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  المستخمص
اذ تمثل احد  تعد الدوؿ احد االطراؼ الفاعمة في تنفيذ القانوف الدولي االنساني،  

اف ، االليات التي تعمل عمى تنفيذ القانوف الدولي االنساني الى جانب المنظمات الدولية
التصديق عمى اتفاقيات جنيف والبروتوكوليف الممحقيف االضافييف ال يعداف سوى خطوة 

ووضعيا موضع ه ، اذ يتطمب تنفيذ قواعدفي اطار تنفيذ القانوف الدولي االنساني ىاول
احتراـ مف جميع الدوؿ االطراؼ فضال عف الدوؿ غير االطراؼ، قياـ الدولة ببذؿ 
المزيد مف الجيود في ىذا الجانب، اذ اف توفير اليات ناجعة تكفل تنفيذ القانوف الدولي 

، فضال 9949التي يصبو الييا المؤتمريف في جنيف عاـ االنساني كانت احد االىداؼ 
، وتعددت ىذه االليات بيف اليات دولية واليات 9977عف البروتوكوليف االضافييف لعاـ 

وطنية وسوؼ نركز في بحثنا عمى بياف االليات الوطنية ومدى فاعميتيا في تنفيذ 
الحد مف انتياكات القانوف  القانوف الدولي االنساني في اوقات السمـ والحرب ودورىا في

 الدولي االنساني.
 االليات الوطنية، تنفيذ .، الدولة، القانوف الدولي االنساني الكممات المفتاحية:

Abstract 

   States are one of the actors in the implementation of 

international humanitarian law, which is one of the mechanisms 

working on the implementation of international humanitarian law 

as well as international organizations and, The ratification of the 

Geneva Conventions and the Additional Protocols is only a first 
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step in the implementation of international humanitarian law. The 

implementation of its rules and their respect by all States parties, 

as well as non-state actors, requires the State to make further 

efforts in this regard. Effective mechanisms to ensure the 

implementation of international humanitarian law were one of the 

objectives of the Geneva Conventions of 1949, as well as the 

Additional Protocols of 1977. These mechanisms are interlinked 

between international mechanisms and national mechanisms. We 

will focus on the statement of national mechanisms and their 

effectiveness in implementing the law. International humanitarian 

situation in times of peace and war and its role in reducing 

violations of international humanitarian law. 

key words: International humanitarian law, state, national 

mechanisms, implementation. 

 المقدمة
تعػػػػػددت النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة فػػػػػي جميػػػػػع انحػػػػػاح العػػػػػالـ، سػػػػػواح كانػػػػػت نزاعػػػػػات مسػػػػػمحة 
دوليػػػػػة او غيػػػػػػر دوليػػػػػػة، ومػػػػػع تعػػػػػػدد  النزاعػػػػػػات كثػػػػػرت االنتياكػػػػػػات الجسػػػػػػيمة  حكػػػػػػاـ 
القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني، وقػػػػػػػد جػػػػػػػاحت المػػػػػػػادة االولػػػػػػػى الم ػػػػػػػتركة بػػػػػػػيف اتفاقػػػػػػػات 

والخػػػػػػػػاص  9977االوؿ لعػػػػػػػػاـ والبروتكػػػػػػػػوؿ االضػػػػػػػػافي  9949جنيػػػػػػػػف االر ػػػػػػػػع لعػػػػػػػػاـ 
بالنزاعػػػػػػػات المسػػػػػػػمحة الدوليػػػػػػػة، لتػػػػػػػنص صػػػػػػػراحة عمػػػػػػػى مسػػػػػػػؤولية االطػػػػػػػراؼ السػػػػػػػامية 

ونظػػػػرا لكػػػػوف  المتعاقػػػػدة فػػػػي احتػػػػراـ وكفالػػػػة احتػػػػراـ احكػػػػاـ القػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني،
الدولػػػػػة احػػػػػد اال ػػػػػخاص الرنيسػػػػػية فػػػػػي القػػػػػانوف الػػػػػدولي، تقػػػػػع عمػػػػػى عاتقيػػػػػا مسػػػػػؤولية 

 وف الدولي االنساني. رنيسية في تنفيذ القان
والمقصػػػػػود بتنفيػػػػػذ القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني ىػػػػػو احتػػػػػراـ احكامػػػػػو ومراقبػػػػػة االلتػػػػػزاـ    

بيػػػػا مػػػػع  قمػػػػع مػػػػا قػػػػد يقتػػػػرؼ مػػػػف انتياكػػػػات او مخالفػػػػات ليػػػػا، واف وجػػػػود واىميػػػػة ا  
نظػػػػػػاـ قػػػػػػانوني يػػػػػػرتبح بتنفيػػػػػػذ قواعػػػػػػده واحكامػػػػػػو ومػػػػػػدى نجاعػػػػػػة الضػػػػػػمانات المرتبطػػػػػػة 

ى تنفيػػػػػػػذ القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني عمػػػػػػػى الصػػػػػػػعيد الػػػػػػػوطني بيػػػػػػػذا التنفيػػػػػػػذ، ويحظػػػػػػػ
بأىميػػػػة باللػػػػة ذلػػػػؾ اف تعػػػػدد االنتياكػػػػات الجسػػػػيمة  حكػػػػاـ القػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني 
عمػػػػػػى صػػػػػػعيد النزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة الدوليػػػػػػة وغيػػػػػػر الدوليػػػػػػة يثيػػػػػػر تسػػػػػػاؤؿ حػػػػػػوؿ مػػػػػػدى 
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مسػػػػمحة فضػػػػال فاعميػػػػة اليػػػػات تنفيػػػػذ القػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني قبػػػػل واثنػػػػاح النزاعػػػػات ال
 عف مف يتحمل مسؤولية تنفيذ قواعد ىذا القانوف؟

، 9977وممحقييػػػػػػػػػا االضػػػػػػػػػافييف لعػػػػػػػػػاـ 9949تعػػػػػػػػػد اتفاقيػػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػػف االر ػػػػػػػػػع لعػػػػػػػػػاـ 
االعمػػػػػدة االساسػػػػػية لمقػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني، والمالحػػػػػ  اف ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػات تضػػػػػع 

مػػػػػػػى قواعػػػػػػػد عامػػػػػػػة وتطمػػػػػػػب مػػػػػػػف الػػػػػػػدوؿ االطػػػػػػػراؼ فييػػػػػػػا اتخػػػػػػػاذ التػػػػػػػدابير الالزمػػػػػػػة ع
الصػػػػػػعيد الػػػػػػوطني حتػػػػػػػى تكفػػػػػػل احتراميػػػػػػػا، وبمقتضػػػػػػى ىػػػػػػذه االتفاقػػػػػػػات تمتػػػػػػـز الػػػػػػػدوؿ 
باتخػػػػػػػػػاذ التػػػػػػػػػدابير لاللتػػػػػػػػػزاـ بيػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػواح مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ الت ػػػػػػػػػريعات او االجػػػػػػػػػراحات او 

 السياسات او البنية االساسية.
اذ نحػػػػػاوؿ فػػػػػي ىػػػػػذا البحػػػػػث اسػػػػػتعراض اىػػػػػػـ التػػػػػدابير الوطنيػػػػػة التػػػػػي تتخػػػػػذىا الدولػػػػػػة 

القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني ومػػػػػدى فاعميتيػػػػػا فػػػػػي تنفيػػػػػذ قواعػػػػػد عػػػػػادة فػػػػػي سػػػػػبيل تنفيػػػػػذ 
 ىذا القانوف عمى المستوى الوطني. 

تطبق قواعد القانوف الدولي االنساني في النزاعات المسمحة، سواح  : اوال: اهمية البحث
كانت دولية او غير دولية، وىو مجاؿ تكوف فيو االرواح الب رية فضال الممتمكات 

ة لمدولة والبينة ب كل عاـ عرضة لمخطر، وحيف يتـ تلييب تنفيذ قواعد والبنية والتحتي
كما اف ىذا ، ىذا القانوف فانو يرتب خسانر جسيمة ال يمكف اصالحيا او تداركيا

الموضوع يحظى باىتماـ دولي نظرا التجاه المجتمع الدولي لمبحث عف اليات تتخذ 
ياكات المرتكبة الجسيمة المرتكبة عمى الصعيد الوطني تعمل عمى الحد والتصد  لالنت

 في وقت انت رت فيو االسمحة وتطورت.
اف تنفيذ القانوف الدولي االنساني عمى الصعيد الوطني يعد مف : ثانيا: اشكالية البحث

اكثر القضايا الحاحًا، اذ يثير التزاـ الدولة بالتنفيذ، وفقا لنصوص اتفاقيات جنيف 
مف اال كاليات، منيا ما يتعمق بطبيعة التدابير المتخذة  والبروتكوالت الممحقة بيا العديد

مف الدولة ومدى التزاـ الدولة بيا، ومنيا يتعمق بمدى فاعمية ىذه التدابير سواح كانت 
وقانية اـ ردعية في الحد مف انتياكات القانوف الدولي االنساني والتخفيف مف معاناة 

 ضحايا ىذه االنتياكات .
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 جل معالجة الم كمة التي استند الييا ىذا البحث بقصد : ثثالثًا: منهجية البح
الوصوؿ الى تصور مقبوؿ ومنسجـ في اطار تناوؿ المفردات التي ا تممت عمييا خطة 
البحث وللرض التقدـ بعدد مف االستنتاجات والمقترحات اتبعنا المنيج التحميمي 

 .9977لعاـ  والبروتكوالت الممحقة بيا 9949لنصوص اتفاقيات جنيف لعاـ 
لبمػػػػوغ مػػػػا تقػػػػدـ سػػػػنعمد الػػػػى اتبػػػػاع خطػػػػة عمميػػػػة مكونػػػػة مػػػػف : رابعااااًا: هيكميااااة البحااااث

ار ػػػػع مطالػػػػب نبحػػػػث فػػػػي المطمػػػػب االوؿ الن ػػػػر وفػػػػي المطمػػػػب الثػػػػاني ننػػػػاقش موانمػػػػة 
الت ػػػػػريعات فػػػػػي حػػػػػيف نفػػػػػرد المطمػػػػػب الثالػػػػػث لموضػػػػػوع بنػػػػػاح ىياكػػػػػل وطنيػػػػػة ونفصػػػػػل 

ف ثػػػػػػـ نخػػػػػػتـ بحثنػػػػػػا بخاتمػػػػػػة تتضػػػػػػمف فػػػػػػي المطمػػػػػػب االخيػػػػػػر التػػػػػػدابير القضػػػػػػانية، ومػػػػػػ
 االستنتاجات والتوصيات التي توصمنا الييا.

 المطمب االول
 النشر

اف ن ػػػػػػر القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني، والتعريػػػػػػف بقواعػػػػػػده واحكامػػػػػػو مػػػػػػف واجبػػػػػػات    
الػػػػدوؿ كونيػػػػػا تمثػػػػػل احػػػػػد اعضػػػػػاح المجتمػػػػػع الػػػػػدولي، ومسػػػػػؤولة عػػػػػف تفعيػػػػػل التزاماتيػػػػػا 

التفاقػػػػػات الدوليػػػػػة فضػػػػػال عػػػػػف القواعػػػػػد العرفيػػػػػة منيػػػػػا، التػػػػػي تػػػػػنص عمييػػػػػا المواثيػػػػػق وا
اذ اف تطبيػػػػػػق القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني منػػػػػػوق بػػػػػػا طراؼ المتعاقػػػػػػدة فػػػػػػي المواثيػػػػػػق 

 .(9)المنظمة لو عموما واالطراؼ المتنازعة خصوصا
اف االنضػػػػػػػػػػماـ الػػػػػػػػػػى االتفاقػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػة بحمايػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػحايا النزاعػػػػػػػػػػات   

ذ قواعػػػػػػػػد القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػى الصػػػػػػػػعيد المسػػػػػػػػمحة ال يعػػػػػػػػد كافيػػػػػػػػا لتنفيػػػػػػػػ
الػػػػػػوطني، اذ اف مضػػػػػػموف ىػػػػػػذا االلتػػػػػػزاـ يمقػػػػػػي عمػػػػػػى عػػػػػػاتق الدولػػػػػػة اتخػػػػػػاذ عػػػػػػدد مػػػػػػف 
التػػػػػػدابير الضػػػػػػرورية لجعػػػػػػل تمػػػػػػؾ القواعػػػػػػد موضػػػػػػع عمػػػػػػـ واحتػػػػػػراـ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ قواتيػػػػػػا 

 .(2)واجيزتيا المختمفة 
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ػظبَ ػجذ اٌفزبح ِطش: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح ،االسىٕذس٠خ،  (

 .114،ص1111
1
، ا٠زشان 1( ِظطفٝ اثٛ اٌخ١ش ادّذ ػط١خ: رذبٌفبد اٌؼٌّٛخ اٌؼسىش٠خ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ،ؽ(

 .133،ص1114ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ِظش،
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لقاعػػػػػدة القانونيػػػػػة و دايػػػػػة ىػػػػػذه االجػػػػػراحات تتعمػػػػػق بميصػػػػػاؿ العمػػػػػـ لمكافػػػػػة بمضػػػػػموف ا  
الواجبػػػػػػة التطبيػػػػػػق اذ يعػػػػػػد ىػػػػػػذا مػػػػػػف اىػػػػػػـ عوامػػػػػػل فاعميتيػػػػػػا، اذ اف الجيػػػػػػل بمضػػػػػػموف 
قواعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني لػػػػػدى االوسػػػػػاق المعينػػػػػة احػػػػػد االسػػػػػباب التػػػػػي تػػػػػؤد  

، اذ اف المعرفػػػػػة بقواعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني (9)الػػػػػى انتيػػػػػاؾ القواعػػػػػد االنسػػػػػانية 
وؽ اىميػػػػػة العمػػػػػـ بقواعػػػػػد القػػػػػانوف االخػػػػػرى، الف االنتياكػػػػػات يكػػػػػاد يحظػػػػػى بأىميػػػػػة تفػػػػػ

النا ػػػػػنة عػػػػػف الجيػػػػػل بقواعػػػػػد ىػػػػػذا القػػػػػانوف تكػػػػػوف عمػػػػػى قػػػػػدر مػػػػػف الخطػػػػػورة والجسػػػػػامة 
تفػػػػوؽ مػػػػا قػػػػد يترتػػػػب عمػػػػى الجيػػػػل او خػػػػرؽ القواعػػػػد القانونيػػػػة لفػػػػروع القػػػػانوف االخػػػػرى 

دولي االنسػػػػػاني ، كمػػػػػا تبػػػػػرز اىميػػػػػة الن ػػػػػر بالمقارنػػػػػة مػػػػػع اليػػػػػات تنفيػػػػػذ القػػػػػانوف الػػػػػ(2)
االخػػػػرى سػػػػواح كانػػػػت وقانيػػػػة اـ رقابيػػػػة اـ قمعيػػػػة، انيػػػػا تكػػػػوف محكومػػػػة بالف ػػػػل مػػػػالـ 
تقتػػػػػػرف بالن ػػػػػػر ىػػػػػػذا مػػػػػػف ناحيػػػػػػة، ومػػػػػػف ناحيػػػػػػة اخػػػػػػرى ال يمكػػػػػػف لضػػػػػػحايا النزعػػػػػػات 

، ممػػػػػػا (3)المسػػػػػػمحة التمسػػػػػػؾ بحقػػػػػػوقيـ والػػػػػػدفاع عنيػػػػػػا اذا لػػػػػػـ يكونػػػػػػوا عمػػػػػػى عمػػػػػػـ بيػػػػػػا
ي االنسػػػػػػػاني كػػػػػػػأجراح وقػػػػػػػاني يحػػػػػػػد مػػػػػػػف يكػػػػػػػرس اىميػػػػػػػة ن ػػػػػػػر قواعػػػػػػػد القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدول

 . (4)انتياكات وخرؽ القواعد االنسانية 
وتعػػػػػػػد مسػػػػػػػألة الن ػػػػػػػر الزاميػػػػػػػة ورد الػػػػػػػنص عمييػػػػػػػا فػػػػػػػي اتفاقيػػػػػػػات القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي    

 9949،كمػػػػػػػػػا اولػػػػػػػػػت اتفاقيػػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػػف لعػػػػػػػػػاـ (5)االنسػػػػػػػػػاني والبروتكػػػػػػػػػوؿ االضػػػػػػػػػافي 
رنػػػػػة باالتفاقػػػػػات االخػػػػػرى اذ اىتمامػػػػػا باللػػػػػا بن ػػػػػر قواعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني مقا

                                                           
1
االسىٕذس٠خ، ، ( أدمحمٞ ثٛص٠ٕخ إِخ: ا١ٌبد رٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح(

 .14،ص 1113
1
 .13،ص1112ِظش،، رٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔسبٟٔ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، سؼ١ذ سبٌُ اٌج٠ٍٟٛ ( (

2
،ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌذمٛل١خ، ث١شٚد، 1ؽ، ا١ٌبد رٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ ،( د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ(

 .11ص، 1112

(
3

ً ٌٍمشاس اٌظبدس ػٓ اٌّؤرّش اٌذثٍِٛبسٟ  ( ً ٚػبِالً ٌإللشاس اٌسالَ ٚفمب ٠ؼذ إٌشش رذث١شا ٚلبئ١ب

ض )) اْ ( ار 1799ٔـ1793ٌزط٠ٛش ٚرأ١٠ذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ اٌّطجك فٟ إٌضاػبد اٌّسٍذخ )

إٌشش ٠ٍؼت دٚس٠ٓ ٘ب١ِٓ، فّٓ جٙخ ٠ؼذ ٚس١ٍخ ٌٍزطج١ك اٌفؼبي ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ ٚػبِالً اللشاس 

 اٌسالَ ِٓ جٙخ اخشٜ((.

(
4

)ػٍٝ اٌذٚي اٌّزؼبلذح اْ رظذس  1722(ِٓ ارفبل١خ ال٘بٞ ٌٍذشة اٌجش٠خ ٌؼبَ 1( ار ٔظذ اٌّبدح )

ٌّب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌالئذخ اٌّشفمخ ثبالرفبل١خ(، ٚثٕفس اٌّؼٕٝ رؼ١ٍّبد اٌٝ لٛارٙب اٌّسٍذخ اٌجش٠خ، ؽجمب 

 1719( ِٓ ارفبل١خ ال٘بٞ اٌخبطخ ثبدزشاَ لٛا١ٔٓ ٚاػشاف اٌذشة اٌجش٠خ ٌؼبَ 1جبءد اٌّبدح )

،)ػٍٝ اٌذٚي اٌّزؼبلذح اْ رظذس اٌٝ لٛارٙب اٌّسٍذخ اٌجش٠خ رؼ١ٍّبد رىْٛ ِطبثمخ ٌالئذخ اٌٍّذمخ ثٙزٖ 

 دزشاَ لٛا١ٔٓ ٚاػشاف اٌذشة اٌجش٠خ(.االرفبل١خ ٚاٌخبطخ ثإ
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نصػػػػػت االتفاقػػػػػات االر ػػػػػع وفػػػػػي مػػػػػادة م ػػػػػتركة عمػػػػػى انػػػػػو ) تتعيػػػػػد االطػػػػػراؼ السػػػػػامية 
المتعاقػػػػدة بػػػػأف تن ػػػػر نػػػػص ىػػػػذه االتفاقيػػػػة عمػػػػى اوسػػػػع نطػػػػاؽ ممكػػػػف فػػػػي بمػػػػدانيا فػػػػي 
وقػػػػت السػػػػمـ كمػػػػا فػػػػي وقػػػػت الحػػػػرب وتتعيػػػػد بصػػػػفة خاصػػػػة بػػػػأف تػػػػدرج دراسػػػػتيا ضػػػػمف 

بحيػػػػػث تصػػػػػبا المبػػػػػاد  التػػػػػي تتضػػػػػمنيا ، ي اذا امكػػػػػفبػػػػػرامج التعمػػػػػيـ العسػػػػػكر  والمػػػػػدن
وعمػػػػػى االخػػػػػص لمقػػػػػوات المسػػػػػمحة وافػػػػػراد الخػػػػػدمات الطبيػػػػػة ، معروفػػػػػة لجميػػػػػع السػػػػػكاف

 .(9)والدينية (
كمػػػػا دعػػػػت المجنػػػػة الدوليػػػػة لمصػػػػميب االحمػػػػر، الػػػػدوؿ الػػػػى تنفيػػػػذ مػػػػا تعيػػػػدت بػػػػو فػػػػي 

ولي مجػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػػػاني واكػػػػػػػػدت عمػػػػػػػػػى اىميػػػػػػػػة ن ػػػػػػػػػر القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػد
فػػػػػي حػػػػػيف اصػػػػػدرت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة لرمػػػػػـ المتحػػػػػدة العديػػػػػد مػػػػػف القػػػػػرارات ، االنسػػػػػاني

( فػػػػػػي عػػػػػػاـ 27(،فػػػػػػي الػػػػػػدورة ) 2332التػػػػػػي تؤكػػػػػػد اىميػػػػػػة الن ػػػػػػر منيػػػػػػا القػػػػػػرار رقػػػػػػـ) 
 .9973( في عاـ 28(، في الدورة )3932، والقرار )9972
لن ػػػػػػر امػػػػػػا فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػق بالجيػػػػػػات المسػػػػػػتيدفة مػػػػػػف الن ػػػػػػر فيتعػػػػػػيف اف يسػػػػػػتيدؼ ا   

كافػػػػػة االوسػػػػػاق المعنيػػػػػة باالمتثػػػػػاؿ  حكػػػػػاـ القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني اذا مػػػػػا واجيػػػػػت 
اوضػػػػػػػػػاعًا تتطمػػػػػػػػػب تطبيقػػػػػػػػػو وتتمثػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػذه الجيػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػالقوات المسػػػػػػػػػمحة والسػػػػػػػػػكاف 

 المدنييف.
 الفرع االول

 السكان المدنيون 
تبػػػػػرز اىميػػػػػة ن ػػػػػر القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني فػػػػػي اوسػػػػػاق السػػػػػكاف المػػػػػدنييف عمػػػػػى    

مػػػػػف صػػػػػعيد، اذ  ػػػػػيدت الحػػػػػروب م ػػػػػاركة بعػػػػػض اال ػػػػػخاص مػػػػػف غيػػػػػر افػػػػػراد  اكثػػػػػر
القػػػػوات المسػػػػمحة فػػػػي العمميػػػػات العسػػػػكرية وبأ ػػػػكاؿ مختمفػػػػة كػػػػالتطوع او عمػػػػى  ػػػػكل 
ممي ػػػػيات مسػػػػمحة فضػػػػال عػػػػف عػػػػدـ اقتصػػػػار اعمػػػػاؿ العنػػػػف عمػػػػى سػػػػاحات القتػػػػاؿ فػػػػي 

                                                           

(
1

( ِٓ 119ٚاٌّبدح )، ( ِٓ ارفبل١خ ج١ٕف اٌثب١ٔخ32( ِٓ ارفبل١خ ج١ٕف االٌٚٝ، اٌّبدح )39اٌّبدح )( 

( ِٓ 119،133(، ِٓ ارفبل١خ ج١ٕف اٌشاثؼخ ٚاػبفذ اٌّبدر١ٓ )133ارفبل١خ ج١ٕف اٌثبٌثخ ٚاٌّبدح )

ػٍٝ إٌض اٌّشزشن اٌّزوٛس فٟ اػالٖ )اٌضاِب ػٍٝ ، ٛاٌٟارفبل١زٟ ج١ٕف اٌثبٌثخ ٚاٌشاثؼخ ػٍٝ اٌز

اٌسٍطبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌؼسىش٠خ اٌزٟ رؼطٍغ فٟ ٚلذ اٌذشة ثّسؤ١ٌٚبد اصاء اسشٜ اٌذشة 

 ٚاالشخبص اٌّذ١١ّٓ، اْ رىْٛ دبئضح ٌٕض االرفبل١خ ٚاْ رٍمٓ ثظفخ خبطخ ثأدىبِٙب(.
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الوقػػػػػػت الحاضػػػػػػػر مػػػػػػف قبػػػػػػػل افػػػػػػػراد القػػػػػػوات المسػػػػػػػمحة اذ اصػػػػػػػبا كػػػػػػل مػػػػػػػواطف مػػػػػػػدني 
قػػػػاتاًل محػػػػتماًل، و نػػػػاح عمػػػػػى ذلػػػػؾ اسػػػػتمرت الجيػػػػود الدوليػػػػػة فػػػػي التأكيػػػػد عمػػػػى ن ػػػػػر م

، 9936القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني بػػػػػػيف السػػػػػػكاف فقػػػػػػد اقػػػػػػرت اتفاقيػػػػػػة جنيػػػػػػف لمعػػػػػػاـ 
( مػػػػػػػػػف االتفػػػػػػػػػاقيتيف 27و 26عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػوالي فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػادتيف ) 9929واتفاقيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ 

عػػػػػػػػػل االتفػػػػػػػػػاقيتيف المػػػػػػػػػذكورتيف عمػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػرورة اتخػػػػػػػػػاذ الخطػػػػػػػػػوات الالزمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تج
معػػػػػػروفتيف لػػػػػػدى السػػػػػػكاف المػػػػػػدنييف ككػػػػػػل كمػػػػػػا تمػػػػػػـز اتفاقػػػػػػات جنيػػػػػػف االر عػػػػػػة لعػػػػػػاـ 

، ، الػػػػػػدوؿ االطػػػػػػراؼ بن ػػػػػػر االتفاقيػػػػػػة المعنيػػػػػػة ضػػػػػػمف بػػػػػػرامج التعمػػػػػػيـ المػػػػػػػدني9949
وكػػػػػذا الحػػػػػاؿ بالنسػػػػػبة التفاقيػػػػػة الىػػػػػا  لحمايػػػػػة الممتمكػػػػػات الثقافيػػػػػة فػػػػػي حػػػػػاؿ النػػػػػزاع 

ؾ فقػػػػد دعػػػػت اليينػػػػات التابعػػػػة لرمػػػػـ المتحػػػػػدة ، عػػػػالوة عمػػػػى ذلػػػػ9945المسػػػػما لعػػػػاـ 
وفػػػػػي اكثػػػػػر مػػػػػف مناسػػػػػبة الػػػػػى ن ػػػػػر القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني او التػػػػػرويج لػػػػػو بػػػػػيف 
السػػػػػػػكاف المػػػػػػػدنييف، وفقػػػػػػػا لمقػػػػػػػرارات الصػػػػػػػادرة مػػػػػػػف مجمػػػػػػػس االمػػػػػػػف والجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة 

 .(9)لرمـ المتحدة ولجنة حقوؽ االنساف
 9993نزاعػػػػػػػات المسػػػػػػػمحة لعػػػػػػػاـ كمػػػػػػػا حػػػػػػػث المػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػدولي لحمايػػػػػػػة ضػػػػػػػحايا ال    

جميػػػػػػع الػػػػػػػدوؿ لن ػػػػػػػر القػػػػػػػانوف لػػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني بطريقػػػػػػػة منيجيػػػػػػػة، بتػػػػػػػدريس قواعػػػػػػػده 
، ويعػػػػػػػػػد القػػػػػػػػرار الصػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػف المػػػػػػػػؤتمر الدبموماسػػػػػػػػػي لتأكيػػػػػػػػػد (2)لمسػػػػػػػػكاف المػػػػػػػػػدنييف

(، المتعمػػػػػػق بن ػػػػػػر القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي 29وتطػػػػػػوير القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني بػػػػػػالرقـ )
عمػػػػػى قػػػػػدر كبيػػػػػر مػػػػػف االىميػػػػػة  نػػػػػو قػػػػػاـ بػػػػػذكر ، مسػػػػػمحةاالنسػػػػػاني فػػػػػي النزاعػػػػػات ال

مجموعػػػػػة مػػػػػف فنػػػػػات المػػػػػدنييف التػػػػػي يجػػػػػب اخػػػػػذىا فػػػػػي الحسػػػػػباف فػػػػػي اطػػػػػار الجيػػػػػود 
الدوليػػػػػة الراميػػػػػة لن ػػػػػر القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػػاني وتتمثػػػػػل فػػػػػي كبػػػػػار المػػػػػوظفيف فػػػػػػي 

                                                           

(
1

(، 2111ٚ 2121ِخ ٌالُِ اٌّزذذح )ٚلشاساد اٌجّؼ١خ اٌؼب1154( لشاس ِجٍس االِٓ اٌّشلُ 

ثه:  -، ِشبس ا١ٌٗ ػٕذ جْٛ ِبسٞ ٕ٘ىشرس ٠ٌٛٚض دٚصٚاٌذ92/1774ٚلشاس ٌجٕخ دمٛق االٔسبْ 

اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ اٌؼشفٟ، اٌّجٍذ االٚي، اٌٍجٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االدّش ،اٌمب٘شح 

 .133،ص1119،

(
1

 . 332، صثه، ِظذس سبثك -جْٛ ِبسٞ ٕ٘ىشرس ٠ٌٛٚض دٚصٚاٌذ(
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الدولػػػػػة وا وسػػػػػاق الجامعيػػػػػة وفػػػػػي اوسػػػػػاق المػػػػػدراس فضػػػػػال عػػػػػف الن ػػػػػر فػػػػػي االوسػػػػػاق 
 .(9)واالعالمية المقروحة والمسموعة  الطبية

 الفرع الثاني
 القوات المسمحة

يتعػػػػػػيف اعػػػػػػالـ افػػػػػػراد القػػػػػػوات المسػػػػػػمحة بحقػػػػػػوقيـ وواجبػػػػػػاتيـ بموجػػػػػػب القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي 
االنسػػػػػاني فػػػػػا خير يحتػػػػػو  عمػػػػػى عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف قواعػػػػػد السػػػػػموؾ التػػػػػي يتعػػػػػيف عمػػػػػى 

اذ ينبلػػػػػػػي عمػػػػػػػػى ، المقاتػػػػػػػل اتباعيػػػػػػػا فػػػػػػػي ميػػػػػػػداف المعركػػػػػػػة، واال تعػػػػػػػرض لممسػػػػػػػؤولية
المقاتػػػػػػل اف يػػػػػػدرؾ اف مسػػػػػػؤوليتو تقتػػػػػػرف با سػػػػػػموب الػػػػػػذ  يتعبػػػػػػو فػػػػػػي اصػػػػػػدار اوامػػػػػػر 
القتػػػػػاؿ وطريقػػػػػة تنفيػػػػػذىا، اف ن ػػػػػر المعرفػػػػػة بالقػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني  ػػػػػرق مسػػػػػبق 
الحترامػػػػػػػػو وتنفيػػػػػػػػذه وبعبػػػػػػػػارة اخػػػػػػػػرى فػػػػػػػػأف وفػػػػػػػػاح العسػػػػػػػػكرييف بالتزامػػػػػػػػاتيـ تتطمػػػػػػػػب اف 

فػػػػػي زمػػػػػف السػػػػػمـ اذ ال يكفػػػػػي اف يعػػػػػرؼ المقاتػػػػػل  يكونػػػػػوا عمػػػػػى عمػػػػػـ بيػػػػػذه االلتزامػػػػػات
العمػػػػػػوـ العسػػػػػػكرية بػػػػػػل ينبلػػػػػػي اف يعػػػػػػرؼ كيػػػػػػف يسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذه العمػػػػػػوـ بمػػػػػػا ال يخػػػػػػرؽ 

، فالمقاتػػػػػل يجػػػػػب اف يػػػػػوفر الحمايػػػػػة (2)التػػػػػزاـ دولتػػػػػو بتنفيػػػػػذ القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني 
 ولنػػػػػػػؾ الػػػػػػػػذيف ال ي ػػػػػػػػاركوف فػػػػػػػػي القتػػػػػػػاؿ كالمػػػػػػػػدنييف والعػػػػػػػػامميف بالخػػػػػػػػدمات الطبيػػػػػػػػة 

، (3)والصػػػػػػحفييف كػػػػػػذلؾ يقػػػػػػع عمػػػػػػى عاتقػػػػػػو حمايػػػػػػو الجرحػػػػػػى والمنكػػػػػػو يف فػػػػػػي البحػػػػػػار
والمرضػػػػػى الػػػػػذيف وقعػػػػػوا فػػػػػي قبضػػػػػة الخصػػػػػـ سػػػػػواح مػػػػػف االسػػػػػرى او مػػػػػف المحتجػػػػػزيف 
كمػػػػا يجػػػػب عميػػػػو االلتػػػػزاـ بعػػػػدـ اسػػػػتخداـ االسػػػػمحة المحظػػػػورة التػػػػي حػػػػددتيا االتفاقػػػػات 

 الدولية.
 المطمب الثاني

 موائمة التشريعات
ف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني كليػػػػػره مػػػػػف القػػػػػوانيف ال يمكػػػػػف اف ينفػػػػػذ ويطبػػػػػق عمػػػػػى القػػػػػانو     

 ارض الدولة ورعاياىا مالـ تقـ الدولة باعتماده في قوانيف وطنية مناسبة.

                                                           
1
 .114،ص1111( ػظبَ ػجذ اٌفزبح ِطش: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، ِظش،(

1
 .32د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ: ِظذس سبثك، ص((

2
 . 1737( ِٓ ارفبل١خ ج١ٕف االٌٚٝ ٌؼبَ 11( اٌّبدح )(



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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واذ كػػػػػاف مػػػػػػف اىػػػػػػـ مصػػػػػػادر القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني اتفاقػػػػػػات جنيػػػػػػف االر عػػػػػػة     
يػػػػث باتػػػػت تمثػػػػل ، فالثابػػػػت اف معظػػػػـ دوؿ العػػػػالـ قػػػػد صػػػػادقت عمييػػػػا بح9949لعػػػػاـ 

عرفػػػػا دوليػػػػػا فػػػػػي مواجيػػػػة مػػػػػف لػػػػػـ يصػػػػدؽ عمييػػػػػا او فػػػػػي  ػػػػأف الػػػػػدوؿ التػػػػػي انضػػػػػمت 
لممجتمػػػػع الػػػػدولي بعػػػػد دخػػػػوؿ ىػػػػذه االتفاقػػػػات حيػػػػز التنفيػػػػذ، واف افضػػػػل ضػػػػماف لتنفيػػػػذ 
وتطبيػػػػػػق القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني يكمػػػػػػف فػػػػػػي احتػػػػػػراـ الدولػػػػػػة لمبػػػػػػد  العقػػػػػػد  ػػػػػػريعة 

يػػػػػػث اف الػػػػػػدوؿ عنػػػػػػدما وافقػػػػػػت (، حpacta sunt servandaالمتعاقػػػػػػديف )
وصػػػػػادقت وانضػػػػػمت الػػػػػى اتفاقػػػػػات جنيػػػػػف االر ػػػػػع ومحمقييػػػػػا التزمػػػػػت بضػػػػػماف احتػػػػػراـ 
ىػػػػػذه االتفاقػػػػػات مػػػػػف جانػػػػػب كػػػػػل منيػػػػػا فػػػػػي اطػػػػػار سػػػػػمطتيا، وىػػػػػذا االلتػػػػػزاـ قػػػػػد نصػػػػػت 
عميػػػػػػو المػػػػػػادة الم ػػػػػػتركة لالتفاقػػػػػػات االر ػػػػػػع وكػػػػػػذلؾ المػػػػػػادة االولػػػػػػى مػػػػػػف البروتوكػػػػػػوؿ 

يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى الػػػػػػدوؿ االطػػػػػػراؼ فػػػػػػي اتفاقػػػػػػات القػػػػػػانوف ، لػػػػػػذلؾ (9) 9977االوؿ لعػػػػػػاـ 
الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني اتخػػػػػػػاذ التػػػػػػػدابير واالجػػػػػػػراحات الضػػػػػػػرورية لتنفيػػػػػػػذ التزاماتيػػػػػػػا اتجػػػػػػػاه 

 .(2)تطبيق وتنفيذ القانوف الدولي االنساني وبعد ىذا واجبا قانونيا مؤكدا 
ى باتػػػػت تعػػػػد قواعػػػػد عرفيػػػػة ىػػػػي االخػػػػر  9937والثابػػػػت كػػػػذلؾ اف النحػػػػة الىػػػػا  لعػػػػاـ 

، ويسػػػػػػػػػر  ذات المبػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػة (3)وفقػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػفت عنػػػػػػػػػو احكػػػػػػػػػاـ نػػػػػػػػػورمبرغ 
المعاىػػػػػػػدات المعتبػػػػػػػرة مصػػػػػػػدرا مػػػػػػػف مصػػػػػػػادر القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني بمعنػػػػػػػى اف 
الػػػػدوؿ التػػػػي لػػػػـ تنضػػػػـ ليػػػػذه المعاىػػػػدات فمنيػػػػا تمتػػػػـز بيػػػػا كقواعػػػػد عرفيػػػػة دوليػػػػة عامػػػػة 

اتفاقػػػػػػات الىػػػػػػا   ومجػػػػػػردة تمػػػػػػـز الكافػػػػػػة، كمػػػػػػا اكػػػػػػدت محكمػػػػػػة العػػػػػػدؿ عمػػػػػػى اتصػػػػػػاؼ
 9996و روتوكوالتيػػػػػا بوصػػػػػف القواعػػػػػد العرفيػػػػػة فػػػػػي راييػػػػػا االست ػػػػػار  الصػػػػػادر عػػػػػاـ 

، ويثيػػػػػػر موضػػػػػػوع انفػػػػػػاذ (4)بخصػػػػػػوص عػػػػػػدـ م ػػػػػػروعية اسػػػػػػتخداـ االسػػػػػػمحة النوويػػػػػػة 
المعاىػػػػػػػدات الدوليػػػػػػػة فػػػػػػػي داخػػػػػػػل النظػػػػػػػاـ القػػػػػػػانوني لكػػػػػػػل دولػػػػػػػة بعػػػػػػػض اال ػػػػػػػكاليات، 

                                                           

(
1

ٚأْ رفشع ادزشاَ ٘زا زؼٙذ األؽشاف اٌسب١ِخ اٌّزؼبلذح ثأْ رذزشَ ٔظذ ػٍٝ )ر 1( اٌّبدح االٌٚٝ /

 .اٌٍّذك " اٌجشٚرٛوٛي " فٟ ج١ّغ األدٛاي(

(
1
 .21،ص1111دمحم فٙذ اٌشالٌذح: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، ِٕشأح اٌّؼبسف، ِظش، (

((
2

 .79، ص1117ِظطفٝ ادّذ فؤاد: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ ،داس اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ،  

(
4
)David, Eric; "The Opinion of the International Court of Justice on the 

Legality of the Use of Nuclear Weapons" (1997) 316 International Review of 

the Red Cross21. 
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بػػػػػػػيف الػػػػػػػدوؿ فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػق بأثػػػػػػػار ويعػػػػػػػزى ذلػػػػػػػؾ الػػػػػػػى اخػػػػػػػتالؼ االنظمػػػػػػػة الدسػػػػػػػتورية 
 .(9)المعاىدات في الداخل 

ونتيجػػػػػػة الخػػػػػػتالؼ االنظمػػػػػػة القانونيػػػػػػة مػػػػػػف دولػػػػػػة الػػػػػػى اخػػػػػػرى فقػػػػػػد تعػػػػػػددت االليػػػػػػات 
المسػػػػػػػػتخدمة لتنفيػػػػػػػػذ ىػػػػػػػػذا االلتػػػػػػػػزاـ اذ قػػػػػػػػد يتبنػػػػػػػػى الم ػػػػػػػػرع اسػػػػػػػػموب الػػػػػػػػنص الجزانػػػػػػػػي 
 الخػػػػػػاص، او يعمػػػػػػد الػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ اسػػػػػػموب االدراج او المجػػػػػػوح الػػػػػػى اسػػػػػػموب االحالػػػػػػة

 وىو ما سنبينو تباعا:
يعمػػػػد االسػػػػموب الػػػػى اصػػػػدار ت ػػػػريع مسػػػػتقل  اوال: اسااااموب الاااانص الجزائااااي الخاااااص:

يتضػػػػمف الػػػػنص عمػػػػى االنتياكػػػػات الجسػػػػيمة لمقػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني والتػػػػي عػػػػددتيا 
(، عمػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػوالي  53،59،933،947اتفاقيػػػػػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػػػػػف االر ػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػواد )

افي االوؿ، ومػػػػػػػف الػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػي اخػػػػػػػذت ( فػػػػػػػي البروتكػػػػػػػوؿ االضػػػػػػػ99،85والمػػػػػػػادتيف )
بيػػػػػػػذا االسػػػػػػػموب بمجيكػػػػػػػا و ىولنػػػػػػػػدا، ومػػػػػػػف مميػػػػػػػزات ىػػػػػػػػذا االسػػػػػػػموب تسػػػػػػػييل ميمػػػػػػػػة 
القاضػػػػػػػػي الجزانػػػػػػػػي وتوحيػػػػػػػػد النصػػػػػػػػوص الت ػػػػػػػػريعية التػػػػػػػػي تػػػػػػػػؤمف الحمايػػػػػػػػة الجزانيػػػػػػػػة 
لالتفاقيػػػػػػات الدوليػػػػػػة االنسػػػػػػانية لػػػػػػدى مختمػػػػػػف الػػػػػػدوؿ االطػػػػػػراؼ فػػػػػػي تمػػػػػػؾ االتفاقيػػػػػػات، 

الػػػػنص الجزانػػػػػي الخػػػػاص انػػػػو يػػػػؤد  الػػػػى تعػػػػدد الوثػػػػػانق اال انػػػػو يعػػػػاب عمػػػػى اسػػػػموب 
القانونيػػػػة العقابيػػػػة وتناثرىػػػػا بػػػػيف اكثػػػػر مػػػػف قػػػػانوف عقػػػػابي وىػػػػو مػػػػا قػػػػد يخػػػػالف اتجػػػػاه 

 .( 2)بعض الدوؿ في تركيز نصوصيا القانونية في وثيقة قانونية واحدة 
يػػػػػػػراد بيػػػػػػػذا االسػػػػػػػموب قيػػػػػػػاـ الدولػػػػػػػة بػػػػػػػأدراج المخالفػػػػػػػات  -ثانياااااااا: اساااااااموب االدراج:

جسػػػػػػػيمة التفاقيػػػػػػػات جنيػػػػػػػف وغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف جػػػػػػػرانـ الحػػػػػػػرب فػػػػػػػي نصػػػػػػػوص قوانينيػػػػػػػا ال
العقابيػػػػة سػػػػػواح كانػػػػػت عاديػػػػػة اـ عسػػػػػكرية، و يػػػػذا تصػػػػػبا جػػػػػزح مػػػػػف الت ػػػػػريع الػػػػػوطني 

، ومػػػػػػف (3)وتعػػػػػػد حالػػػػػػة مػػػػػػف حػػػػػػاالت تمقػػػػػػي القػػػػػػانوف الػػػػػػداخمي  حكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي
مييػػػػػػػا فػػػػػػػي مزايػػػػػػػا ىػػػػػػػذا االسػػػػػػػموب اف يتػػػػػػػيا لمدولػػػػػػػة اف تضػػػػػػػع الجػػػػػػػرانـ المنصػػػػػػػوص ع

االتفاقيػػػػات الدوليػػػػة والمعاقبػػػػة عمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػوطني حتػػػػى لػػػػو لػػػػـ تكػػػػف الدولػػػػة طرفػػػػا 
                                                           

1
، 1115اٌمب٘شح ،، ؽبسق ػضد سػب: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ فٟ اٌسٍُ ٚاٌذشة، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ((

 .97ص

(
1

 .141، ص1115ِىزجخ اٌس١سجبْ ،، 1ٔسبٟٔ ،ؽػٍٟ صػالْ ٔؼّخ: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اال( 

(
2

 .51( د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ: ِظذس سبثك، ص 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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رانـ ويحػػػػدد ، كمػػػػا انػػػػو يحػػػػدد عمػػػػى نحػػػػو افضػػػػل االفعػػػػاؿ التػػػػي تعػػػػد جػػػػ(9)فػػػػي االتفاقيػػػػة 
اال انػػػػو يؤخػػػػذ عمػػػى ىػػػػذا االسػػػموب انػػػػو يفتقػػػػد الػػػى المرونػػػػة فػػػػي , العقوبػػػات المقػػػػررة ليػػػا

ات التػػػػػي تمحػػػػػق القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني كمػػػػػا قػػػػػد التعػػػػػديل كمػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة التطػػػػػور 
يثيػػػػر ا ػػػػكالية صػػػػعوبة تحديػػػػد الموضػػػػع الػػػػذ  تػػػػدرج فيػػػػو ىػػػػذه الجػػػػرانـ، وىػػػػل توضػػػػع 

 في قانوف العقوبات العاـ اـ قانوف العقوبات العسكر .
قػػػد يحيػػػل القػػػانوف الػػػدولي تحديػػػد مسػػػانل معينػػػة الػػػى القػػػانوف  ثالثاااا: اساااموب االحالاااة:
وفقػػػػػػػا لقواعػػػػػػػد القػػػػػػػانوف المحػػػػػػػاؿ عميػػػػػػػو عمػػػػػػػى اعتبػػػػػػػار اف تمػػػػػػػؾ الػػػػػػػداخمي او بػػػػػػػالعكس 

المسػػػػػػألة تػػػػػػدخل فػػػػػػي دانػػػػػػرة سػػػػػػمطاف ىػػػػػػذا القػػػػػػانوف وحػػػػػػده، اذ يجػػػػػػوز لمم ػػػػػػرع الػػػػػػوطني 
اصػػػػػدا ت ػػػػػريع يحيػػػػػل بموجبػػػػػو تحديػػػػػد امػػػػػور معينػػػػػة الػػػػػى االتفاقػػػػػات الدوليػػػػػة االنسػػػػػانية 

نيػػػػػف كتحديػػػػد مػػػػػا يعػػػػد مػػػػػف االفعػػػػاؿ مػػػػػف قبيػػػػل المخالفػػػػػات الجسػػػػمية وفقػػػػػا التفاقػػػػات ج
، يعػػػػػد ىػػػػػذا االسػػػػػموب خيػػػػػار اقتصػػػػػاد  وبسػػػػػيح اذ يتػػػػػيا اال ػػػػػارة (2)او جػػػػػرانـ الحػػػػػرب

الػػػػػػى المعاىػػػػػػدات الدوليػػػػػػة، النافػػػػػػذة دوف حاجػػػػػػة الػػػػػػى المجػػػػػػوح الػػػػػػى اجػػػػػػراحات اصػػػػػػدار 
قػػػػػػػانوف جنػػػػػػػاني مسػػػػػػػتقل خػػػػػػػاص بتمػػػػػػػؾ االنتياكػػػػػػػات ا  تنتفػػػػػػػي الحاجػػػػػػػة الػػػػػػػى ت ػػػػػػػريع 

 وطني جديد او تعديل ما ىو قانـ.
ويعنػػػػػي اصػػػػػدار نػػػػػص ت ػػػػػريعي يػػػػػدمج كػػػػػل جريمػػػػػة مػػػػػف ثماااااة : رابعاااااا: اساااااموب المما

الجػػػػػرانـ الدوليػػػػػة المنصػػػػػوص عمييػػػػػا فػػػػػي االتفاقػػػػػات الدوليػػػػػة االنسػػػػػانية بجريمػػػػػة مماثمػػػػػة 
ليػػػػػا منصػػػػػوص عمييػػػػػا فػػػػػي الت ػػػػػريع الػػػػػوطني الػػػػػداخمي، وتكػػػػػوف المماثمػػػػػة بينيمػػػػػا مػػػػػف 
حيػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػروق تحقػػػػػػػػػق الجػػػػػػػػػـر ومصػػػػػػػػػادر العقوبػػػػػػػػػة المقػػػػػػػػػررة وامكانيػػػػػػػػػة تخفيفيػػػػػػػػػا او 

 ىا.ت ديد
 28مػػػػػػػف الػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػي اخػػػػػػػذت بيػػػػػػػذا االسػػػػػػػموب فرنسػػػػػػػا فػػػػػػػي قانونيػػػػػػػا الصػػػػػػػادر فػػػػػػػي 

، فجريمػػػػػة ) اكػػػػػراه ال ػػػػػخص المحمػػػػػي عمػػػػػى الخدمػػػػػة فػػػػػي القػػػػػوات المسػػػػػمحة 8/9944/
المعاديػػػػػػػة(، وىػػػػػػػي جريمػػػػػػػة تمػػػػػػػت مماثمتيػػػػػػػا بجريمػػػػػػػة ) التجنيػػػػػػػد غيػػػػػػػر الم ػػػػػػػروع لقػػػػػػػوة 

                                                           

(
1

( ِٓ إٌظبَ االسبسٟ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ 5،9،2( ِثبي رٌه رجش٠ُ اٌّٛاد اٌٛاسدح فٟ اٌّٛاد) 

 ة.ٚاٌّزؼٍمخ ثج١بْ ِب ٠ؼذ ِٓ جشائُ االثبدح اٌجّبػ١خ ٚاٌجش٠ّخ ػذ االٔسب١ٔخ ٚجشائُ اٌذش
1
ٔغُ اسذبق ص٠ب: دساسخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌذمٛق االٔسبْ، سسبٌخ  ((

 . 115، ص1113دوزٛساٖ ،جبِؼخ اٌّٛطً، ،
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، يؤخػػػػذ عمػػػػى (9)مػػػػف قػػػػانوف العقوبػػػػات الفرنسػػػػي  92مسػػػػمحة( الػػػػوارد فػػػػي نػػػػص المػػػػادة 
اسػػػػػػموب المماثمػػػػػػة  انػػػػػػو قػػػػػػد يػػػػػػؤد  الػػػػػػى المسػػػػػػاواة بػػػػػػيف جػػػػػػرميف غيػػػػػػر متسػػػػػػاوييف فػػػػػػي 

 االصل.
اف كثيػػػػػرا مػػػػػف الػػػػػدوؿ التػػػػػي  خامساااااا: اساااااموب االكتفاااااان بالتشاااااري  الاااااوطني القاااااائ :

وقعػػػػػػػت عمػػػػػػػى اتفاقػػػػػػػات القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني وصػػػػػػػدقت عمييػػػػػػػا لػػػػػػػـ تقػػػػػػػـ بسػػػػػػػف 
الفػػػػػػات الجسػػػػػػمية التػػػػػػي يمكػػػػػػف ات تقػػػػػػع ت ػػػػػػريعات جزانيػػػػػػة وطنيػػػػػػة تعاقػػػػػػب عمػػػػػػى المخ

، (2)عمػػػػػػػػى احكػػػػػػػػػاـ االتفاقيػػػػػػػػػات االر ػػػػػػػػػع او احكػػػػػػػػاـ البروتوكػػػػػػػػػوؿ االوؿ الممحػػػػػػػػػق بيػػػػػػػػػا 
وعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف قيػػػػػػاـ ىػػػػػػذه الػػػػػػدوؿ بعػػػػػػض االجػػػػػػراحات التػػػػػػي تعػػػػػػد بمثابػػػػػػة تطبيػػػػػػق 
لالتفاقػػػػػات الدوليػػػػػة دوف الػػػػػنص عمػػػػػى ذلػػػػػؾ مبا ػػػػػرة اال انػػػػػو مػػػػػف االفضػػػػػل اف تسػػػػػػارع 

عات تنفػػػػذ بيػػػػا التزاماتيػػػػا الدوليػػػػة الف مثػػػػل ىػػػػذا االمػػػػر يعػػػػد ىػػػػذه الػػػػدوؿ الػػػػى سػػػػف ت ػػػػري
دعمػػػػػػا لالتفاقػػػػػػات المػػػػػػذكورة مػػػػػػف جانػػػػػػب وتفعػػػػػػيال لمقػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني وتوحيػػػػػػدا 

 لموقف الدوؿ ازاح جرانـ الحرب ومجرمي الحرب مف جانب اخر.
 المطمب الثالث

 بنان هياكل وطنية
اليسػػػػػػػيرة التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف اف تػػػػػػػتـ  اف تنفيػػػػػػػذ القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني لػػػػػػػيس بالميمػػػػػػػة

بمجػػػػػػرد ن ػػػػػػر قواعػػػػػػػده او موانمػػػػػػة الت ػػػػػػػريعات الداخميػػػػػػة لالتفاقيػػػػػػػات الدوليػػػػػػة المتعمقػػػػػػػة 
بالقػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني بػػػػل اف ذؾ يتطمػػػػب اتخػػػػاذ المزيػػػػد مػػػػف خطػػػػوات  ػػػػرح ىػػػػذا 
القػػػػػانوف ومراقبػػػػػػة عممػػػػػػو وىػػػػػػذه العمميػػػػػػة تحتػػػػػاج الػػػػػػى التعػػػػػػاوف والتنسػػػػػػيق بػػػػػػيف الجميػػػػػػع 

لػػػػة، وفػػػػي سػػػػبيل ذلػػػػؾ تعػػػػددت التػػػػدابير التػػػػي تتخػػػػذىا الدولػػػػة فػػػػي ىػػػػذا داخػػػػل اطػػػػار الدو 
 المجاؿ وىذا ما سنوضحو في الفروع الثالثة التالية :
 الفرع االول

 المجان الوطنية

                                                           

(
1

 .91(د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ، ِظذس سبثك،ص

(
1
 ، ِىزجخ1سذْٕٛ صوش٠بء ػجذ اٌّج١ذ: اٌّٛاجٙخ اٌذ١ٌٚخ الٔزٙبوبد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، ؽ (

 .117،ص1112اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ، االسىٕذس٠خ،



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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تعػػػػد المجػػػػاف الوطنيػػػػة احػػػػد االليػػػػات الوطنيػػػػة التػػػػي تعنػػػػى بتنسػػػػيق الجيػػػػود المتعمقػػػػة    
ولػػػػػة، وقػػػػػد دعػػػػػت المجنػػػػػة الدوليػػػػػة بالقػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني وتنفيػػػػػذه داخػػػػػل اطػػػػػار الد

لمصػػػػميب االحمػػػػػر الػػػػى ت ػػػػػكيميا ومنحيػػػػػا اختصاصػػػػات وسػػػػػمطات تعمػػػػل عمػػػػػى تعزيػػػػػز 
احتػػػػػراـ القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني، وعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف عػػػػػدـ وجػػػػػود الػػػػػزاـ قػػػػػانوني فػػػػػي 
االتفاقػػػػات الدوليػػػػة االنسػػػػانية يقضػػػػي بمن ػػػػاح مثػػػػل ىػػػػذه المجػػػػاف فقػػػػد دعػػػػت المػػػػؤتمرات 

لدوليػػػػػة لمصػػػػػميب االحمػػػػػر الػػػػػى ت ػػػػػكيل مثػػػػػل ىػػػػػذه المجػػػػػاف منيػػػػػا التػػػػػي تعقػػػػػدىا المجنػػػػػة ا
،اذ دعػػػػػػا الػػػػػػى ت ػػػػػػكيل لجػػػػػػاف وطنيػػػػػػة 9989مػػػػػػؤتمر مػػػػػػانيال  الرابػػػػػػع والع ػػػػػػريف لعػػػػػػاـ 

ومنحيػػػػػػا مسػػػػػػػؤوليات خاصػػػػػػػة كػػػػػػي تقػػػػػػػـو بمسػػػػػػػاعدة حكومػػػػػػات دوليػػػػػػػا، تتػػػػػػػولى ن ػػػػػػػاق 
الن ػػػػػر والتنفيػػػػػذ غيػػػػػر اف اسػػػػػتجابة الجمعيػػػػػات الوطنيػػػػػة كانػػػػػت مخيبػػػػػة ل مػػػػػاؿ االمػػػػػر 

دفػػػػػع المػػػػػؤتمر الػػػػػدولي الخػػػػػامس والع ػػػػػريف لمصػػػػػميب االحمػػػػػر فػػػػػي جنيػػػػػف عػػػػػاـ  الػػػػػذ 
الػػػػػى توجيػػػػػو نػػػػػداح اخػػػػػر لمحكومػػػػػات يوصػػػػػي بضػػػػػرورة اعتمػػػػػاد تػػػػػدابير وطنيػػػػػة  9986

، كمػػػػا دعػػػػا اجتمػػػػاع الخبػػػػراح (9)لمتنفيػػػػذ ومػػػػف بػػػػيف تمػػػػؾ التػػػػدابير ت ػػػػكيل لجػػػػاف  وطنيػػػػة 
الػػػػى ت ػػػػكيل  9995الحكػػػػومييف لحمايػػػػة ضػػػػحايا الحػػػػرب الػػػػذ  عقػػػػد فػػػػي جنيػػػػف عػػػػاـ 

 .(2)لجاف وطنية تتولى البدح بتنفيذ القانوف الدولي االنساني والتعاوف بينيا
امػػػػا بالنسػػػػبة  ن ػػػػاح المجػػػػاف الوطنيػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف وجػػػػود العديػػػػد مػػػػف 
المؤسسػػػػػػات والجيػػػػػػات التػػػػػػي تمػػػػػػارس نوعػػػػػػا مػػػػػػا دورىػػػػػػا فػػػػػػي تطبيػػػػػػق القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي 

اذا  2395ىػػػػػػػذه المجػػػػػػػاف تػػػػػػػأخر الػػػػػػػى عػػػػػػػاـ االنسػػػػػػػاني اال اف اصػػػػػػػدار امػػػػػػػر بمن ػػػػػػػاح 
ان ػػػػػػػػػنت المجنػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػذكورة بمسػػػػػػػػػمى ) المجنػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػػة الدانمػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػدولي 

والػػػػػػػػػذ  حػػػػػػػػػدد ت ػػػػػػػػػكيل  2395لسػػػػػػػػػنة  93االنسػػػػػػػػػاني(بموجب االمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػديواني رقػػػػػػػػػـ 
، واف لمجػػػػػػاف الوطنيػػػػػػة ت ػػػػػػكيال خػػػػػػاص بيػػػػػػا كمػػػػػػا (3)واختصاصػػػػػػات المجنػػػػػػة المػػػػػػذكورة 

                                                           
1
ٚس١ٔمٟ شش٠ف، دّب٠خ اسشٜ اٌذشة فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، سسبٌخ ِبجسز١ش، و١ٍخ اٌذمٛق، ((

 .95،ص1111،1111جبِؼخ ص٠بْ ػبشٛس اٌجٍفخ، 

(
1

 دمحم دّذ اٌؼس١ٍٟ : دٚس اٌجّؼ١بد اٌٛؽ١ٕخ ٌٍظ١ٍت االدّش ٚاٌٙالي االدّش فٟ رط٠ٛش ٚٔشش( 

 .115، ص1،1115اٌؼذد، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، ِجٍخ دساسبد لب١ٔٛٔخ

(
2

، ِىزجخ اٌس١سجبْ ثغذاد، 1( ػٍٟ صػالْ ٔؼّٗ ٚاخشْٚ: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، ؽ

 . 151،ص1115
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ا، ويخضػػػػع امػػػػر تحديػػػػد ذلػػػػؾ الػػػػى الدولػػػػة التػػػػي ان ػػػػنت ليػػػػا ميػػػػاـ تقػػػػـو عمػػػػى تحقيقيػػػػ
بيػػػػا تمػػػػؾ المجػػػػاف، و نػػػػاح عمػػػػى ذلػػػػؾ سػػػػوؼ نسػػػػمح الضػػػػوح عمػػػػى ت ػػػػكيل ىػػػػذه المجػػػػاف 

 واختصاصات ىذه المجاف وفق التقسيـ التالي:
يحكػػػػػـ ت ػػػػػكيل المجػػػػػاف الوطنيػػػػػة عػػػػػدد مػػػػػف المبػػػػػاد  : تشاااااكيل المجاااااان الوطنياااااة اوال:

يػػػػػا االرتبػػػػػاق بالسػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػة، اذ اف المسػػػػػتمدة مػػػػػف طبيعػػػػػة عمػػػػػل ىػػػػػذه المجػػػػػاف من
الحكومػػػػػات تأخػػػػػػذ عمػػػػػػى عاتقيػػػػػا تنفيػػػػػػذ القػػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػػاني ومػػػػػػف المنطقػػػػػػي اف 
يػػػػػرتبح عمػػػػػل ىػػػػػذه المجػػػػػاف بالحكومػػػػػات، كمػػػػػا اف طبيعػػػػػة عمػػػػػل ىػػػػػذه المجػػػػػاف يتطمػػػػػب 
اف يػػػػػػتـ ان ػػػػػػاح لجػػػػػػػاف دانميػػػػػػة لمقيػػػػػػػاـ بيػػػػػػذه الميمػػػػػػػة ذلػػػػػػؾ اف عمميػػػػػػػة تعزيػػػػػػز احتػػػػػػػراـ 

ي االنسػػػػػػاني وبصػػػػػػفة خاصػػػػػػة تنفيػػػػػػذ احكامػػػػػػو عمػػػػػػى المسػػػػػػتوى الػػػػػػوطني القػػػػػػانوف الػػػػػػدول
عمميػػػػػة متواصػػػػػمة ودانمػػػػػة كمػػػػػا اف الطبيعػػػػػة الخاصػػػػػة لعمػػػػػل ىػػػػػذه المجػػػػػاف يفتػػػػػرض اف 
تكػػػػػػوف ىػػػػػػذه المجػػػػػػاف مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف غيرىػػػػػػا مػػػػػػف المجػػػػػػاف وال يػػػػػػتـ دمجيػػػػػػا بليرىػػػػػػا مػػػػػػف 

، وتضػػػػػػػـ ىػػػػػػػذه (9)المجػػػػػػػاف مثػػػػػػػل لجػػػػػػػاف حقػػػػػػػوؽ االنسػػػػػػػاف لضػػػػػػػماف اسػػػػػػػتمرارية العمػػػػػػػل 
جػػػػػػاف فػػػػػػي عضػػػػػػويتيا ا ػػػػػػخاص ذو  كفػػػػػػاحة واختصػػػػػػاص يكونػػػػػػوف عػػػػػػادة مػػػػػػرتبطيف الم

بػػػػػػػػػوزارات ذات صػػػػػػػػػمة بتطبيػػػػػػػػػق القػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػػػاني مثػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػدفاع والتعمػػػػػػػػػيـ 
والصػػػػػػحة فضػػػػػػال عػػػػػػف وزارة الداخميػػػػػػة والخارجيػػػػػػة كمػػػػػػا تضػػػػػػـ ممثمػػػػػػيف عػػػػػػف السػػػػػػػمطة 

عػػػػف  الت ػػػػريعية والقضػػػػانية كمػػػػا ينبلػػػػي اف تضػػػػـ ىػػػػذه المجػػػػاف فػػػػي عضػػػػويتيا ممثمػػػػيف
الجمعيػػػػػػػػات الوطنيػػػػػػػػػة لميػػػػػػػػالؿ االحمػػػػػػػػػر والصػػػػػػػػميب االحمػػػػػػػػػر وبعػػػػػػػػض الخبػػػػػػػػػراح مػػػػػػػػػف 

 .(2)القانونييف واالطباح واساتذة الجامعات 

                                                           

(
1
اْ اغٍت اٌٍجبْ اٌٛؽ١ٕخ إٌّزششح فٟ اٌؼبٌُ رزّغ ثبٌطبثغ اٌذائُ ػٕذ رشى١ٍٙب، ِٚغ رٌه فٕٙبن ثؼغ (

بْ اٌٛؽ١ٕخ اٌزٟ ػٍّذ ثشىً ِؤلذ ٚاٌزٟ ارخزد ف١ّب ثؼذ ؽبثؼب سس١ّب دائّب، وّب ٘ٛ اٌذبي فٟ اٌٍج

ِٚٓ ثُ ارخزد  1799اٌسٍفبدٚس ارا أشئذ ٌجٕخ ٚؽ١ٕخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ  ثشىً ِؤلذ فٟ ا٠بس 

جٕخ اٌٛؽ١ٕخ ،ٚفٟ  االسٚغٛاٞ. أشئذ ا1771ٌٌٍسٕخ  112ؽبثؼب سس١ّب ثّٛجت اٌمشاس اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚدٍذ ِذٍٙب  13/11/1771اٌظبدس فٟ  1771/599ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ ثّٛجت اٌّشسَٛ سلُ 

، د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ: ِظذس سبثك، ١٘13/2/1773بءح دائّخ ثّٛجت اٌّشسَٛ اٌظبدس فٟ 

 .23ص

(
1

  .151ػٍٟ صػالْ ٚاخشْٚ : ِظذس سبثك، ص (



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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امػػػػا عػػػػف عمػػػػل ىػػػػذه المجػػػػاف فقػػػػد تتخػػػػذ ىػػػػذه المجػػػػاف : ثانيااااا: مهااااا  المجااااان الوطنيااااة
 :(9)عددا مف التدابير في مجاؿ تنفيذ القانوف الدولي االنساني منيا 

 الى صكوؾ القانوف الدولي االنساني .االنضماـ  - 9
 .مناق ة مضموف ىذه الصكوؾ واللرض منيا مع السمطات الوطنية 
 .الترويج ليذه الصكوؾ 

 مالنمة الت ريع الوطني-2
   توعيػػػػة السػػػػمطات الوطنيػػػػة بالحاجػػػػة الػػػػى تنفيػػػػذ القػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني مػػػػف خػػػػالؿ

 مالنمة ت ريعاتيا الوطنية.
  التعميػػػػػػق عمػػػػػػى مسػػػػػػودات القػػػػػػوانيف المقترحػػػػػػة مػػػػػػف جانػػػػػػب وضػػػػػػع مسػػػػػػودات قػػػػػػوانيف او

 السمطات الوطنية.
 . الت جيع عمى ادارج واعتماد قوانيف لتنفيذ القانوف الدولي االنساني 
  توضيا الحاجة الى تنفيذ القانوف الدولي االنساني عف طريق مالنمة الت ريع 

 :(2)حماية ال ارتيف   -3
  الميػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػرة وال ػػػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػػػة اثػػػػػػػػػارة وعػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػمطات الوطنيػػػػػػػػػة واصػػػػػػػػػحاب

 والجميور العاـ .
 .ترويج قانوف حماية ال ارتيف ومراقبة تنفيذه او الت جيع عمى اعتماده 
   تقػػػػػديـ الم ػػػػػورة الػػػػػى السػػػػػمطات الوطنيػػػػػة عػػػػػف المسػػػػػانل القانونيػػػػػة المرتبطػػػػػة باسػػػػػتخداـ

 ال ارتيف.
لجمعيػػػػػات التزامػػػػػا صػػػػػريحا عمػػػػػى ا 949لػػػػػـ تضػػػػػع اتفاقيػػػػػات جنيػػػػػف لعػػػػػاـ : الن ػػػػػر -4

الوطنيػػػػػػة بمسػػػػػػؤولية ن ػػػػػػرىا ولكػػػػػػف باعتبارىػػػػػػا اداة ىامػػػػػػة فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ القواعػػػػػػد االنسػػػػػػانية 
التػػػػػي تحتوييػػػػػا ىػػػػػذه االتفاقػػػػػات، فقػػػػػد نصػػػػػت  وؿ مػػػػػرة عمػػػػػى دور الجمعيػػػػػات الوطنيػػػػػة 

، وكػػػػػػػػذلؾ البروتوكػػػػػػػػوالف الممحقػػػػػػػػاف لعػػػػػػػػاـ (3)فػػػػػػػػي اعمػػػػػػػػاؿ مسػػػػػػػػاعدة ضػػػػػػػػحايا الحػػػػػػػػرب
                                                           

(
1

 .22د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ: ِظذس سبثك، ص(

(
1

 .111ص، دّذ ِذذ اٌؼس١ٍٟ :ِظذس سبثك(
2
( ِٓ االرفبل١خ اٌثب١ٔخ 13،14، ٚاٌّبدر١ٓ )1737( ِٓ ارفبل١خ ج١ٕف االٌٚٝ ٌؼبَ 19,15( اٌّبدربْ )(

 .1737( ِٓ االرفبل١خ اٌثبٌثخ 21,51َ، ٚاٌّبدر١ٓ)1737



 اإلنساني الدولي القانون تنفيذ في الدولة دور
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قػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني المطبػػػػػق فػػػػػي (  ب ػػػػػأف ن ػػػػػر ال29، والقػػػػػرار رقػػػػػـ )(9)9977
المنازعػػػػػػػات المسػػػػػػػمحة الصػػػػػػػادر عػػػػػػػف المػػػػػػػؤتمر الدبموماسػػػػػػػي  كيػػػػػػػد وتطػػػػػػػوير القػػػػػػػانوف 

و ػػػػػػذلؾ  9977-9974الػػػػػدولي االنسػػػػػػاني المطبػػػػػق فػػػػػػي المنازعػػػػػػات المسػػػػػمحة جنيػػػػػػف 
تكػػػػػوف المجػػػػػاف الوطنيػػػػػة معنيػػػػػة بن ػػػػػر احكػػػػػاـ ىػػػػػذه الصػػػػػكوؾ حتػػػػػى يتسػػػػػنى ليػػػػػا القيػػػػػاـ 

الن ػػػػػاطات االنسػػػػػانية التػػػػػي تضػػػػػطمع بيػػػػػا، اضػػػػػافة الػػػػػى  بالػػػػػدور المطمػػػػػوب مػػػػػف خػػػػػالؿ
 ان طة الن ر التي تعد مف مياـ ىذه المجاف فأنيا تقوـ :

  توعيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػمطات الوطنيػػػػػػػػػة بالحاجػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى مست ػػػػػػػػػاريف قػػػػػػػػػانونييف داخػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػوات
 المسمحة، فضال عف الموظفيف المؤىميف.

 والمػػػػػػػوظفيف  المسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػي تػػػػػػػدريب المست ػػػػػػػاريف القػػػػػػػانونيف لػػػػػػػدى القػػػػػػػوات المسػػػػػػػمحة
 المؤىميف.

 .تزكية ا خاص قادريف عمى العمل كموظفيف مؤىميف 
بوسػػػػػػع ىػػػػػػذه المجػػػػػػاف ونظػػػػػػرا لطبيعػػػػػػة عمميػػػػػػا اف تتمقػػػػػػى  :(2) التعػػػػػػاوف والمسػػػػػػاعدة -5

الم ػػػػػػػورة والمعػػػػػػػدات والمسػػػػػػػاعدات المبا ػػػػػػػرة مػػػػػػػف ىينػػػػػػػات الحركػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة لمصػػػػػػػميب 
لتنفيػػػػػذ كمػػػػػا ليػػػػػا االحمػػػػػر وجمعيػػػػػات وطنيػػػػػة اخػػػػػرى ليػػػػػا خبػػػػػرة فػػػػػي مجػػػػػاالت خاصػػػػػة با

اف تتواصػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػع الحكومػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػمطات الت ػػػػػػػػػريعية والقضػػػػػػػػػانية والقػػػػػػػػػوات المسػػػػػػػػػمحة 
وقػػػػوات االمػػػػف والػػػػدفاع المػػػػدني ومنظمػػػػات االغاثػػػػة واليينػػػػات الطبيػػػػة، وليػػػػا اف تعمػػػػل 

 عمى تطوير ىذه االتصاالت بما يخدـ عمميا.
 الفرع الثاني

 اعداد العاممين المؤهمين لتسهيل تطبيق القانون الدولي االنساني
فػػػػػي الفقػػػػػرة  9977دعػػػػػت اتفاقيػػػػػة جنيػػػػػف فػػػػػي بروتوكوليػػػػػا االضػػػػػافي االوؿ لعػػػػػاـ      

(عمػػػػػى دعػػػػػوة االطػػػػػراؼ السػػػػػامية المتعاقػػػػػدة الػػػػػى اف تسػػػػػعى فػػػػػي 6االولػػػػػى مػػػػػف المػػػػػادة )
ت جنيػػػػف وخاصػػػػة زمػػػػف السػػػػمـ  عػػػػداد عػػػػامميف مػػػػؤىميف، بليػػػػة تسػػػػييل تطبيػػػػق اتفاقػػػػا

                                                           

(
1

ىٛي اٌثبٟٔ ٌؼبَ ( ِٓ اٌجشٚر12َ، ٚاٌّبدح )1799( ِٓ اٌجشٚرٛوٛي االٚي ٌؼبَ 21،5اٌّبدربْ )( 

1799.َ 

( د١ذس وبظُ ػجذ ػٍٟ ٚاِجذ دبوُ دمحم اٌخفبجٟ: االجشاءاد اٌّؤسس١خ ٌزٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 1)

 .159،ص1112االٔسبٟٔ، ِجٍخ اٌّذمك اٌّذٍٟ، اٌؼذد االٚي، اٌسٕخ اٌؼبششح،
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فيمػػػػػا يتعمػػػػػق بن ػػػػػاق الدولػػػػػة الحاميػػػػػة، كمػػػػػا دعػػػػػا المػػػػػؤتمر الػػػػػدولي الع ػػػػػريف لمصػػػػػميب 
، والػػػػػػذ  طالػػػػػػب بضػػػػػػرورة العمػػػػػػل عمػػػػػػى تكػػػػػػويف مجموعػػػػػػة 9965االحمػػػػػػر الػػػػػػى عػػػػػػاـ 

، (9)مػػػػػف االفػػػػػراد قػػػػػادريف عمػػػػػػى العمػػػػػل فػػػػػي مجػػػػػاؿ تطبيػػػػػػق القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػػاني
في االوؿ فػػػػػػاف التركيػػػػػػز فػػػػػػي الػػػػػػنص ووفقػػػػػػا لرعمػػػػػػاؿ التحضػػػػػػيرية لمبروتوكػػػػػػوؿ االضػػػػػػا

 :(2)عمى اعداد العامميف المؤىميف المقصود بو تحقيق اعتباريف ميميف 
 مساعدة الدوؿ الحامية عمى اداح واجباتيا. االول :

االسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػنيـ عمػػػػػػػػى الصػػػػػػػػعيد الػػػػػػػػوطني لػػػػػػػػدوليـ بتقػػػػػػػػديـ النصػػػػػػػػيحة او  الثاااااااااني:
ي ت ػػػػػارؾ م ػػػػػاركة فعالػػػػػة فػػػػػي الم ػػػػػورة والمعرفػػػػػة الػػػػػى السػػػػػمطات المعنيػػػػػة مبا ػػػػػرة والتػػػػػ

 ان طة الن ر والتطبيق لمقانوف الدولي االنساني.
وتجػػػػػدر اال ػػػػػارة الػػػػػى البروتكػػػػػوؿ االضػػػػػافي االوؿ لػػػػػـ يقػػػػػدـ تعريفػػػػػا ليػػػػػوالح اال ػػػػػخاص  
ويمكػػػػف تعػػػػريفيـ بػػػػأنيـ )) االفػػػػراد الػػػػذيف يػػػػتـ تػػػػدريبيـ مػػػػف خػػػػالؿ الجمعيػػػػات الوطنيػػػػة 

وتحػػػػػػػػت الواليػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػة لتمػػػػػػػػؾ  لمصػػػػػػػػميب االحمػػػػػػػػر المنت ػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدوؿ الموقعػػػػػػػػة
( مػػػػػػػػػف البروتكػػػػػػػػػوؿ االضػػػػػػػػػافي االوؿ سػػػػػػػػػالفة 6، وتنفيػػػػػػػػػذا لػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػادة )(3)الػػػػػػػػػدوؿ((

الػػػػػػػذكر تقػػػػػػػـو االطػػػػػػػراؼ المتعاقػػػػػػػدة التػػػػػػػي تعػػػػػػػد عػػػػػػػامميف مػػػػػػػؤىميف تنفيػػػػػػػذا ليػػػػػػػذا الػػػػػػػنص 
بأرسػػػػػاؿ قػػػػػوانـ باسػػػػػمانيـ الػػػػػى المجنػػػػػة الدوليػػػػػة لمصػػػػػميب االحمػػػػػر التػػػػػي تضػػػػػعيا تحػػػػػت 

، االمػػػػر الػػػػذ  يسػػػػما باالسػػػػتعانة بخػػػػدماتيـ عمػػػػى نطػػػػاؽ تصػػػػرؼ االطػػػػراؼ المتعاقػػػػدة
ـ بػػػػػػػل مػػػػػػػف جانػػػػػػػب اطػػػػػػػراؼ متعاقػػػػػػػدة واسػػػػػػػع لػػػػػػػيس فقػػػػػػػح مػػػػػػػف جانػػػػػػػب سػػػػػػػمطات دوليػػػػػػػ

ي ػػػػػػير الواقػػػػػػع العممػػػػػػي الػػػػػػى محدوديػػػػػػة االخػػػػػػذ بيػػػػػػذه االليػػػػػػة ذلػػػػػػؾ انيػػػػػػا لػػػػػػـ , (4)اخػػػػػػرى 
ولعػػػػل مرجػػػػع ذلػػػػؾ يعػػػػود الػػػػى ، تحظػػػػى باالىتمػػػػاـ الػػػػالـز مػػػػف جانػػػػب الػػػػدوؿ االطػػػػراؼ

                                                           
1
االدّش، داس  دمحم ٠ٛسف ػٍٛاْ: دساسبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ، اٌٍجٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت ((

 .377، ص1111اٌّسزمجً اٌؼشثٟ،

(
1

( شش٠ف ػزٍُ: دٚس اٌٍجٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االدّش فٟ أّبء ٚرط٠ٛش لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

 .171، ص1112، ِطجٛػبد اٌٍجٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت االدّش، 2االٔسبٟٔ،ؽ

(
2

داس إٌٙؼخ ، ْ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔدمحم ادّذ داٚد، اٌذّب٠خ األ١ِٕخ ٌٍّذ١١ٔٓ رذذ االدزالي فٟ اٌمبٔٛ (

 .123،ص1111اٌمب٘شح، ، اٌؼشث١خ

(
3

 .172(شش٠ف ػزٍُ : ِظذس سبثك، ص
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ة الدولػػػػة الحاميػػػػة وتػػػػأخر الػػػػدوؿ فػػػػي االنخػػػػراق فػػػػي منظومػػػػة التطبيػػػػق عػػػػدـ تفعيػػػػل اليػػػػ
 الوطني  حكاـ القانوف الدولي االنساني .

 الفرع الثالث
 تعيين مستشارين قانونيين لمقوات المسمحة

اف عػػػػػػدـ اسػػػػػػتقرار االوضػػػػػػاع فػػػػػػي االقػػػػػػاليـ المحتمػػػػػػة،  يتطمػػػػػػب االسػػػػػػتعانة بػػػػػػ راح اىػػػػػػل 
ه االوضػػػػػػاع وتطبيػػػػػػق قواعػػػػػػد الحمايػػػػػػة، بمػػػػػػا المعرفػػػػػػة عنػػػػػػد الحاجػػػػػػة لتسػػػػػػييل ادارة ىػػػػػػذ

ورد الػػػػػػنص  وؿ مػػػػػػرة عمػػػػػػى تػػػػػػوفير ، يتناسػػػػػػب مػػػػػػع قواعػػػػػػد القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني
( مػػػػػػػػػف البروتكػػػػػػػػػوؿ االضػػػػػػػػػافي االوؿ التػػػػػػػػػي 82مست ػػػػػػػػػاريف قػػػػػػػػػانونييف فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػادة )

تقضػػػػي بمػػػػا يمػػػػي:)) تعمػػػػل االطػػػػراؼ السػػػػامية المتعاقػػػػدة دومػػػػا، ويعمػػػػل اطػػػػراؼ النػػػػزاع 
لمسػػػػػػما عمػػػػػػى تػػػػػػأميف تػػػػػػوفر  المست ػػػػػػاريف القػػػػػػانونييف، عنػػػػػػد االقتضػػػػػػاح اثنػػػػػػاح النػػػػػػزاع ا

لتقػػػػديـ الم ػػػػورة لمقػػػػادة العسػػػػكرييف عمػػػػى المسػػػػتوى المناسػػػػب ب ػػػػأف تطبيػػػػق االتفاقيػػػػات 
وىػػػػػػذا البرتوكػػػػػػوؿ، وب ػػػػػػأف التعميمػػػػػػات المناسػػػػػػبة التػػػػػػي تعطػػػػػػى لمقػػػػػػوات المسػػػػػػمحة فيمػػػػػػا 

 يتعمق بيذا الموضوع((.
امػػػػت غالبيػػػػػة الػػػػدوؿ بتعيػػػػيف مست ػػػػاريف قػػػػػانونييف وتنفيػػػػذا لمػػػػا جػػػػاح فػػػػػي ىػػػػذه المػػػػادة ق

فػػػػػي قواتيػػػػػا المسػػػػػمحة، وكانػػػػػت السػػػػػويد مػػػػػف اوانػػػػػل الػػػػػدوؿ التػػػػػي طبقػػػػػت ىػػػػػذا النظػػػػػاـ، 
ويختػػػػػار المست ػػػػػاروف امػػػػػا مػػػػػف ضػػػػػباق القػػػػػوات المسػػػػػما ويػػػػػتـ تػػػػػدر ييـ تػػػػػدريبا قانونيػػػػػا 
او مػػػػػػف خبػػػػػػراح قػػػػػػانونيف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني و ممكػػػػػػانيـ اداح ىػػػػػػذه 

( مػػػػػف البروتوكػػػػػوؿ االوؿ فػػػػػأف 82ووفقػػػػػا لػػػػػنص المػػػػػادة ), (9)ميػػػػػاـ وتػػػػػدريبيـ عسػػػػػكرياال
 مياـ المست اروف القانونيوف تنحصر في :

تقػػػػػػػديـ الم ػػػػػػػورة لمقػػػػػػػادة العسػػػػػػػكرييف حػػػػػػػوؿ مػػػػػػػدى مالنمػػػػػػػة اوامػػػػػػػر القتػػػػػػػاؿ والعمميػػػػػػػات  -
العسػػػػػػػػكرية لمقػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػػاني، وىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػرا  االست ػػػػػػػػار  ىػػػػػػػػو مجػػػػػػػػرد را  

خولػػػػػػو اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات سػػػػػػواح فػػػػػػي المسػػػػػػانل العسػػػػػػكرية او فػػػػػػي المسػػػػػػانل است ػػػػػػار  الي

                                                           

(
1
)Henri Dorandeau ,Marie Francoisefuret,jean Claude Martinez,,La guerre et 

droit edition A pedone,paris,p133. 
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، وبعبػػػػارة اخػػػػرى فػػػػاف رايػػػػو غيػػػػر ممػػػػـز االمػػػػر (9)المرتبطػػػػة بالقػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني 
الػػػػػذ  نخمػػػػػص منػػػػػو الػػػػػى اف الػػػػػرا  االست ػػػػػار  لممست ػػػػػار ال يمكػػػػػف اف يعفػػػػػي القانػػػػػد 

ارتكبػػػػػػػت ايػػػػػػػة انتياكػػػػػػػات مػػػػػػػف واجباتػػػػػػػو وال يمنػػػػػػػع انعقػػػػػػػاد مسػػػػػػػؤوليتو الجنانيػػػػػػػة اذا مػػػػػػػا 
 جسيمة لمقانوف الدولي االنساني عند تنفيذ اوامر القتاؿ.

يتعػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى المست ػػػػػػػػاروف العسػػػػػػػػكريوف وضػػػػػػػػع الخطػػػػػػػػح الالزمػػػػػػػػة لتعمػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػانوف  -
الػػػػػدولي االنسػػػػػاني  فػػػػػراد القػػػػػوات المسػػػػػمحة، وابػػػػػداح الػػػػػر   فػػػػػي التػػػػػدابير المتخػػػػػذة فػػػػػي 

فػػػػػي ان ػػػػػطة تخطػػػػػيح العمميػػػػػات فػػػػػي اعػػػػػداد العمميػػػػػات العسػػػػػكرية وتنفيػػػػػذىا والم ػػػػػاركة 
 . (2)زمف السمـ لمتأكد مف مراعاتيا لمختمف جوانب القانوف الدولي االنساني 

( غيػػػػػػػر ممػػػػػػػـز لمػػػػػػػػدوؿ 82تجػػػػػػػدر اال ػػػػػػػارة الػػػػػػػى اف التحميػػػػػػػل الػػػػػػػدقيق لػػػػػػػنص المػػػػػػػادة )
بتعيػػػػػيف مست ػػػػػاريف قػػػػػانونييف كتػػػػػدبير لتطبيػػػػػق القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني بػػػػػل اكتفػػػػػى 

جػػػػػػرد العمػػػػػػل عمػػػػػػى تػػػػػػأميف تػػػػػػوفير ىػػػػػػؤالح المست ػػػػػػاريف عنػػػػػػد الػػػػػػنص با  ػػػػػػارة الػػػػػػى م
االقتضػػػػػاح، فػػػػػي حػػػػػيف انػػػػػو كػػػػػاف يتوجػػػػػب عمػػػػػى واضػػػػػعي ىػػػػػذا الػػػػػنص الت ػػػػػديد عمػػػػػى 

 تبني نظاـ المست اروف القانونيوف نظرا  ىمية الدور الذ  يقوموف بو.
 المطمب الراب 

 التدابير القضائية
ذ قواعػػػػػػػػد القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي تعػػػػػػػػد التػػػػػػػػدابير القضػػػػػػػػانية التػػػػػػػػي تتخػػػػػػػػذىا الدولػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػ   

االنسػػػػػػاني، تأكيػػػػػػد منيػػػػػػا عمػػػػػػى التزاميػػػػػػا بكفالػػػػػػة احتػػػػػػراـ ىػػػػػػذه القواعػػػػػػد، وتتبػػػػػػايف ىػػػػػػذه 
نيػػػػػة والقضػػػػػانية فػػػػػي كػػػػػل دولػػػػػة، التػػػػدابير تبعػػػػػا الخػػػػػتالؼ الت ػػػػػريعات واالجػػػػػراحات الجنا

 وىو ما سوؼ نبينو في الفروع التالية:
 الفرع االول

 التعاون في مجال تسمي  المجرمين
التػػػػزاـ الػػػػدوؿ بالتعػػػػاوف فػػػػي مجػػػػاؿ تسػػػػميـ المجػػػػرميف جانبػػػػا متأصػػػػال فػػػػي مبػػػػد   يعػػػػد    

))امػػػػا التسػػػػميـ او المحاكمػػػػة(( الػػػػوارد باليػػػػة القمػػػػع التػػػػي نصػػػػت عمييػػػػا اتفاقػػػػات جنيػػػػف 
                                                           

1
 .174شش٠ف ػزٍُ: ِظذس سبثك، ص( (

(
1

 .212: ِظذس سبثك، ص( دمحم فٙذ اٌشالٌذح 



 اإلنساني الدولي القانون تنفيذ في الدولة دور
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اف اليػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػميـ , المعاىػػػػػػػػػدات ب ػػػػػػػػػأف االنتياكػػػػػػػػػات الجسػػػػػػػػػيمة  حكػػػػػػػػػاـ9949لعػػػػػػػػػاـ 
التػػػػي قػػػػد يتواجػػػػد ىػػػػوالح  المجػػػػرميف بػػػػيف طػػػػرفيف متعاقػػػػديف تعػػػػد فرصػػػػة ممنوحػػػػة لمػػػػدوؿ

اال ػػػػػػػػخاص عمػػػػػػػػى ارضػػػػػػػػيا او فػػػػػػػػي نطػػػػػػػػاؽ سػػػػػػػػمطتيا لكػػػػػػػػي يكػػػػػػػػوف بوسػػػػػػػػعيا الوفػػػػػػػػاح 
(مػػػػػػػػف البروتوكػػػػػػػػوؿ 88( مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة )2بالتزاماتيػػػػػػػػا ازاح المعاىػػػػػػػػدات وتؤكػػػػػػػػد الفقػػػػػػػػرة )

االضػػػػػػػػافي االوؿ عمػػػػػػػػى واجػػػػػػػػب تعػػػػػػػػاوف االطػػػػػػػػراؼ السػػػػػػػػامية فػػػػػػػػي تسػػػػػػػػميـ المجػػػػػػػػرميف 
ـ لتسػػػػػميـ المجػػػػػرميف مػػػػػف جانػػػػػب ويتضػػػػػمف ذلػػػػػؾ التػػػػػزاـ الدولػػػػػة بفحػػػػػص ا  طمػػػػػب مقػػػػػد

دولػػػػػة ليػػػػػا مصػػػػػمحة قانونيػػػػػة مثبتػػػػػو فػػػػػي محػػػػػاكمتيـ،  ػػػػػريطة اسػػػػػتيفاح ال ػػػػػروق الػػػػػواردة 
 . (9)في قانوف الدولة المقدـ الييا الطمب 

وعمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػػػف اىميػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػاوف الػػػػػػػػػػدولي فػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػميـ المجػػػػػػػػػػرميف اال اف    
ص المطمػػػػػػوب االسػػػػػػتثناحات التػػػػػػي تػػػػػػرد عػػػػػػادة فػػػػػػي القػػػػػػانوف الػػػػػػوطني كجنسػػػػػػية ال ػػػػػػخ

تسػػػػميمو وطبيعػػػػة الجريمػػػػة والتقػػػػادـ وغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف الظػػػػروؼ،  تمثػػػػل عقبػػػػة امػػػػاـ ىػػػػذا 
التعػػػػاوف وتحػػػػد مػػػػف فاعميتػػػػو فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ، ولػػػػـ يػػػػأت البروتكػػػػوؿ ا ضػػػػافي االوؿ 

( مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا البروتكػػػػػػػػوؿ منعػػػػػػػػت 78بمسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػاؿ رغػػػػػػػػـ اف المػػػػػػػادة )
المجػػػػػػرميف، نجػػػػػػد اف ىػػػػػػذه الثلػػػػػػرات  اسػػػػػػتثناح الجريمػػػػػػة السياسػػػػػػية كعقبػػػػػػة امػػػػػػاـ تسػػػػػػميـ

يجػػػػػػب معالجتيػػػػػػا عػػػػػػف طريػػػػػػق ت ػػػػػػريع وطنػػػػػػي مناسػػػػػػب مػػػػػػف  ػػػػػػأنو فػػػػػػي حالػػػػػػة وقػػػػػػوع 
انتياكػػػػػػات جسػػػػػػيمة لمقػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني اسػػػػػػتبعاد االسػػػػػػباب والػػػػػػدوافع الداخميػػػػػػة 

 كمبرر لرفض تسميـ المجرميف.
 الفرع الثاني

 المساعدة القضائية الدولية في الشؤون الجنائية
المتبػػػػػػػػادؿ  ، مبػػػػػػػػد  التعػػػػػػػػاوف (2)( مػػػػػػػػف البروتوكػػػػػػػػوؿ ا ضػػػػػػػػافي 88مػػػػػػػػادة ) رسػػػػػػػػت ال  

القضػػػػػػػػاني فيمػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػق باالنتياكػػػػػػػػات الجسػػػػػػػػيمة المجػػػػػػػػاؿ لرطػػػػػػػػراؼ المتعاقػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي 
المسػػػػػػػاعدة القضػػػػػػػانية فػػػػػػػي ال ػػػػػػػؤوف  لمقػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني، وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ
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 .211،ص1112،دا اٌّسزمجً اٌؼشثٟ،1ادّذ فزذٟ سشٚس: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔسبٟٔ ،ؽ( 
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ِٓ اٌجشٚرىٛي االػبفٟ االٚي ػٍٝ )رمذَ االؽشاف اٌسب١ِخ اٌّزؼبلذح وً ِٕٙب  22( رٕض اٌّبدح 

أْ االٔزٙبوبد اٌجس١ّخ ٌألخش اوجش لسؾ ِٓ اٌّؼبٚٔخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ اٌزٟ رزخز ثش

 ألدىبَ االرفبل١بد اٚ ٘زا اٌجشٚرٛوٛي(.



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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خػػػػػر  كبػػػػػر الجنانيػػػػػة بػػػػػالتزاـ كػػػػػل طػػػػػرؼ فػػػػػي يتفاقيػػػػػة جنيػػػػػف الثالثػػػػػة بتقػػػػػديـ لمطػػػػػرؼ لر
قسػػػػػح مػػػػػف المعاونػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػق بػػػػػا جراحات الجنانيػػػػػة التػػػػػي تتخػػػػػذ حػػػػػوؿ ا نتياكػػػػػات 
الجسػػػػػػػيمة  تفاقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػف الثالثػػػػػػػة ولبروتوكوليػػػػػػػا ا ضػػػػػػػافي ا وؿ بمعتبارىػػػػػػػا جػػػػػػػرانـ 
حػػػػػػرب، وت ػػػػػػمل  يضػػػػػػا المسػػػػػػاعدة المتبادلػػػػػػة فػػػػػػي ا جػػػػػػراحات الجنانيػػػػػػة التػػػػػػي تجػػػػػػرى 

، عػػػػػف طريػػػػػق المسػػػػػاعدة القضػػػػػانية  جنبيػػػػػةخػػػػػارج الػػػػػبالد وكػػػػػذلؾ فػػػػػي تنفيػػػػػذ ا حكػػػػػاـ ا
 .(9)المتبادلة بيف سمطات االدعاح في الدوؿ المختمفة 
 الفرع الثالث

 االخذ بمبدأ االختصاص القضائي العالمي
رغػػػػػـ اف االصػػػػػل ىػػػػػو عػػػػػدـ سػػػػػرياف الت ػػػػػريعات الجنانيػػػػػة لمدولػػػػػة اال عمػػػػػى الجػػػػػرانـ    

 اف القػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػدولي التػػػػػػػػػي ترتكػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي اقميميػػػػػػػػػا او التػػػػػػػػػي يرتكبيػػػػػػػػػا رعاياىػػػػػػػػػا، اال
االنسػػػػاني يفػػػػرض عمػػػػػى الػػػػدوؿ مالحقػػػػػة ا   ػػػػخص ارتكػػػػب انتياكػػػػػا جسػػػػيما لقواعػػػػػده، 
دوف االلتفػػػػػػػػات الػػػػػػػػى موقػػػػػػػػع حػػػػػػػػدوث الجريمػػػػػػػػة وجنسػػػػػػػػية مقترفيػػػػػػػػا، وىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا يعػػػػػػػػرؼ 

 ( .Universal Jurisdictionبالوالية القضانية العالمية )
مػػػػػػػة المجػػػػػػػـر ويقصػػػػػػػد باالختصػػػػػػػاص القضػػػػػػػاني العػػػػػػػالمي اسػػػػػػػناد االختصػػػػػػػاص بمحاك

امػػػػػػاـ محكمػػػػػػة مكػػػػػػاف القػػػػػػبض عميػػػػػػو ايػػػػػػا كػػػػػػاف المكػػػػػػاف الػػػػػػذ  ارتكبػػػػػػت فيػػػػػػو الجريمػػػػػػة، 
وبصػػػػػرؼ النظػػػػػػر عػػػػػػف جنسػػػػػػية مرتكبيػػػػػػا او المجنػػػػػي عميػػػػػػو ودوف النظػػػػػػر الػػػػػػى تجػػػػػػريـ 
القػػػػػانوف االجنبػػػػػي ليػػػػػا مػػػػػف عدمػػػػػو، دوف االعتػػػػػداد بمعيػػػػػار  االختصػػػػػاص ال خصػػػػػي 

 .( 2)واالختصاص االقميمي 
الواحػػػػػػػد الفػػػػػػػار  بأنػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ االختصػػػػػػػاص الػػػػػػػذ  يعطػػػػػػػي كمػػػػػػا عرفػػػػػػػو الػػػػػػػدكتور   عبػػػػػػػد 

لمدولػػػػػػة حػػػػػػق ممارسػػػػػػة اختصاصػػػػػػيا الت ػػػػػػريعي والتنفيػػػػػػذ  والقضػػػػػػاني بالنسػػػػػػبة لجػػػػػػرانـ 
معينػػػػػػة ترتكػػػػػػب خػػػػػػارج اقميميػػػػػػا، وتعتبػػػػػػر موجيػػػػػػة لػػػػػػيس فقػػػػػػح ضػػػػػػد دولػػػػػػة معينػػػػػػة، بػػػػػػل 
تمثػػػػل انتيػػػػاؾ لمقػػػػيـ االساسػػػػية لمنظػػػػاـ القػػػػانوني الػػػػدولي، وبالتػػػػالي يحػػػػق لكػػػػل دولػػػػة اف 

اختصاصػػػػػػيا لمحاكمػػػػػػة وتوقيػػػػػػع العقػػػػػػاب عمػػػػػػى مرتكبػػػػػػي احػػػػػػدى تمػػػػػػؾ الجػػػػػػرانـ  تؤسػػػػػػس
                                                           

1
 .211( ادّذ فزذٟ سشٚس: ِظذسسبثك، ص(

1
 .133( أدمحمٞ ثٛص٠ٕخ إِٔخ: ِظذس سبثك، ص(
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، اف اتفاقػػػػػػػات (9)بصػػػػػػػرؼ النظػػػػػػػر عػػػػػػػف مكػػػػػػػاف وقػػػػػػػوع الجريمػػػػػػػة او جنسػػػػػػػية المجػػػػػػػـر  
جنيػػػػػػػف عنػػػػػػػدما قػػػػػػػررت ىػػػػػػػذا االختصػػػػػػػاص قػػػػػػػد تخطػػػػػػػت وتجػػػػػػػاوزت روابػػػػػػػح التعػػػػػػػاوف 
التقميػػػػػػد  بػػػػػػيف الػػػػػػدوؿ لتخمػػػػػػق روابػػػػػػح جديػػػػػػدة فرضػػػػػػيا التطػػػػػػور الػػػػػػذ  لحػػػػػػق بالعدالػػػػػػة 

انيػػػػػة الدوليػػػػػة ووجػػػػػوب تعػػػػػاوف الػػػػػدوؿ لمنػػػػػع افػػػػػالت المجػػػػػرميف مػػػػػف العقػػػػػاب، ومػػػػػف الجن
. (2)ىنػػػػػػا فػػػػػػاف واجبػػػػػػات الػػػػػػدوؿ فػػػػػػي المػػػػػػادة الجنانيػػػػػػة، االلتػػػػػػزاـ بالتسػػػػػػميـ او المحاكمػػػػػػة 

اال اف تطبيػػػػق االختصػػػػاص العػػػػالمي يتطمػػػػب مػػػػف الناحيػػػػة العالميػػػػة قيػػػػاـ الػػػػدوؿ بسػػػػف 
ه نظػػػػػػرا لتػػػػػػردد القضػػػػػػاة ت ػػػػػػريع محمػػػػػػي يػػػػػػنص عمػػػػػػى ىػػػػػػذا االختصػػػػػػاص ويػػػػػػنظـ قواعػػػػػػد

الػػػػوطنييف فػػػػي االلتػػػػزاـ بتطبيػػػػق االختصػػػػاص العػػػػالمي مػػػػا لػػػػـ يػػػػنص القػػػػانوف المحمػػػػي 
عمػػػػى ذلػػػػؾ، ونتيجػػػػة لػػػػذلؾ لػػػػـ يتخػػػػذ ىػػػػذه الخطػػػػوة سػػػػوى عػػػػدد قميػػػػل مػػػػف الػػػػدوؿ حتػػػػى 
االف، وتعػػػػػد بمجيكػػػػػا مػػػػػف الػػػػػدوؿ التػػػػػي اصػػػػػدرت قػػػػػانوف يسػػػػػما بممارسػػػػػة االختصػػػػػاص 

 .9999العالمي فييا والصادر عاـ 
مػػػػػف الػػػػػدوؿ تعػػػػػديل  2/9999/ 92ىػػػػػذا االطػػػػػار طمػػػػػب مجمػػػػػس االمػػػػػف بتػػػػػاري   وفػػػػػي

ت ػػػػػريعاتيا المحميػػػػػة لتػػػػػتمكف مػػػػػف معاقبػػػػػة منتيكػػػػػي القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني، وتقػػػػػدـ 
االمػػػػػػيف العػػػػػػاـ بػػػػػػنفس الطمػػػػػػب فػػػػػػي تقريػػػػػػره ب ػػػػػػأف حمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف خػػػػػػالؿ النزاعػػػػػػات 

 .(3) 9999سبتمبر  8المسمحة بتاري  
 الخااااتماااااة

 اـ بحثنا توصمنا الى عدد مف االستنتاجات والمقترحات نبينيا كالتالي:في خت
 االستنتاجات -اوال:

                                                           

(
1

، ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ1(ػجذ اٌٛادذ دمحم اٌفبس: اٌجشائُ اٌذ١ٌٚخ ٚسٍطخ اٌؼمبة ػ١ٍٙب، ؽ

 .1119اٌمب٘شح،

(
1

ِٓ االرفبل١خ االٌٚٝ، اٌّبدح  37/1اٌّبدح  1737زشوخ ث١ٓ ارفبلبد ج١ٕف ٌؼبَ (أظش اٌّبدح اٌّش

ِٓ االرفبل١خ اٌشاثؼخ،  135/1ِٓ االرفبل١خ اٌثبٌثخ، ٚاٌّبدح  117/1ِٓ االرفبل١خ اٌثب١ٔخ، اٌّبدح  41/1

 .1799ِٓ اٌجشٚرٛوٛي االػبفٟ االٚي ٌؼبَ  22/1ٚاٌّبدح

(
2

 .141ص، أدمحمٞ ثٛص٠ٕخ إِخ: ِظذس سبثك( 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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تعػػػػػػد الدولػػػػػػة احػػػػػػد اال ػػػػػػخاص الرنيسػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي العػػػػػػاـ واحػػػػػػد االطػػػػػػراؼ  -9
الفاعمػػػػػة فػػػػػي تنفيػػػػػذ القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني، يقػػػػػع عمػػػػػى عاتقيػػػػػا التػػػػػزاـ بتنفيػػػػػذ ىػػػػػذا 

 ة ىذا االحتراـ.القانوف واحتراـ قواعده وكفال
تعمػػػػػػل الدولػػػػػػة فػػػػػػي اطػػػػػػار التزاماتيػػػػػػا بتنفيػػػػػػذ قواعػػػػػػد القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػػاني عمػػػػػػى  -2

الصػػػػػعيد الػػػػػوطني عمػػػػػى اتخػػػػػاذ عػػػػػدد مػػػػػف التػػػػػدابير تتنػػػػػوع بػػػػػيف تػػػػػدابير وقانيػػػػػة وتػػػػػدابير 
 مؤسسية وتدابير قضانية.

اف ن ػػػػػر قواعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني عمػػػػػى الصػػػػػعيد الػػػػػوطني يعػػػػػد واجبػػػػػا ممزمػػػػػا  -3
قػػػػػا لنصػػػػػوص اتفاقيػػػػػات جنيػػػػػف والبروتكػػػػػوالت الممحقػػػػػة بيػػػػػا لػػػػػيس لمدولػػػػػة خيػػػػػار فػػػػػي وف

 الن ر مف عدمو.
تعػػػػػد موانمػػػػػة النظػػػػػػاـ القػػػػػانوني لمدولػػػػػػة مػػػػػع قواعػػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػػدولي االنسػػػػػاني ضػػػػػػماف  -4

لمتنفيػػػػػذ الكامػػػػػل لقواعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني، وتتبػػػػػايف االسػػػػػاليب التػػػػػي تتخػػػػػذىا 
 ال حسب ما يتناسب مع نظاميا القانوني.الدولة في عممية الموانمة ك

ت ػػػػير نصػػػػوص اتفاقيػػػػة جنيػػػػف الػػػػى اف عػػػػددا مػػػػف التػػػػدابير التػػػػي تتخػػػػذىا الدولػػػػة غيػػػػر  -5
ممزمػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف اىميتيػػػػػا فػػػػػي انفػػػػػاذ قواعػػػػػد القػػػػػانوف الػػػػػدولي االنسػػػػػاني داخػػػػػل 
الدولػػػػػػػة كالمجػػػػػػػاف الوطنيػػػػػػػة واعػػػػػػػداد عػػػػػػػامميف مػػػػػػػؤىميف وتعيػػػػػػػيف مست ػػػػػػػاريف عسػػػػػػػكرييف 

 سمحة.لمقوات الم
تػػػػرد عمػػػػى مبػػػػد  تسػػػػميـ المجػػػػرميف كأليػػػػة لمتعػػػػاوف فػػػػي تنفيػػػػذ القػػػػانوف الػػػػدولي االنسػػػػاني  -6

 استثناحات تحد مف فاعميتو وتمثل عقبة اماـ تنفيذه.
يعػػػػد االختصػػػػاص القضػػػػاني العػػػػالمي التػػػػزاـ قررتػػػػو اتفاقيػػػػة جنيػػػػف فػػػػي مواجيػػػػة جميػػػػع  -7

سػػػػػػطة محاكميػػػػػػا الػػػػػػدوؿ ب ػػػػػػأف محاكمػػػػػػة او تسػػػػػػميـ مرتكبػػػػػػي االنتياكػػػػػػات الجسػػػػػػيمة بوا
 الوطنية حتى ولو لـ يكف لمدولة صمة بالمتيميف او با فعاؿ التي ارتكبوىا.

 ثانيا: المقترحات
اتضػػػػػػا لنػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ البحػػػػػػث اىميػػػػػػة الػػػػػػدور الػػػػػػذ  يقػػػػػػوـ بػػػػػػو المست ػػػػػػاروف  -9

( 82القػػػػػانونيوف ليػػػػػػذا يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى واضػػػػػعي البروتوكػػػػػػوؿ االوؿ ت ػػػػػػديد نػػػػػػص المػػػػػػادة)
مػػػػػى تعيػػػػػيف المست ػػػػػاريف القػػػػػانونييف كمػػػػػا عمػػػػػى ليكػػػػػوف ممػػػػػـز لمػػػػػدوؿ ب ػػػػػكل واضػػػػػا ع
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االطػػػػػػراؼ المتعاقػػػػػػدة تػػػػػػدريبيـ وتػػػػػػأىمييـ ليكونػػػػػػوا قػػػػػػادريف عمػػػػػػى تنفيػػػػػػذ مػػػػػػا التزمػػػػػػت بػػػػػػو 
 دوليـ في مجاؿ تنفيذ القانوف الدولي االنساني.

الت ػػػػػػديد عمػػػػػػى تفعيػػػػػػل التػػػػػػزاـ الػػػػػػدوؿ بػػػػػػالنص فػػػػػػي ت ػػػػػػريعاتيا الداخميػػػػػػة عمػػػػػػى  -2
ىميػػػػػػة فػػػػػػي مالحقػػػػػػة مرتكبػػػػػػي الجػػػػػػرانـ االختصػػػػػػاص القضػػػػػػاني العػػػػػػالمي لمػػػػػػا لػػػػػػو مػػػػػػف ا 

التػػػػػػػي تمػػػػػػػس القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػاني ومحاكمػػػػػػػة مرتكبػػػػػػػي االنتياكػػػػػػػات الجسػػػػػػػيمة 
بواسػػػػػػػطة محاكميػػػػػػػا الوطنيػػػػػػػة بلػػػػػػػض النظػػػػػػػر عػػػػػػػف جنسػػػػػػػياتيـ وعػػػػػػػف مكػػػػػػػاف ارتكػػػػػػػاب 

 الجريمة.
تمويػػػػػػػل  ن ػػػػػػػػطة ال ػػػػػػػركاح فػػػػػػػػي الػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػف القػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدولي االنسػػػػػػػػاني  و  -3

 ولي ا نساني في بعض مناطق النزاعات.القياـ بالدفاع عف القانوف الد
تمويل تعميـ ون ر القانوف الدولي ا نساني الذ  يستيدؼ مجموعة واسعة   -4

مف  صحاب المصمحة، بما في ذلؾ القوات العسكرية  و ا منية والفاعميف المسمحيف 
 غير النظامييف في البمداف الرنيسية المتأثرة بالصراعات )مثل العراؽ وسوريا وليبيا

 واليمف و فلانستاف(.
رفػػػػػػع الػػػػػػوعي بػػػػػػيف ال ػػػػػػركاح فػػػػػػي جميػػػػػػع  نحػػػػػػاح العػػػػػػالـ ب ػػػػػػأف بعػػػػػػض النتػػػػػػانج  -5

غيػػػػػر المقصػػػػػودة لمت ػػػػػريعات والسياسػػػػػات الجديػػػػػدة لمكافحػػػػػة ا رىػػػػػاب، والتػػػػػي قػػػػػد تحػػػػػد 
 مف العمل ا نساني والتدريب عمى القانوف الدولي ا نساني.

 المصادر

 اوال: الكتب باللغة العربية
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 .1113االسىٕذس٠خ، 
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