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ABSTRACT 

There are many mechanisms for the application of international humanitarian law, 

some of which are at the international level, which are the States or bodies or 

organizations created by the international system for the application of humanitarian 

principles and rules. There are also mechanisms at the national level, and they work 

in each country and their role is complementary to the mechanisms at the 

international level, all of them are working to implement international humanitarian 

law with ease. In view of the mechanisms of application of international 

humanitarian law at the international level, which is the subject of our research and 

interest. This study aims to introduce the mechanisms of applying international 

humanitarian law at the international level, and I will discuss through the definition 

of the problem of research to clarify these mechanisms: The Protecting State, the 

International Committee of the Red Cross International If it has the opportunity and 

has the conditions to exercise its functions and carry out the duties entrusted to it 

under international conventions and conventions. The focus will be on the study of 

each of these mechanisms, clarifying their meaning, measuring their effectiveness 

and evaluation, and suggesting what measures can be taken with a view to developing 

them to achieve their purpose and clarifying the results achieved through studying 

these mechanisms. Through the analytical descriptive approach, legal rules were 

analyzed and the following conclusions were reached: IHL mitigates the scourge of 

war through a number of its implementation mechanisms. The reasons for the non-

activation of the protective state system as a supervisory mechanism are due to the 

fact that the parties to the conflict have not agreed to choose a neutral state. There 

are a number of constraints or challenges facing the work of the ICRC. 

Keywords: International Humanitarian Law, Implementation Mechanisms, Red 

Cross. 
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 ملخص ال

هي الدول أو اهليئات أو املنظمات  ؛الدويلتتعدد آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، منها ما يكون على املستوى 
اليت أوجدها النظام الدويل لتطبيق املبادئ والقواعد اإلنسانية، ومنها آليات على املستوى الوطين تعمل يف كل دولة على 

هتدف .  غايتها مجيعاً العمل على تطبيق القانون الدويل اإلنساين  حدة، ويعد دورها مكماًل لآلليات على املستوى الدويل.
توضيح تلك اآلليات املتمثلة يف: الدولة الدراسة إىل التعريف بآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل، و 

احلامية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، والقضاء اجلنائي الدويل. وهي متثل اآلليات اليت تضمن تطبيق القانون الدويل 
اتيحت هلا الفرصة وُهيئت هلا الظروف ملمارسة مهامها والقيام بالواجبات املنوطة هبا مبوجب املواثيق اإلنساين إذا ما 

واالتفاقيات الدولية. حيث سيتم الرتكيز على دراسة كل آلية من هذه اآلليات، وتوضيح املقصود هبا وقياس مدى فاعليتها 
ويرها مبا حيقق الغاية من وجودها، وتوضيح ما مت التوصل إليه وتقييمها، واقرتاح ما ميكن اختاذه من إجراءات هبدف تط

 من نتائج من خالل دراسة هذه اآلليات.
يعمل القانون الدويل اإلنساين   مت حتليل القواعد القانونية والوصول إىل النتائج اآلتية: من خالل املنهج الوصفي التحليلي

 تعود أسباب عدم تفعيل نظام الدولة احلامية كآلية رقابية؛  على التخفيف من ويالت احلرب عرب عدد من آليات تطبيقه.
إىل عدم اتفاق أطراف النزاع على اختيار دولة حمايدة. هناك عدد من املعوقات أو التحديات اليت تواجه عمل اللجنة 

 ب األمحر.الدولية للصلي

 لصليب األمحر.القانون الدويل اإلنساين، آليات التطبيق، اكلمات مفتاحية:  
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، رسالة ماجستري لنيل درجة املاجستري ، قسم العلوم السياسية ، كلية احلقوق والعلوم   وسائل تنفيذ القانون الدولي اإلنساني(. 2015محادة،قصي.) 1

 م .2015السياسية ، جامعة بريوت العربية 
 . 4م.ص 2011، منشأة دار املعارف، االسكندرية القانون الدولي اإلنساني(. 2011فهاد، حممد.الشاللدة ) 2
 اجلامعية، االسكندرية.  املطبوعات دار ،االنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي (. القانون2009 اسحق.) نغم زياد، 3
، رسالة ماجستري يف القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة الشرق األوسط ،  آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني(.2010املطريي،غنيم قناص.) 4

 فلسطني.
 

 

 
 المقدمة

تكثر املنازعات املسلحة يف خمتلف أحناء العامل، وكان أشدها وطأة تلك املنازعات اليت شهدهتا املنطقة العربية، منها 
العربية اليت جتري يف ليبيا واليمن وسوريا والعراق. ومع تعدد املنازعات املسلحة احلروب العربية اإلسرائيلية، واحلروب األهلية  

كثرت االنتهاكات اجلسيمة لقواعد وأحكام القانون الدويل اإلنساين. وقد نصت املادة األوىل املشرتكة التفاقيات جنيف 
املسلحة الدولية؛ على أن مسؤولية احرتام اخلاص باملنازعات    1977والربوتوكول اإلضايف األول لعام    1949األربع لعام  

  .1وكفالة احرتام أحكام القانون الدويل اإلنساين منوطة باألطراف السامية املتعاقدة
 املخصصة املوضوعة مبوجب املعاهدات الدولية القواعد  املسلحة؛ النزاعات يف املطبق اإلنساين الدويل بالقانون  يقصد   

 جتد  واليت الدولية، وغري الدولية املسلحة املنازعات عن النامجة مباشرة اإلنسانية الصفة ذات املشاكل حلل بالتحديد 
األشخاص  وحتمي للقتال، وسائل أو أساليب من ا خيتارونهم إىل اللجوء يف حق أطراف النزاعات من االعتبارات اإلنسانية

  2.بسبب النزاعات تصاب اليت واملمتلكات
 اخلاصة والطرق املنظمة للوسائل واألحكام املبادئ جمموعة بأهنا فقد عرفت اإلنساين الدويل للقانون  تعريفات وردت

 .3احلرب   أسرى من املقاتلني واملصابني واملرضى املدنيني السكان  محاية إىل باإلضافة باحلرب،
 املسلحة، النزاعات يف العام املطبق الدويل القانون  من اهلام اجلزء  ذلك أنه الدقيق مبعناه اإلنساين الدويل القانون  ويعرف

 عند  مسلح نزاع يف املشتبكني احملاربني سلوك هلا اليت خيضع  والتعامدية العرفية والقواعد  املبادئ من جملموعة واملتضمن
 يف حقهم  من حتد  اليت العدائية العمليات بسري واملتعلقة القواعد، هذه يف املعرتف هبا وواجباهتم  حلقوقهم  مباشرهتم 

دولية  املسلحة النزاعات ضحايا محاية إنسانية والعتبارات خاص، بنوع وتستهدف احلرب، وسائل وأساليب اختيار
   .4 دولية غري أم كانت
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 ، دار الكتب القانونية، مصر. األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليتدخل (. 2008عبدالرمحن، مسعد .) 5
 
6 Ramesh Thakur, (2000). ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of   red cross, 

icrc, Vol. 83, No. 841, , P. 19. Geneva. 

 
 

اإلنساين بأنه: جمموعة من القواعد الدولية اليت صاغتها االتفاقيات الدولية، والقواعد العرفية الدويل كما يعرف القانون 
اليت تطبق يف زمن النزاعات املسلحة، من أجل أن ختفي ويالت هذه النزاعات، واحلد من آثارها حي هتدف هذه القواعد 

 .5إىل محاية األشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية  
أنه جمموعة املبادئ واألحكام املنظمة للوسائل والطرق اخلاصة باحلرب باإلضافة إىل احلماية للسكان املدنيني ، ب  عرفيُ و 

 .6 واملرضى واملصابني من املقاتلني أسرى احلرب
ليت تستهدف ومن التعاريف أعاله نستطيع أن نستنتج أن القانون الدويل اإلنساين، عبارة عن جمموعة من القواعد الدولية ا

محاية شيئني أساسيني االول هو محاية شخص االنسان، الغاية االساسية هلذا القانون وغريه من القوانني وثانيا محاية 
 األعيان واملمتلكات هلذا االنسان.

 مشكلة الدراسة:

أوىل اتفاقيات هذا القانون إن قواعد القانون الدويل اإلنساين هي نتاج تقنني القواعد العرفية املنظمة للحرب ، ومنذ   
م حيث فكر املشرعون يف مجلة من اإلجراءات اليت يتوجب اختاذها 1949واليت متثلت يف اتفاقيات جنيف األربع لعام  

لتطبيق قواعد هذا القانون ، وتراوحت اآلليات اإلجرائية بني آليات رقابية يتطلب اختاذها وقت احلرب لضمان تطبيق  
دعية تتخذ يف حال وقوع انتهاكات لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومنع اإلفالت من معاقبة القانون ، وإجراءات ر 

 مرتكبيها .

وعليه تتمثل مشكلة الدراسة يف توضيح آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل ، والتعرف على مدى 
احلامية وكيفية تطبيقه على أرض الواقع وقياس مدى فاعليته  فاعلية هذه اآلليات ؛ ومنها توضيح املقصود بنظام الدولة

، وقبول الدول ذات العالقة ، وتقييم هذه اآللية هبدف الوصول إىل نتائج ميكن األخذ هبا ، واقرتاح احللول املناسبة 
 جلعلها آلية فاعلة ومفيدة يف اجملتمع الدويل .
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،دراسة ماجستري يف القانون العام بكلية الشريعة والقانون يف مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني(. 2016الشنطي، وسيم جابر.) 7

 م.2016اجلامعة اإلسالمية بغزة.ديسمرب 

 
دولية للصليب األمحر يف تطبيق وإرساء مبادئ القانون الدويل اإلنساين كما تتمثل مشكلة الدراسة يف بيان دور اللجنة ال

 وتوضيح اختصاصاهتا مبوجب ما هو وارد يف اتفاقيات جنيف األربع وغريها من االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات العالقة 
األمحر وتقييم أدائها وفقاً ملا متتلكه من ، وتأيت مشكلة الدراسة هبدف التحقق من مدى فاعلية اللجنة الدولية للصليب  

أدوات وصالحيات منحها القانون الدويل اإلنساين واقرتاح الوسائل الناجعة اليت متكن اللجنة من القيام مبهامها املوكلة 
 إليها .

كلة الدراسة وأخريًا تركز مشكلة الدراسة على اآلليات الردعية واليت يتم تطبيقها بعد انتهاء احلرب؛ حيث تُعىن مش
بتوضيح دورالقضاء اجلنائي الدويل كآلية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين الذي متارسه احملكمة اجلنائية الدولية ، وتوضيح 
نظامها واختصاصاهتا وتقييم دورها يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين ، والتوصل إىل النتائج اليت هتدف إىل ضمان تفعيل 

 حياديتها مبا يساهم يف تطبيق القانون دون تدخل من أي طرف.دور هذه احملكمة و 
 أهداف الدراسة:

 التعريف بآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل . -
 املقصود بالدولة احلامية واختصاصاهتا وأدوارها ومدى فاعليتها. -
 طبيق القانون الدويل اإلنساين .التعريف باللجنة الدولية للصليب األمحر ودورها وتقييم عملها لت -
 توضيح دور القضاء اجلنائي الدويل وتقييمه يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين. -

 الدراسات السابقة: 

 اإلنساين، يف توضيح قواعد  الدويل القانون قواعد  تطبيق آليات فعالية حول مدى 7( دراسته2016)الشنطي، كّرَس 
 املسلحة،  النزاعات  أثناء  حتدث  اليت  واجلرائم   االنتهاكات،  من  احلد  يف  القواعد  فعالية تلك  ومدى  اإلنساين،  الدويل  القانون 

 هذا ألحكام الفاعلية حتقيق يف دورا تؤدي أن  اإلنساين الدويل القانون اتفاقيات عليها اليت نصت لآلليات ميكن وهل
 يلتزم  أن  اإلنساين،  الدويل  القانون   اتفاقيات  أطراف  من  طرف لك  على  الدراسة يف أنه جيب  نتائج  القانون، وكانت أهم 
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، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر القانون الدولي اإلنساني وجهود المجتمع الدولي في تطويره(. 2015السعدي، وسام نعمت. ) 8

 العربية . 
 

 

اإلنساين   الدويل  القانون  لقواعد  سيطرته  حتت  الواقعني  واألشخاص  السلطات  مجيع  امتثال  ضروري؛ لضمان  هو  ما  بكل  
  القانون الدويل  وأن   اإلنساين،  الدويل  القانون  ألحكام  الدول  احرتام  عدم عن  احلديث  العصر  نزاعات  كشفت  . وقد 

 مسلح بنزاع الدول املنخرطة افتقار أن  إال والدويل، الداخلي الصعيد  على تنفيذه تضمن عديدة آليات ميلك اإلنساين
 كما .أهدافه  حتقيق  عن  اإلنساين  القانون الدويل  عجز  إىل  أدى  التزاماهتا؛  حتمل  على  العملية  والقدرة  اإلرادة السياسية،  إىل

 وبروتوكوليها األربع جنيف اتفاقيات يف عليها املنصوص العقابية اآلليات فعالية هذه الدراسة عدماتضح من خالل 
الرتكاهبم   الوطين،  القضاء  أمام  جيوشها  أفراد  أو  قادهتا  ومعاقبة  حماكمة  الدول  من  الطلب  املنطقي  فليس من  اإلضافيني،
الدراسة فتمثلت يف  توصيات قيادهتم.أما أهم من بأوامر تتم بالعادة اليت الدول بني احلروب يف اجلسيمة االنتهاكات

 لفرض  الدول  أن تستخدمها املمكن  من اليت  الوسائل  على االتفاقيات  تنص  وأن  األربع،  جنيف  اتفاقيات  تعديل  ضرورة
اإلنساين   الدويل  القانون  آليات  من  عقابية  الدولية كآلة  اجلنائية  احملكمة  على  النص  وضرورة  اإلنساين،  الدويل  القانون  احرتام

 ، تفيد هذه الدراسة يف االطالع على اآلليات املتبعة لتطبيق القانون الدويل اإلنساين.

القانون الدويل اإلنساين وجهود اجملتمع الدويل يف تطويره؛ بأن  8( يف كتابه 2015من جانب آخر ذكر السعدي )  
تطور الكبرية يف جمال القانون الدويل العام ، وأن هذا القانون بات يتمتع بذاتية  القانون الدويل اإلنساين أحد أبرز معامل ال

متيزه عن غريه من فروع القانون الدويل ، وبإستقاللية يف القواعد واألحكام ، ويتميز يف طرق إنتاج قواعده وآليات تنفيذها 
ت الدولية األخرى العاملية منها واإلقليمية باتت تدرك ومراقبة إلتزام الدول هبا ، وأن منظمة األمم املتحدة وسائر املنظما

أمهية تنامي قواعد هذا القانون وحاجة الدول إىل االهتمام به من عدة نواحي حيث أن قواعده ال غىن عنها لتنظيم 
وأحكامه ،   األوضاع اليت ترتكها النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية واليت تفرض على أطراف النزاع سلوك معني يتفق

من جهة أخرى هذا القانون حيدد آليات دولية مقبولة ومؤثرة يف جمال معاجلة شىت مظاهر النزاع املسلح من جهة اتصاهلا 
 بإحرتام قواعد احلرب الربية والبحرية واجلوية ومن جهة احرتامها لقواعد االنطباق املكاين هلذا القانون يف احلدود اإلقليمية 
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، دراسة ماجستري يف القانون، فرع (. آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر2011كمال، فايز .)  9

 . ، مدرسة الدكتوراه القانون األساسي والعلوم السياسية قانون التعاون الدويل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو كلية احلقوق
، رسالة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،  دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني(.2011.)اخلوين،منري 10

 . م2011جامعة اجلزائر

 

تفاقياته ، إضافة إىل امتداد الوالية القانونية ألحكام هذا القانون للدول غري األعضاء انطالقًا من للدول األطراف يف ا
 الطبيعة العرفية لقواعده.ومل تعد اللجنة الدولية للصليب األمحر وحدها مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة 

حموري للجنة الدولية إال أن سائر أشخاص القانون الدويل  تنفيذه ، ورغم أن اتفاقيات جنيف األربع قد اعرتفت بدور
 أصبحوا مكلفني بالعمل من أجل ضمان التطبيق السليم هلذا القانون ، وأصبح اخلطاب يعين الدول بالدرجة األساس 

دة فيه ، ومل يعد ألهنا ملزمة بإحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين وهي القادرة على النهوض بااللتزامات الدولية الوار 
هذا القانون حكرًا على الدول بل أصبحت املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية تلعب دورًا يف تطوير أحكامه 
وتعزيز نظم احلماية الدولية اليت يقررها. وقد استفاد الباحث يف التعرف على دور اجملتمع الدويل واسهامه يف تطور القانون 

 الدويل اإلنساين.

آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ضوء التغريات  :9اليت جاءت بعنوان (2011فايز )ت إليه دراسة أشار ما  أما
الدولية للقانون الدويل املعاصر، اليت هدفت إىل معرفة اآلليات املتاحة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين ، ومعرفة دور كل 

مرار االنتهاكات، منها وحماولة إظهار الثغرات ومواطن الضعف فيها، للتوصل إىل معرفة األسباب احلقيقية وراء است
واتبعت الدراسة املنهج التارخيي ملعرفة التطور التارخيي آلليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، وأظهرت الدراسة وجود 
مشكلة غياب اإلدارة السياسية لدى الدول إلدراك تلك اآلليات وخاصة أن أغلبها تعتمد على مبادرة أطراف النزاع أو 

 دراسة يف االطالع على آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.هذه المن    د الباحثقبوهلا، استفا

،  10اإلنساين الدويل القانون  تطبيقيف  احلكومية غري املنظمات دور( 2011) اخلوينويف مقاربة أخرى ناقشت دراسة 
باإلضافة لدويل اإلنساين،  احلكومية اليت تعمل كآلية دولية لتطبيق القانون ا  املنظمات غري وجاءت الدراسة للتعرف على

نتائج الدراسة على بعض   وتطبيق،  مناقشة وسائل تدخل املنظمات غري احلكومية يف تدوين القانون الدويل اإلنساين  إىل
 تدخل املنظمات غري احلكومية يف احلماية الدولية للمدنيني يف   وحماولة وضع إطار قانوين عام لنظام  ، النزاعات املسلحة
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 غنيم. مرجع سابق، ص)ك،ل( من امللخص. املطريي، 11

 

والقانون  تفاعل دور هذه املنظمات مع قواعد كِل من نظامي القانون الدويل حلقوق اإلنسان وحبث، لحةالنزاعات املس
 يف الباحث ، وقد استخدمالنزاعات الدويل اإلنساين إلجياد حلول لبعض املسائل اليت تتعلق حبماية املدنيني يف هذه

واشتملت الدراسة على خامتة أمجل فيها أهم النتائج والتوصيات اليت ميكن والتحليلي واالستقرائي    الوصفي  املنهج  دراسته
ضحايا النزاعات  تعزيز دور املنظمات غري احلكومية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين وذلك حبماية أن تساهم يف

 ماية من خالل تطوير أحكام القانون الدويلكما عملت هذه املنظمات على حتسني احل،املسلحة و جعلها أكثر فاعلية

أجل تعزيز احلماية وتنفيذ  اإلنساين، واملتمثلة أساسا يف اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكولني اإلضافيني، وذلك من
 ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة  لألشخاص حمل احلماية  القانون الدويل اإلنساين بالصورة اليت تضمن محاية فعلية

الدويل اإلنساين، يفرض على  تطبيق أحكام القانون  أثناءالدور الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية يف التعرف على 
حقيقة بوجود هذه املنظمات وجعلها يف مصاف الدول واملنظمات   اجملتمع الدويل ضرورة وضع نظام قانوين دويل يعرتف

 حلكومية.الدولية ا

وأن قواعد القانون الدويل اإلنساين    : آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين إلزامية11يف دراسته  (2010) أوضح املطريي
( من 5)عليها يف املادة  له طابعًا جنائيًا يعاقب من خيالفه ، خاصًة عندما تشكل هذه املخالفة جرمية دولية منصوص

عديدة على الصعيد آليات    م ، فإن القانون الدويل اإلنساين ميلك1998اجلنائية الدولية عام  النظام األساسي للمحكمة  
إلتزام الدول بإصدار التشريعات الالزمة لتطبيق القانون الدويل  الداخلي وعلى الصعيد الدويل ، وتتمثل هذه اآلليات يف

ربع اليت حرصت على إفراد نص خاص يؤكد هذا اإلنساين ، وأن هذا االلتزام يستمد مصدره من اتفاقيات جنيف األ
االلتزام ، وأن الدولة اليت تتقاعس عن تنفيذه تتحمل املسؤولية الدولية ، كما يوجد إلتزام آخر بضرورة نشر قواعد القانون 

تزام مصدره الدويل اإلنساين لتحقيق علم كافة الناس به يف أحناء املعمورة ، حيث ال يعذر أحد باجلهل به ، وإن هذا اإلل
( املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع ، واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف التعرف على آليات تطبيق 47من املادة )

 اإلنساين وإلزامية قواعد القانون وضرورة نشرها للكافة.القانون الدويل  
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،اجمللة الدولية للصليب 874،العدد 91،اجمللد آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحربد.توين بفنر،  12
 .41.ص 2009محر ، يونيو األ

 

ومساعدة ضحايا احلرب إىل  ومحاية ،12آليات وهنج خمتلفة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين (2009) بفنرعرض مقال 
حملة عامة عن اآلليات املختلفة لتحسني حالة األشخاص املتضررين من النزاعات املسلحة ، كما تناول املقال طريقة تنفيذ 

احلرب ومساعدهتم حيث تطرق إىل آليات تطبيق القانون وأمهيتها يف  القانون الدويل اإلنساين وأسلوب محاية ضحايا
الدولية للصليب األمحر الدويل وعلى تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات اللجنة    العملية ، وركز على عملاملمارسة  

الباحث من هذه املقالة يف التعرف على آليات تطبيق القانون حمل البحث وباألخص دور   املسلحة غري الدولية . استفاد
 اللجنة الدولية للصليب األمحر.

   منهجية الدراسة:  

البحث   اعتمدت هذه الدراسة على املنهجني التحليلي والوصفي حيث انه مت حتليل القواعد القانونية املتعلقة مبوضوع
وكذلك النظام   م ،1977م والربوتوكولني االضافيني األول والثاين لعام 1949الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع لعام  

الدولية ، وحماولة الوقوف على أوجه القصور ، وتقييم فعالية آليات تطبيق القانون الدويل   األساسي للمحكمة اجلنائية
اإلنساين. كما مت اعتماد املنهج الوصفي من خالل التعريف بآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل 

 وتوضيح األعمال واملهام اليت تقوم هبا كل آلية من تلك اآلليات .

 على المستوى الدولي  تطبيق القانون الدولي اإلنساني  آليات

إن وجود قواعد القانون الدويل اإلنساين يف االتفاقيات الدولية ال يعد كافيًا الحرتام تلك القواعد ، والبد من تعزيز 
القانون الدويل اإلنساين من احرتامها من خالل وضع اآلليات اليت تضمن تطبيقها ، وميكن التعرف على آليات تطبيق 

واليت تتمثل يف الدولة احلامية واللجنة الدولية للصليب األمحر واليت كان هلا  1949خالل اتفاقيات جنيف األربع لعام 
على آليات جديدة   1977دور مهم يف احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين ، كما نص الربوتوكول اإلضايف األول لعام  

الدولية لتقصي احلقائق، ودور األمم املتحدة، وأخريًا إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية .سأتطرق يف املطلب مثل اللجنة 
األول إىل اآلليات اليت نصت عليها اتفاقيات جنيف األربع ، وسأتناول يف املطلب الثاين دور القضاء اجلنائي الدويل يف 

 تطبيق القانون الدويل اإلنساين.
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 115، ص 2011خالد مصطفى فهمي ، القانون الدويل اإلنساين )األسس واملفاهيم ومحاية الضحايا( ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،  13

 
 اآلليات التي نصت عليها اتفاقيات جنيف األربع    المطلب األول :

، وتشمل 1949مت انشاء آليات للتخفيف من آثار النزاع املسلح ومنها ما ورد ذكرها يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 
هذه اآلليات على نظام الدولة احلامية وهي تلك الدولة اليت يوافق أطراف النزاع على اختيارها هبدف تأمني وضمان 
احرتام القانون الدويل اإلنساين ورعاية مصاحل طرف لدى طرف آخر.كما تعد ضم تلك اآلليات اللجنة الدولية للصليب 
األمحر حيث أوكلت هلا اتفاقيات جنيف عدد من األعمال ومن أمهها العمل على تطبيق القانون الدويل اإلنساين ، 

، إضافة إىل السعي لتأمني احلماية وتقدمي العون لضحايا  وتلقي الشكاوى حول االنتهاكات اليت تقع على القانون
احلروب أو النزاعات املسلحة .ومن هذا املنطلق سأحتدث يف الفرع األول عن الدولة احلامية ، والفرع الثاين سيكون حول 

 اللجنة الدولية للصليب األمحر.
 الفرع األول : الدولة الحامية 

يف القرن السادس عشر عندما كانت الدول الكربى لديها سفارات دون غريها مما جاءت فكرة انشاء الدولة احلامية 
تطلب قيام الدول الصغرى بتقدمي طلب محاية لرعاية مصاحلها لدى الدول اليت ليس لديها ممثل فيها ، ومع هناية احلرب 

 . 13ثني دولةالعاملية الثانية يف ضوء اتفاقيات جنيف األربع كانت سويسرا دولة حامية خلمس وثال
فالدولة احلامية هي دولة حمايدة يتفق طرفا النزاع على تعيينها من أجل محاية ورعاية مصاحل أحدمها لدى الطرف اآلخر 

هو محاية أسرى احلرب بصورة مماثلة للحماية الدبلوماسية  1949، واهلدف منها مبوجب اتفاقيات جنيف األربع لعام 
لسلم ، حيث أنه مبوجب هذه االتفاقية ميكن زيارة معسكرات أسرى احلرب من طرف اليت يتمتع هبا األجانب يف زمن ا

مندويب الدولة احلامية ، وقد جاء تعريف الدولة احلامية يف املادة الثامنة املشرتكة بني االتفاقيات الثالث األوىل واملادة 
عاية مصاحل أطراف النزاع ، كما أن الفقرة )ج( من التاسعة من االتفاقية الرابعة واليت عرفتها بأهنا الدولة اليت تكلف بر 

املادة الثانية الواردة يف الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف نصت على أن الدولة احلامية هي " دولة حمايدة أو 
دة إىل الدولة دولة أخرى ليست طرفًا يف النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها اخلصم وتوافق على أداء املهام املسن

 احلامية وفقاً لالتفاقيات وهذه امللحق )الربوتوكول(".
وتعيني الدولة احلامية يكون مبوافقة األطراف الثالثة وهي الدولة احملايدة اليت تقبل القيام بدور الدولة احلامية يف األراضي 

 تقوم الدولة احلامية برعاية ومحاية رعاياها املوجودين اليت مت احتالهلا ، والثانية الدولة اليت احتلت أراضيها واليت ترغب يف أن  
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 80، ص 2014أحممدي بوزينة آمنة ، آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر ،  14
 ( من اتفاقيات جنيف األربع على التوايل. 11،11،12، 11املواد ) 15

 
حتت سيطرة قوات االحتالل ، والطرف الثالث هي الدولة املعتدية أو دولة االحتالل ، ولذلك يعترب شرط املوافقة من 

اجلة هلذا األمر مع  1977العقبات لتعيني الدولة احلامية ، ولقد أوردت املادة اخلامسة من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  
حيث أكدت على الطبيعة اإللزامية لنظام الدولة احلامية لكافة األطراف املتنازعة، ويتعني على أطراف النزاع اإللتزام 

 بتعيني الدولة احلامية وتسهيل قيامها باملهام املوكلة.
ف بواسطة ممثليها سواء كانوا من رعاياها املشرتكة من اتفاقيات جني  9واملادة    8متارس الدولة احلامية مهامها وفقاً للمادة  

أو رعايا دولة أخرى شريطة قبوهلم من الدولة اليت سيقومون بوظائفهم لديها .ويف حالة عدم قبول الدولة احلامية يقوم 
 14أطراف النزاع بتعيني دولة أخرى أو هيئة حمايدة تقوم مقام الدولة احلامية . 

بعدة مهام هتدف لتنفيذ كافة املهام الواردة يف هذه  1949التفاقيات جنيف األربع لعام وتقوم الدولة احلامية طبقًا 
 االتفاقيات ، وميكن تقسيم وظائف الدولة احلامية إىل ثالثة أنواع وهي :

ترى أن ( تسوية اخلالف بني أطراف النزاع: تعمل الدولة احلامية على القيام مبساعي لتسوية اخلالف يف احلاالت اليت  1
قي ذلك مصلحة لألشخاص احملميني خاصة يف حال عدم االتفاق على تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف ، وعليه جيوز 
للدولة احلامية أن تقدم اقرتاح ألطراف النزاع بإجتماع ممثليها بناًء على دعوة أحد األطراف أو من تلقاء نفسها ، وعلى 

شخاص احملميني عند االقتضاء على أرض حمايدة ختتار بطريقة مناسبة ، وجه اخلصوص ممثلي السلطات املسؤولة عن األ
 15وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ املقرتحات اليت تقدم هلا حتقيقاً هلذا الغرض.

( الرقابة على تنفيذ القواعد اخلاصة حبماية أسرى احلرب: حسبما أشار إليه الفقيه هيوارد ليفي إىل أن مهمة الدولة 2
الرقابة على تطبيق وتنفيذ أحكام معاملة أسرى احلرب متعددة وغري حمدودة ، ويعود ذلك إىل رغبة الدول احلامية يف 

املتعاقدة يف إعطاء الدولة احلامية الفرصة الكافية لتتمكن من إجياد احللول لكافة املسائل اليت قد تثار عند تطبيق االتفاقية 
 ة يف هذا اجملال وهي :، وميكن التطرق إىل أهم وظائف الدولة احلامي

أ.مسحت االتفاقية ملمثلي ومندويب الدولة احلامية بزيارة األشخاص املعتقلني ومجيع األماكن اليت ميكن أن يوجد هبا أسرى 
 احلرب ، ويكون هلم احلق يف دخول كافة املرافق اليت يستعملها األسرى ، وهلم أن يتحدثوا إىل األسرى أو بواسطة مرتجم 
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 م.1949( اتفاقية جنيف الثالثة لعام 126املادة ) 16
 93أحممدي بوزينة امنة، املرجع السابق ص  17
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة . 45( من اتفاقية جنيف الثالثة واملادة )12املادة ) 18

 

، كما ان هلم احلرية الكاملة يف اختيار األماكن اليت ينوون زيارهتا ، وال جيوز للدولة احلاجزة حتديد مدة هذه   عند الضرورة
 16الزيارات وال عددها .

ب.للدولة احلامية مراقبة إجراءات حماكمة األسرى سواء بالنسبة للجرائم العادية أو اجلرائم الدولية واليت تتخذها الدولة 
عتقلني مبجرد إخطارها ، كما جيب عليها تعيني حمام لألسري املتهم يف احلالة اليت ال يعني حمام له ، كما احلاجزة ضد امل

 17تسهر على مراقبة تنفيذ األحكام الصادرة ضده عند إبالغها باألحكام القضائية . 

 يف اتفاقية جنيف الثالثة بوجوب جـ. إخطار الدولة احلاجزة يف حالة قيام األخرية بنقل أسرى احلرب إىل دولة ليست طرفاً 
 18اختاذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع أو إعادة األسرى إليها .

( اإلشراف والرقابة على تنفيذ القواعد اخلاصة حبماية املدنيني: وردت عدد من املهام يف اتفاقية جنيف الرابعة يف املواد 3
اقبة تنفيذ القواعد اخلاصة حبماية املدنيني يف أوقات النزاعات ( تدور حول دور الدولة احلامية يف دعم ومر 145 -12)

املسلحة وتتمثل يف تسهيل إنشاء مناطق االستشفاء واألمان ، واإلشراف على توزيع املساعدات واملواد الغذائية واملالبس 
ب ألسباب صحية أو ، وتلقي طلبات وشكاوى املدنيني، وتقدمي املساعدات املالية لألشخاص غري القادرين على الكس

لوجودهم حتت سيطرة سلطة االحتالل ، ومعرفة أمساء األشخاص املعتقلني يف األراضي احملتلة وإبالغ حكوماهتم األصلية 
 مبوقفهم القانوين .

 تقييم دور الدولة الحامية 

ولة احلامية اليت يتوقف يرى البعض أن طبيعة عمل الدولة احلامية بأنه حق وليس واجب وهذا ما يعدوه خلًل يف نظام الد 
تدخلها بني طريف النزاع على رؤيتها وتقديرها للموقف ، والذي يرتبط دوماً مبعايري سياسية ال قانونية، ويشكك يف فاعلية 
 عملها يف كونه يرتبط مبراقبة الوضع اإلنساين لألسرى واجلرحى واملدنيني ، دون أن ينصرف إىل سلوك املتحاربني ، فضاًل 
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،  2004اللجنة الدولية للصليب األمحر ،  –مدخل للقانون الدويل اإلنساين  –ضوابط حتكم خوض احلرب فراتيس كالسسهوفن ولليزابيث تسغفلد ،  19

 .84ص 
،رسالة ماجستري ، كلية احلقوق،جامعة دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني(.2010عمران ، إنصاف.) 20

 .50احلاج خلضر، اجلزائر. ص 

 

ومن الناحية  19عمل مندويب الدولة احلامية باألمن القومي لطريف النزاع ، فضاًل عن الضرورة العسكرية . عن ارتباط
العملية يتضح أنه منذ تشريع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا قلة االستخدام الفعلي لنظام الدولة احلامية وحىت وقتنا 

 د النزاعات اليت طبق فيها نظام الدولة احلامية .م أح1956احلاضر. ويعترب العدوان الثالثي على مصر عام 

تعود أسباب عدم تفعيل نظام الدولة احلامية كآلية رقابية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين إىل عدم اتفاق أطراف النزاع 
انية اختيار على اختيار دولة أو طرف حمايد ، إضافة إىل أن الربتوكول اإلضايف األول حدد بدائل الدولة احلامية وإمك

منظمة دولية بديلة عنها بعد موافقة أطراف النزاع عالوة على اإلمكانيات املتوفرة لدى املنظمة البديلة كاللجنة الدولية 
 للصليب األمحر اليت متلك من القدرات اليت تؤهلها للقيام مبهام الدولة احلامية.

 الفرع الثاني: اللجنة الدولية للصليب األحمر 

م ومقرها جنيف وهي 1880اللجنة الدولية للصليب األمحر من أقدم املنظمات الدولية غري احلكومية وانشأت عام  تعترب  
باألساس شخصية قانونية حملية ختضع يف معايري تأسيسها للقوانني السويسرية ذات الصلة ، ومارست اللجنة دورها يف 

مرت اللجنة الدولية يف حث احلكومات على تقوية القانون الدويل م است1945احلرب العاملية األوىل والثانية ، ومنذ عام  
م بادرت اللجنة بعرض مشروع 1949اإلنساين واحرتامه ، وسعت ملعاجلة اآلثار اإلنسانية للنزاعات السابقة ، ويف عام  

يف البحار ، وأسرى ملراجعة اتفاقيات جنيف الثالث القائمة ) اليت تغطي اجلرحى واملرضى يف امليدان ، وضحايا احلرب 
احلرب ( وإضافة إتفاقية رابعة حلماية املدنيني حتت سلطة العدو ، وتوفر االتفاقيات التفويض الرئيسي للجنة الدولية يف 

م اعتمد بروتوكوالن إضافيان إىل االتفاقيات 1977حاالت النزاع املسلح ، ووافقت الدول على هذه املبادرة ، ويف عام  
 .20لنزاعات الدولية املسلحة ، والثاين على النزاعات املسلحة غري الدوليةينطبق أوهلما على ا

وتعد املهمة الرئيسية للجنة الدولية يف توفري احلماية واملساعدة لضحايا املنازعات املسلحة، حيث يتعني عليها االضطالع 
 نون الدويل اإلنساين يف املنازعات املسلحة باملهام املوكلة إليها مبوجب اتفاقيات جنيف ، والعمل على التطبيق الدقيق للقا
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(. الفئات  2006( ، البندين )ج،د( من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر. وانظر أمحد أبو الوفا . )2(، الفقرة )5املادة ) 21

 .161املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، القانون الدويل اإلنساين ، القاهرة : اللجنة الدولية للصليب األمحر ، ص 
(. آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، 2006.وانظر الزمايل، عامر.)4اللجنة الدولية للصليب األمحر ، تعرف على اللجنة الدولية للصليب األمحر .ص  22

 القاهرة، اصدارات اللجنة الدولية للصليب األمحر.
 . 6،ص2010رات اللجنة الدولية للصليب األمحر ، القاهرة ، اللجنة الدولية للصليب األمحر "مهمتها وعملها" ، الطبعة األوىل ، منشو  23
 .2مطبوعة اللجنة الدولية للصليب األمحر ، املبادئ األساسية للصليب األمحر واهلالل األمحر ، ص  24

 

، وتلقي الشكاوى حول االنتهاكات املزعومة للقانون " ، وكذلك " السعي يف مجيع األوقات كمؤسسة حمايدة متارس 
نشاطها اإلنساين بصفة خاصة يف وقت املنازعات املسلحة الدولية أو غريها أو االضطربات الداخلية إىل تأمني احلماية 

واجلدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب   21اعدة للعسكريني واملدنيني من ضحايا األحداث ونتائجها املباشرة ".واملس
 .22األمحر ُتّكون مع االحتاد الدويل جلمعيات الصليب واهلالل األمحر " احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر"

ر يقوم على مسارين متوازيني ، األول هو املسار القانوين ، والذي يشتمل وعليه فإن عمل اللجنة الدولية للصليب األمح
 على تطوير القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية والتعريف به ، واملسار الثاين هو املسار امليداين ويتمثل يف تقدمي 

لطبيعة املزدوجة جزًءا من كيان اللجنة املساعدة لضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف ، وتعترب هذه ا
 .23الدولية

عدداً من املبادئ مبوجب ما تضمنته مدونة قواعد سلوك للحركة  1993تبنت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام 
 الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ، تتمثل يف تغلب الناحية اإلنسانية على أية ناحية أخرى ، وتقدم املساعدة

اإلنسانية بدون أي متييز قائم على العرق أو العقيدة أو اجلنس أو النوع.وجيب أن ال تستخدم املساعدة لتقوية طرف 
سياسي أو ديين معني .وتتعهد املنظمات ببذل اجلهد لئال تكون وسيلة تسريها سياسة احلكومة اخلارجية ،وتتعهد بأن 

.وجيب أن يكون جهد اللجنة منصباً على التخفيف من ضعف اجملتمعات   تكون استجابتها للكوارث وفقاً للقدرات احمللية
وتعرضها للكوارث مستقباًل ، فضاًل عن السعي لتلبية حاجاهتا األساسية .وتعترب اللجنة نفسها مسؤولة جتاه من حتاول 

عائية أن تنظر إىل ضحايا مساعدهتم ومن يؤمن هلا املوارد .وجيب على اللجنة من خالل معلوماهتا وإعالمها وأنشطتها الد 
 .24الكوارث نظرهتا إىل أناس أصحاب كرامة ، وأال تظهرهم كأشخاص ال أمل هلم
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 .51اللجنة الدولية للصليب األمحر ، العنف واللجوء إىل القوة ، ص  25
 .225، ص  2014،  1اإلنساين والسيادة ،رسالة دكتوراة ،جامعة اجلزائربو زيان ، قواعد القانون الدويل  عويشي  26
 . 191، ص 2014عبدالعزيز اخلطايب ، وسائل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مجهوية مصر العربية ،  27
 .31اخلوين ، مرجع سابق ، ص  28
 لصليب األمحر ، مهمة اللجنة الدولية للصليب األمحر وعملها . للجنة الدولية لاملوقع االلكرتوين  29
 البيان الصحفي الصادر من اللجنة الدولية للصليب األمحر يف املوقع االلكرتوين. 30

 
يتسم عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر باحليادية وعدم التحيز وتستند يف عملها إىل اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين 

ملركز القانوين الذي مينح ملندويب الدول احلامية، هذا ما أكده الرأي اليت تعطي لكوادرها مركزًا قانونيًا مميزًا يعادل ا
م الذي يفهم من خالله أن منح صفة املنظمة 1949إبريل  11االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية بتاريخ 

الستشاري: "...إذا غري احلكومية يكون للمنظمات اليت أُوكلت إليها مهام متارس على املستوى الدويل، جاء يف رأيها ا
كان جممع الدول يوكل إىل منظمة دولية مهامًا ووظائف حمددة ، فإنه مينحها يف الوقت نفسه، بطريقة صرحية أو حىت 

 .25ضمنية ، املركز القانوين الالزم هلا لالضطالع باملهام اليت أوكلت إليها" 
للجمعية العامة املعتمد   45/16املراقب يف األمم املتحدة وفقاً للقرار  كما أن اللجنة الدولية للصليب األمحر تتمتع مبركز  

( من القانون األساسي للجنة الدولية للصليب األمحر إىل أن اللجنة ال 6وتشري املادة )26م .1990أكتوبر  16يف 
 الدولة احلامية واليت   تبادر بالتدخل يف أي نزاع مسلح ما مل تعقد اتفاق مسبق مع أطراف النزاع ،وهي بذلك تقوم بدور

كما تتمتع اللجنة الدولية للصليب 27يرى البعض بأن قيامها هبذا الدور هو السبب يف عدم فاعليه نظام الدولة احلامية.  
األمحر بإمتيازات وحصانات ال متنح عادة إال للمنظمات احلكومية الدولية ، وتشمل احلصانة القضائية اليت حتمي اللجنة 

وهناك عدد من األسس القانونية ملا تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر 28حقة اإلدارية والقضائية .من التعرض للمال
من أعمال وتتمثل يف إختاذ املبادرات عند حدوث اضطرابات وتوترات داخلية ، ويف احلاالت اليت تقتضي القيام بعمل 

ية للصليب األمحر واهلالل األمحر حيث يعرتف للجنة هبذا انساين ، وهو ما ورد كذلك يف النظام األساسي للحركة الدول
. ومن أمثلة ذلك قيام اللجنة حبث إسرائيل للتوقف عن هدم منازل الفلسطينيني ، وجاء يف البيان الصادر عن 29احلق

ستة منازل  اللجنة: "حتث اللجنة الدولية للصليب األمحر احلكومة اإلسرائيلية على التوقف فورًا عن تنفيذ قرارها هبدم
يف الضفة الغربية ، كإجراء عقايب حبقهم، بعدما اهتموا بارتكاب خمالفات جنائية ، وتقول اللجنة الدولية  لفلسطينيني

 .30للصليب األمحر بأن هدم املنازل قد يرتقي إىل عقوبة مجاعية"
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 . 96،ص0920، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين، القانون الدولي اإلنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحةرنا أمحد حجازي ،  31

 

 تقييم عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر :

بالرغم من الدور الكبري الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر، إال أن هناك عدد من املعوقات أو التحديات اليت 
تواجه عملها ؛ ومنها مدى قبول أو رفض تدخل اللجنة وفقًا للطبيعة القانونية للنزاع ، ففي النزاع الدويل يتمتع كافة 

الدويل اإلنساين واجبات حمددة للدول إزاء اللجنة الدولية ، بينما ال يفرض  الضحايا باحلماية ، كما يفرض القانون 
القانون املطبق يف النزاعات الداخلية قيودًا مماثلة على األطراف املتحاربة ، وال ميلي عليهم سوى قواعد عامة للسلوك 

 اللجنة الدولية يف كثري من األحيان دون أن يلزمهم بقبول خدمات اللجنة الدولية للصليب األمحر. من جهة أخرى تكون  

جمربة على تقدمي املساعدات اإلنسانية إذا مل يسمح هلا بذلك سواًء بسبب رفض الدول التدخل يف شؤوهنا الداخلية ، 
إضافة إىل أن انتشار الفوضى واجلرمية والعصابات ، عالوة على صعوبة التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني خاصة يف 

ب املعاصرة ومنها احلرب على اإلرهاب اليت أدت إىل تقويض عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تقدمي احلرو 
املساعدات اإلنسانية . كما أن انتشار النزاع واشتداد وطأته يرتتب عليه أن تواجه اللجنة الدولية للصليب األمحر صعوبة 

 .يف القيام بالعمل اإلنساين املطلوب منها

آخر يالحظ املراقب ألنشطة اللجنة الدولية للصليب األمحر تركيزها على املهمات اإلنسانية وحمدوديتها يف  ومن جانب
جمال إعالء سلطة القانون الدويل اإلنساين ، وخاصة يف مسائل حتديد وإدانة انتهاكات القانون الدويل وإعالم الرأي العام 

ىل اهناء االنتهاكات أو حتسني الوضع على األقل ، فعندها تفكر اللجنة يف الدويل هبا ، وإذا مل تفِض مساعيها املتكررة إ
 . 31إنذار الرأي العام الدويل إذا رأت أن ذلك خيدم مصلحة أشخاص معينني

   المطلب الثاني : دور القضاء الجنائي الدولي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني
آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين على املستوى الدويل، يف الشق اجلنائي منها املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية   تتمثل
واليت أصبحت خمتصة باحملاكمة عن اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف نظامها األساسي، ومجيعها تشكل  1998لعام 

ساين . عليه سأتطرق إىل دور احملكمة اجلنائية الدولية يف تطبيق القانون انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدويل اإلن
 الدويل اإلنساين واختصاصاهتا وتقييمها. 
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 .14-10( ،احملكمة اجلنائية الدولية،مصر ، نادي القضاة.ص 2001بسيوين ، حممود شريف) 32
 .74غنيم املطريي ، مرجع سابق ص  33
 .150الشنطي ، مرجع سابق ، ص  34
 62لعريب.ص.القاهرة .دار املستقبل ا1(. تقييم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .ط2000بسيوين ، حممود شريف .) 35

 
 الفرع األول : دور المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

حملاكمة جمرمي  1998مة اجلنائية الدولية يف مت انشاء العديد من احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة وذلك قبل انشاء احملك
احلرب الذين ارتكبوا جرائم دولية وشكلت انتهاكات لقواعد القانون الدويل اإلنساين السيما اتفاقيات جنيف األربع 

وذلك أثناء النزاعات املسلحة ومن أبرزها حماكمة جمرمي احلرب األملان واليابانيني يف حماكمات نورمربج  1949لعام 
، وحماكمة الرئيس الصريب سلوبودان ميلوسوفيتش أمام احملكمة اجلنائية 1945طوكيو عقب احلرب العاملية الثانية عام و 

 .  32 1994، وحماكمة جمرمي احلرب أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عام    1993الدولية ليوغسالفيا السابقة عام  
نائية الدولية الدائمة بالرغم من أهنا حماكم مؤقتة تنتهي بزوال القضية اليت تفصل ومل تنته هذه احملاكم بإنشاء احملكمة اجل

فيها ، حيث ما زالت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة حتاكم القادة الصرب عن جرائم احلرب واإلبادة واجلرائم  
ني هناك من أجل التطهري العرقي ، حيث مت ضد اإلنسانية اليت ارتكبوها يف البوسنة واهلرسك وكوسوفو ضد املسلم 

 .33حماكمة رادوفان كاراديتش زعيم صرب البوسنة 
م بعدما تبني أن التدابري واآلليات املتاحة ملالحقة مرتكيب انتهاكات 1998مت إقرار النظام األساسي للمحكمة عام 

 .34ونالقانون الدويل اإلنساين ليست كافية لضمان عدم انتهاك أحكام هذا القان

وقد عرفت املادة األوىل من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية احملكمة بأهنا : " هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة 
اختصاصاهتا على األشخاص إزاء أشد اجلرائم خطورة، موضوع االهتمام الدويل ، وذلك على النحو املشار إليه يف هذا 

نائية الدولية على مخسة مبادئ أساسية وهي : " أهنا نظام قضائي دويل ، واختصاصها النظام األساسي" وتقوم احملكمة اجل
مستقبلي ، ومكمل لالختصاص القضائي الوطين ، ويقتصر اختصاصها على اجلرائم املذكورة يف نظامها ، واملسؤولية 

 .35املعاقب عليها أمامها هي مسؤولية فردية"

 نائية الدولية الفرع الثاني : اختصاصات المحكمة الج
 ختتص احملكمة اجلنائية الدولية باملعاقبة على أربع طوائف من اجلرائم الدولية وهي:
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 .45-37(، احملكمة اجلنائية الدولية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص 1999عطيه، أبواخلري) 36

 

تعترب جرمية اإلبادة اجلماعية من جرائم القانون الدويل اإلنساين ألهنا  جريمة اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي :-1
د الشروط واخلصائص األساسية للقانون الدويل اإلنساين ترتكب يف أوقات احلرب أي وقت نشوب نزاع مسلح ، وهو أح

، وسواء كان هذا النزاع دولياً أو داخلياً ، كما أهنا ترتكب ضد الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، سواء 
وجب اتفاقيات جنيف من املدنيني أو املقاتلني الذين ختلوا عن السالح كاجلرحى واألسرى واملرضى ، وهم فئات حممية مب

 ، كما أكد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على هذه احلماية وأسبغ   1977وبرتوكوالهتا لعام   1949لعام  

عليها طابعاً جنائياً جعل من هذه االنتهاكات ضد القانون الدويل اإلنساين جرائم دولية تستحق العقاب الذي يصل إىل 
 .36املؤبد سنة أو احلبس    30احلبس  

يقصد هبا حسب املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     اآليت :   الجرائم ضد اإلنسانية:-2
" لغرض من هذا النظام يشكل أي فعل من األفعال التالية جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق 

االسرتقاق   -اإلبادة ج-القتل العمد ب  -سكان املدنيني وعن علم باهلجوم : أأو منهجي موجه ضد أية جمموعة من ال
السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا  -إبعاد السكان أو القتل القسري للسكان هـ  -د

أو اإلكراه على البغاء أو االغتصاب او االستعباد اجلنسي  -التعذيب ز -خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل و
العمل القسري أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة . 
وغريها من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه الفقرة .ويتضح من هذا النص بأن اجلرائم ضد اإلنسانية هي جرائم موجهة 

افهم مباشرة أثناء النزاعات املسلحة ، ويعد املدنيون من الفئات احملمية مبوجب القانون ضد املدنيني حيث يتم استهد
الدويل اإلنساين ، ويكون للمحكمة اجلنائية الدولية دور يف محايتهم وتوقيع العقوبة اجلنائية ضد مرتكيب تلك اجلرائم 

 السابق ذكرها.

تحدة على حترمي استخدام القوة أو التهديد بإستخدامها يف من ميثاق األمم امل 2/4نصت املادة  جرائم الحرب :-3
 العالقات الدولية، ورغم ذلك يستمر نشوب احلروب، مما دفع بالقانون الدويل اإلنساين حلماية الفئات املشمولة حبمايته 
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 .535(.جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية عنها )رسالة دكتوراة(، جامعة عني مشس. ص 2002الدراجي،إبراهيم.) 37
 .عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع.1(.القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية.ط2009املخزومي،عمر.) 38

 

ت املادة الثامنة من أثناء النزاعات، واعترب انتهاكات القانون جرائم تتطلب فرض العقوبات أياً كان مرتكبوها. وقد أبرز 
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية صور السلوك اإلجرامي جلرائم احلرب، وهي االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات 

وبروتوكوليها، ويف النزاعات املسلحة غري الدولية ويف حالة االضطرابات ،واالنتهاكات اخلطرية  1949جنيف لعام 
 يف النزاعات املسلحة غري الدولية.للقوانني واألعراف السارية 

واملتعلقة بتحديد  1998أوضحت املادة اخلامسة يف فقرهتا الثانية من نظام روما األساسي لعام  جريمة العدوان :-4
اختصاص احملكمة أنه سينعقد االختصاص للمحكمة جبرمية العدوان عندما يتم اعتماد تعريف جلرمية العدوان ، على 

 بتاريخ   3314معية العامة لألم املتحدة رقم  الرغم من أن مصطلح العدوان قد سبق تعريفه مبوجب القرار الصادر عن اجل

ويقصد به "استخدام القوة املسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة األراضي، أو  1974ديسمرب  14
.وحيق للمحكمة ممارسة 37االستقالل السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة ال تتفق مع ميثاق األمم    املتحدة" 

من نظامها  5من النظام األساسي للمحكمة للنظر يف اجلرائم الواردة يف املادة  13ادة اختصاصاهتا مبوجب نص امل
 14وذلك يف حالة قيام إحدى الدول األطراف بإحالة جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت وفقاً ملا أوردته املادة  

مم املتحدة حالة إىل املدعي العام فيما من النظام.كذلك إذا أحال جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األ
 .38يبدو أنه جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت 

 تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية :

يعد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لنظر االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين من اآلليات اليت أسهمت يف محاية 
قانون الدويل اإلنساين ، وقد تكون هذه احملكمة من وسائل تطبيق القانون الدويل اإلنساين إذا ما عملت أحكام وقواعد ال

على تطبيق نظامها األساسي ومت تنفيذ العقوبات ضد منتهكي أحكام القانون الدويل اإلنساين ، ومن املهم أن يرتكز 
 سية .كما أن احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكنها حتريك عملها مبوجب معايري موضوعية وحيادية وليس مبوجب رغبات سيا
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 115ص  أحممدي بوزينة امنة، املرجع السابق 39

 

دعوى ضد أي دولة ليست طرفاً يف النظام األساسي وتنتهك احلقوق املقررة للمدنيني من تلقاء نفسها ما مل حيرك جملس 
 .39األمن الدعوى اجلنائية  

حة اجلرائم الدولية بصفة عامة ، وانتهاكات تواجه احملكمة اجلنائية الدولية معوقات يف سبيل ممارسة اختصاصاهتا يف مكاف
القانون الدويل اإلنساين بصفة خاصة تتمثل يف مبدأ السيادة الوطنية حيث من الصعوبة اقناع الدول للخضوع إىل قضاء 

 دويل متثل أمامه ويتم مساءلتها عما ارتكبته من جرائم وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين وصالحية جملس األمن يف 

من نظام روما  16وقف التحقيق أو املقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثىن عشر شهرًا وذلك وفقًا للمادة 
 م.1998األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

 الخاتمة: 

قتال بشكل يسعى القانون الدويل اإلنساين إىل حتقيق غاية هامة وهي توفري احلماية الضرورية للفئات اليت مل تشارك يف ال
مباشر وكذلك اليت أصبحت عاجزة ، ومحاية املمتلكات واألعيان املدنية واملنشآت ، ولعل ذلك جبعل البعض يطلق على 
القانون الدويل اإلنساين تسمية قانون النزاعات املسلحة ، حيث أن نطاق تطبيق هذا القانون يُعىن بتنظيم العالقة أثناء 

 بع دويل أو غري دويل.وقوع احلروب سواًء كانت ذات طا

وقد تناولت هذه الدراسة آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف املستوى الدويل واملتمثلة يف الدولة احلامية حيث 
أوضحت املقصود منها ودورها وكيف يتم التوافق بني الدول على اختيارها واليت تكون دول حمايدة وغري طرف يف النزاع 

اعليتها ، وتطرقت إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر كأحد آليات تطبيق القانون الدويل وأدوار املسلح وتقييم مدى ف
هذه اللجنة مبوجب اتفاقيات جنيف األربع ومهمتها يف إرساء مبادئ وأحكام هذا القانون وتقييم أدائها ، وأخرياً تناولت 

ضاء اجلنائي الدويل الذي يعد من اآلليات الرادعة أو اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية ومهامها كأحد مناذج الق
 العقابية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين .
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 النتائج:

يعمل القانون الدويل اإلنساين على التخفيف من ويالت احلرب، عرب عدد من آليات تطبيقه اليت تضفي عليه الطابع -1
أو العاجزين كاجلرحى واألسرى. كما يهدف إىل محاية املمتلكات اإلنساين، ومحاية الفئات اليت مل تشرتك يف احلرب، 

 واألعيان املدنية.

تعود أسباب عدم تفعيل نظام الدولة احلامية كآلية رقابية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين؛ إىل عدم اتفاق أطراف النزاع -2
اإلضايف األول حدد بدائل الدولة احلامية وإمكانية اختيار على اختيار دولة أو طرف حمايد، إضافة إىل أن الربتوكول 

 .منظمة دولية بديلة عنها بعد موافقة أطراف النزاع. عالوة على اللجنة الدولية للصليب األمحر

رغم الدور الكبري للصليب األمحر، إال إن هناك عدد من املعوقات أو التحديات اليت تواجه عمله؛ منها مدى قبول -3
تدخل اللجنة وفقاً للطبيعة القانونية للنزاع، ففي النزاع الدويل يتمتع كافة الضحايا باحلماية، كما يفرض القانون أو رفض  

الدويل اإلنساين واجبات حمددة للدول إزاء اللجنة الدولية، بينما ال يفرض القانون املطبق يف النزاعات الداخلية قيوداً  
لي عليهم سوى قواعد عامة للسلوك دون أن يلزمهم بقبول خدمات اللجنة الدولية مماثلة على األطراف املتحاربة، وال مي

 للصليب األمحر.

إن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص باملخالفات واالنتهاكات اليت تقع باملخالفة ألحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين -4
 ية أو حصانات.واليت تشكل جرائم دولية وال يعفى من اخلضوع هلا صفات رمس

يتطلب التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين، القيام بعدد من اإلجراءات العملية اليت تضمن حسن تطبيقه   -5
بأفضل طريقة وذلك من خالل توافر اإلرادة احلقيقة ملكونات النظام الدويل، سواء اهليئات أو املنظمات أو الدول مبا 

 قانون دون السعي إىل عدم تنفيذها أو إعاقتها.حيقق تفعيل آليات هذا ال
 قائمة المراجع:

، القانون الدويل اإلنساين ، القاهرة  الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني(. 2006أبو الوفا، أمحد. )
 : اللجنة الدولية للصليب األمحر.

.القاهرة .دار املستقبل 1.ط تقييم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(. 2000بسيوين، حممود شريف. )
 العريب.
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 .)د.ط(.نادي القضاة ، مصر.  المحكمة الجنائية الدولية(.  2001بسيوين، حممود شريف. )

،اجمللد آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب(.  2009. )بفنر، توين
 .  2009،اجمللة الدولية للصليب األمحر ، يونيو  874،العدد 91

 ،دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية.  وسائل إنفاذ القانون الدولي اإلنساني(.2014اخلطايب، عبدالعزيز. )
، رسالة ماجستري يف  دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني(.2011. )اخلوين، منري

 .م2011القانون الدويل والعالقات الدولية ، جامعة اجلزائر
 )رسالة دكتوراة(، جامعة عني مشس.جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية عنها  (.2002الدراجي، إبراهيم. )

، دار الفكر اجلامعي القانون الدولي اإلنساني وجهود المجتمع الدولي في تطويره(.2015السعدي، وسام نعمت. )
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