدكلية اؼبعتمد يف ركما يف ؾانظر نظاـ ركما األساسي للمح 280

  2002جويلية  01الذم دخل حيز التنفيذ يف  A/CONF .183/9July 1998جنائية دكلية ، كثيقة رقم 
2 -VOIR PHILIPE WECKEl . « la cour pénale internationale Présentation générale »RGDIP1998/P983. 

كتاب صباعي ،اعبزء األكؿ ، تأصيل القانوف " أفاؽ ك ربديات"،الواليات اؼبتحدة ك القضاء اعبنائي الدكِف يف القانوف الدكِف اإلنسآف  عصام نعمت إسماعيلانظر أيضا -
 66ص  2005الدكِف اإلنسآف ك أفاقو منشورات اغبليب اغبقوقية بَتكت 
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 :مبدأ التكامل وعدم الرجعية كتقييد لإلختصاص القضائي للمحكمة:والأ

الواليات اؼبتحدة األمريكية الدكر األساسي للمجلس يف إطار الفصل السابع من ميثاؽ األمم دعّمت 
اؼبتحدة ك توصلت غبل متمثل يف مبدأ التكامل الذم إعتربتو مبدأ ىاـ حيث إقًتحت أف رباؿ اغبالة على احملاكم 

ما يؤكد ىذا ىو إغباحها على أف يكوف .ائمة الوطنية يف اؼبرحلة األكُف قبل أف رباؿ على احملكمة اعبنائية الدكلية الد
للمحاكم الوطنية دكر فعاؿ ك كانت مساندة يف ذلك من طرؼ الصُت إُف أف مت التوصل يف األخَت لفكرة التكامل 

فمن خبلؿ القراءة  األكُف لديباجة النظاـ  األساسي 282.بُت احملكمة اعبنائية الدكلية الدائمة كاحملاكم الوطنية
من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على  " 06نائية الدكلية خاصة الفقرة للمحكمة اًف

تذكَت لعدـ إختصاص احملكمة لوحدىا  اؼبادة األكُف منو قبد فيو ك" أولئك المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية
 .بعُت اإلعتبار ختصاص السيادم للدكلة مت أخذهقبة على اعبرائم الدكلية ،بذلك فاالؼبعا

بعنواف اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبقبولية  ك اليت تعترب من أىم مواد  17نص المادة ما يدعم مبدأ التكامل ىو 
النظاـ األساسي حيث نصت يف فقرهتا األكُف على عدـ إختصاص احملكمة أك قبوؽبا لدعول ما إذا كانت ذبرم 

عليها ما َف تكن الدكلة حقا غَت راغبة يف اإلضطبلع بالتحقيق التحقيق أك اؼبقاضاة يف الدعول دكلة ؽبا إختصاص 
أك اؼبقاضاة أك غَت قادرة على ذلك ك كذلك يف حالة إجراء ربقيق من طرؼ دكلة ؽبا إختصاص ك قررت عدـ 

 .مقاضاة الشخص اؼبعٍت 

  :عدم المتابعة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات تقييد خطير لعمل المحكمة: ثانيا

من نظامها األساسي ك اػباصة  124ـ اؼبسائل اليت كانت ؿبل نقاش يف إطار مؤسبر ركما ىي اؼبادة من أه
حيث مت إدماج ىذه اؼبادة يف اللحظات األخَتة من عشية .سنوات بالنسبة عبرائم اغبرب  7بتوقيف إختصاصها ؼبدة 

ة الدكلية خاصة منها الداخلة يف إ طار قوات التصويت ك يبكن تربيره بالدكر الذم تلعبو القوات الفرنسية على الساح
حفظ السبلـ من جهة كمن جهة أخرل ألف جرائم اغبرب على خبلؼ جريبة اإلبادة اعبماعية ك كذا اعبرائم ضد 

  .اإلنسانية ذبـر األعماؿ اؼبنفردة

                                                           
3-Jean François DOBELLE « la convention de remportant statut de la cours pénale 

internationale »in AFDI 1998.p364. 
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جاىدة للوصوؿ إُف  الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن عملت لذلك  أثناء األسبوع األخَت ؼبؤسبر ركما     
سنوات فيما يتعلق  10مساكمة يف شكل رزنامة قدمت للمؤسبر أين كاف اإلقًتاح توقيف إختصاص احملكمة ؼبدة 

باعبرائم ضد اإلنسانية كجرائم اغبرب مع إمكانية سبديدىا إال أف ىذا قد كاجهو رفض العديد من الدكؿ ك ىو ما أدل 
رغم من ذلك تبقى ىذه اؼبادة زبدـ مصاٌف الدكؿ الدائمة العضوية دبجلس لتقليص اإلختصاص ك اؼبدة إال أنو باؿ

 283.األمن

 تأكيد الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن على ضرورة الحفاظ بإمتيازات لو :الفرع الثاني 

األمن يف اإلحالة للمحكمة ككذا دكره يف ما ىبص جريبة  سفمن خبلؿ اؼبفاكضات حوؿ كل من دكر ؾبل
ف ك يف إطار التعاكف مع احملكمة كاف يندرج ضمن مادة كاحدة لكن يف آخر اؼبطاؼ مت تأجيل نص إختصاص العدكا

احملكمة حوؿ جريبة العدكاف أما القواعد اػباصة دبمارسة اإلختصاص ك اؼبتمثلة يف اإلحالة من ؾبلس األمن اؼبادة 
من النظاـ  16ك النص الفريد من نوعو اػباص بسلطات ؾبلس األمن مت النص عليو يف اؼبادة   بالفقرة 13

لذا إرتأينا التطرؽ ؼبراحل اليت مرت هبا بلورة ىذه اؼبواد لغاية النص النهائي حىت نربر الدكر الذم أعضاء .األساسي
 .الدائمة العضوية جمللس األمن يف إعدادىا

 :من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  13لمادة التاريخ التشريعي ل:أوال

دون إخالل "  01فقرة  23االقًتاح األكؿ ؽبذه اؼبادة كاف من طرؼ عبنة القانوف الدكِف من خبلؿ اؼبادة 
نظام األساسي و إحتراما للجرائم المنصوص للتمارس المحكمة إختصاصها القضائي طبقا  21بأحكام المادة 
ىذه الجرائم ىي نتيجة إحالة الحالة إلى المحكمة من مجلس األمن متصرفا في اإلطار   2ادة عليها في الم

 284)"السابع من ميثاق األمم المتحدة 

ختصاص القضائي إلإذف ىذه األحكاـ تسمح جمللس األمن اللجوء للمحكمة دكف ضركرة قبوؿ الدكلة ؿ
سيجعل احملكمة ؾبرد كسيلة تعكس إستمرارية احملاكم للمحكمة ك دكف ضركرة رفع شكول من طرؼ الدكلة ك ىو ما 

جنة الذين سبسكو أف اإلحالة من ؾبلس األمن ؿاعبنائية اػباصة ،إال أف اؼبشركع َف يتحصل على موافقة صبيع أعضاء اؿ

                                                           

.
283William BOURDON » la cour pénale internationale le statut de Rome »ED SEUIL. Mai2000.p96.   

1-William BOURDON .op cit .p90  
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جنة سبسكت بأف منحها ؿهبب أف تكوف كفقا لشركط فبارسة احملكمة إلختصاصها القضائي يف حُت أعضاء أخرل باؿ
جمللس يبكن تربيره من خبلؿ الفصل السابع للميثاؽ ك الذم يبلك من خبللو ؾبلس األمن  تبعات ؿختصاص اإل

كىذا ما سبسكت بو  جدا الواليات اؼبتحدة األمريكية ك ركسيا  كأما بريطانيا فقد ،اغبفظ على السلم كاألمن العاؼبيُت 
يل إُف احملكمة حاالت إرتكبت فيها جرائم متجنبا أكدت على أنو ينبغي جمللس األمن أف يكوف قادرا على أف يح

أما الصُت ك دكؿ أخرل إعتربت ىذه اؼبادة تشكل حدا للقبوؿ اإلرادم للدكؿ .اغباجة إُف ؿباكم ـبصصة أخرل 
إلختصاص احملكمة ك إقًتحت أنو من اؼبستحسن أف ينص النظاـ األساسي على سلطات ؾبلس األمن يف حاالت 

 .خاصة جدا 

حيث  10اللجنة التحضَتية فقد قدمت إقًتاح يف ما ىبص دكر ؾبلس األمن من خبلؿ اؼبادة كخبصوص 
نصت فقرهتا الثانية على أف قرار ؾبلس األمن يف ما ىبص اإلحالة من خبلؿ الفصل السابع  ال بد أف يكوف متبوع 

 .ص اإلجراءات نفس اؼبسؤكلية اؼبنوطة بالدكؿ فيما يخ لو يكوفؼبالدعم اؼبادم للمجلس بالتاِف 

ك الفقرة الثالثة من نفس اؼبادة فقد ظبحت للمجلس إحالة الشكول إُف اؼبدعي العاـ يف إطار اغبل السلمي 
للنزاعات أم الفصل السادس للميثاؽ ك يف الواقع ىذه الفقرة تتماشى ككجهة نظر العديد من الدكؿ اليت كانت ترمي 

من اؼبشركع  النهائي للنظاـ األساسي ك  3ك2إستبعاد كل من الفقرة لتوسيع سلطات ؾبلس األمن إال أنو قد مت 
منطقي حيث ال بد من التمييز بُت إختصاصات ؾبلس األمن يف إطار الفصل السابع ك اإلختصاص  3إقصاء الفقرة 

 285.اعبنائي للجهاز القضائي

رل بأف ؾبلس األمن ال ىكذا كانت العراقيل من طرؼ الدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن اليت كانت ت
يبكنو النظر يف اعبريبة إال بعد أف يسمح بذلك ؾبلس األمن لكن إقًتاحات الدكؿ الرائدة ك دكؿ عدـ اإلكبياز اؽبادفة 

ك بالتاِف كل إرتباط  10إلستقبلؿ احملكمة عن اجمللس ىي اليت مت األخذ هبا بعُت اإلعتبار من خبلؿ إقصاء اؼبادة 
رغم ذلك مت إبقاء إمكانية .س ك إعتبار اؼبركر ؾبرد عمل إجرائي ك للمحكمة السلطة التقديرية لعمل احملكمة ك اجملل

 .يف اؼببحث الثآفإحالة اغبالة من اجمللس يف إطار الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة الذم سيكوف ؿبل دراسة 
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 :نائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة الج 16التاريخ التشريعي للمادة :ثانيا

تراطا من يف ما يتعلق هبذه اؼبادة ففي البداية الدكؿ اػبمسة الدائمة العضوية دبجلس األمن كانت أكثر إش
تلقائية أم تنازؿ الدكلة عن إختصاصها دبجرد كوف اغبالة رباؿ من ؾبلس األمن على أساس خبلؿ إقًتاحها لتصفية 

يشَت ألنو ال  03فقرة  25نة القانوف الدكِف من خبلؿ مشركع اؼبادة فكاف اإلقًتاح  اؼببلور من ًف.الفصل السابع
يبكن متابعة دبوجب ىذا النظاـ األساسي إال إذا سبت اإلحالة من ؾبلس األمن لوجود هتديد بالسلم أك اإلخبلؿ بو 

 . ميثاؽ ك عندما يقرر اجمللس ذلك ؿمن خبلؿ الفصل السابع ؿ

ؼبؤسبر الدبلوماسي للمفوضُت الذم تطرؽ للعبلقة بُت احملكمة ك اجمللس فيما ىبص كاف ميبلد ىذه اؼبادة يف إطار ا  
شهر دبجرد اتفاؽ الدكؿ اػبمسة الدائمة العضوية يف  12موقف سنغافورة اليت ىدفت إُف توقيف عمل احملكمة ؼبدة

مر خطورة إمكانية اجمللس اجمللس، تظهر يف شكل الئحة تتخذ يف إطار الفصل السابع من اؼبيثاؽ ، ك ما يزيد من األ
إدراج مثل ىذه اؼبادة يف النظاـ يؤكد طغياف اؼبتطلب ؼذبديد ىذا التوقيف ؼبدة سنة أخرل ك ىذا بنفس الشركط،  

   286.السياسي على العدالة اعبنائية الدكلية

 ؾبلس األمن خاصة ك قد أعربت العديد من الدكؿ عن رفضها ؽبذا اإلقًتاح ك أبرزىا كانت الدكؿ الدائمة العضوية يف
على أنو من المشكوك فيو كمسألة قانون اإليحاء بأن إجراء "الواليات اؼبتحدة األمريكية فجا ء على لساف فبثلها  

مجلس األمن يكون فعاال إال لفترة محدودة من الزمن كإثني عشرا شهرا فالمجلس يتحمل المسؤولية األولى 
 "غي تقييده في صون السلم واألمن العالميين و ال ينب

ىكذا فإف إقًتاحات الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن كانت تسعى عبعل احملكمة تابعة للمجلس أم 
َف تؤخذ كل اإلقًتاحات بعُت اإلعتبار لكن مت اإلحتفاظ جبزء منها كما سندرس ،نوع من احملاكم اعبنائية اػباصة 

مع اإلشارة يف األخَت إُف أف معظم الكتاب .حملكمة عن اجمللسالحقا  فبا دفع البعض للتشكيك يف مدل إستقبللية ا
اؼبختصُت يف القانوف الدكِف قد إتفقوا على القوؿ بأف إنشاء احملكمة من اؼبفركض أف يبنع اجمللس من إقامة ؿباكم 

إال أف  جنائية خاصة بإعتبار أف للمجلس اإلحالة للمحكمة اليت تصبح ـبتصة دكف ضركرة موافقة الدكلة اؼبعنية
اغبقيقة َف يوجد ما يبنع اجمللس من إنشاء مثل ىذه احملاكم اػباصة كالغرؼ فوؽ العادة يف كمبوديا كاحملكمة اعبنائية 

                                                           
(2)William BOURDON op cit .p90 
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فالدكؿ الدائمة العضوية دبجلس األمن سبسكت إذف . الدكلية اػباصة لسَتاليوف ك كذا مثيلتها يف تيمور الشرقية 
لنقاشات يف إطار ىذا اؼبؤسبر لبلورة مواد تشَت صراحة جمللس األمن دبواقف قصد تدعيم إمتيازاتو كأسفرت ا

 .الثآف  طلبكإختصاصاتو يعٍت ىل يبلك إختصاص إهبايب أـ العكس ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو من خبلؿ اَف

  :اختصاص مجلس األمن في إطار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني

الدائمة العضوية عند اؼبصادقة على نظاـ ركما  أف ذبعلها ؿبكمة حسب أىوائها إال أف ىذا النظاـ حاكلت الدكؿ 
حاكؿ التوفيق بُت متطلبات العدالة ك اؼبقًتب السياسي بالنص على مهاـ ؿبددة جمللس األمن، فهل زبدـ ىذه 

 الصبلحيات فعالية احملكمة أـ ال ؟

 :ل عمل المحكمة الجنائية الدوليةدور مجلس األمن في تفعي: لفرع األولا

من نظاـ ركما أك 14كاختصاص أصيل للمحكمة النظر يف اغباالت اليت رباؿ من دكلة اعبنسية أك دكلة اإلقليم اؼبادة 
دبوجب لس اؼبجمنو  أك بإحالة الدعول للمدعي من 15عندما رباؿ الدعول من اؼبدعي العاـ من تلقاء نفسو اؼبادة 

 .ؼبيثاؽالفصل السابع من ا

 اإلحالة من مجلس األمن إلى المحكمة الجنائية الدولية: والأ

عندما وبيل ؾبلس األمن قضية أك حالة إُف اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلة إمبا يتصرؼ كفقا ألحكاـ الفصل 
 287.الدكليُت السابع من ميثاؽ األمم،يندرج ضمن التدابَت اليت يتخذىا اجمللس للمحافظة على السلم ك األمن

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية" ب"فقرة 13المادة : إحالة حالة من مجلس األمن 1-

للمحكمة أف سبارس : " على مايلي" فبارسة االختصاص"من النظاـ ربت عنواف " ب"فقرة  13تنص اؼبادة
إذا ( ب: )ىذا النظاـ األساسي يف األحواؿ التاليةكفقا ألحكاـ 5اختصاصها فيما يتعلق اعبريبة اؼبشار إليها يف اؼبادة 

أحاؿ اجمللس األمن متصرفا دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ،حالة إُف اؼبدعي العاـ يبدك فيها أف 
 ...".جريبة أك أكثر من ىذه اعبرائم قد ارتكبت

                                                           
يف توجيو االهتاـ، ك  مها ك يتمتع بسلطات كاسعة سواء يف التحقيق أك التنقل أكئية الدكلية ك اؼبتهم اؼباثل أمايعترب اؼبدعي العاـ حلقة كصل ىامة بُت ىيئة احملكمة اعبنا 287

كلية  ،فرع قانوف التعاكف الدكِف،يف مكافحة اعبرائم الدكلية مذكرة ماجستَت دكر احملكمة اعبنائية الدكلية ، براىيمي صفيان ؼبزيد من التفاصيل حوؿ ىذه السلطات راجع ،
 06-37ص 2011جامعة تيزم كزك  ،اغبقوؽ 
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ُف اؼبدعي العاـ على خبلؼ قياـ الدكؿ باستقراء فحول ىذه اؼبادة يتمتع ؾبلس األمن بسلطة إحالة اغبالة ع
 . 288بذلك،كوف أف قراراتو ملزمة على كافة الدكؿ األعضاء باألمم اؼبتحدة سواء كانت أعضاء أـ ال بالنظاـ األساسي

من النظاـ األساسي على أف يكوف الطلب يف شكل 16يتمثل الشرط األكؿ يف شكل ىذه اإلحالة اليت أكجبتها اؼبادة 
من اؼبيثاؽ باف مصطلح 3اجمللس دبوجب الفصل السابع ،فاجمللس ىنا يتجو إُف إقرار فحول اؼبادة قرار صادر عن 

تكوف يف إطار اعبرائم اليت ىي من اختصاص احملكمة ك اليت ارتكبت حبيث تشكل هتديدا للسلم ك األمن  حالة
 289.الدكليُت أك إخبلال هبا أك عمبل من أعماؿ العدكاف

الرضا اؼبسبق للدكلة اؼبعنية باإلحالة فبل يشًتط موافقة دكلة معينة ؼبمارسة  أؿ يف استبعاد مبدأما الشرط الثآف يتمث
هبوز للمحكمة أف سبارس  13من اؼبادة" ج" أك" ا" يف حالة الفقرة:" 2فقرة  12تنص اؼبادة. احملكمة الختصاصها

األساسي أك قبلت باختصاص احملكمة كفقا اختصاصها إذا كانت كاحدة أك أكثر من الدكؿ التالية طرفا يف النظاـ 
من النظاـ األساسي فانو ال يبكن للمحكمة أف تباشر اختصاصها إال على دكلة  12كفقا لنص اؼبادة". 3للفقرة

 ب"فقرة 13ك حىت تنطبق اؼبادة. ارتكب اعبـر على إقليمها أك دكلة جنسية اؼبتهم ك تكوف طرفا يف النظاـ األساسي
لنظاـ األساسي ليس من اؼبطلوب أف تكوف دكلة اإلقليم أك دكلة اعبنسية عضو يف النظاـ أك أهنا من ا 12مع اؼبادة"

 290.صرحت باختصاص احملكمة

 تحديد اإلجراءات التحريك و اإلحالة - 2

تتمتع احملكمة بسلطة مراجعة قرار اجمللس باإلحالة ك ذلك ػبطورة موضوع اختصاص احملكمة ك ذلك بتوافر أسس 
على احملكمة التأكد من أف قرار اجمللس باإلحالة قد استكمل ؼ إجراءات التصويت يف ؾبلس األمنؾتستند عليها 

إذ أف القرارات يف اؼبسائل اإلجرائية تصدر منو  دبوجب الفصل السابع إجراءات صدكره كفق ميثاؽ األمم اؼبتحدة 
عضو من بينها 15أعضاء من أصل   9كافقةمب عضوا يف اجمللس ، أما اؼبسائل اؼبوضوعية تصدر15من أصل  9دبوافقة 

                                                           
(1)William BOURDON op cit .p28  

رؽ ، دكر ؾبلس األمن يف إحالة اعبرائم الدكلية إُف احملكمة اعبنائية الدكلية، رسالة ماجستَت يف القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ،جامعة الشحمزة طالب المواىرةراجع 2-
 552012األكسط، ص 
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(3)William BOURDON op cit .p28 
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الدكؿ الدائمة األعضاء، ك اليت يف حالة تغيب أك امتناع احدىا عن التصويت تتأثر قناعة احملكمة بإمكانية فبارسة 
 . صاصهااخت

من النظاـ األساسي اليت أكدت على 2فقرة 12كفقا لنص اؼبادة : إحالة حالة من ؾبلس األمن ك مبدأ التكامل-
،حيث نفس اغبكم ينطبق فيما ؽ يف إحالة اغبالة من ؾبلس األمنشركط اؼبسبقة ؼبمارسة احملكمة الختصاصها ال تنطب

 :يليىبص بعض اؼبواد النظاـ األساسي اليت نعاعبها فيما

ك قرر اؼبدعي العاـ أف ىناؾ ( ا)فقرة13إذا أحيلت حالة إُف احملكمة عمبل باؼبادة  :" 1فقرة 18بالنسبة للمادة 
يقـو اؼبدعي العاـ 15ج ك اؼبادة 13أساسا معقوال لبدئ التحقيق أك باشر اؼبدعي العاـ التحقق عمبل باؼبادتُت 

 .بإشعار صبيع الدكؿ

ال " ُف االحتجاجات اػباصة باختصاص احملكمة ك كذا قبوؿ اغبالة من طرؼ احملكمةع:" منو  19كما أكدت اؼبادة
ففي  2فقرة 18تنطبق، يبكن للمحكمة إصدار حكم حوؿ قبوؿ الدعول دكف أف ينطبق األجل احملدد بشهر اؼبادة 

بربط ىذه . حو للتحقيقحالة إحالة الدعول من اجمللس ك ال يقع على اؼبدعي العاـ للمحكمة إببلغ الدكؿ اؼبعنية بفت
من نظاـ ركما فبل يشًتط من احملكمة النظر يف مسالة قبوؿ الدعول عندما رباؿ من ؾبلس  2فقرة12اؼبادة مع اؼبادة 

، ك بالتاِف ذبد احملكمة نفسها ـبتصة دكف إحالة من الدكؿ "ب" فقرة 13األمن ، الف ىذه اؼبادة َف تذكر اؼبادة
ا ما يؤكد اعتقاد البعض أف نظاـ ركما هبعل ربت تصرؼ ؾبلس األمن ؿبكمة جنائية اؼبختصة أك اؼبدعي العاـ، ىذ

دكلية خاصة أك دائمة على خبلؼ احملكمة اعبنائية الدكلية ليست كذلك ألهنا انشات دبوجب اتفاؽ دكِف يف إطار 
حملكمة إال بعد دخوؽبا عدـ إمكانية ؾبلس األمن من إحالة حالة على اؼبدعي العاـ ؿ:األمم اؼبتحدة ينتج عن ىذا

حيز النفاذ، تأكيد اجمللس على إلزاـ الدكؿ التعاكف مع احملكمة ك النص عليو يف قرار اإلحالة فاف َف يقم بذلك يف 
  5ك7فقرة87حالة رفض الدكؿ التعاكف مع احملكمة ال يبكن ؽبذه األخَتة إال إببلغ ؾبلس األمن اؼبادة 

من 2فقرة 15أثارت اؼبادة : ففي خبلؿ فًتة التحقيق. ربقيق ك بعد صدكر اغبكمخبلؿ فًتة اؿ اجمللس  دكركما يربز 
يقـو اؼبدعي العاـ بتحليل جدية اؼبعلومات :" نظاـ ركما ضمنيا ىذا الدكر بعنواف اؼبدعي العاـ اليت تنص على مايلي

ك ؽبذا األساس يبكن ". ربدةاؼبتلقاة ك هبوز لو ؽبذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدكؿ أك أجهزة األمم اَف
للمدعي العاـ أف يطلب من اجمللس أف يبده باؼبعلومات البلزمة للتحقيق باعتباره جهاز أساسي غبفظ السلم العاؼبي  
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غَت أف ىذه النقطة أثارت بعض النسبية يف . اك ذلك  بتشكيل عباف ربقيق كما قاـ بو بالنسبة ليوغسبلفيا ك ركاند
 كوف مساعدة اجمللس للمحكمة دائما يف صاٌف العدالة الدكلية؟ؾباؿ اؼبساعدة فهل ت

 مجلس األمن و دوره في إلزام الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية: ثانيا

للمحكمة أف تدعو أم دكلة غَت عضو يف النظاـ األساسي :  5أحكاـ عامة فقرة: بعنواف طلبات التعاكف  87اؼبادة 
من 1اؼبساعدة حيث ال تكوف ىذه األخَتة إال على أساس اتفاؽ من نوع خاص مرـب مع احملكمة فرع إُف تقدٔف 

 87من اؼبادة  5فقرة

ك يف حالة ما إذا رفضت الدكلة ما التعاكف سواء كانت عضوا بالنظاـ األساسي أك أبرمت اتفاؽ خاص، فاحملكمة 
 .2فرع 5فقرة  87األخَت وبيل حالة على احملكمة اؼبادةتلجا عبمعية الدكؿ األعضاء أك ؾبلس األمن عندما ىذا 

فعندما ينص . أثارت ىذه اؼبادة شكوؾ لدل الفقو فيما ىبص شركط تطبقها على الدكؿ غَت األعضاء يف نظاـ ركما
لس األمن على إلزامية التعاكف مع احملكمة فانو يسمح ؽبذه األخَتة فبارسة اختصاصها على الدكؿ غَت األعضاء مج
إذا َف وبل . لنظاـ األساسي ،ففي ىذا الفرض أحكاـ ىذه اؼبادة ليس ؽبا أم اثر فبل يشًتط كجود اتفاؽ خاصبا

فلكي  291. اجمللس اغبالة على اؼبدعي العاـ الدكلة اليت ترفض التعاكف ستعترب قرارات احملكمة ؾبرد توصيات فقط
تكوف قرارات احملكمة ملزمة البد أف رباؿ اغبالة من ؾبلس األمن ك ما على ىذا األخَت إال أف يؤكد إلزامية ىذه 

 .القرارات مستندا يف ذلك على الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة

للجوء إُف ؾبلس األمن إذا ك يبقى السؤاؿ مطركح يف مدل إمكانية صبعية الدكؿ األعضاء ك أك دكلة أك األمُت العاـ ا
 ؟      .مت اعتبار أف رفض الدكلة على التعاكف يشكل هتديد السلم 

َف ربدد أك تنص على اإلجراءات اليت يتخذىا ؾبلس األمن لضاف فعالية احملكمة ىذا ما 87من اؼببلحظ أف اؼبادة  
األمم، ك بالتاِف إمكانية اعتبار عدـ تعاكف  جعل الفقو يفًتض أف اجمللس سيستعمل كل الوسائل اليت خوؽبا لو اؼبيثاؽ

الدكؿ مع احملكمة على انو إخبلؿ بالسلم العاؼبي ك يلجا بالتاِف لئلجراءات الردعية اؼبنصوص عليها يف الفصل السابع 
 .من ميثاؽ األمم اؼبتحدة

                                                           
(1)William BOURDON op cit .p246 
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ك الدكلة العضو بالنظاـ  فهي ال تشًتط كجود اتفاؽ خاص يفرض التعاكف بُت احملكمة اعبنائية:  7فقرة  87اؼبادة 
تنطبق ىذه . األساسي فهذه الدكؿ ملزمة بالتعاكف مع احملكمة دبجرد تصديقها على النظاـ األساسي أك انضمامها إليو

" ب"فقرة  13اؼبادة عندما وبيل اجمللس يف إطار الفصل السابع من اؼبيثاؽ اغبالة على اؼبدعي للمحكمة كفقا للمادة
يف تطبيق ىذه اؼبادة كجود تعاكف بُت احملكمة ك ؾبلس األمن ليتوجب على ىذا األخَت إال يفًتض . من نظاـ ركما

 .النص على ذلك يف الئحة اإلحالة

 عرقلة مجلس األمن لالختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني

حالة ك التعاكف ، إال انو من جهة أخرل يف خدمة العدالة الدكلية من خبلؿ اإل يف الفقرة أعبله جهود اجمللس الحظنا
من خبلؿ تأجيل إدخاؿ جريبة العدكاف ضمن : منح النظاـ األساسي للمجلس سلطة شل عمل احملكمة يف حالتُت 

اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة من النظاـ األساسي،ك من خبلؿ إمكانية توقيف اجمللس عمل احملكمة فيما ىبص 
 .األمن الدكليُت حالة التهديد بالسلم ك

 من النظام األساسي 2فقرة5المادة : دور مجلس األمن في تحديد و تكييف جريمة العدوان : والا

سبارس احملكمة اعبنائية اختصاصها على جريبة العدكاف مىت اعتمد حكم هبذا الشأف كفقا للمادتُت 
ارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق هبذه باعطاءه تعريف عبريبة العدكاف ك كضعو للشركط اليت دبوجبها مت123ك121

 .اعبريبة مع كجوب تناسق اغبكم مع األحكاـ ذات الصلة من اؼبيثاؽ

كاجو الفقو صعوبة ربديد تعريف عبريبة العدكاف كوهنا جريبة ضد السلم ك األمن الدكليُت ، نتيجة ػبطورة ىذه اعبريبة 
ا جريبة ضد السلم يًتتب عنها مسؤكلية مدنية ،جنائية، فردية يفضل ؾبلس األمن عدـ اللجوء ؽبذا التكييف باعتباره

حيث تصارعت األفكار حوؿ إمكانية تدخل . أك شخصية ك حىت دكلية فبا يدفع اجمللس الزباذ إجراءات ردعية
لعدكاف جريبة ، لنصل يف األخَت إُف أف  ا292ؾبلس األمن أك عدمو يف تكييف جريبة العدكاف من مؤيد إُف معارض

داخلة ضمن اختصاصات احملكمة فهي انتهاؾ خطَت لبللتزامات الدكلية ك تعترب جريبة عندما ترتكب من طرؼ  دكلية
فمتابعة األشخاص ك معاقبتهم من . أشخاص لكن حىت عندما ترتكب من طرؼ دكؿ فتبقى تكيف على أهنا جرائم
كلية الدكلة أك أكثر من ذلك دكر طرؼ احملكمة نتيجة ارتكاهبم عبريبة العدكاف سيجعل من الصعب تناسي مسؤ

                                                           
 



 2014أغسطس  –التربية على القاهون الدولي الاوساوي : العدد الثالث  

 
 

  261 

األمر الذم يثَت نقاش يف حالة مبادرة احملكمة الدكلية حملاكمة شخص     293.اجمللس إذا مت االتفاؽ حوؿ ىذه اعبريبة
  العدكاف؟ دكف اؼبعاينة اؼبسبقة جمللس األمن فيما ىبص كجود جريبة

: يمن النظام األساس16المادة : لس األمنعدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية في اختصاصات مج: ثانيا
 ةال هبوز البدء أك اؼبضي يف ربقيق أك مقاضا: " على مايلي" ةإرجاء التحقيق أك اؼبقاضا: "بعنواف 16تنص اؼبادة 

دبوجب ىذا النظاـ األساسي ؼبدة اثٍت عشر شهرا بناءا على طلب من ؾبلس األمن إُف احملكمة هبذا اؼبعٌت يتضمنو 
ىذا الطلب بالشركط قرار عن اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم اؼبتحدة، ك هبوز للمجلس ذبديد 

شهرا بناء على طلب ؾبلس األمن كونو  12لتحقيق ؼبدة تفيد ىذه اؼبادة على عدـ جواز البدء أك اؼبضي يف ا." ذاهتا
اؼبختص حبفظ السلم ك األمن الدكليُت، لذا يتم إبعاد القضية من االختصاص القضائي للمحكمة الدكلية يف اغبالة 

لذا فالتوفيق بُت السبلـ .اليت هتدد السلم ك األمن الدكليُت فهي من اخطر التناقضات اليت يتضمنها ىذا النظاـ
     عمل العدالة اعبنائية الدكلية؟  العدالة أمر معقد ،لكن ىل ىذا مربر لتأسيس حق ؾبلس األمن يف عرقلة ك شل ك

لقد اعتربت إمكانية منح ؾبلس األمن صبلحية ذبميد بقرار أعماؿ احملكمة من قبل العديد من الباحثُت دبثابة اؼبساس 
من العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية 14نساف ك اؼبادة من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإل10الصارخ باؼبادة 

لذا فاؼبادة . من نظاـ األساسي اؼبتعلق دببدأ استقبللية القضاء 40كالسياسية، ك يشكل تناقضا كاضحا مع اؼبادة
من 3 فقرة23ك ذلك خبلفا للمادة  .من ىذا النظاـ تعترب مساسا بفاعلية عمل احملكمة باستقبلؽبا ك دبشركعيتها16

اؼبشركع الذم كضعتو عبنة القانوف الدكِف ك اليت أدرجت إمكانية فباثلة ك لكن بطريقة أدؽ ك ابعد عن االعتبارات 
السياسية، فحول ىذه اؼبادة انو ال يبكن إجراء أم ربقيق أك متابعة بشاف حالة يكوف ؾبلس األمن بصدد تناكؽبا 

 عدكانيا، ك عليو فهي ظبحت بإمكانية التعطيل فقط ألسباب كحالة ربمل هتديدا للسلم أك انقطاعا لو أك عمبل
اليت تركت  16تتعلق بالتنسيق بُت احملكمة ك اجمللس بشاف مسائل َف تعرض بعد على احملكمة على خبلؼ اؼبادة 

مساحة كاسعة لبلعتبارات السياسية حيث سبكن اجمللس من بعث الثقة إُف بعض دكؿ األعضاء لتكوف يف كضع مريح 
فاغبقيقة احملكمة . 294 مفهـو اعبرائم ضد اإلنسانية"يس تسي" هنا لن تكوف ؿبل متابعة من طرؼ اجمللس دبعٌتأل

                                                           
(1)William BOURDON op cit .p341 

   
ية اغبقوؽ ،مدل تفعيل منظمة األمم اؼبتحدة للمحكمة اعبنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت،فرع القانوف الدكِف ك العبلقات الدكلية،جامعة اعبزائر كل دالع الجوىر، راجع  

 24-31ص 2012/2011

 

  . ،احملكمة اعبنائية الدكلية ك ؾبلس األمن، مقاؿ منشور يف صفحة االنًتنت ،منتديات ستار تايبز ياسر جبورراجع،  1
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ؿبركمة من إمكانية توقيف عمل اجمللس لكنها مرتبطة دبساندة ىذا األخَت ؽبا بصورة انتقائية ، فكاف من األجدر 
كرست صبلحية اجمللس إُف  16نبلحظ أف اؼبادة. ةك تعاكف بُت اجمللس ك احملكم تصور كجود آلية حوار ك تشاكر

لس بإمكانو أف اؼبجكوف : توقيف احملكمة مؤقتا لكن دكف تعويضها اك استبعادىا كلية لكن ىذا لن وبل اؼبشكل
منو ليتمكن من توقيف أعماؿ احملكمة فكيف يبكن فرض عن  103يستند إُف ميثاؽ األمم اؼبتحدة مباشرة اؼبادة

منو اليت 103شهرا ، ىذا يتناقض مع اؼبادة  12مباشر للميثاؽ ربديد مدة تدخل ؾبلس األمن بطريق تعديل غَت 
ك من جهة أخرل من باب اغبرص على عدـ تبلشي اغبجج كاف يكفي .  ذبعل اؼبيثاؽ يسمو على كل اتفاؽ دكِف

ساسي ال يسمح للمدعي فالنظاـ األ. النص على ذبميد أعماؿ تنفيذ بطاقات اإليقاؼ دكف غَتىا من أعماؿ البحث
مع كل ذلك فاف البعض يبدك متفائبل إذ أف قرار .  العاـ بازباذ اإلجراءات البلزمة للمحافظة على اغبجج اؽبامة

التجميد أك اإليقاؼ ىو قرار يصدر تأسيسا على الفصل السابع من اؼبيثاؽ لذا فهو وبتاج إُف موافقة اػبمس 
ال يتفق أف أك عدـ استعماؽبم حق الفيتو اذباىو لذا يبكن للمحكمة أف تأمل األـ ؾبلس يف األعضاء دائمي العضوية

 .ىؤالء حىت تنعم دبمارسة اختصاصها

 :خاتمة

إف العدالة ال يبكن أف تتحقق على الصعيد العاؼبي مادامت افضع اعبرائم تظل دكف عقاب ، إف احملكمة اعبنائية " 
رل أخَتا السلم ك العدؿ ؾبتمعاف، إف عنصرا من العناصر األساسية الدكلية سبثل ك ترمز إُف أىم طموحاتنا باف ف

إف إنشاء احملكمة اعبنائية الدكلية وبمل يف ذاتو ضباية . للمنظومة الدكلية غبماية حقوؽ اإلنساف بصدد أف يرل النور
إُف العدالة ترفع قضيتها  لعدالة حقيقية عندىا فقط نعلم الضحايا الربيئة للحركب ك النزاعات القديبة انو بإمكاهنا أف

يف ىذه " كوفي عنان"ىكذا حاكؿ ." ك أف سبارس حقوقها، ك إف الذين اعتدكا على ىذه اغبقوؽ سوؼ يعاقبوف
العبارات البسيطة أف يتأمل أف هبتمع السلم ك العدؿ يف العاَف ، على أف ىذه التأمبلت ال ترقى إُف ذبسيدىا مطلقا 

خبلؿ مسانبة الدكؿ الدائمة العضوية يف ؾبلس األمن بطريقة غَت مباشرة يف بلورة يف الواقع ك ىذا ما ظهر من 
ؾبموعة من اؼبواد اليت زبدـ مصاغبها اليت برزت بشكل جلي يف النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية الدائمة، 

ؿ اؼبوضوعي خبصوص كمن جهة أخرل ترسخ رابط كظيفي بُت ؾبلس األمن ك احملكمة الدكلية من خبلؿ التدخ
ربريك الدعول أك تعطيلها حسب اغباالت، ك ىذا ما شكل عرقلة للمحكمة الدكلية يف فبارسة اختصاصاهتا 

  .باستقبللية لضماف حسن سَت العدالة اعبنائية الدكلية باسم مفهـو اغبفاظ على السلم ك األمن الدكليُت
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الذم ساىم غبد كبَت  انشاؤه حملكميت يوغسبلفيا سابقا ك ركاندىذا اؼبفهـو الذم تبناه كاعتمده  ؾبلس األمن عند إ 
يف كضع حد النتشار اإلفبلت من القصاص يف النزاعات الداخلية ك الدكلية رغم الطابع اؼبؤقت الذم كساىا تبلورت 

حاليا اجملتمع  ك ىذا ما وبفز. أىم مبادئ القضاء اعبنائي الدكِف على الرغم من تأثرىا باالعتبارات السياسية الدكلية
الدكِف إُف دعوة منظمة األمم اؼبتحدة إُف إعادة  ىذه التجربة إلنشاء ؿباكم جنائية دكلية خاصة ؼبتابعة ك ؿباكمة 
األشخاص ك اؼبسؤكلُت السياسيُت ك القادة العسكريُت لبلنتهاكات اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف كاجملازر الرىيبة اليت 

 .من اجل استتباب الوضع يف تلك اؼبناطق ليسود العدؿ ك األمن الدكليُت  سبارس يف األراضي السورية حاليا

كمن اجل تفعيل أكثر لدكر ؾبلس األمن القضاء اعبنائي الدكِف لتنفيذ كقواعد القانوف الدكِف اإلنسآف من أفضل  
ابع غَت الدكِف اؼبسلحة خاصة  ذات الط اتالت النزاعفعاؿ يشمل كل حا العمل على تكريس نظاـ قانوٓف إنسآف

ك ال يتجسد ذلك إال . كباػبصوص التوترات الداخلية مع توفَته اغبماية الشاملة لكل الفئات ك األعياف اؼبتضررة 
بتكريس رقابة قضائية على أعماؿ اجمللس األمن من طرؼ جهاز ؿبايد ك مستقل عن منظمة األمم اؼبتحدة غبصر 

مع ضركرة تعديل كل من ميثاؽ األمم . ية ك تفادم التأثَتات السياسيةأعماؽبا يف مبادئ القانوف ك الشرعية الدكؿ
 .اؼبتحدة ك ربديد أكثر بشكل كاضح صبلحيات كل من ؾبلس األمن إلرساء مفهـو اغبماية  دكلية 

 
:  المراجع قائمة

 :العربية باللغة المراجع  

 : المؤلفات     

 اؼبطبوعات الثانية،ديواف الطبعة ، اإلنسانية ضد اعبرائم مرتكيب الدكلية،معاقبة اعبنائية ،العدالة القادر عبد البقَتات-

  2007 اعبزائر اعبامعية

 اغبليب ،منشورات اعبنائية الدكلية احملاكم ، الدكلية اعبرائم ،أىم اعبنائي الدكِف ،القانوف القادر عبد علي القهوجي-

   2001 ،بَتكت، اغبقوقية

" ربديات ك أفاؽ" اإلنسآف الدكِف القانوف يف الدكِف اعبنائي القضاء ك اؼبتحدة ،الواليات إظباعيل نعمت عصاـ-

   2005 بَتكت اغبقوقية اغبليب منشورات أفاقو ك اإلنسآف الدكِف القانوف تأصيل ، األكؿ ،اعبزء صباعي كتاب
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:  الجامعية الرسائل

 الدكِف القانوف فرع ماجستَت مذكرة ، اإلنسآف الدكِف القانوف قواعد تنفيذ يف األمن ؾبلس آليات ، عبيد بن إخبلص -

 2009/2008 اغبقوؽ باتنة،كلية جامعة اإلنسآف،

 اعبنائي الدكِف القانوف ،فرع ماجستَت ،مذكرة الدكلية اعبنائية احملاكم إنشاء يف األمن ؾبلس مسانبة ،مدل أعمر بركآف-

 2006 البليدة ،جامعة اغبقوؽ ،كلية

 كلية الدكِف التعاكف قانوف فرع ماجستَت مذكرة الدكلية اعبرائم مكافحة يف الدكلية اعبنائية احملكمة دكر صفياف براىيمي-

 2011  كزك تيزم جامعة اغبقوؽ

 القانوف يف ماجستَت رسالة الدكلية، اعبنائية احملكمة إُف الدكلية اعبرائم إحالة يف األمن ؾبلس دكر اؼبواىرة، طالب ضبزة -

 2012 األكسط، الشرؽ اغبقوؽ،جامعة كلية العاـ،

 الدكِف القانوف ماجستَت،فرع ،مذكرة الدكلية اعبنائية للمحكمة اؼبتحدة األمم منظمة تفعيل ،مدل اعبوىر دالع -

 2012/2011 اغبقوؽ كلية اعبزائر الدكلية،جامعة كالعبلقات

 جامعة اغبقوؽ كلية العاـ القانوف قسم ماجستَت مذكرة اإلنسآف الدكِف القانوف تطبيق آليات ، اؼبطَتم قناص غنيم -

 2009-2010 األكسط الشرؽ

 فرع ماجستَت مذكرة 1998 ركما اتفاقية أحكاـ ظل يف الدكلية اعبنائية باحملكمة األمن ؾبلس عبلقة ، تغرم بن موسى -

 2006 اغبقوؽ كلية البليدة جامعة ، دكِف جنائي قانوف

 الدكلة، ربوالت فرع ماجستَت مذكرة اإلنسآف، الدكِف القانوف قواعد تنفيذ يف الدكِف األمن ؾبلس دكر ليندة، لعمارة-

 2012 اغبقوؽ كلية كزك، تيزم جامعة

 الدكِف القانوف فرع ماجستَت اعبنائي،مذكرة الدكِف القضاء تطوير ك إنشاء يف اؼبتحدة األمم منظمة ،دكر علي لونيس -

   2002 كزك تيزم ،جامعة اغبقوؽ ،كلية اإلنساف غبقوؽ
 

: المقاالت      

 عاـ العدد ، السياسية ك االقتصادية ك القانونية للعلـو اعبزائرية اجمللة  دكِف، جنائي نظاـ إرساء كبو ، بلقاسم اضبد -
1997   

 تايبز ستار ،منتديات االنًتنت صفحة يف منشور مقاؿ األمن، ؾبلس ك الدكلية اعبنائية ،احملكمة جبور ياسر-

: الدولية االتفاقيات    

 1945 أكتوبر 24 بتاريخ التنفيذ حيز دخل الذم1945 جواف 26 يف اؼبوقع اؼبتحدة األمم ميثاؽ-

 الدبلوماسي اؼبتحدة األمم مؤسبر قبل من 1998جويلية  17 يف ركما يف اؼبعتمد الدكلية اعبنائية للمحكمة األساسي ركما نظاـ -

 2002 جويلية 01 يف التنفيذ حيز دخل الذم A/CONF .183/9July 1998 رقم كثيقة ، دكلية جنائية ؿبكمة بإنشاء اؼبعٍت للمفوضُت
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  1993 مام 25 يف يوغسبلفيا يف اؼبعتمد سابقا بيوغسبلفيا اػباصة اؼبؤقتة الدكلية اعبنائية للمحكمة األساسي النظاـ-

 1994 افريل 08 يف ركاندا يف اؼبعتمد بركاندا اػباصة اؼبؤقتة الدكلية اعبنائية للمحكمة األساسي النظاـ -

:  القرارات

 االنتهاكات عن اؼبسؤكلُت األشخاص حملاكمة الدكلية باحملكمة اؼبتعلق 1993/02/22 يف اؼبؤرخ 808 (1993) رقم األمن،القرار ؾبلس-

. السابقة يوغسبلفيا إقليم يف ارتكبت اليت الدكِف اإلنسآف للقانوف اعبسيمة

 االنتهاكات عن اؼبسؤكلُت األشخاص حملاكمة الدكلية باحملكمة اؼبتعلق 1993/05/25 يف اؼبؤرخ 827 (1993)  رقم القرار ، األمن ؾبلس-

. السابقة يوغسبلفيا إقليم يف ارتكبت اليت الدكِف اإلنسآف للقانوف اعبسيمة

 ركاندا يف باغبالة اؼبتعلق 1994/11/08يف اؼبؤرخ 955 (1994) رقم القرار األمن ؾبلس-
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-CHRISTTAKIS Théodore ;L’ONU ;le chapitre VII et la crise Yougoslavie ;Montchrestien ; 
paris ;1996. 
-STERN Brigitte «  légalité et compétence du tribunal pénal international pour le RWANDA ;l’affaire 
KANYABASHI » in :ADT ;février 1999 pp 1-4 sur ce site : www.Ridi.org/adi  
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