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آليات وُنهج مختلفة لتنفيذ 
القانون الدولي اإلنساني

وحماية ومساعدة ضحايا احلرب

د. توني بفنر*
د. توني بفنر هو رئيس ترير املجلة الدولية للصليب األحمر، وقد أدار 
العديد من بعثات اللجنة الدولية للصليب األحمر في امليدان كما ترأس 

الشعبة القانونية للجنة الدولية للصليب األحمر.

ملخص
النزاعات  املتضررين من  لتحسني حالة األشخاص  املختلفة  اآلليات  عامة عن  املقال حملة  يقدم هذا 
املسلحة. ويرتكز البعض منها على القانون الدولي اإلنساني، لكن العديد من األطراف الفاعلة تساهم 
على نحو متزايد في تنفيذها خارج اإلطار األصلي الذي ُوضَع لهذا الغرض. وتسعى هيئات رصد 
حقوق اإلنسان وأجهزة ووكاالت األمم املتحدة املتنوعة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية وغير 
احلكومية إلى معاجلة حاالت النزاع املسلح. لكن العمل اإلنساني الذي ال يرتبط بأية أجندة سياسية 

ويجمع بني احلماية واملساعدة غالًبا ما يكون العالج الوحيد حملنة ضحايا النزاعات املسلحة.
******

َرت اللجنة الدولية للصليب األحمر املندوبني املجتمعني في املؤمتر الدولي للصليب األحمر والهالل  ذكَّ
القانون  وانتهاكات  املسلحة  النزاعات  أثناء  املعاناة  وراء  الرئيسي  “السبب  بأن   2007 عام  األحمر 
الدولي اإلنساني ينبع من اإلخفاق في تنفيذ القواعد القائمة – سواء بسبب عدم وجود إرادة سياسية 
أو لسبب آخر- وليس من غياب القواعد أو عدم مالءمتها”1. وال يتأتى االمتثال للقواعد بسهولة في 
العنان  وُيطلَق  العداء بني من يشنون احلرب وضحاياهم،  ويسود  الثقة  تنعدم  عندما  املعركة  خضم 

1     القانون الدولي اإلنساني وتديات النزاعات املسلحة املعاصرة، وثيقة أعدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل املؤمتر الدولي الثالثني للصليب 
األحمر والهالل األحمر، جنيف، سويسرا، 26-30 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 89، العدد 867، سبتمبر/أيلول 

2007، ص 721.

*      تعبِّر اآلراء الواردة في هذا املقال عن وجهة نظر املؤلف وال تعكس بالضرورة موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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للعواطف، ويثير الشعور بالكراهية والرغبة في االنتقام كل أمناط النهب والسلب والتخريب، ساحًقا 
جميع األصوات التي تدعو إلى احلفاظ على قدر من اإلنسانية حتى في احلاالت القصوى. ولكن الغاية 

احلقيقية للقانون الدولي اإلنساني هي توجيه تلك الدعوة. 
يتناول هذا املقال طريقة تنفيذ القانون الدولي اإلنساني وأسلوب حماية ضحايا احلرب 
ومساعدتهم2، حيث يصف اجلزء األول اآلليات املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني نفسه، 
ويحلل بإيجاز أهميتها في املمارسة العملية. ويركز املقال بشكل خاص على عمل اللجنة الدولية للصليب 
بعد ذلك  الدولية. ويفحص  النزاعات املسلحة غير  الدولي اإلنساني في  القانون  تنفيذ  األحمر وعلى 
نزعة هيئات رصد حقوق اإلنسان املتزايدة نحو إمعان النظر في حاالت النزاع املسلح. ثم يقدم بعد 
ذلك بياًنا باملؤسسات والوكاالت التي تعمل على مساعدة ضحايا احلروب في احلصول على االحترام 
الواجب حلقوقهم وشخصهم، بصرف النظر عن اإلطار املنصوص عليه في القانون الدولي اإلنساني، 
أي من خالل منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير 
احلكومية. هذا وتختلف اآلليات والُنُهج اختالًفا كبيًرا، فيجب من ثم أن تركز اجلهود الدولية على املزايا 
النسبية لآلليات واجلهات الفاعلة املختلفة من أجل حماية ومساعدة ضحايا احلروب على نحو فعال. 

اآلليات التي تنبع من القانون الدويل اإلنساين

التزام أطراف النزاع باحترام وكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني

تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 امللحق بها 
على وجوب تعهد األطراف في نزاع مسلح دولي باحترام وكفالة احترام تلك املعاهدات. ويجب على كل 
طرف من ثم أن يلتزم بالقيام مبا هو ضروري لضمان امتثال جميع السلطات واألشخاص الواقعني 
الدولي اإلنساني. ويكن أن يشمل اإلنفاذ مجموعة واسعة ومتنوعة  القانون  لقواعد  تت سيطرته 
من التدابير الوقائية والقمعية على حد سواء، لضمان مراعاة هذا القانون. وبينما يركز هذا املقال 
على التدابير القانونية، فإن اخلطوات غير القانونية األخرى التي من شأنها خلق بيئة مواتية لالمتثال 

للقواعد الدنيا حتى في أسوأ احلاالت، ضرورية بالقطع من أجل منح فرصة الحترام القانون. 
وينبغي ألطراف أي نزاع مسلح إصدار أوامر وتعليمات على مستوى عملي أكثر لضمان 
إطاعة هذه القواعد، ويجب عليها أن تشرف على تنفيذها3. ويقع على عاتق القادة العسكريني على 
وجه اخلصوص مسؤولية كبيرة في هذا الصدد4. بيد أنه ينبغي لكل جندي وفرد مشارك في النزاع 

نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر في عام 2003 سلسلة من الندوات اإلقليمية للخبراء حول موضوع تسني مستوى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني   2
– انظر تسني مستوى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، ندوات اللجنة الدولية للصليب األحمر للخبراء، تقرير من إعداد اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
جنيف، أكتوبر/تشرين األول 2003، ملحق بتقرير عرضته اللجنة الدولية على املؤمتر الدولي الثامن والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر، ديسمبر/

كانون األول 2003، ص 48-74، ويكن االطالع عليه على الرابط التالي )متت زيارته في 28 مايو/أيار 2009(: 
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5tam64?opendocument

3      املادة 80 من البروتوكول اإلضافي األول. 

4      انظر مقال جيمي آالن ويليامسون، “بعض االعتبارات حول مسؤولية القيادة واملسؤولية اجلنائية”، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 90، العدد 
870، يونيو/حزيران 2008، ص 53 إلى 68. 
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مراعاة واحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني في نهاية املطاف5.
إن السمة املميزة6 للقانون الدولي اإلنساني الذي يحكم النزاعات املسلحة غير الدولية هي 
أنه ال يخاطب الدول األطراف في تلك املعاهدات فحسب، بل و “أطراف النزاع” أيًضا على نطاق أكثر 
اتساًعا، كما يرد في منطوق املادة الثالثة املشتركة7، أو “قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية 
مسلحة أخرى...”8، وفًقا للبروتوكول اإلضافي الثاني، ولكن دون منحها أي صفة قانونية9. وتكم 
حيث  كلي11،  انهيار  حالة  في  الدولة  هياكل  فيها  تكون  التي  املشتركة حتى احلاالت10  الثالثة  املادة 
يكن أن ينشب نزاع من هذا النوع دون أن تنخرط فيه الدولة املعنية نفسها. ويجب على كل طرف 
الدولي اإلنساني من قبل قواته املسلحة وغيرها  القانون  النزاع احترام وكفالة احترام  من أطراف 
من األشخاص أو اجلماعات التي تتصرف بحكم األمر الواقع بناء على تعليماته أو تكون تت إمرته 
أو سيطرته. وُتوجه القواعد اخلاصة بالنزاعات املسلحة غير الدولية، كما هو احلال بالنسبة للنزاعات 
العدائية12  العمليات  في  مباشرة  يشاركون  الذين  األشخاص  جميع  إلى  املطاف  نهاية  في  الدولية، 

وتلزمهم بالتصرف بطريقة معينة13.

انظر أيًضا احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد دوسكو تاديتش، القضية رقم IT-94-1 قرار بشأن طلب الدفاع   5
املتعلق باالختصاص )الدائرة االبتدائية(، 10 أغسطس/آب 1995، الفقرتان 31 و36، وقرار بشأن طلب الدفاع للطعن التمهيدي في االختصاص )دائرة 

االستئناف(، 2 أكتوبر/تشرين األول 1995، الفقرة 128. 

ولكن أيًضا صعوبات التأويل القانوني، انظر على سبيل املثال جون بيكتيه، تعليق على اتفاقيات جنيف لعام 1949، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر،   6
1952-1959، املجلد األول، ص 37، وإيف ساندو وكريستوف سفينارسكي وبرونو زيرمان، تعليق على البروتوكولني املؤرخني في 8 يونيو/حزيران 
1977 اإلضافيني إلى اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949 )تعليق على البروتوكولني اإلضافيني(، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 

1987، ص 1359.

للتعرف على األنواع املختلفة من النزاعات املسلحة، انظر سيلفان فيتي، “تصنيف النزاعات املسلحة في القانون الدولي اإلنساني: املفاهيم القانونية   7
واحلاالت الفعلية”، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 91، العدد 873، مارس/آذار 2009، صـ94-69. 

املادة 1 الفقرة 1، إضافة إلى التقييد الذي ُأدخل الحًقا على البروتوكول، والذي مبوجبه ُيشتَرط أن “متارس تت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من   8
السيطرة ما يكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا اللحق “البروتوكول”.

9       املادة الثالثة املشتركة، الفقرة 4. 

10     ال يكن للبروتوكول اإلضافي الثاني وال لقانون حقوق اإلنسان توفير استجابات قانونية لهذه احلاالت، حيث إن كليهما يفترض مسبًقا أن الدولة “تعمل”. 

ُيستخدم ُمصطلح “دولة مفككة” failed state في البلدان املتحدثة باللغة اإلجنليزية في كثير من األحيان )هي دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غير   11
فعالة حتى أنها ال يكون بوسعها إال السيطرة على جزء ضئيل من أراضيها(. انظر نتائج االجتماع الدوري األول للدول األطراف في اتفاقيات جنيف 
حول القانون الدولي اإلنساني، جنيف، 19-23 يناير/كانون الثاني 1998، الوثيقة رقم 37، ص 802، الفقرة 2: النزاعات املسلحة املرتبطة بتفكك هياكل 

الدولة. انظر أيًضا:   
Robin Geiss, ‘Failed States’. Die normative Erfassung gescheiterter Staaten, Duncker & Humbolt, Berlin, 2005.

انظر “دليل تفسيري ملفهوم املشاركة املباشرة في العمليات العدائية مبوجب القانون الدولي اإلنساني”، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 90، العدد   12
872، ديسمبر/كانون األول 2008، ص 1047-991. 

13     احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، قرار بشأن طلب الدفاع املتعلق باالختصاص، احلاشية رقم 5 سابًقا، 
الفقرات 65-67، و

Theodor Meron, ‘International Criminalization of Internal Atrocities’, American Journal of International Law, Vol. 
89, 1995, p. 561 ff.
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تدابير التنفيذ على الصعيد الوطني

ينبغي استخدام املجموعة الكاملة من آليات التنفيذ املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني ذاته 
على نحو كامل، مبا في ذلك في أوقات السلم، وذلك لضمان تطبيق القانون في حاالت النزاع املسلح. 
وتنبثق التدابير الوطنية لتنفيذ القانون اإلنساني من التعهد الذي قطعته الدول األطراف على نفسها 
في معاهدات القانون اإلنساني14 باحترام هذه املعاهدات وكفالة احترامها. وتنص سلسلة من األحكام 
صراحة على هذا االلتزام الواجب، حيث تلزم الدول باتخاذ تدابير خاصة للتنفيذ. وتدعو معاهدات 
القانون اإلنساني عالوة على ذلك، شأنها في ذلك شأن جميع املعاهدات الدولية، إلى إدراج عدد من 

التدابير في التشريع الوطني، إن لم تكن ُأدرَجت بالفعل.
“اإلجراءات  باتخاذ  العام  االلتزام  األول  اإلضافي  البروتوكول  من   80 املادة  وضعت 
الالزمة للتنفيذ”، وهي تنص على أن “تتخذ أطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
التزاماتها مبقتضى االتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”. ويكتسب نوعان من التدابير الوطنية أهمية 
خاصة ضمن اإلجراءات العديدة املنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولني اإلضافيني إليها، 
وهما اعتماد الدول قوانني وطنية لضمان تطبيق املعاهدات15 والتدابير ذات الصلة بالنشر والتدريب.

وُتَعد تشريعات التنفيذ الوطنية ضرورية بالنسبة ألحكام املعاهدات غير ذاتية التنفيذ، والتي 
 تتطلب من ثم قانوًنا تشريعًيا كي تدخل حيز التنفيذ. وبصرف النظر عن االلتزام العام بكفالة تطبيق املعاهدات
والبروتوكول اإلضافي  األربع  اتفاقيات جنيف  وثانوية16، تنص كل من  رئيسية  من خالل تشريعات 
األول على أن تعتمد الدول التدابير التشريعية الالزمة لتحديد عقوبات جزائية مالئمة على االنتهاكات 

اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني17.

السيما اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 )اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة في امليدان، املؤرخة   14
في 12 أغسطس/آب 1949 )اتفاقية جنيف األولى(؛ واتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة في البحار املؤرخة في 12 
أغسطس/آب 1949 )اتفاقية جنيف الثانية(؛ واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 )اتفاقية جنيف الثالثة(؛ 
واتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب املؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 )اتفاقية جنيف الرابعة( والبروتوكوالن اإلضافيان 
األول والثاني إلى اتفاقيات جنيف الصادران في 8 يونيو/حزيران 1977 )البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 
واملتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية )البروتوكول اإلضافي األول( الصادر في 8 يونيو/حزيران 1977؛ والبروتوكول الثاني اإلضافي إلى 
اتفاقيات جنيف املعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية )البروتوكول اإلضافي الثاني( الصادر في 8 

يونيو/حزيران 1977. لالطالع على قائمة كاملة بجميع املعاهدات، انظر الرابط التالي: 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/TOPICS?OpenView وتنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة في هذه النقطة كل عامني، انظر: وضع البروتوكولني 

.A/RES/63/125 )2008( ،اإلضافيني إلى اتفاقيات جنيف املؤرخة في 1949 واملتعلقني بحماية ضحايا النزاعات املسلحة

تشترط اتفاقيات جنيف األربع )املادة 48 من اتفاقية جنيف األولى؛ واملادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية؛ واملادة 128 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 145   15
من اتفاقية جنيف الرابعة(، واملادة 84 من البروتوكول اإلضافي األول أن “تتبادل األطراف السامية املتعاقدة في ما بينها، بأسرع ما يكن، تراجمها 
الرسمية )للمعاهدات املعنية( وكذلك القوانني واللوائح التي قد تصدرها لتأمني تطبيقها، وذلك عن طريق أمانة اإليداع لالتفاقيات، أو عن طريق الدول 
احلامية، حسبما يكون مناسًبا. وينبغي أن تقوم السلطات احلكومية للدول األطراف بالترجمات الرسمية )إلى لغات خالف اللغات األصلية للمعاهدات(. 
و“القوانني واللوائح” التي تصدرها وتتبادلها الدول هي جميع التشريعات التي يتعني تنفيذها من قبل السلطات املختلفة التي ُيناط بها صالحيات إصدار 

تشريعات أساسية وثانوية ذات صلة بتطبيق تلك الصكوك. 

16    املادة 48 من اتفاقية جنيف األولى؛ واملادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية؛ واملادة 128 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 145 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ 
وينص البروتوكول اإلضافي األول على االلتزام نفسه في املادة 84.

منصوص عليها في املادة 50 من اتفاقية جنيف األولى؛ واملادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية؛ واملادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 147 من   17
اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادتني 11 الفقرة 4 و85 من البروتوكول اإلضافي األول. 
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الشارات  استخدام  إساءة  منع  على  قادرة  تكون  تشريعات  إلى  حاجة  هناك  أخيًرا، 
والعالمات املميزة في أي وقت من األوقات واملعاقبة عليه18. بيد أن احملاوالت املختلفة لتعزيز االلتزامات 
التي تستند إلى معاهدات من أجل منع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني باءت بالفشل. فقد ُرفض 
اقتراح على سبيل املثال إلدخال التزام يقع على عاتق الدول برفع تقارير إلى جلنة دولية عن كيفية 

تطبيق التدابير الوطنية19. 
وال غنى عن نشر املعرفة بالقانون على نطاق واسع وتدريب أولئك الذين سيتوجب عليهم 
تنفيذه من أجل دخول القانون حيز التنفيذ وتوفير حماية فعالة لألشخاص املتضررين من النزاعات 
املسلحة. وينبغي تكثيف أنشطة النشر في زمن احلرب، ولكن يجب أن تكون منفذة بالفعل في أوقات 
السلم. لقد تعهدت الدول كالتزام مبدئي بنشر نصوص املعاهدات على أوسع نطاق ممكن في وقت 
السلم كما في زمن احلرب، وإدراج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري واملدني إذا أمكن، وذلك 
الدولي  القانون  يتكون  املعاهدات20.  تلك  السكان مبضمون  وجميع  املسلحة  القوات  معرفة  لضمان 
اإلنساني بشكل كبير من التزامات يتعني على القوات املسلحة والقوات املتحاربة االمتثال لها، ومن ثم 
يجب أن تشكل جزًءا ال يتجزأ من منظومتها التعليمية وتدريبها العملي. بيد أن قواعد احلرب ال تظهر 

إال على نحو هامشي في البرامج التعليمية العسكرية ملعظم الدول على الرغم من أهميتها. 
باتفاقيات  املعرفة  بنشر  االلتزام  لدعم  السلم  وقت  في  املطلوبة  التنفيذ  تدابير  تتألف 
من تدريب العاملني املؤهلني21 ونشر  جنيف والبروتوكولني اإلضافيني إليها “على أوسع نطاق ممكن” 
املستشارين القانونيني في القوات املسلحة22 والتأكيد على واجبات القادة23 والتعليمات اخلاصة للسلطات 
االتفاقيات24. تلك  بتطبيق  ذات صلة  لالضطالع مبسؤوليات  ُتستدعى  قد  التي  املدنية  أو  العسكرية 

18     املادتان 53 و54 من اتفاقية جنيف األولى؛ املواد 43-45 من اتفاقية جنيف الثانية.

في اجتماع مجموعة اخلبراء احلكوميني الدوليني – انظر “متابعة أعمال املؤمتر الدولي حلماية ضحايا احلرب” )جنيف، 30 أغسطس/آب – أول سبتمبر/  19
فبراير/شباط 1995، ص 4-38. وقد تضمنت اقتراًحا تقدمت به  أيلول 1995(”، املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 304، يناير/كانون الثاني – 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بنظام لتقدمي التقارير وتشكيل جلنة خبراء دولية حول القانون الدولي اإلنساني “لدراسة التقارير وإسداء املشورة للدول 

حول أية مسألة ذات صلة بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني” )ص 27-25(. 

20    املادة 47 من اتفاقية جنيف األولى؛ املادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية؛ واملادة 127 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 144 من اتفاقية جنيف الرابعة 
)الصيغة تكاد تكون متطابقة في االتفاقيات األربع(؛ واملادتان 19 و83 من البروتوكول اإلضافي األول؛ واملادة 19 من البروتوكول اإلضافي الثاني. 

تتطلب الفقرة 1 من املادة 82 من البروتوكول اإلضافي األول من األطراف السامية املتعاقدة “أن تسعى في زمن السلم أيًضا إلى إعداد )تدريب( عاملني   21
وخاصة في ما يتعلق بنشاط الدول احلامية”. وينبغي أن يتم هذا التدريب مبساعدة  مؤهلني بغية تسهيل تطبيق االتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” 

اجلمعية الوطنية. 

تطبيق  بشأن  املناسب  املستوى  على  العسكريني  للقادة  املشورة  “تقدمي  القانونيني  املستشارين  دور  يكون  األول.  اإلضافي  املادة 82 من البروتوكول   22
االتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” وبشأن التعليمات املناسبة التي تعطى للقوات املسلحة فيما يتعلق بهذا املوضوع”. 

23     املادة 87، الفقرة 1 من البروتوكول اإلضافي األول

املادة 83 من البروتوكول اإلضافي األول. ُيشترط اإلملام بالقانون الدولي اإلنساني على مستوى السلطات املدنية والعسكرية التي تضطلع أثناء النزاع   24
املسلح مبسؤوليات تتعلق بتطبيق االتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، ومن ثم بالنسبة لألشخاص احملميني. وتشترط الفقرة 2 أن تكون تلك السلطات 

“على إملام تام بنصوص هذه املواثيق”. 
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 املعاقبة على املخالفات

تدد عدة مواد في اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول25 املخالفات التي يتعني على الدول 
مع  يتنافى  سلوًكا  األخرى  االنتهاكات  جميع  وتشكل  عليها.  املعاقبة  الصكوك  تلك  في  األطراف 
ُيطلَب إلى  االتفاقيات والبروتوكول، وينبغي التعامل معها عن طريق تدابير إدارية وتأديبية وجنائية 
التي  وامليزة  املخالفات اجلسيمة مدرجة صراحة؛  إن  مرتكبيها.  ملعاقبة  اتخاذها  املتعاقدة  األطراف 
تتصف بها هي أن أطراف النزاع واألطراف املتعاقدة األخرى ملتزمة إما مبحاكمة أو تسليم مرتكب 
أي مخالفة من هذا القبيل، بغض النظر عن جنسيته واملكان الذي ارُتكَبت فيه املخالفة، وفًقا ملبدأ 
العدالة اجلنائية العاملية26. وُتَعد املخالفات اجلسيمة جرائم حرب27. وتكتسي املعاقبة على االنتهاكات 
على الصعيد الوطني فور نشوب نزاع وطوال املدة التي يستمر فيها أهمية خاصة إذا كان لزاًما جتنب 
الوقوع في دوامة سلبية من االنتهاكات اخلطيرة واملتكررة للقانون. ويجب أن تشكل منظومة العقوبات 

جزًءا ال يتجزأ من أي بنية قانونية مترابطة، وذلك من منظور الردع والسلطة اإلجبارية28.
في  توجد  لم  العاملي،  اجلنائي  االختصاص  نظام  كبير  حد  إلى  عطلت  الدول  إن  حيث 
السابق أي مقاضاة أو معاقبة فعالة على هذه األنواع من اجلرائم. ومع ذلك، أعطت اآلليات الدولية مثل 
احملكمتني اجلنائيتني اخلاصتني بيوغوسالفيا السابقة ورواندا اللتني شكلهما مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة29، واحملكمة اجلنائية الدولية بشكل خاص، دافًعا للمالحقات القضائية على الصعيد الوطني. 
ويلعب القانون اجلنائي الدولي وتطبيقه في احملاكم الدولية دوًرا متزايد األهمية في تفسير القانون 
الدولي اإلنساني وتطبيقه، وفي إعمال املسؤولية اجلنائية الفردية عن جرائم احلرب، فضاًل عن اجلرائم 
ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية التي ُترتَكب أثناء النزاعات املسلحة في كثير من األحيان. ويكمل 
دور احملكمة اجلنائية الدولية الدور الذي تقوم به النظم القضائية الوطنية. وتباشر احملكمة اجلنائية 
الدولية التحقيق أو املقاضاة فقط عندما تكون الدولة “غير راغبة أو غير قادرة حًقا على االضطالع 

بالتحقيق أو املقاضاة”30.
على  املعاقبة  في  دورها  أداء  على  وقدرتها  الدولية  اجلنائية  احملكمة  مصداقية  وتعتمد 
اجلرائم الدولية على انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إليها. ويشير عدم تصديق عدد من الدول ذات 
النفوذ وبعض الدول املنخرطة حالًيا في نزاعات مسلحة على نظام روما األساسي إلى وجود معايير 

املواد 49-54 من اتفاقية جنيف األولى؛ املواد 50-53 من اتفاقية جنيف الثانية؛ املواد 129-132 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ املواد 146-149 من اتفاقية   25
جنيف الرابعة واملواد 85-89 من البروتوكول اإلضافي األول. 

يفرض هذا املبدأ على الدول األطراف في معاهدات القانون اإلنساني التزاًما مبقاضاة املخالفات اجلسيمة واملعاقبة عليها، وهذا االلتزام مطلق وال يكن   26
التحلل منه حتى باتفاق بني األطراف املعنية )انظر املادة 51 املشتركة، في اتفاقية جنيف األولى؛ واملادة 52 من اتفاقية جنيف الثانية؛ واملادة 131 من 
اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملادة 148 من اتفاقية جنيف الرابعة(. بيد أن مبدأ االختصاص العاملي في حد ذاته يعني فقط أنه يجوز ألي دولة املقاضاة عن 

املخالفات )جسيمة كانت أو غير جسيمة( واملعاقبة عليها.  

27    املادة 85، الفقرة 5 من البروتوكول اإلضافي األول.

انظر العدد اخلاص بالعقوبات من املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 90، العدد 870، يونيو/حزيران 2008.   28

1993(     29( S/RES/827 و )RES/955 )1994 على التوالي

انظر املادة 17 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد في 7 يوليو/متوز 1998.   30
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مزدوجة في تنفيذ القانون اجلنائي الدولي، مما يقوض مصداقية احملكمة إلى حد ما، وييل إلى تأكيد 
انتصار االعتبارات السياسية حتى عندما ُترتَكب جرائم دولية. عالوة على ذلك، فإن اجلهاز القانوني 
الدولي الذي يهدف في املقام األول إلى معاقبة اجلناة ال يكنه التصرف في كثير من األحيان إال بعد 
سنوات من انتهاء النزاع، كما ال يسعه أن يحل محل الوسائل غير القضائية31 على الرغم من أن إنشاء 

احملاكم الدولية شجع بشدة اللجوء إلى هذا السبيل إلنفاذ القانون الدولي اإلنساني.

إجراءات التحقيق

تنص اتفاقيات جنيف على إجراءات التحقيق32، ولكنها لم تستخدم حتى يومنا هذا منذ نشأتها في عام 
1929 33 . وإن اعتماد تلك اآللية على موافقة األطراف املتحاربة هو بال شك أحد أسباب عدم تفعيلها.

اللجنة الدولية لتقصي احلقائق

كانت املادة 90 من البروتوكول اإلضافي األول محاولة ملنهجة عملية التحقيق عن طريق إنشاء جلنة 
دولية لتقصي احلقائق، تختص “بالتحقيق في الوقائع املتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما 
حددته االتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أو أية انتهاكات خطيرة أخرى لها”34 و“العمل على إعادة 
احترام أحكام االتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” من خالل مساعيها احلميدة”. وكانت الفكرة على 
وجه اخلصوص هي أن األنشطة التي تقوم بها اللجنة ينبغي أن تساعد على منع اجلدل والعنف من 
التصاعد أثناء النزاع. ولكن يثور شك حول إمكانية تقيق ذلك في الواقع العملي دون وجود قوة 

تنفيذية على األرض ودون القدرة الالزمة لالستجابة السريعة. 

انظر  31
Marco Sassoli, ‘Humanitarian law and international criminal law’, in Antonio Cassese )ed(, The Oxford Companion 
to International Criminal Justice, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 111–120.

املادة 52 من اتفاقية جنيف األولى؛ املادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية؛ املادة 132 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ املادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة.   32
املادة  وينبغي التمييز بني اإلجراء املشار إليه في هذه املادة املشتركة والتحقيق الذي تقوم به الدولة احلاجزة وفق املادة 121 من اتفاقية جنيف الثالثة أو

131 من اتفاقية جنيف الرابعة )حالة أسرى احلرب أو املعتقلني املدنيني الذين يتوفون أو يصابون بجراح خطيرة في ظروف خاصة(. 

املادة 30 من اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة في امليدان، املؤرخة في 27 يوليو/متوز 1929، وقد ُنسَخت هذه اآللية في   33
كل اتفاقية من اتفاقيات عام 1949. ملزيد من التفاصيل انظر: 

Sylvain Vité, Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international 
humanitaire, Bruylant, Brussels, 1999, p. 30.

ملصطلح “املخالفات اجلسيمة” معنٍى محدد وهو يشير إلى املخالفات الواردة بصفتها تلك في االتفاقيات األربع والبروتوكول اإلضافي األول. بيد أن   34
مصطلح “االنتهاكات اخلطيرة” ينبغي أن يؤخذ باملعنى العادي وهو أمر متروك لتقدير اللجنة. وكما يالحظ إيريك دافيد Eric David في كتابه 

Principes de droit des conflits armés )4th edn, Bruylant, Brussels, 2008, p. 670( 
يكن االستدالل من املنطوق العام للمادة 90، الفقرة )2( )د( أنه قد ُيطلَب إلى اللجنة إجراء تقيق في انتهاكات قانون النزاعات املسلحة التي ُترتَكب في 
النزاعات املسلحة غير الدولية. وتشير املادة 90 الفقرة )2( )د( إلى “احلاالت األخرى” أي احلاالت غير “املخالفات اجلسيمة” أو “االنتهاكات اخلطيرة” 
و“الطرف اآلخر  بل موافقة “أحد أطراف النزاع”  التفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول؛ وهي ال تشترط موافقة “األطراف السامية املتعاقدة” 

املعني أو األطراف األخرى املعنية”. 
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 هذا وتختص اللجنة بتقصي احلقائق وليس باتخاذ قرارات بشأن مسائل قانونية أو إصدار 
أحكام قضائية35، ولكن حتى وإن اقتصر عملها على تقصي احلقائق36، فإن التصريح بتلك احلقائق 
غالًبا ما يؤدي إلى تصنيفها من الناحية القانونية وتوضيح املسؤوليات37. وُيطلَب إلى اللجنة مبوجب 
املادة 90، الفقرة 5 عرض تقرير بالنتائج التي توصلت إليها بعد تقصي احلقائق إلى األطراف املعنية، 
مشفوًعا بالتوصيات التي تراها مناسبة. وتدد الفقرة الفرعية )ج( من هذه املادة كذلك أنه ال يجوز 
ر  للجنة أن تنشر علًنا النتائج التي توصلت إليها، إال إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع38. وُتذكِّ
 فكرة بقاء استنتاجات اللجنة في طي الكتمان بأسلوب عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر، ولكن السرية

ليست في واقع األمر وسيلة مناسبة لعمل جلنة دولية )لتقصي احلقائق(.
ال يكن للجنة الدولية لتقصي احلقائق مباشرة التحقيق من حيث املبدأ إال بعد موافقة 
اللجنة إجراء تقيق في  ثالثة أن تطلب من  املعنية39، ولكن ال يوجد ما ينع دولة  جميع األطراف 
مخالفة جسيمة أو انتهاك خطير للقانون اإلنساني يرتكبه أحد أطراف النزاع، شريطة أن يكون الطرف 
املعني قد اعترف أيًضا باختصاصات اللجنة40. وينشأ هذا االحتمال من واجب “كفالة احترام” قانون 

النزاعات املسلحة.
وليس من  اآلن41،  ل حتى  تفعَّ لم  ذلك  الرغم من  وعلى   ،1991 عام  اللجنة في  تأسست 
ل ما لم تتمكن من مباشرة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف واحد  احملتمل أن تفعَّ
فقط من أطراف أي نزاع، أو مبوجب قرار من هيئة أخرى )مثل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة(42. 
وتكون جلان التحقيق التي يشكلها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ويفرضها حتى على الدول غير 

الراغبة43 في وضع أفضل من الناحية العملية للوفاء بتوقعات املجتمع الدولي.

Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols, p. 1045, para. 3620     35. احلاشية رقم 6 أعاله.

يكن أن يتخطى عمل اللجنة مجرد تقصي احلقائق، حيث إنها مخولة بالقيام مبساعيها احلميدة من أجل العمل على إعادة احترام اتفاقيات جنيف   36
اللجنة بعد تقصي احلقائق، والتعليقات على  إليها  التي تخلص  النتائج  نقل  “املساعي احلميدة”  ُيفَهم من مصطلح  والبروتوكول اإلضافي األول. وقد 

احتماالت التوصل إلى تسوية ودية، واملالحظات الكتابية والشفوية للدول املعنية )املرجع السابق، ص 1046، الفقرة 3625(. 

David، مرجع سابق، احلاشية 34، ص 672.   37

قد يتساءل املرء عن املصلحة احملتملة للطرف الذي ُيرتَكب االنتهاك بحقه في طلب التحقيق من جلنة ليس لديها سلطة أو صالحية فرض عقوبات وال تنشر   38
الوحيدة املمكنة وهي نشر نتائج التحقيق على املأل.  علًنا النتائج التي توصلت إليها حتى وإن تكشفت لها أكثر املجازر بشاعة. وهي تستبعد “العقوبة” 
وعلى الرغم من إمكانية تبرير السلطة التقديرية في حالة هيئة تعمل لصالح الضحايا في امليدان، فإن األمر نفسه ال ينطبق عندما يتصل األمر بتقصي 

احلقائق، إال إذا كان يسهل املالحقات القضائية اجلنائية على الصعيد الوطني. 

املادة 90 من البروتوكول اإلضافي األول. ال يضمن بالطبع في أي حال من األحوال قبول الدولة املطعون فيها باختصاص اللجنة جناح العملية، إذ ليس   39
 David( من املرجح أن تساعد دولة محاربة متهمة بانتهاك قانون النزاعات املسلحة هيئة لتقصي احلقائق مكلفة بالتقصي عن حقيقة مثل هذا االتهام

مرجع سابق، احلاشية 34، ص 675-673(. 

“اختصاص اختياري”: املادة 90، الفقرة )2( )د(. بيد أن الدول التي صادقت على البروتوكول اإلضافي األول يجوز لها أن تصدر إعالًنا تعترف فيه   40
“باالختصاص اإلجباري” لتلك الهيئة مسبًقا )املادة 90، الفقرة )2( )أ(.

http://www.ihffc.org/ :انظر موقع اللجنة الدولية لتقصي احلقائق على شبكة اإلنترنت  41

ملزيد من التفاصيل، انظر Vité، مرجع سابق، احلاشية 33 أعاله، ص 43 و99 و117.  42

طلب مجلس األمن إلى األمني العام على سبيل املثال أن يشكل على وجه السرعة جلنة دولية للتحقيق في تقارير بشأن انتهاكات حلقوق اإلنسان في دارفور   43
وتقرير ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد وقعت هناك، حيث كان يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وإعمااًل للقرار رقم 1564 

الذي اعتمده في عام 2004. 
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الدول احلامية

الدولة احلامية هي دولة محايدة تكلفها دولة محاربة بحماية مصاحلها ومصالح رعاياها في مقابل 
دولة معادية44. ويكون دورها ذا شقني، فيمكنها القيام بعمليات لإلغاثة واحلماية ملساعدة الضحايا، 
ويكنها في الوقت نفسه اإلشراف على امتثال األطراف املتحاربة لتعهداتها القانونية. وتعتبر مهام 
الثالثة  الدول احلامية ضخمة ومتنوعة نظًرا الحتياجات األشخاص احملميني مبوجب اتفاقية جنيف 

الرابعة على سبيل املثال. أو
ولم ُيستخَدم هذا النظام إال نادًرا منذ احلرب العاملية الثانية45 وتتضاءل فرص استخدامه 
لالضطالع  به  القيام  الدولة  على  يتعني  الذي  احلساس  السياسي  للدور  نظًرا  املستقبل  في  بنجاح 
مبسؤولياتها بصفتها دولة حامية46. وتسمح املادة 5 من البروتوكول األول للجنة الدولية للصليب األحمر، 
حيث تدد لها دور جديد، أن تعرض “مساعيها احلميدة على أطراف النزاع من أجل تعيني دولة حامية 
دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع”47. إال أن اللجنة الدولية عملت أكثر كبديل48، حيث اضطلعت 
في واقع األمر مبعظم املهام اإلنسانية املوكولة إلى الدول احلامية. وقامت بذلك دون املساس بأنشطتها 
إليها. املسندة  املهمة  وفق  اإلنسانية  األنشطة  على  اقتصرت  ولكنها  صراحة،  بها  املعترف  األخرى 

جبر الضرر

يكن اعتبار األطراف املتحاربة في نزاع مسلح دولي مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. 
القانون  انتهاكات  تعويض عن  بدفع  االلتزام  البروتوكول اإلضافي األول على  91 من  املادة  وتنص 
الدولي اإلنساني، وحتى قبل ذلك في نص املادة 3 من اتفاقية الهاي لعام 1907 49. فوفًقا للقانون 

44     املادتان 8 و10 من اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة؛ املادتان 9 و11 من اتفاقية جنيف الرابعة.

François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/     45 
MacMillan, Geneva, 2003, pp. 860–901

تلك األحداث هي حرب السويس )1956( وأزمة غوا )1961( والنزاع بني فرنسا وتونس على بنزرت )1961( والنزاع بني الهند وباكستان )1971( 
والنزاع في جنوب األطلسي بني األرجنتني واململكة املتحدة )1982(. 

‘Et même dans ces cas, le fonctionnement de l‘institution était soit incomplet, soit le résultat du hasard, soit sujet à 
controverse’: Georges Abi Saab, ‘Les mécanismes de mise en oeuvre du droit humanitaire’, Revue Générale de Droit 
International Public, Vol. 82, 1978, pp. 103–129 

ر هذا الفشل بصفة رئيسية بسبب الدوافع السياسية، فمن النادر أن توافق الدول على اخلضوع ملراقبة دولة أخرى في حالة نزاع مسلح.  وقد ُيفسَّ

46     ملناقشة أكثر تفصياًل لتلك العوائق انظر Vité مرجع سابق، احلاشية 33 أعاله، ص 33.

47     البروتوكول اإلضافي األول، املادة 5، الفقرة )3(.

املادة 10 من اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة، واملادة 11 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 5 )4( من البروتوكول اإلضافي األول.   48

انظر بيان احملكمة الدائمة للعدالة الدولية بأن “أية مخالفة لتعهد )من تعهدات القانون الدولي( تنطوي على التزام باجلبر”   49
)PCIJ, Case Concerning the Factory at Chorzo´w )Merits(, PCIJ Collection of Judgements, Series A, No. 17, 1928.(
انظر أيًضا محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية احملتلة، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، 
الفقرتان 152 و153، والقضية اخلاصة باألنشطة املسلحة على أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الديقراطية( ضد )أوغندا( تقارير محكمة العدل 

الدولية، 2005، الفقرة 221. انظر بشكل عام 
Liesbeth Zegveld, ‘Remedies for victims of violations of international humanitarian law’, International Review of the 
Red Cross, Vol. 85, No. 851, September 2003, pp. 497–527
وإيانويال شيارا جيالرد”جبر األضرار الناجتة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني”، املجلة الدولية للصليب األحمر، املرجع السابق، ص 553-529. 
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الدولي العام بشأن مسؤولية الدولة، ُيفَهم التعويض على نطاق أوسع بصفته جبًرا للضرر50 ويشمل 
مجموعة من التدابير، مبا فيها الوسائل غير النقدية لرد احلقوق )إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
التأهيل )مبا في ذلك  الفعل غير املشروع(، والترضية )االعتراف أو االعتذار( و/أو إعادة  ارتكاب 

املستحقات الطبية أو النفسية، أو إعادة التأهيل القانونية واالجتماعية(، وضمانات عدم التكرار51.
ويحق لألشخاص الذين عانوا من ضرر شخصي مباشر أوغير مباشر نتيجة لتلك احلاالت 
جبر للضرر  التي وقع فيها عدد كبير من األشخاص ضحايا لالنتهاكات52 احلصول على تعويض أو
الذي حلق بهم53. بيد أن التعويض النقدي البحت يكن أن يشكل بسهولة عبًئا مفرًطا نظًرا للموارد 
احملدودة املتاحة واألضرار الكبيرة الناجمة عن احلرب واملهمة الهائلة املتمثلة في إعادة اإلعمار بعد 
انتهاء النزاع والتي تتطلب تقييًما فردًيا وجماعًيا على حد سواء، أخًذا في االعتبار نطاق ومدى الضرر 
البعد اجلماعي النتهاكات  الواقع54. ويكن أن تأخذ أحكام اجلبر في احلاالت الفردية في االعتبار 

معينة55 كما يكن أن تؤدي إلى تسويات أوسع ملجتمعات محلية أكبر. 
ولكن يثور جدل حول االعتراف بحق الفرد في اجلبر من عدمه مبوجب القانون الدولي 
اإلنساني. وعلى الرغم من “وجود نزعة متزايدة لصالح متكني األفراد من ضحايا انتهاكات القانون 
فإنها  املسؤولة”56،  الدولة  من  مباشرة  األضرار  جبر  أو  التعويضات  التماس  من  اإلنساني  الدولي 

عن انتهاكات القانون الدولي  50    تنص املادة 38 من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية صراحة على واجب “تقدمي التعويضات” 
اإلنساني.

م إلى اجلمعية العامة  51     انظر املواد 30-37 من مشروع املواد اخلاصة مبسؤولية الدولة الذي اعتمدته جلنة القانون الدولي في دورتها الثالثة واخلمسني وُقدِّ
كجزء من تقرير اللجنة الذي يغطي أعمال تلك الدورة )A/56/10(. وال تتضمن تلك املواد إعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار، ولكنهما جزًءا من مفهوم 
اجلبر املنصوص عليه في املبدأ 18 من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق في االنتصاف واجلبر لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
الدولي حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني “التي اعتمدتها اجلمعية العامة بقرار رقم 147/60 املؤرخ في 16 ديسمبر/كانون 
األول 2005 )احلقوق األساسية بشأن احلق في االنتصاف واجلبر(. وتكون تدابير معاقبة مرتكبي االنتهاكات في بعض األحيان جزًءا من اجلبر؛ انظر 
Inter-American Court of Human Rights, Durand y Ugarte v. Peru´ )Reparations(, Judgement of 3 December 2001, 
Series C, No. 89, para. 68  

املادة 22 )ز( من مشروع املواد اخلاصة مبسؤولية الدولة.  

اعترفت محكمة الدول األمريكية على سبيل املثال بوضع 702 شخص فروا من ديارهم بسبب عدم حماية الدولة من املذابح التي ارتكبتها اجلماعات   52
املسلحة بصفتهم ضحايا، وأمرت باتخاذ تدابير لتسهيل عودتهم وجبر الضرر الذي حلق بهم. انظر: 

Case of the Ituanga v. Colombia, Judgement of 1 July 2006, Series C, No. 148, para. 234.

انظر احملكمة اجلنائية الدولية، املدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو، القضية رقم ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10 احلكم في الطعن املقدم من   53
املدعي العام والدفاع ضد قرار دائرة احملاكمة )الدائرة االبتدائية األولى( بشأن مشاركة الضحية في 18 يناير/ كانون الثاني 2008 وفي 11 يوليو/

متوز 2008، الفقرة 38. انظر أيًضا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،
 Cakici v. Turkey, Judgement of 8 July 1999, Reports 1999-IV, para. 98.

98 من الصندوق  القاعدة  الدولية، فضاًل عن  للمحكمة اجلنائية  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  1( من  97 )الفقرة  القاعدة  انظر على سبيل املثال   54
االئتماني للضحايا. انظر أيًضا املادة 6 من اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام )اتفاقية أوتاوا 
1997( واملادة 5 من اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 التي تتضمن بنوًدا عن مساعدة الضحايا تتطلب من الدول وضع وتنفيذ خطط وبرامج، ولكنها 

ال تركز على حق األفراد في جبر الضرر. 

55     انظر على سبيل املثال اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان في القضايا ذات الصلة باملجتمعات احمللية األصلية 
Principal Guidelines for a Comprehensive Reparations Policy )Colombia(, OEA/Ser/L/V/ II.131, Doc. 1, 19 
February 2008, para. 15.

جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، املجلد األول: القواعد، اللجنة الدولية للصليب األحمر/مطبعة جامعة كامبريدج،   56
جنيف/كامبريدج، 2005، صـ541. انظر السيما املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق في االنتصاف واجلبر، احلاشية 51 سابًقا. 



خمتـــــــــــــــــــارات من 
املجــلــــــــــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمــــر

51

املجلد 91، العدد 874، يونيو/حزيران 2009

السيادية  احلصانة  أو  السلمية  التسوية  عائق  ويستبعد  العرفي57.  القانون  من  جزًءا  بعد  تشكل  ال 
أوالطبيعة غير ذاتية التنفيذ للحق في اجلبر مبوجب القانون الدولي في الغالب املطالبات )الدعاوى( 
الفردية الناجحة. ويكن للضحايا من ثم تقدمي التماس حلكوماتهم فحسب، وقد ترفع تلك احلكومات 
بدورها شكاواهم إلى الطرف الذي ارتكب أو األطراف التي ارتكبت انتهاًكا - وهو إجراء يعتمد على 
العالقات بني دول تكون هي نفسها قد ارتكبت انتهاكات في أغلب األحيان. وال توجد قاعدة تعاهدية 
في النزاعات املسلحة غير الدولية تلزم الدول أو اجلماعات املسلحة من غير الدول على جبر الضرر 

الناجم عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني58.
ويكن مع ذلك االستدالل من املادة 75 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية59 
واألهم من  اإلنساني،  الدولي  القانون  انتهاك  بتعويضات عن  فرادى  الضحايا  إمكانية مطالبة  على 
ذلك أن معاهدات حقوق اإلنسان تتطلب من الدول االنتصاف للمتظلمني من وقوع انتهاكات60. وقد 
أصدرت كل من محكمة الدول األمريكية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي 
أوامر بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي كانت متثل في الوقت نفسه انتهاكات للقانون 
الدولي اإلنساني. وقد قامت بذلك في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية على حد سواء، بالنسبة لتركيا 
وقبرص والشيشان وغواتيماال وكولومبيا وبيرو والبوسنة والهرسك على سبيل املثال.61 كما توفرت 
تعويضات مباشرة لألفراد عن طريق إجراءات مختلفة، السيما من خالل آليات أنشأها مجلس األمن62 
واتفاقات بني الدول63 وإجراءات أحادية اجلانب مثل التشريعات الوطنية64 أو استجابًة لطلبات قدمها 

أفراد مباشرة إلى احملاكم الوطنية65.

57     رفضت احملاكم الوطنية املطالبات الفردية، السيما احملكمة الدستورية األملانية 
)Bundesverfassungsgericht(, 2 BvR 1476 /03 – Decision of 15 February 2006, para. 20–22, available at: 
http://134.96.83.81/entscheidungen/rk20060215_2bvr147603.html
واحملكمة اليابانية )املطالبات بتعويض من اليابان عن الضرر الذي تعرض له أسرى احلرب السابقون واملعتقلون املدنيون لقوات احللفاء سابًقا، قرار 

صادر عن الشعبة املدنية حملكمة طوكيو 
Decision rendered by the Civil Division No. 31 of the Tokyo District Court, 26 November 1998, reprinted in Fujita et 
al., War and the Right of Individuals, Nippon Hyoron-sha Co. Publishers, Tokyo, 1999, p. 104(. 

58     انظر هنكرتس ودوزوالد-بك، مرجع سابق، احلاشية 56 أعاله، ص 549

59     الفقرة 6. انظر أيًضا الصندوق االئتماني للضحايا املنشأ مبقتضى املادة 79. 

املادة 2 )3( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 13 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واملادتان 10 و25 من االتفاقية   60
األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 7 )1( )أ( من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )ضمنًيا(. 

61     انظر السيما:
Karine Bonneau, ‘Le droit à réparation des victimes des droits de l’homme, le rôle pionnier de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme’, Droits fondamentaux, No. 6, janvier 2006–décembre 2007, www.droits-fondamentaux.org 
Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 
2005, pp. 397–454.

انظر جلنة التعويضات التابعة لألمم املتحدة واملنشأة وفق القرارين )1991( S/RES/687 و)1991(692، والتي تستعرض املطالبات بالتعويض عن أية   62
خسارة مباشرة وضرر أو “أضرار ناجمة عن غزو )العراق( للكويت واحتالله غير الشرعي لها”. انظر:

Fred Wooldridge and Olufemi Eljas, ‘Humanitarian considerations in the work of the United Nations Compensation 
Commission’, International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 851, September 2003, pp. 555–581.

انظر على سبيل املثال االتفاق بشأن الالجئني واألشخاص النازحني امللحق باتفاقات دايتون، املادة 1 )1(، التي تأسست مبوجبها جلنة املطالبات العقارية   63
للنازحني والالجئني في البوسنة والهرسك، حيث أشارت إلى أن هؤالء األشخاص يحق لهم استعادة املمتلكات التي حرموا منها أثناء األعمال العدائية. 

64     انظر السيما املعاهدات املختلفة التي أبرمتها أملانيا والقوانني التي مررتها لتعويض ضحايا احلرب واحملرقة. 

65     انظر األمثلة في هنكرتس ودوزوالد-بك، مرجع سابق، احلاشية 56 أعاله، ص 549-542
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ذ عبر آليات  بيد أن خطط اجلبر الدولية و/أو الوطنية األكثر شمواًل والسيما تلك التي ُتنفَّ
العدالة االنتقالية )مبا فيها جلان احلقيقة واملصاحلة(66 يكن أن تكمل بل وينبغي أن تكمل هذا النظام 
ويفترض  حدة،  على  حالة  كل  أساس  على  املطالبات  تسوية  ويصعب  ما.  نوًعا  االنتقائي  القانوني 
النهج جميع  هذا  ويستبعد  الدولي.  للقانون  انتهاك  وجود  ذاته  في حد  “اجلبر”  استخدام مصطلح 
املتضررين -شرعًيا- من  انتهاكات، خاصة جميع  ليسوا ضحايا  الذين  املسلحة  النزاعات  ضحايا 
ن التعريف األوسع للضحايا، مبن فيهم جميع األشخاص املتضررين من  األضرار العرضية. وقد ُيكِّ
النزاع، من تقيق مصالح الضحايا على نحو أكثر ترضيًة، كما يتطلب التعامل مع النزاعات املاضية 

اتخاذ تدابير اجتماعية أوسع بكثير من مجرد جبر الضرر الذي حلق باألفراد.

اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعمل اآلليات الدولية إلنفاذ القانون الدولي اإلنساني املذكورة أعاله على نحو غير منتظم للغاية، إن 
عملت، ومن ثم يجدر إمعان النظر بإسهاب أكبر في الدور املسند إلى اللجنة الدولية في تنفيذ هذا الفرع 
من القانون، حيث إن اللجنة الدولية تلعب دوًرا رئيسًيا في حماية ضحايا احلرب من الناحية العملية. 
النزاعات  لضحايا  واملساعدة  احلماية  توفير  في  الدولية  للجنة  الرئيسية  املهمة  وتتمثل 
املسلحة، حيث ُيطلَب إليها “االضطالع باملهام املوكولة إليها مبوجب اتفاقيات جنيف، والعمل من أجل 
التطبيق األمني للقانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق في النزاعات املسلحة، والعلم بأي شكاوى 
و“السعي في جميع األوقات، باعتبارها مؤسسة محايدة  مبنية على مزاعم بانتهاكات لهذا القانون” 
تقوم بعمل إنساني، خاصة في حاالت النزاعات املسلحة الدولية وغيرها من النزاعات املسلحة وحاالت 
الصراع الداخلي –إلى ضمان احلماية واملساعدة للعسكريني واملدنيني من ضحايا مثل هذه األحداث 
ونتائجها املباشرة”67. وقد أكد املوقف الداخلي األساسي للجنة الدولية بالنسبة ملهمتها وأنشطتها على 
وهي املساعدة امليدانية لضحايا النزاعات املسلحة من جهة، وتطوير  أن الطبيعة املزدوجة لعملها – 

وتعزيز القانون الدولي اإلنساني واملبادئ اإلنسانية من جهة أخرى- جزء من هوية املؤسسة68.
وهناك مئة إشارة أو أكثر إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر في اتفاقيات جنيف لعام 
لتقدير اللجنة  1949 والبروتوكولني اإلضافيني إليها، معظمها توصيات للعمل69. وتترك مهام أخرى 

الدولية نفسها70. وأخيًرا، تدد االحتياجات والظروف ممارستها حلق املبادرة71. 

66     انظر عدد املجلة الدولية للصليب األحمر اخلاص عن جلان احلقيقة واملصاحلة )املجلد 88، العدد 862، يونيو/حزيران 2006(. 

املادة 5 الفقرة 2 )ج( من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. هذا ويقر املؤمتر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر   67
هذا النظام األساسي، حيث يضم الدول األطراف في اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب األحمر واالتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
املوكولة  األحمر واجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. وقد أشارت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة إلى “املهمة األساسية” 

إليها من قبل املجتمع الدولي وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة، وهي “مساعدة وحماية ضحايا النزاعات املسلحة”. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر: مهامها وعملها، وثيقة سياسات اعتمدها مجلس اللجنة الدولية للصليب األحمر في يونيو/حزيران 2008، وُنشَرت في   68
املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 91، العدد 874، يونيو/حزيران 2009. 

69     تخص بصفة رئيسية مراقبة تطبيق القانون الدولي اإلنساني والوكالة املركزية للبحث عن املفقودين والتعاون والنشر وإعادة اجلرحى إلى أوطانهم. 

70     على سبيل املثال، جمع ونقل املعلومات اخلاصة باألشخاص املشمولني باحلماية واملهام األخرى للوكالة املركزية للبحث عن املفقودين. 

71     انظر على سبيل املثال: 
Yves Sandoz, ‘Le droit d’initiative du Comité international de la Croix-Rouge’, German Yearbook of International 
Law )Jahrbuch für internationales Recht(, Vol. 22, 1979, pp. 352–373.



خمتـــــــــــــــــــارات من 
املجــلــــــــــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمــــر

53

املجلد 91، العدد 874، يونيو/حزيران 2009

وُتَعد اجلوانب املختلفة من مهمة اللجنة الدولية تعبيًرا عملًيا عما ُيشار إليه غالًبا بدور 
للقانون اإلنساني،  للقانون الدولي اإلنساني72، وليس بصفتها ضامًنا  اللجنة الدولية بصفتها راعية 
حيث يتعني على األطراف السامية املتعاقدة القيام بهذا الدور وفًقا اللتزاماتها مبوجب املادة األولى 
املشتركة. ويتعني عليها مع ذلك أن “متنح كافة التسهيالت املمكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب 
األحمر لتمكينها من أداء املهام اإلنسانية املسندة إليها ]...[ بقصد تأمني احلماية والعون لضحايا 
“سيميتش”  قضية  في  السابقة74  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  احملكمة  اعترفت  وقد  النزاعات...”73 
التمسك  اإلنساني من خالل  الدولي  القانون  تنفيذ  في  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  بالدور احملدد 
بحصانتها في ما يخص اإلدالء بالشهادة، حتى أمام احملاكم الدولية، لصالح قدرتها على أداء هذا 

الدور75.
الدولي اإلنساني حيز  القانون  تدابير مختلفة لضمان وضع  الدولية  اللجنة  وقد اتخذت 
االمتثال  بوتيرة  واإلسراع  احلرب  لضحايا  املمنوحة  احلماية  وزيادة  احلروب،  اندالع  قبل  التنفيذ 
للقواعد76. فقد نشطت على سبيل املثال في دعم تدابير التنفيذ الوطني واجلهود املبذولة لنشر املعرفة 
بالقوانني ذات الصلة. وأسست قسًما للخدمات االستشارية في املقر الرئيسي وفي امليدان الستكشاف 
مجموعة كاملة من التدابير إلدماج القانون الدولي اإلنساني في النظم الوطنية77، ويعكف موظفوها على 

72     انظر: 
Yves Sandoz, ‘Le Comité international de la Croix-Rouge: gardien du droit international humanitaire’, Mélanges 
Sahovic, Revue yougoslave de droit international, 1996, على الرابط التالي: http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/
html/about-the-icrc-311298 

73     املادة 81، الفقرة )1( من البروتوكول اإلضافي األول.

74     انظر احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد سيميتش وآخرين، القضية رقم IT-95-9 قرار بشأن طلب االدعاء مبوجب القاعدة 
73 قراًرا بشأن شهادة شاهد )الدائرة االبتدائية(، 27 يوليو/متوز 1999، الفقرتان 47 و72. انظر أيًضا:

Stéphane Jeannet, ‘Recognition of the ICRC’s long-standing rule of confidentiality – An important decision by the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia’, International Review of the Red Cross, Vol. 82, No. 838, 
June 2000, p. 403–425

انظر آن - ماري الروزا، اللجنة الدولية للصليب األحمر واحملكمة اجلنائية الدولية: نهجان منفصالن لكنهما متكامالن لكفالة احترام القانون الدولي   75
اإلنساني، مقابلة على شبكة اإلنترنت يكن االطالع عليها باللغة اإلجنليزية على الرابط التالي: 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/international-criminal-court-interview-101008

أسست اللجنة الدولية للصليب األحمر شبكة من البعثات تغطي جميع البلدان غير املتأثرة على نحو مباشر بنزاع مسلح تقريًبا، وذلك لدعم اجلهود   76
املبذولة في املقر الرئيسي للجنة الدولية في جنيف وبعثاتها في البلدان التي هي في حالة نزاع. وتوجد تلك البعثات اإلقليمية حالًيا في 21 دولة، ويغطي 
كل منها عدًدا من البلدان. وُتَعد هذه البعثات امتداًدا ال مركزًيا للمقر الرئيسي ووسيًطا يساعده في تنفيذ أهدافه العامة ومهامه الدائمة )تدابير التنفيذ 
على الصعيد الوطني، ونشر القانون الدولي اإلنساني وتطويره، التعاون مع اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، وغير ذلك(، أي بعبارة 
أخرى ألداء مهمة اللجنة الدولية بصفة عامة على النحو املنصوص عليه في املادة 5 من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. 
وُيفتَرض أن تنبه هذه البعثات املقر الرئيسي على وجه السرعة بوجود حالة الطوارئ وأن تعد نفسها ألن تصبح بعثات ميدانية أثناء النزاع. وتيسر هذه 
البعثات إجراء حوار ثنائي ومتعدد األطراف مع الدول، ومع اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر كذلك، من أجل مواصلة تنفيذ القانون 

الدولي اإلنساني. 

أنشأت اللجنة الدولية للصليب األحمر خدماتها االستشارية حول القانون الدولي اإلنساني في 1996 لتكثيف دعمها للدول امللتزمة بتنفيذ القانون الدولي   77
اإلنساني. وتنظم اخلدمات االستشارية على وجه اخلصوص اجتماعات للخبراء تقدم املساعدة القانونية والفنية في إدراج القانون الدولي اإلنساني في 
القانون الوطني وتشجع الدول على تشكيل جلان وطنية للقانون الدولي اإلنساني وتساعدها في عملها )انظر اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني(، 
وتعزز تبادل املعلومات )من خالل قاعدة البيانات اخلاصة بها على سبيل املثال(، وتنشر وثائق متخصصة )صحائف وقائع وملفات للتصديق وقوانني 
منوذجية وتقارير كل عامني وتقارير نصف سنوية للتحديث على سبيل املثال( – انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على 

الصعيد الوطني واخلدمات االستشارية للجنة الدولية للصليب األحمر 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/advisory_service_ihl?Opendocument 
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مراجعة التشريعات الوطنية للدول والعقيدة العسكرية والتدريس والتدريب ونظم العقوبات، وتقترح أية 
تغييرات ضرورية ملواءمتها مع التزامات الدول مبوجب املعاهدات اإلنسانية. وتستهدف اللجنة الدولية 
اجلماعات الرئيسية وهي “اجلهات الفاعلة التي لديها قدرة كبيرة على التأثير على الهياكل أو النظم 
)التشريع، العقيدة العسكرية والتدريب العسكري، والعقوبات التأديبية واجلزائية على سبيل املثال( 
املرتبطة مبشكالت فعلية ومحتملة محددة. وتتضمن تلك اجلهات الفاعلة السلطات واألحزاب السياسية 
والقطاع  واإلعالم  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  واجلمعيات  السالح  وحاملي  والقضاء 
اخلاص واجلماعات الدينية واألوساط األكاديية واملنظمات غير احلكومية واملنظمات الدولية. وقد يكون 
سلبي( على حياة وكرامة األشخاص املتضررين من النزاعات  لتلك اجلهات الفاعلة تأثير إيجابي )أو
عرقلة( وصول اللجنة الدولية للصليب األحمر  املسلحة )...(، وقد تكون في وضع يسمح لها بتسهيل )أو

إلى السكان املعنيني78.

العمليات أثناء النزاعات املسلحة

تسعى اللجنة الدولية جاهدة في عملها من أجل التطبيق األمني للقانون الدولي اإلنساني إلقناع الدول 
واألطراف املعنية األخرى بقبول قواعد القانون الدولي اإلنساني املنطبقة في حالة معينة واالمتثال لها. 
وتختلف االلتزامات الناشئة عن تلك القواعد تبًعا لتصنيف احلالة كنزاع مسلح دولي أو ال، ويحدد هذا 
التصنيف أيًضا ما إذا كانت الدولة ملتزمة بقبول عرض اللجنة الدولية تقدمي خدماتها. ويتمتع معظم 
الضحايا في حالة النزاع املسلح الدولي بوضع األشخاص احملميني وتقع على عاتق الدول التزامات 
محددة جتاههم وجتاه اللجنة الدولية للصليب األحمر على حد سواء79، بينما ال يفرض القانون املنطبق 

في النزاعات الداخلية القيود نفسها على األطراف املتحاربة.
لفتت اللجنة الدولية انتباه األطراف املنخرطة في نزاعات دولية تقليدية بطريقة رسمية إلى 
القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني80. وتتوي املذكرات التي بعثتها اللجنة الدولية إليها81 
تذكيًرا مببادئ هذا القانون وقواعده ذات الصلة؛ وهي تشمل القواعد املتعلقة بسير العمليات العدائية 
وحماية األشخاص املتضررين من احلرب. ويساعد التصنيف القانوني حلالة ما بوصفها نزاًعا مسلًحا 
ويقدم  الدولية،  اللجنة  لعمليات  إطاًرا  ويضع  املتحاربة،  األطراف  التزامات  على  الضوء  تسليط  في 
استفادة  واألشمل في ضمان  األسمى  الدولية  اللجنة  ويتمثل هدف  امليدان.  في  ملندوبيها  توجيهات 

الضحايا بحكم الواقع من معاملة متتثل على األقل للقواعد اإلنسانية في النزاعات الداخلية.

انظر “السياسة الوقائية للجنة الدولية للصليب األحمر، ص 3 التي اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية للصليب األحمر في 18 سبتمبر/أيلول 2008 وُنشَرت   78
في املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 91، العدد 873، يونيو/حزيران 2009. 

انظر املادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة. للجنة الدولية حق أصيل في التدخل واملراقبة في هذه املجاالت، باإلضافة   79
إلى حقها في املبادرة الذي يستند إلى االتفاقيات واملنصوص عليه في املادة 9 من اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة واملادة 10 من اتفاقية جنيف 

الرابعة. ويكن تعيينها عالوة على ذلك كسلطة حامية )أو أن تتصرف كبديل للدولة احلامية(. 

األمثلة احلديثة: تشاد/ليبيا )1987(، حرب اخلليج )1990(، إكوادور/بيرو )1995( إثيوبيا/إيرتريا )1999(، أفغانستان )2002(، العراق )2003(،   80
العراق”،  نزاع  اإلنساني في  الدولي  “القانون  ولوران كوالسيس،  انظر كنوت دورمان  العراق،  وللممارسة في   .)2009-2006( لبنان-غزة-إسرائيل 

.German Yearbook of International Law, Vol. 47, 2004, pp.293-342

81  ُنشرت عينة في املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 787، يناير/ كانون الثاني – فبراير/شباط 1991، ص 24-27. هذه هي املذكرة الشفوية واملذكرة 
امللحقة بها املؤرخة في 14 ديسمبر/كانون األول 1990 واملوجهة إلى جميع الدول األطراف في اتفاقيات جنيف بعد اندالع حرب اخلليج بوقت قصير.
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وينبغي أن يكون ملندوبي اللجنة الدولية وجود في البلدان املتحاربة، ليس هذا فحسب بل 
يجب أن يتمكنوا أيًضا من الوصول إلى املناطق املتضررة من األعمال العدائية، وذلك من أجل تنفيذ 
عمليات اللجنة الدولية اإلنسانية، حيث إن الوجود على مقربة من الضحايا أمر حيوي من أجل احلماية 
واملساعدة اإلنسانية. ولن يكون اتفاق مقر ووجود يقتصر على العاصمة بدياًل مالئًما عن الوصول إلى 
األشخاص احملتاجني مباشرة. وُتعد باملثل قدرة املندوبني على العمل في املناطق التي متزق النزاعات 
أوصالها وفي املناطق التي ترتفع فيها احتماالت املخاطر وعلى الوصول إلى األشخاص املستضعفني 
بصفة خاصة –السيما أسرى احلرب واحملتجزين واملعتقلني املدنيني- شرًطا ال غنى عنه في ما يعرف 
بأنشطة احلماية. وتنص االتفاقيات صراحة على هذا احلق في الوصول في حالة النزاعات الدولية82 

وتتضمن حًقا أصياًل في املراقبة83.
وينبغي بطبيعة احلال التفاوض بشأن إمكانية الوصول مع السلطات ومع جميع الفصائل 
املتحاربة إذا لزم األمر. وتكون موافقة تلك السلطات والفصائل ضرورية وحيوية للحصول على احلد 
األدنى من األمن. ويجب أن تأخذ املفاوضات في احلسبان املصالح العسكرية واالعتبارات األمنية التي 
تكون لها أسبقية على املبادئ اإلنسانية في كثير من األحيان. وتلعب السياسة )اخلارجية والداخلية( 
ووسائل اإلعالم والعوامل االقتصادية دوًرا في هذا الصدد. وعلى الرغم من سهولة التوصل نسبًيا 
إلى اتفاق من حيث املبدأ في كثير من األحيان، إال أن وضعه في حيز التطبيق يكون أكثر صعوبة في 
ن الوصول إلى مناطق النزاع في حد ذاته اللجنة الدولية من القيام بجميع عملياتها  الغالب. وال يكِّ
اإلنسانية عالوة على ذلك. فأنشطة احلماية على سبيل املثال، السيما تلك املتصلة باالحتجاز، تتطلب 

اتفاقات معينة84.
مبجرد  إنساني  نشاط  بأي  تقوم  أن  للمنظمة  املبادرة  في  الدولية  اللجنة  حق  ويخول 
اللجنة  النزاع املعنية85. وهو حق منصوص عليه في املعاهدات. وتتمتع  وصولها، ومبوافقة أطراف 
الدولية بنطاق واسع للتحرك إذا استند العمل املقترح إلى القانون اإلنساني على نحو صريح )فلها أن 
تطلب على سبيل املثال وقًفا مؤقًتا إلطالق النار للسماح بإجالء اجلرحى وإعادة اجلرحى من أسرى 
احلرب إلى الوطن، وإنشاء مناطق لالستشفاء ومناطق آمنة، وحماية املستشفيات، وتنظيم قوافل إغاثة 
عبر خطوط املواجهة(. ويجوز لها أيضا أن تدخل في مناقشات مع السلطات من أجل أداء دورها 
ويكون  كوسيط محايد في املسائل اإلنسانية التي تتطلب مفاوضات مع أطراف النزاع أو بينها – 
الغرض هنا هو تخفيف التبعات اإلنسانية الفعلية أو احملتملة للنزاع86. وتقوم اللجنة الدولية بنشاط 

ح ملندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر )كما هو احلال ملندوبي الدول  82     املادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة: ُيصرَّ
احلامية( “بالذهاب إلى جميع األماكن التي يوجد بها أسرى حرب )...(. ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع األسرى، وبخاصة مع ممثل األسرى )...(. ولهم 

كامل احلرية في اختيار األماكن التي يرغبون زيارتها )...(”.

في الهامش، إلى جانب املادتني 126 و143  83     كما هو احلال بالنسبة لزيارات أسرى احلرب )املادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة(. تبدو كلمة “املراقبة” 
من اتفاقية جنيف الرابعة. وقد أضافت أمانة املؤمتر الدبلوماسي العناوين التي تبدو في الهوامش، وهي ال تشكل جزًءا من النصوص الرسمية، وبالتالي 

ليس لها سوى قيمة داللية. وُيشار إليها في نسخ اتفاقيات جنيف التي طبعتها اللجنة الدولية للصليب األحمر.

على الرغم من أن زيارات مندوبي اللجنة الدولية ألسرى احلرب )املادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة( واملعتقلني املدنيني )املادة 143 من اتفاقية جنيف   84
الرابعة( واجبة في النزاعات املسلحة الدولية، إال أنها تتطلب مفاوضات لتحديد أساليب تلك الزيارات.

املادة 9 من اتفاقية جنيف األولى والثانية والثالثة؛ املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع، الفقرتان 2 و3.   85

86     التي ينبغي متييزها عن التبعات املتصلة بأسباب خصومة أو حتى مبوضوعها ذاته. ويحدد طبيعة تلك األنشطة بالفعل دور اللجنة الدولية كمنظمة إنسانية 
واألولوية التي يتعني منحها ألنشطة احلماية واملساعدة اخلاصة بها، واملبادئ األساسية للحركة. 
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آخر استناًدا إلى القانون الدولي اإلنساني من خالل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة لها، 
والتي متنح دعًما معنوًيا وعملًيا لألشخاص الذين تعنى بهم ولعائالتهم، حيث تساعد في البحث عن 
اجلرحى والقتلى87 واحملتجزين88 واملدنيني املعزولني في األراضي التي يسيطر عليها العدو89 والنازحني 

والالجئني90 واألطفال غير املصحوبني بذويهم91، وجتمع شمل األفراد مع عائالتهم92.
وتقوم اللجنة الدولية بعملها مع ذلك دون أساس راسخ في قواعد القانون الدولي اإلنساني 
في كثير من األحيان. وغالًبا ما متكنها االتفاقات اخلاصة احملدودة من إنقاذ أرواح بشرية أو التخفيف 
لطلبات  أن تستجيب  أو  االتفاقات  مثل هذه  تعد  أن  الدولية  للجنة  النزاع. ويكن  أثناء  املعاناة  من 
من أطراف النزاع دون أي مبرر خالف الطبيعة اإلنسانية للعمل املطلوب )إعادة توطني األشخاص 
النازحني أو تبادل األسرى أو إطالق سراحهم، أو نزع سالح جماعات مسلحة، أو إجالء املقاتلني 
أوتسليمهم،... إلخ(. ويجب أن يستند عملها في تلك احلاالت إلى طلبات محددة تتفق األطراف عليها. 
وينبغي للجنة الدولية في الوقت نفسه أن تتأكد من عدم النيل من مبدئها األساسي من احلياد مبنح 
واملساعدة  للحماية  التقليدية  عملياتها  تعريض  أو  النزاع،  طرفي  من  ألي  دعائية  أو  سياسية  ميزة 

للخطر.
هذا وتستند مصداقية اللجنة الدولية وقبول أطراف النزاع لها في الواقع إلى احترامها 
الشديد للمبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، التي أقرتها الدول األطراف في االتفاقيات 
أهمية  واالستقالل  التحيز  وعدم  واحلياد  اإلنسانية  مبادئ  وتكتسب  احترامها.  على  واتفقت  نفسها 
خاصة في حاالت النزاع املسلح93 حيث تدد تلك املبادئ نهجها ومواقفها94 وتوجه نشاطها وعملياتها 
في امليدان. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية نيكاراغوا على أهمية مبادئ 
الصليب األحمر حيث أشارت إلى اإلنسانية وعدم التحيز بوصفهما شرطني أساسيني جلميع األعمال 

اإلنسانية95.

87     بالنسبة للمرضى واجلرحى والقتلى من القوات املسلحة )انظر املادتني 15 و16 من اتفاقية جنيف األولى؛ واملادتني 18 و19 من اتفاقية جنيف الثانية(. 

88    انظر املواد 70 و71 و120 و122 و123 من اتفاقية جنيف الثالثة بالنسبة ألسرى احلرب، واملواد 107 و112 و129 من اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة 
للمحتجزين املدنيني. 

انظر املادتني 136 و140 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن مركزية املعلومات ذات الصلة باألشخاص احملميني.   89

90     املادة 73 من البروتوكول اإلضافي األول.

91     املادة 78 من البروتوكول اإلضافي األول.

92     املادة 74 من البروتوكول اإلضافي األول.

93     انظر: 
Jean Pictet, Red Cross Principles, ICRC, Geneva, 1966, and The Fundamental Principles of the Red Cross, 
Commentary, Henry Dunant Institute, Geneva, 1979.

94     انظر: 
Jean-Luc Blondel, ‘The meaning of the word ”humanitarian“ in relation to the Fundamental Principles of the Red 
Cross and Red Crescent’, International Review of the Red Cross, No. 273 November–December 1989, pp. 507–515, 
Marion Harroff-Tavel, ‘Neutrality and impartiality – The importance of these principles for the International Red 
Cross and Red Crescent Movement and the difficulties involved in applying them’, idem, pp. 536–552.

محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية(، تقارير محكمة العدل   95
الدولية، 1986، ص 14، الفقرة 243. 
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احلماية واملساعدة

النزاعات من األخطار واملعاناة واإلساءات  لوقاية ضحايا  الدولية من خالل عملياتها  اللجنة  تسعى 
الضحايا  مواطن ضعف  تستهدف  عملياتها  ألن  ونظًرا  لهم.  الدعم  وتقدمي  لها  يتعرضون  قد  التي 
تتراوح بني  للظروف وتغطي مجموعة واسعة من األنشطة  تبًعا  بالتالي  واحتياجاتهم، فإنها تختلف 
نشر القواعد واملبادئ اإلنسانية واملساعدات الطبية والغذائية واملادية. وتترابط هذه األنشطة على نحو 
وثيق، ويكن أن ينظر إليها بوصفها كاًل ال يتجزأ. فاحلماية واملساعدة يرتبطان ارتباًطا ال تنفصم 
عراه في النزاعات املسلحة، حيث ترى اللجنة الدولية احلماية بصفتها أوال وقبل كل شيء وجوًدا نشًطا 
بالقرب من األشخاص املتضررين جراء النزاع. وتتضمن أنشطة املساعدة غالًبا بعًدا يتصل باحلماية 

والعكس صحيح96.
نزاع  أي  الدولية هو مواجهة أطراف  اللجنة  لعمليات  الرئيسي  الهدف  يكون  أن  ويجب 
مسلح مبسؤولياتها وحملها على االمتثال اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي اإلنساني باحلفاظ على 
أمن األشخاص املتضررين من النزاع وسالمتهم البدنية وكرامتهم. ويهدف عملها إلى مساعدة هذه 
األطراف في الوفاء بتلك املسؤوليات، ويشمل أنشطة تسعى لزيادة سالمة األفراد واحلد من التهديدات 
التي يواجهونها من خالل تقليل استضعافهم و/أو تعرضهم للمخاطر97. وُتستخدم املعلومات األولية 
التي جتمعها اللجنة الدولية من خالل وجودها في امليدان وقدرتها على الوصول إلى الضحايا كمعطيات 
ملساعيها لدى السلطات إلقناعها “بالعمل على التطبيق األمني” للقانون اإلنساني، استناًدا إلى الوقائع 

أو القانون.
وتبذل اللجنة الدولية هذه املساعي كجزء من حوار منتظم مع اخلصوم الرئيسيني في نزاع 
مسلح، السيما السلطات السياسية والعسكرية98. ويكن للجنة الدولية أن تقوم بها على مستويات 
مختلفة – لدى قائد معسكر على سبيل املثال، أو املسؤول عن جميع معسكرات االحتجاز، أو القيادة 
محلية  بعثة  رئيس  أو  مندوب  بها  يقوم  وقد  الرئاسي.  أو  الوزاري  املستوى  على  حتى  أو  العامة، 
إقليمية، أو مدير عمليات اللجنة الدولية أو رئيس اللجنة الدولية، وقد تكون شفوية أو كتابية، عن  أو
طريق رسالة أو مذكرة. ويتوقف نوع املسعى على خطورة االنتهاك ومدى إحلاح املسألة، وفوق كل 

هذا مصالح الضحايا99.

انظر سياسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للمساعدة، اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 29 أبريل/نيسان 2004، وُنشَرت في املجلة الدولية للصليب األحمر:   96
International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 677–693 
فضاًل عن سياسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للحماية، التي اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 23 سبتمبر/أيلول 2008، وُنشَرت في املجلة الدولية: 
International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 751–775.

97    انظر سياسة اللجنة الدولية للحماية، احلاشية رقم 96 أعاله، ص 752. 

إلى  98     تكون وزارات الشؤون اخلارجية هي القناة الدبلوماسية املعتادة، ولكن توجه اللجنة الدولية معظم مالحظاتها إلى وزارات الدفاع واألمن أو الداخلية أو
مكتب الرئيس )مبساعدة ضابط اتصال في معظم األحيان(. 

99    انظر: 
Deborah Manicini-Griffoli and André Picot, Humanitarian negotiation, A Handbook for securing access, assistance 
and protection for civilians in armed conflicts, Centre for Humanitarian Dialogue, Geneva, October 2004.

ولالطالع على مثال عملي للتدخالت املختلفة، انظر: 
Toni Pfanner, ‘Principled humanitarian action in the East Timor crisis’, in Larry Minear and Hazel Smith )eds(, 
Humanitarian Diplomacy: Practitioners and their Craft, United Nations University Press, Tokyo, 2007,
pp. 174–193.
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وقد تأخذ تلك الُنُهج أشكااًل مختلفة، ويعتمد مدى تقيقها ألهدافها بوضوح على عالقة 
الثقة بني السلطات واللجنة الدولية. وتظل مساعي اللجنة الدولية سرية كقاعدة عامة100، إال أن بإمكانها 
توجيه نداء للمجتمع الدولي في حالة وقوع انتهاكات خطيرة ومتكررة، بل وشجب تلك االنتهاكات علًنا   
واملطالبة بوضع حد لها101. وقد تواترت تلك النداءات في السنوات األخيرة على نحو متزايد، السيما 
السابقة وأفغانستان  بلدان مثل الصومال ورواندا والكونغو ويوغوسالفيا  الكبرى في  النزاعات  في 
والعراق وإسرائيل واألراضي احملتلة102. وتتسم ممارسة اللجنة الدولية في هذا الصدد مع ذلك باحلذر 
كي ال تبدو االنتهاكات املتعددة واسعة النطاق مبتذلة أو تافهة بسبب اإلنذار عنها بشكل متكرر أكثر 

من الالزم، ولكي ال تعرِّض اللجنة الدولية قدرتها على العمل على األرض للخطر أيًضا.
وينبغي في أكثر األحيان استكمال أنشطة احلماية بأنشطة املساعدة؛ ففي حني تتحمل 
الواقعني تت  املدنيني  للسكان  االحتياجات األساسية  تلبية  الرئيسية عن  املسؤولية  النزاع  أطراف 
السكان.  لعيش  الضرورية  اإلمدادات  في  النقص  لتعويض  مطلوبة  اإلغاثة  عمليات  فإن  سيطرتها، 
ويتعني على أطراف النزاع مبوجب القانون الدولي اإلنساني ضمان وصول عمليات املساعدة، شريطة 
أن تتسم بعدم التحيز واحلياد، وتوفير ما يلزم من السلع الضرورية لعيش السكان املدنيني إذا كانت 
اإلمدادات واملوارد غير كافية103. وينبغي من ثم التفاوض مسبًقا على عملية املساعدة مع األطراف 
املتحاربة. ويجب أن مُتنح املوافقة في نزاع مسلح دولي حيثما ُتستوفى الشروط املذكورة.104 بيد أن 
الترخيص بتقدمي املساعدة غالًبا ما يتأخر أو ُيَنع دون أي مبرر على أساس الضرورة العسكرية 
امللحة105. ويكن للجنة الدولية أن تقوم بعملية مساعدة فقط إذا كانت قادرة على التحقق من احلاجة 

100  انظر بشأن احلوار والسرية سياسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للحماية، مصدر سابق، احلاشية 96 أعاله، ص 761-758. 

101  تخضع البيانات والتصريحات العلنية لشروط محددة وتراكمية تددها السياسة املؤسسية للجنة الدولية وهي: )1( أن تكون االنتهاكات جسيمة ومتكررة 
أو من املرجح تكرارها، )2( أن يشهد املندوبون على االنتهاكات بأم أعينهم، أو أن يثبت وجود ومدى االنتهاكات من خالل مصادر موثوق بها ويكن 
التحقق منها، )3( فشل املساعي السرية الثنائية وجهود التعبئة اإلنسانية عند محاولة القيام بها، في وضع حد لالنتهاكات، )4( أن يكون اإلعالن عن مثل 

هذه االنتهاكات في مصلحة األشخاص أو السكان املتضررين أو املهددين. انظر: 
‘Action by the ICRC in the event of violations of international humanitarian law’, International Review of the Red 
Cross, Vol. 87, No. 858, June 2005, pp. 393–400.

كان النداء األول املوجه للمجتمع الدولي في احلرب العراقية اإليرانية استناًدا إلى املادة األولى املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع مازال يعتبر خطوة   102
استثنائية انظر:

 International Review of the Red Cross, No. 235, July–August 1983, pp. 220–222 and No. 239, March–April 1984, pp.
115–113 . وأصدرت اللجنة الدولية أكثر من 50 نداء عاًما في إطار النزاع في يوغسالفيا السابقة وحده، كرد فعل ألحداث مأساوية أو مميتة في معظم 

األحيان، للتعبير عن قلق حاد إزاء االنتهاكات اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني التي كانت جتري هناك. 

انظر املادتني 23 و55 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة 70 من البروتوكول اإلضافي األول؛ املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع وأيًضا:   103
Compilation of United Nations Resolutions on humanitarian assistance, OCHA Policy Studies Series, 2009

ويكن االطالع عليها على املوقع التالي على اإلنترنت: 
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1112152

انظر أيًضا املادة 18 من البروتوكول اإلضافي الثاني. ملزيد من التفاصيل عن قواعد القانون الدولي اإلنساني املنطبقة على اإلغاثة، انظر:
Sylvain Vité, Rights and duties of all actors under international humanitarian law,

وهي ورقة عرضت في اجتماع اخلبراء حول الوصول اإلنساني في حاالت النزاع املسلح، 30 يونيو/حزيران – أول يوليو/متوز 2008، مونترو )على 
ملف مع الكاتبة(: وفرانسوا بونيون، مرجع سابق، احلاشية 45 أعاله، ص 658-667 و844-804. 

104  انظر املادتني 23 و55 من اتفاقية جنيف الرابعة.

انظر املادة 71، الفقرة 3 من البروتوكول اإلضافي األول )تقييد تركات األفراد املشاركني في أعمال الغوث بصفة وقتية(. بيد أن التجويع الذي يستخدم   105
في كثير من األحيان كسالح على نحو غير مشروع إما للسيطرة على جماعة من الناس )من خالل نقل املدنيني إلى مناطق تكون فيها اإلمدادات أقل ندرة( 

أو لطرد جماعة من األفراد من منطقة معينة. وُيحَظر جتويع السكان املدنيني وفًقا للمادة 54 الفقرة 1 من البروتوكول اإلضافي األول.
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امللحة وطبيعة االحتياجات على األرض من خالل تقييم فئات وأعداد املستفيدين احملتملني وتنظيم عملية 
توزيع مواد اإلغاثة واإلشراف عليها وفًقا لذلك106. وتشرف اللجنة الدولية على استخدام املساعدات عن 
كثب للحيلولة دون سوء تخصيص القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة للمساعدات وتسييسها، حيث 
تضطر للقيام بذلك من أجل االمتثال ملتطلبات القانون اإلنساني107. وخالًفا لبعض الالعبني اآلخرين، 
تود اللجنة الدولية تقدمي املساعدة على نحو مستقل عن الهياكل السياسية أو العسكرية ودون اتخاذ 

موقف إزاء أسباب النزاع108.

التعاون مع اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر 

الدولي  القانون  لتنفيذ  التدابير الطارئة  لتعزيز  الوطنية أمًرا ال غنى عنه  التعاون مع اجلمعيات  ُيَعدُّ 
اإلنساني109، بل وينطبق كذلك بشكل أكبر عند التأهب للقيام بعمليات أثناء النزاع. ويستند العمل 
املسؤولية  وتقع  رئيسية،  بصفة  نفسها  االتفاقيات  إلى  الوطنية  اجلمعيات  به  تقوم  الذي  اإلنساني 
األساسية عن تقدمي املساعدة لضحايا النزاعات املسلحة على عاتق اجلمعية الوطنية املعنية بصفتها 
جهة إنسانية مساعدة للسلطات العامة110. وتنص املادة 81 )الفقرة 2( من البروتوكول األول111، التي 
تخاطب باألساس السلطات العامة والهيئات التابعة لها، على أن “متنح أطراف النزاع التسهيالت 
للصليب  األساسية  للمبادئ  وفًقا  اإلنساني  نشاطها  ملمارسة  املعنية  الوطنية  جلمعياتها  الالزمة 

األحمر”112.

النزاع  من  املتضررين  األشخاص  إلى  الوصول  هو  امليدانية  الشراكة  من  الهدف  إن 
واالستجابة الحتياجاتهم بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة. وقد توطد تعاون وثيق على سبيل املثال في 

106  انظر سياسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للمساعدة، احلاشية رقم 96 سابًقا.

107  أي اشتراط حياد وعدم تيز املساعدة – انظر املادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 18 من البروتوكول اإلضافي الثاني.

108  بيير كراينبهول، “نهج اللجنة الدولية إزاء التحديات األمنية املعاصرة: مستقبل العمل اإلنساني املستقل واحملايد”، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 
86، العدد 855، سبتمبر/أيلول 2004، ص  514-505. 

انظر املادة 3 )الفقرة 2( والفقرة الفرعية 3، واملادة 5 )الفقرة 4 أ( من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.   109

انظر على سبيل املثال املادة 26 من اتفاقية جنيف األولى؛ واملادتني 24 و25 من اتفاقية جنيف الثانية؛ واملادة 63 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادتني   110
6 و17 من البروتوكول اإلضافي األول؛ واملادة 18 من البروتوكول اإلضافي الثاني، واملادة 3 الفقرة 2 والفقرة الفرعية 2 من النظام األساسي للحركة 

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )احلاشية 67 سابًقا(. 

111  الفقرة 2.

تدعو املادة أيًضا اجلمعيات الوطنية إلى تقدمي تسهيالت مماثلة وبالشروط نفسها )الفقرة 3(. لالطالع على مزيد من املعلومات حول التعاون داخل احلركة   112
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، انظر اتفاقا بشأن تنظيم األنشطة الدولية لعناصر احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي اعتمده 

مجلس املندوبني في إشبيلية في 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 )اتفاق إشبيلية(، على الرابط التالي: 
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5n6kga.htm
ولكل مكون من مكونات احلركة )جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية واالتاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر( قواعد متميزة لكن 
ترتبط ببعضها على نحو وثيق ويكمل بعضها البعض. فاللجنة الدولية تعمل بصفتها الوكالة الرائدة، كما تنص على ذلك املادة الرابعة من االتفاق، في 

حاالت النزاع املسلح الدولي وغير الدولي واالضطرابات الداخلية ونتائجها املباشرة )املادة 5-3-1 من اتفاق إشبيلية(. 
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مجال اإلسعافات األولية113 والصحة العامة114 وبرامج املساعدة والبحث عن املفقودين. ويكن للجمعية 
الوطنية املعنية أن تقوم بأنشطة اللجنة الدولية بنفس مستوى اجلودة أو حتى مبستوٍى أفضل في كثير 
من األحيان وباالحترام الواجب للمبادئ األساسية للصليب األحمر، باستثناء األنشطة املوكولة إلى 
اللجنة الدولية مبوجب واليتها احملددة في القانون الدولي اإلنساني وبشكل أكثر تديًدا أنشطة احلماية 
املختلفة. وعندما ال تستطيع اجلمعية الوطنية تمل مسؤولياتها فقط تعرض اللجنة الدولية التدخل. 
ولكن يصعب على اجلمعية الوطنية االمتثال للمبادئ )االستقالل عن السلطات واحلياد في النزاع وعدم 
التحيز في تقدمي املساعدات( ونادًرا ما تكون قادرة على القيام بعملها في جميع أنحاء البالد، السيما 
املناطق التي يسيطر عليها املتمردون. وحيث إن املنظمات اإلنسانية الوطنية ال تتمكن من االستجابة 
 لالحتياجات في مثل هذه احلاالت، يتعني وجود عمليات دولية لسد أي ثغرات في نظام اإلغاثة الوطني. 

القيود

يجب على اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تزن بعناية كافة آثار ردود فعلها العلنية على االنتهاكات 
على الضحايا لكي تتمكن من أداء دورها احملدد، وعلى األنشطة التي تقوم بها بالنيابة عنهم كاعتبار 
ثانوي. وعندما تواجه معضلة إما السكوت والقدرة على مساعدة الضحايا، أو اللجوء إلى العلن وعدم 
إلى  الدولية  اللجنة  ُد حاجة  وَتُ األول115.  النهج  الدولية  اللجنة  تختار  محنتهم،  تخفيف  على  القدرة 
احلفاظ على واليتها امليدانية على نفس املنوال من قدرتها على التعاون مع جهات التحقيق أو اإلجراءات 
القضائية، حيث يتوجب عليها نقض التزامها بالسرية إزاء أطراف النزاع والضحايا أنفسهم للقيام 
بذلك. وهي تخاطر من ثم بفقدان ثقة السلطات واألطراف األخرى التي تدخل معها في حوار، وقد 

تتعرض لرفض تلك السلطات واألطراف السماح لها بالوصول إلى الضحايا116.
هذا ويكون دور اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفتها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة 
أواًل وقبل كل شيء دوًرا ميدانًيا، هدفه تقدمي الغوث للضحايا وتسني وضعهم من خالل سبل عملية، 
للقانون. وال  وإقناع املسؤولني مبعاملة الضحايا على نحو إنساني، والعمل من أجل تطبيق أفضل 
يشكل اإلشراف شبه القضائي الالحق117 من أجل استعادة حقوق الضحايا جزًءا من والية اللجنة 

الدولية، التي ال يكن أن تكون “نصيًرا للعدالة واإلحسان في آن واحد”118.

113  تدريب العاملني في اإلغاثة، توفير األدوية واإلمدادات الطبية، تعزيزات خلدمة سيارات اإلسعاف،... إلخ.

114 العيادات املتنقلة وبرامج املياه والصرف الصحي والدعم اللوجيستي واإلداري للفرق الطبية واجلراحية... إلخ.

115  انظر: جاكوب كلينبرغر، “هل نتحدث عالنية أم نصمت أثناء العمل اإلنساني”،  املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 85، العدد 855، سبتمبر/أيلول 
2004، ص  610-593.

 ,’116Marco Sassoli, ‘The Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenges انظر أيًضا: 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 10, December 2007, pp. 45–75.

انظر احلاشية رقم 34 سابًقا، ص 645-648. وهذا القيد تفرضه اللجنة الدولية على نفسها بسبب الطريقة التي تدرك بها دورها؛ أما بالنسبة للدولة   117
احلامية فيمكن تفسير الوالية على نحو مختلف. 

118  انظر: Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross احلاشية رقم 93 سابًقا، ص 54. 
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تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في النزاعات املسلحة غير الدولية 

ييز القانون الدولي اإلنساني بني النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، وينعكس هذا التمييز أيًضا 
هذا النزاع، أي  في آليات التنفيذ، التي توجه في حالة النزاعات املسلحة غير الدولية إلى “أطراف” 
إلى الدول واجلماعات من غير الدول أيًضا. وال تنص املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع وال 
البروتوكول اإلضافي الثاني صراحة على آليات تنفيذ دولية. فجميع احملاوالت الرامية إلى إنشاء مثل 
هذه اآلليات، ناهيك عن نظام حقيقي للمراقبة القانونية، أحبطها رد فعل “الشؤون الداخلية”119. ويبقى 
إلى جانب احلق في املبادرة اإلنسانية املنصوص عليه في املادة 3 فقط االلتزام بنشر البروتوكول في 

املادة 19.
وال  احلامية  الدولة  على  الدولية  غير  املسلحة  النزاعات  في  املنطبق  القانون  ينص  وال 
على إجراءات التحقيق أو تقصي احلقائق120. فهناك عدم تيقن في أحسن األحوال من مدى تمل 
جماعات املعارضة املسلحة املسؤولية والتزامها بجبر األضرار. ويصعب عليها تنفيذ االلتزام مبالحقة 
ومحاكمة مجرمي احلرب، وهو التزام ضمني أيًضا بالنسبة للكيانات من غير الدول، كما أن أطراف 
تلك النزاعات تكون غير راغبة في فرض مسؤولية جنائية121. ولم توجد آلية محددة في القانون الدولي 
اإلنساني ملالحقة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون قبل إقرار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
لتلك االنتهاكات. بيد أن القاعدة العامة التي تكرسها املادة 1 املشتركة بني  الدولية، أو لوضع حد 
اتفاقيات جنيف تعني أن األطراف املتحاربة ملزمة بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني122 ومنع 
انتهاكه واملعاقبة على هذا االنتهاك. وينطبق االلتزام بكفالة احترام االتفاقيات في واقع األمر على 
املادة 3 املشتركة أيًضا، طبًقا حملكمة العدل الدولية123، ومن ثم على النزاعات غير الدولية. وينطبق 

هذا االلتزام أيًضا على الدول غير األطراف في النزاع.

119   ينص البروتوكول الثاني على أنه ال يجوز االحتجاج بهذا البروتوكول “بقصد املساس بسيادة أي دولة أو مبسؤولية أية حكومة في احلفاظ بكافة الطرق 
املشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها” أو “كمسوغ ألي سبب كان 
للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع املسلح أو في الشؤون الداخلية أو اخلارجية للطرف السامي املتعاقد الذي يجري هذا النزاع على 

إقليمه” )املادة الثالثة، الفقرتان 1 و2(. 

120  أعربت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق فور انتهاء اجتماعها التأسيسي املنعقد في برن يومي 12-13 مارس/آذار 1993عن استعدادها إلجراء تقيقات، 
وذلك رهًنا مبوافقة جميع أطراف النزاع، بشأن انتهاكات القانون اإلنساني خالف املخالفات اجلسيمة واالنتهاكات اخلطيرة األخرى، مبا فيها االنتهاكات 
التي ارتكبت أثناء احلروب األهلية. وعلى الرغم من أن متديد والية اللجنة لتشمل النزاعات املسلحة غير الدولية موضع ترحيب، قد نتساءل عما إذا كان 
لديها بالفعل القدرة على النظر في جميع االنتهاكات. فسوف ُترتكب مئات بل وآالف االنتهاكات اخلطيرة في أي نزاع مسلح بعينه، وستتعرض اللجنة 

خلطر الغرق في االدعاءات إذا ُقبل العرض بالفعل. 

انظر: جوناثان سومر “عدالة الغاب: إصدار األحكام حول املساواة بني األطراف املتحاربة في النزاعات املسلحة غير الدولية”، املجلة الدولية للصليب   121
األحمر، املجلد 89، العدد 867، سبتمبر/أيلول 2007،صـ 690-655. 

تبنت محكمة العدل الدولية في “األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل نيكاراغوا وضدها” )احلاشية رقم 95 سابًقا، ص 129، الفقرة 255( وجهة   122
النظر القائلة بأن املادة 1 فرضت التزامات خاصة بسير النزاع املسلح الدولي أيًضا. 

املرجع نفسه، ص 114، الفقرة 220.  123
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وأعرافها124  احلرب  لقوانني  انتهاكات  بوصفها  املشتركة   3 املادة  انتهاكات  إن جترمي 
حقيقة  يحجب  أن  ال يكن  الدولية125  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  في  احملدد  النحو  أوعلى 
بدائية  مازالت  الدول،  غير  من  األخرى  الكيانات  عن ممارسات  ناهيك  الدولة،  أن ممارسة  مؤداها 
وغير ناضجة من حيث املقاضاة والعقوبة الفعالتني عن انتهاكات قوانني وأعراف احلرب في النزاعات 
الداخلية. وتقع التدابير الالزمة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني من ثم على عاتق السلطات احمللية على 

الصعيد الوطني بصفة رئيسية. 

االتفاقات اخلاصة واإلعالنات أحادية اجلانب

يكن استكمال القواعد اخلاصة بالنزاعات الداخلية على النحو املنصوص عليه في املادة 3 املشتركة 
والبروتوكول الثاني بتلك القواعد التي تكم النزاعات املسلحة الدولية. فينبغي ألطراف النزاع العمل 
 3 للمادة  اتفاقات خاصة، طبًقا  تنفيذ كل األحكام األخرى من االتفاقية أو بعضها عن طريق  على 
املشتركة، الفقرة )2(. وينبغي تنفيذ القواعد األكثر تفصياًل )واألكثر إحلاًحا( املنطبقة على النزاعات 
الدولية عن طريق القياس، من أجل تفسير القواعد األولية املتصلة بالنزاعات غير الدولية وجعلها أسهل 
في الفهم والتطبيق. وهذا مسار مناسب اتباعه، ألن التحديات اإلنسانية والعسكرية لكال النوعني من 
احلاالت تتشابه في معظم األحيان، وال يكن أن يوجد مبرر حقيقي للتمييز بينهما126. ويكن التغلب 
على املشكالت التي ُتثار حول التصنيف القانوني لنزاع ما بشكل واقعي عن طريق التوصل إلى اتفاق، 

حيث ال يؤثر ذلك على الوضع القانوني لألطراف املتعاقدة127.
 ويكن الدخول في اتفاق بشأن كل أو بعض األحكام املتصلة بنزاع مسلح دولي. وُتعنى 
هذه االتفاقات في املقام األول بأحكام معينة )مثل إنشاء مناطق أمان128، وإطالق سراح اجلرحى 
من السجناء بالتزامن،... إلخ(. وكانت هناك أيًضا إشارات أوسع إلى معاهدات القانون اإلنساني 
إلى أجزاء من معاهدات، على سبيل املثال في حالة النزاع في يوغوسالفيا السابقة129. وتكون تلك  أو

124  احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، قرار بشأن طلب الدفاع للطعن التمهيدي في االختصاص، احلاشية رقم 5 
سابًقا، الفقرة 86؛ عريضة مقدمة من حكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن بعض الدفوع التي قدمها محامي املتهم في قضية املدعي العام ضد دوسكو تاديتش، 

17 يوليو/متوز 1995 )خالصة الوقائع اجلوهرية والنقاط القانونية لصديق احملكمة املقدمة من الواليات املتحدة(، ص 37؛
Antonio Cassese, ‘The Spanish Civil War and the Development of Customary Law Concerning Internal Armed 
Conflicts’, in Antonio Cassese )ed(, Current Problems of International Law, Giuffré, Milan, 1975;

Theodor Meron، احلاشية رقم 13 سابًقا، ص 560. انظر أيًضا املادة 8 الفقرة هـ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 

125  انظر املادة 8 الفقرة هـ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 

126  القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية على سبيل املثال. 

127  املادة 3 املشتركة، الفقرة 4.

128  انظر:
Yves Sandoz, ‘The establishment of Safety Zones for Persons Displaced within their Country of Origin’, N. Al-Nauimi 
and R. Meese )eds(, International Legal Issues Arising under the Decade of International Law, 1995, pp. 899–927.

129   لم تفحص الدائرة االبتدائية في قضية تاديتش مسألة انطباق األحكام التي تتضمن املخالفات اجلسيمة نتيجة التفاقات ُأبرَمت تت رعاية اللجنة الدولية 
للصليب األحمر. بيد أن دائرة االستئناف خلصت إلى أن االتفاقات تدعو إلى املقاضاة عن جميع االنتهاكات التي ُتقتَرف أثناء النزاعات واملعاقبة عليها 
)احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، قرار بشأن طلب الدفاع للطعن التمهيدي في االختصاص، احلاشية 

رقم 5سابًقا الفقرة 136(. 
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االتفاقات اخلاصة في أغلب األحيان نتاج مبادرة من اللجنة الدولية للصليب األحمر، التي تقوم غالًبا 
بإعدادها وُتبَرم تت رعايتها130.

بني  )إما  دولي  غير  مسلح  نزاع  طرفي  بني  املعقودة  اخلاصة  االتفاقات  وتسمح  هذا   
دولة وجماعة مسلحة أو بني جماعات مسلحة( بااللتزام الصريح باالمتثال ملجموعة أوسع نطاًقا من 
قواعد القانون الدولي اإلنساني. وقد يكون االتفاق تأسيسًيا إذا جتاوز املعاهدة أو األحكام العرفية 
املطبقة بالفعل في السياق احملدد )مما يخلق بالتالي التزامات قانونية جديدة(، أو قد يكون تفسيرًيا 
)إيضاحًيا( إذا كان مجرد تكرار للقانون الذي يلزم الطرفني بالفعل على نحو مستقل عن االتفاق. 
وتطور الفئة األولى ضمًنا القانون العرفي املنطبق في النزاعات املسلحة الداخلية كما أشارت إلى ذلك 

احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة131.
وتعزف الدول في معظم األحيان عن الدخول في اتفاقات من هذا النوع مع اجلماعات 
املسلحة، حيث قد يساورها قلق من أن تبدو وكأنها متنح شرعية جلماعة مسلحة طرف في نزاع. 
وتوجد مساٍع أكثر تواتًرا في املمارسة العملية إلى إبرام االتفاقات اخلاصة بنجاح حينما يبدو النزاع 
في الظاهر مستعصًيا على احلل وأكثر ’مساواة‘ في الوقت نفسه من حيث مستوى القتال بني الدولة 
على  السيطرة  من حيث  أكثر  بالدولة‘  ’شبيهة  املسلحة  اجلماعة  تكون  أن  )أي  املسلحة  واجلماعات 

األراضي، أو أن يكون لديها تسلسل هرمي فعال لألوامر،... إلخ(132.
ويجوز للجماعات املسلحة األطراف في نزاعات مسلحة غير دولية أيًضا أن تصدر إعالًنا 
من جانب واحد )أو ’إعالن نية‘(، تصرح فيه بالتزامها باالمتثال للقانون الدولي اإلنساني أو لقواعد 
محددة منه133. وتبادر بعض اجلماعات املسلحة إلى إصدار مثل هذه اإلعالنات من خالل تصريح عام 

130  انظر االتفاقات املنشورة في مالحق 
Michèle Mercier, Crimes sans châtiment – L’action humanitaire en ex-Yougoslavie 1991–1993, Bruylant, Brussels, 
1994, Documents III, IV and V.

فضاًل عن االتفاقات التالية: 
اإلعالن املشترك للمقاومة الوطنية في موزمبيق مع حكومة موزمبيق حول املبادئ التوجيهية للمساعدة اإلنسانية، 16 يوليو/متوز 1992؛ جبهة فارابوندو 

مارتي للتحرير الوطني – اتفاق سان خوسيه بشأن حقوق اإلنسان، 26 يوليو/ متوز 1990 )كالهما مستنسخ من قاعدة بيانات نداء جنيف 
NSA Database/Geneva Call, ‘Statements of Non-State Armed Actors under International Humanitarian Law’, March 
2000, pp. 8 and 14 

ومتوفران على الرابط التالي:
http://www.genevacall.org/resources/testi-reference-materials/testi-nsa-states/nsa-states-mar00.pdf
اتفاق شامل بشأن احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بني حكومة جمهورية الفلبني واجلبهة الوطنية الديقراطية للفلبني، 6 مارس/آذار 

1998، على الرابط التالي: 
http://www.philsol.nl/A03a/CARHRIHL-mar98.htm ؛ اتفاق بني حكومة جمهورية السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان حلماية 

املدنيني غير املقاتلني واملرافق املدنية من الهجمات العسكرية، 10 مارس/آذار 2002، على الرابط التالي: 
http://www.vigilsd.org/resolut/agreemsd.htm#Agreement%20between%20the%20Government%20of%20the%20
Republic 

131  احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، قرار بشأن طلب الدفاع للطعن التمهيدي في االختصاص، احلاشية رقم 
5 سابًقا، الفقرات 104 - 109. 

كما ورد في التعليق على املادة 3 املشتركة )جون بيكتيه، احلاشية رقم 6 سابًقا، ص 43(، “ُيبَرم )اتفاق خاص( بصفة عامة فقط بسبب حالة قائمة ال   132
يكن ألي من الطرفني إنكارها، بصرف النظر عن اجلانب القانوني للحالة من وجهة نظرهما”. انظر أيًضا توني بفنر، “احلروب غير املتكافئة من منظور 

القانون اإلنساني والعمل اإلنساني”، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 87، العدد 857، مارس/آذار 2005، ص 174-149. 

133Denise Plattner, ‘La portée juridique des déclarations de respect du droit international humanitaire qui émanent  انظر: 
de mouvements en lutte dans un conflit armé’, Revue belge de droit international, 1984–1985/ 1, pp. 298–320.
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أو بيان صحفي. وتبادر اللجنة الدولية )أو طرف فاعل إنساني آخر أو منظمة إنسانية أخرى( في 
أحيان أخرى باإلعالنات أو تتفاوض بشأنها و/أو تتلقاها. 

هناك تاريخ طويل من إعالنات النوايا العامة134 أو اجلزئية135. وتكون الوظيفة الرئيسية 
لإلعالن أحادي اجلانب هي تقدمي فرصة للجماعات املسلحة )أو وكالئها( لإلعراب عن موافقتها على 
االلتزام بقواعد القانون اإلنساني، نظًرا ألنها ال تستطيع أن تصدق على معاهدات القانون اإلنساني 
أو أن تصبح رسمًيا طرًفا في معاهدات القانون اإلنساني. ويوفر االلتزام الصريح من خالل إعالن 
أحادي اجلانب فرصة للتسلسل الهرمي لالستحواذ مبفرده على كفالة احترام قواته أو مقاتليه للقانون. 
وقد يؤدي هذا االلتزام باإلضافة إلى ذلك إلى مستوى أفضل من املساءلة واالمتثال من قبل اجلماعة 
املسلحة، من خالل تقدمي أساس واضح للمتابعة فضاًل عن النشر بني أفرادها، السيما عندما يذكر 
اإلعالن صراحة مسؤولية اجلماعة املسلحة عن نشر القانون الدولي اإلنساني واملعاقبة على مخالفاته. 
ويكن القيام بوظائف مماثلة عن طريق إدراج القواعد اإلنسانية في مدونات سلوك اجلماعات املسلحة.
ما  غالًبا  كونها  في  واحد  جانب  من  اإلعالنات  تفعيل  األكثر شيوًعا ضد  احلجة  تكمن 
الواردة  االلتزامات  لتنفيذ  ضئيلة  فرصة  توجد  وقد  سياسية،  شرعية  الكتساب  محاولة  في  تصدر 
بها136. ولكن املمارسة توحي مع ذلك أنه حتى وإن كان الدافع األساسي يبدو سياسًيا، إال أن املرء 

134  انظر على سبيل املثال: رد اجلنرال ديغول من اللجنة الوطنية الفرنسية )التي كانت في الواقع حكومة فرنسا احلرة بني 1941-1943( – محفوظات اللجنة 
الدولية للصليب األحمر A/CICR, B G70/I 1940–1941؛ خطاب اجلنرال ديغول إلى ماكس هوبر، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1941. انظر أيضًا 

اإلعالنات الصادرة عن املنظمات التالية: الوكالة اليهودية، فاد لومي Vaad Leumi واللجنة العربية العليا
Revue Internationale de la Croix Rouge, No. 353 )1948(, p. 335

 منظمة التحرير الفلسطينية )إعالن عام 1989 بشأن االلتزام باتفاقيات جنيف، متوفر على الرابط التالي:

 http://www.icrc.org/ihl.nsf/Pays?ReadForm&c=PS انظر أيضًا املذكرة املقابلة من املجلس االتادي السويسري، التي أعيد نسخها 
في املجلة الدولية للصليب األحمر

Revue Internationale de la Croix Rouge No. 781 )1990(, pp. 69–70             
منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا )سوابو/ناميبيا(، الذي أعيد نسخه في قاعدة بيانات نداء جنيف، احلاشية رقم 130 سابقًا؛ املجلس الوطني اإلفريقي،
The African National Congress )ANC(International Review of the Red Cross, No. 200 )1977(, p. 479
انظر أيضًا إعالن املجلس الوطني اإلفريقي إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1980، في قاعدة بيانات نداء جنيف، 

احلاشية رقم 130 سابقًا؛
ANC-ZAPU )Rhodesia/Zimbabwe(, International Review of the Red Cross, No. 200 )1977(, p. 479

  Israeli Yearbook on Human Rights, Vol. 30 2000, p. 213 جبهة ترير منور التاميل )سريالنكا/ 1988(، املقتبس منه في
 http://www.tamilnation.org/unitednations/uncom92.htm#a16 :واملتوفر أيضًا على الرابط 

 جبهة الشعب الثورية )شمال شرقي الهند/1997(، على الرابط: 
http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/4568/documents/main_d.html 

 http://home.casema.nl/ndf/ :وجيش الشعب اجلديد )الفلبني/ 1991/1973(، على الرابط التالي
 http://www.hdcentre.org/files/110708.pdf :وحركة العدالة واملساواة وحركة ترير السودان/اجليش، على الرابط

http://www.kurdistan.org/Articles/ismet.html  :وحزب العمل الكردستاني )تركيا/ 1994(، على الرابط
)فضاًل عن بيانه في 1995 أمام األمم املتحدة الذي يكن االطالع عليه على الرابط التالي: 

http://www.hartford-hwp.com/archives/51/009.html

بجوانب منتقاة فقط من القانون الدولي اإلنساني بوصفها واجبة التطبيق، معظمها عن جتنيد األطفال واستخدام األلغام  تتصل اإلعالنات “اجلزئية”   135
املضادة لألفراد. وبالنسبة لأللغام، يكن االطالع على عدد من األمثلة في قاعدة بيانات نداء جنيف، احلاشية 130 سابًقا. ويكن االطالع على صك 

التزام نداء جنيف بشأن األلغام األرضية وقائمة املوقعني عليه على الرابط التالي: 
معينة  أن تشمل جوانب  اإلعالنات يكن  مثل هذه  أن  بيد   .http://www.genevacall.org/signatory-groups/signatory-groups.htm

من القانون الدولي اإلنساني )اإلعالنات اخلاصة باالمتناع عن مهاجمة املدنيني على سبيل املثال( عن طريق وسائل مختلفة )مبا فيها الفتاوى مثاًل(. 

ولكن من املهم االعتراف بأن الدول غالًبا ما يكون لديها دوافع سياسية عند التصديق على معاهدات أو عند تقدمي التزامات دولية أخرى. وال ينع ذلك   136
املجتمع الدولي من قبول تلك االلتزامات أو محاولة مساءلة الدول بشأنها. 
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الذي تقطعه جماعة مسلحة على نفسها، وذلك باستخدامه  بإمكانه االستفادة من االلتزام الصريح 
استراتيجًيا كأداة تنفيذية لتعزيز وتسني االمتثال للقانون. وتقدم اإلعالنات مدخاًل أو ’خطوة أولى‘ 
لبدء  في تديد طرف مسؤول  املفاوضات  تساعد  وقد  في حوار.  والبدء  االتصال  لتوطيد  ضرورية 
حوار استراتيجي معه والعمل نحو بناء أساس للتفاهم وتسني إرادة طرف النزاع السياسية وقدرته 

وممارسته لالمتثال.

حق املبادرة اإلنسانية

يتبقى حق املبادرة املمنوح للجنة الدولية للصليب األحمر مبقتضى املادة 3 املشتركة، الفقرة 2، التي 
تنص على أنه “يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها 
على أطراف النزاع”137. وعلى الرغم من أن اللجنة الدولية ال تتكر حق املبادرة هذا138، إال أن الدول 
بوصفه  األحمر139  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  األساسي  النظام  في  احلق  هذا  كرست 

تفويًضا دولًيا حقيقًيا للجنة الدولية للصليب األحمر.
ويكن ألطراف النزاع أن ترفض عروض اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي منظمة 
قدم  رفض عرض  بعدم  االلتزام  ويتوافق  الواجب140.  االعتبار  توليها  أن  عليها  يجب  ولكن  إنسانية 
بحسن نية وكان القصد منه هو تقدمي املساعدة اإلنسانية على وجه احلصر ’ألسباب تعسفية أو تبًعا 

لألهواء‘141 في واقع األمر مع متطلبات قانون حقوق اإلنسان142.
وينبغي توجيه العرض إلى أطراف النزاع. كما تقدم املنظمة عرضها للحكومة أو للسلطة 

ال ينص البروتوكول الثاني على نفس احلق املمنوح للجنة الدولية في املبادرة، حتى في احلاالت التي ينطبق فيها البروتوكول. انظر Sandoz احلاشية رقم   137
71 سابًقا، ص 367-364

إذا استوفت أي منظمة املعايير التي وضعتها املادة 3 املشتركة )وهي اإلنسانية وعدم التحيز وعدم التمييز( يجوز لها أن تعرض خدماتها. ملزيد من   138
التفاصيل حول املبادئ األساسية للصليب األحمر بوصفها معايير للعمل اإلنساني، انظر محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل 

نيكاراغوا وضدها، احلاشية رقم 95 سابًقا، الفقرة 243. 

انظر النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، املادة 5، الفقرة )2( )د( “)...( السعي في جميع األوقات –باعتبارها مؤسسة   139
إلى ضمان احلماية  محايدة تقوم بعمل إنساني، خاصة في حاالت النزاعات املسلحة الدولية وغيرها من النزاعات املسلحة وحاالت النزاع الداخلي – 
واملساعدة للعسكريني واملدنيني من ضحايا مثل هذه األحداث ونتائجها املباشرة” )التشديد مضاف(. وتبني اللجنة الدولية عرضها تقدمي خدماتها في 

معظم األحيان على هذا النص في احلاالت التي ال ترغب فيها في تصنيف النزاع قانونًيا. 

انظر بيكتيه، احلاشية رقم 6 سابًقا، املجلد رقم 1، ص 57. انظر أيًضا املادة 5 الفقرة 2 من القرار اخلاص بحماية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التدخل في   140
الشؤون الداخلية للدول الذي اعتمده معهد القانون الدولي في 13 سبتمبر/أيلول 1989. ويتبنى روبرت كولب Robert Kolb وجهة النظر القائلة بأن 

الرفض ال يكون تعسفًيا عندما يكون العرض أو تنفيذه غير محايدين على سبيل املثال، أو حيثما توزع املساعدة املمنوحة على مقاتلي العدو،... إلخ.
)Robert Kolb, ‘De l’assistance humanitaire: la résolution sur l’assistance humanitaire adoptée par l’Institut de droit 
international à sa session de Bruges en 2003’, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 856, December 
2004, pp. 853–878(. 

معهد القانون الدولي Institut de droit international, L‘assistance humanitaire, para. VIII.1. انظر أيًضا:   141
Juan Antonio Carrillo Salcedo, ‘Le droit à l’assistance humanitaire: à la recherche d’un équilibre entre les devoirs des 
autorités territoriales et les obligations des donateurs des secours humanitaires,’ Law in humanitarian Crises/Le droit 
face aux crises humanitaires, Vol. II, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 
1995, p. 112. 

على سبيل املثال: يعد “منع احلصول على املعونة الغذائية اإلنسانية في النزاعات الداخلية أو في حاالت الطوارئ األخرى” انتهاًكا للحق في غذاء مالئم   142
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تعليق عام رقم 12:

)Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12, E/C.1212 ,5/1999/ May 1999, para. 19(.
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نوع  إلى  املثال( استناًدا  متنافسة على سبيل  أو ألطراف متحاربة أخرى )فصائل مسلحة  املنشقة 
النزاع واالحتياجات املؤكدة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الضحايا في األقاليم التي يسيطر كل 
طرف عليها. وقد تقدم اللجنة الدولية عرًضا لطرف واحد على نحو مستقل، حيث إن الشرط الوحيد ذا 
الصلة هو الطبيعة احملايدة للعملية اإلنسانية. وتتبنى اللجنة الدولية مبجرد قبول هذا الطرف عرضها 
وجهة النظر القائلة إن لها احلق في تقدمي اخلدمات املعنية، بغض النظر عن قبول األطراف املتحاربة 
األخرى143. بيد أنها تلتمس موافقة احلكومة للوصول إلى اإلقليم بأكمله، مبا في ذلك املناطق اخلاضعة 
لسيطرة جماعة مسلحة ما. وينبغي للمنظمة اإلنسانية أن تظى بثقة كاملة من قبل السلطات التي 
تسيطر على اإلقليم الذي جتري فيه العملية اإلنسانية إما بحكم القانون أو بحكم األمر الواقع، وذلك 
ألداء مهمتها اإلنسانية على أكمل وجه. وفي حالة عدم القبول، سواء كان صريًحا أو ضمنًيا أو إياء 

على األقل، سرعان ما يواجه العاملون في مجال املساعدة مشكالت في السالمة واألمن.
وال يهدف عرض اخلدمات إلى مجرد متكني العاملني في مجال املعونة من الوصول إلى 
بلد في حالة نزاع مسلح، فاملنظمة اإلنسانية تبدي من خالل هذا العرض أيًضا استعدادها ألداء مهام 
معينة في إطار التفويض املمنوح لها )زيارة احملتجزين ألسباب أمنية والفئات املستضعفة من السكان 
املدنيني، وتوفير املساعدة الطبية والغذائية واملادية، والبحث عن األشخاص املفقودين(. ويتعني تقدمي 
عروض محددة ومناقشتها وقبولها كلما تطور النزاع وتطورت معه احتياجات األشخاص املتضررين. 
وتكون املفاوضات اليومية على مستويات عدة ضرورية في معظم األحيان في هذه املرحلة، وقد ترتبط 
باتفاقات لزيارة احملتجزين أو لفرد واحد، ولكنها في الغالب تخص مسائل مثل كيفية وظروف وصول 

املنظمة اإلنسانية إلى مناطق النزاع. 

مسؤولية املجتمع الدولي

“كفالة احترام” القانون الدولي اإلنساني

’بكفالة   1949 لعام  اتفاقيات جنيف األربع  1 املشتركة بني  املادة  التعهد املنصوص عليه في  يعني 
القانون الدولي اإلنساني التزام األطراف املتعاقدة باملساعدة في تقيق االمتثال التفاقيات  احترام‘ 
جنيف حاملا كانت واجبة التطبيق، وحتى في النزاعات التي ال تنخرط فيها تلك األطراف. ويعزز من 
ثم هذا النص مسؤولية كل دولة متعاقدة حيث ينبغي لها باإلضافة إلى تنظيم سلوكها أن تعمل بكل 
الوسائل املناسبة على ضمان مراعاة كافة الدول األخرى القانون اإلنساني. ’ويترتب على ذلك بالتالي 
بالتزاماتها، يجوز لألطراف املتعاقدة األخرى )محايدة كانت  الوفاء  أنه في حالة فشل دولة ما في 

أوحليفة أو معادية( بل ويجب عليها أن تسعى إلعادة تلك الدولة إلى موقف احترام االتفاقية‘144.

Sandoz احلاشية رقم 71سابًقا ص 364؛ ويتبنى مايكل بوث Michael Bothe أيًضا الرأي القائل بأن أي عمل تقوم به اللجنة الدولية للصليب   143
األحمر من جانب واحد سيكون متوائًما مع القانون الدولي. انظر: 

‘Relief Actions: The Position of the Recipient State’, in Frits Kalshoven )ed(, Assisting the victims of armed conflict 
and other disasters, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, p. 96.

144  بيكتيه، احلاشية رقم 6 سابًقا، املجلد األول، ص 26. 
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املتحدة145 ومجلس  لألمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  مرات  عدة  املادة  هذه  ذكر  ورد  وقد 
األمن146 ومحكمة العدل الدولية147 فضاًل عن اللجنة الدولية للصليب األحمر148.

ويشمل التعهد سالف الذكر من جانب الدول األطراف في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها 
الوسائل  من  واسعة  طائفة  األحوال‘  جميع  ’في  الصكوك  تلك  احترام‘  وكفالة  ’باحترام  اإلضافيني 
دول حامية  تعيني  مثل  اإلنساني،  الدولي  القانون  في  عليها صراحة  املنصوص  تلك  إلى  )باإلضافة 
أوجلنة دولية لتقصي احلقائق(، تتضمن ُنُهجا دبلوماسية أو سرية أو علنية ونداءات عامة149. وال يكن 
تقييم نطاق هذا االلتزام150 إال في كل حالة على حدة، تبًعا لعوامل مثل مالءمة مختلف الوسائل املتاحة 
وطبيعة العالقة بني الدول األخرى )التي ليست طرًفا في النزاع( واألطراف املتحاربة. ومتثل التحدي 
الذي يطرحه هذا النص بالتالي في عدم توضيح مضمونه، وإمنا في تديد التدابير املتاحة للدول 
األخرى للتأثير على أطراف النزاع بأكبر قدر ممكن من الدقة151. وعلى الرغم من أن املادة )1( تترك 
األبواب مفتوحة على مصاريعها للعمل من أجل دعم االمتثال للقانون، إال أن الدول نادًرا ما غامرت 

بأن تتعدى املساعي السرية وراء الكواليس. 

.A/RES/63/96 )2008( :145  انظر على سبيل املثال

.S/681 )1990( ، S/RES/764 )1992( ، S/RES/ 955 )1994( :انظر على سبيل املثال  146

محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية احملتلة، احلاشية رقم 49 سابًقا، الفقرات 96-98، و158-159، ومحكمة   147
العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل نيكاراغوا وضدها، احلاشية رقم 95 سابًقا، الفقرة 220. 

استندت اللجنة الدولية للصليب األحمر في عامي 1983 و1984 إلى املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف في إصدار نداءات رسمية إلى الدول األطراف   148
في اتفاقيات جنيف الستخدام نفوذها مع العراق وإيران اللتني كانتا في حالة حرب آنذاك، وحملهما على االمتثال لقانون النزاعات املسلحة )انظر احلاشية 

102 سابًقا(. 

لبيان الوسائل التي يكن للدول اللجوء إليها للوفاء بهذا االلتزام، انظر  149
Umesh Palwankar, ‘Measures available to States for fulfilling their obligation to ensure respect for international 
humanitarian law’, International Review of the Red Cross, No. 298, February 1994, pp. 11–27, 

واملبادئ التوجيهية األوروبية بشأن تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني
the European Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law )IHL(, Official Journal of the 
European Union, 2005/C 327 /04

)السيما القسم الثالث بعنوان مبادئ توجيهية تنفيذية، وسائل العمل تت تصرف االتاد األوروبي في عالقاته مع بلدان أخرى(. 

القانون الدولي اإلنساني محل جدل قبل صدور الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن اجلدار  كان النطاق القانوني لاللتزام “بكفالة احترام”   150
العازل )انظر احلاشية رقم 49 سابًقا(، السيما بالنسبة لكون االلتزام يقع على عاتق أطراف النزاع وحدها أو أنه يتضمن أيًضا واجًبا يقع على عاتق 
دول أخرى )وإن كان األمر كذلك فما هو هذا الواجب(. فينبغي للدول على األقل “عدم )...( تشجيع األشخاص أو اجلماعات املنخرطة )في نزاع( على 
التصرف على نحو يعد انتهاًكا ألحكام املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع” – محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل 

نيكاراغوا وضدها، احلاشية رقم 95 سابًقا، الفقرة 220. ملزيد من املعلومات، انظر: 
Luigi Condorelli and Laurence Boisson de Chazournes, ‘Quelques remarques à propos de l’obligation de ”respecter et 
faire respecter“ le droit international humanitaire ”en toutes circonstances“’, in Christophe Swinarski )ed(, Mélanges 
Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva/The Hague, 1984, pp. 17–35.
Nicolas Levrat, ‘Les conséquences de l’engagement pris par les Hautes Parties Contractantes de faire respecter 
les Conventions humanitaires’, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz )eds(, Mise en oeuvre du droit international 
humanitaire, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, pp. 263–296.
Frits Kalshoven, ‘The Undertaking to Respect and Ensure Respect in All Circumstances: from Tiny Seed to Ripening 
Fruit’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 2, 1999, pp. 3–61.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، تسني االمتثال، احلاشية رقم 2 سابًقا، ص 6  151
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تنص املادة 89 من البروتوكول األول على نوع آخر من ’التعاون‘ في حالة وقوع انتهاكات 
منفردة،  أو  مجتمعة  ’تعمل،  بأن  املتعاقدة  األطراف  تتعهد  حيث  اإلنساني،  الدولي  للقانون  خطيرة 
بالتعاون مع األمم املتحدة ومبا يتالءم مع ميثاق األمم املتحدة ’. فإذا بلغت االنتهاكات مستوٍى يشكل 
استمراره تهديًدا للسلم واألمن الدوليني )في إطار املعنى املنصوص عليه في املادة 39 من ميثاق 
األمم املتحدة(، ُيتَرك األمر ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يحاط علًما بالواقعة ويقدم توصيات 
ويتخذ قراًرا بشأن التدابير الواجب اتخاذها مبوجب املادتني 41 و 42 من امليثاق إذا ارتأى ضرورة 
لذلك. عندئذ يكن التفكير في استخدام القوة، وال يكون الغرض من تلك التدابير هو إنفاذ القانون 
اإلنساني في املقام األول، بل إنهاء حالة تشكل تهديًدا للسلم واألمن الدوليني. وال يكن في هذه احلالة 

االستشهاد بالقانون الدولي اإلنساني إلقرار األساس القانوني لتلك التدابير152.

محافل معينة متعددة األطراف للقانون الدولي اإلنساني؟

ُعرض اقتراح في مناسبات عديدة بإنشاء هيئة جديدة معينة تسمح مبتابعة االمتثال للقانون الدولي 
املتحدة اختصاص محدد  آليات األمم  لدى بعض  يكون  اإلنساني في منتدٍى متعدد األطراف. وقد 
اإلنسان(،  تابعة ملجلس حقوق  املثال هيئة معينة  )على سبيل  اإلنساني  الدولي  القانون  للتعامل مع 
ويكن ملفوض ساٍم للقانون الدولي اإلنساني153 أن يارس وظائف شبيهة بتلك التي متارسها الهيئات 
املعنية بتنفيذ حقوق اإلنسان،154 أو يكن لهيئة محدودة مشتركة بني الدول أن تشرف على تطبيق 

القانون الدولي اإلنساني، سواء كانت منشأة مبوجب معاهدة أو بقرار من األمم املتحدة155.
قدمت اللجنة الدولية أثناء صياغة البروتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املؤرخني في 
1977 أفكاًرا مختلفة لإلشراف الدولي على األطراف املنخرطة في نزاع ما156؛ وكان من بني السبل 
املقترحة منح أدوار محتملة للمنظمات الدولية واإلقليمية القائمة، وإنشاء جلنة دولية للقانون اإلنساني، 

أو إنشاء محكمة دولية للقانون الدولي اإلنساني157.
نظمت احلكومة السويسرية في عام 1998 االجتماع الدوري األول للدول األطراف في 
اتفاقيات جنيف )على النحو املنصوص عليه في املادة 7 من البروتوكول األول( بشأن املشكالت العامة 
ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني. وتركزت املناقشات على موضوعني عامني هما احترام 
ولم  الدولة158.  بانهيار هياكل  املرتبطة  املسلحة  والنزاعات  وأمنهم،  اإلنسانية  املنظمات  العاملني في 

انظر القسم اخلاص مبجلس األمن بدًءا من احلاشية 201 أدناه.  152

انظر تقرير األمني العام حول احترام حقوق اإلنسان في النزاعات املسلحة، وثيقة األمم املتحدة )A/8052 )1970 ص 54.  153

من خالل دراسة تقارير مقدمة من الدول )ورمبا حتى اجلهات الفاعلة من غير الدول( وشكاوى وإجراءات فردية،... إلخ.  154

من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مثاًل أو املؤمتر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر.  155

انظر: السجل اخلتامي للمؤمتر الدبلوماسي املنعقد في جنيف عام 1949، املجلد الثالث، امللحق 21 واملجلد الثاني، القسم ب، ص 61.   156

انظر أيًضا املقترحات املختلفة في: اللجنة الدولية للصليب األحمر، تسني االمتثال، احلاشية رقم 2 سابًقا، ص28.   157

عقدت احلكومة السويسرية بصفتها اجلهة املودع لديها اتفاقيات جنيف املؤمتر في جنيف في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني 1998، وفق   158
التوصية رقم 7 ملجموعة اخلبراء احلكوميني الدوليني حلماية ضحايا احلرب )جنيف، يناير/كانون الثاني 1995( والقرار رقم 1 للمؤمتر الدولي السادس 
والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر )جنيف، ديسمبر/كانون األول 1995(. وحضر االجتماع ممثلون عن 129 دولة طرف في اتفاقيات جنيف و36 
وفًدا بصفة مراقب. وأشارت املناقشات املبدئية إلى أن الدول كانت ترغب في أن يكون النقاش غير رسمي ولم تكن لديها نية التفاوض على أية نصوص 

جديدة. وقدم الرئيس بالتالي النتائج التي خلص إليها في تقرير غير ملزم ألي من املشاركني. انظر: 
International Review of the Red Cross, No. 323 )1998(, pp. 366–394. 
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ُتستَغل الفرصة لتطوير هذا املنتدى ملناقشة تنفيذ القانون، حيث لم ينظم اجتماع ثاٍن حتى اآلن. وعلى 
الدول األطراف في  التي جتمع   – والهالل األحمر  للصليب األحمر  الدولية  املؤمترات  الرغم من أن 
اتفاقيات جنيف مع مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر- تتناول القانون الدولي 
املشاركني  إن  التنفيذ، حيث  مسائل  إلى  ُتستدَرج  أال  على  أنها ترص  إال  عامة،  بصفة  اإلنساني 

)السيما احلركة( يخشون من التسييس واالستقطاب احملتمل للمؤمتر.
 يوضح تاريخ القانون الدولي اإلنساني رفض الدول على الدوام ألي شكل من أشكال 
املراقبة امللزمة لسلوكها في النزاع املسلح، السيما في النزاعات غير الدولية. وليس من املستغرب 
في  األطراف  الدول  تبديه  الذي  احلماس  من  احلالي  املنخفض  املستوى  إلى  “أشاروا  اخلبراء  أن 
اتفاقيات جنيف والبروتوكولني اإلضافيني إزاء اآلليات القائمة، وحذروا من أن التفكير في استحداث 
آليات دائمة جديدة يعد إفراًطا في املثالية في ظل املناخ احلالي، على الرغم من كونه هدًفا  هيئات أو
طويل األجل يستحق الثناء”159. وإن ُوجَدت مثل هذه اآللية، فسوف تتداخل غالًبا مع إجراءات حقوق 
اإلنسان، ورمبا تؤدي إلى مناقشات ال نهاية لها حول انطباق القانون الدولي اإلنساني من عدمه في 
حالة معينة. وقد اقترح األمني العام مؤخًرا في تقريره أمام قمة األلفية مع ذلك ودون مزيد من التحديد، 

’إنشاء آلية لرصد امتثال جميع األطراف ألحكام القانون الدولي اإلنساني القائمًة‘160.

 “مسؤولية احلماية”

أيضا مبسؤولية املجتمع الدولي ولكن على نحو مستقل عن القانون  يتصل مفهوم ’مسؤولية احلماية‘ 
ا لنقاش واسع النطاق في األوساط اإلنسانية  الدولي اإلنساني، حيث أصبح في اآلونة األخيرة موضوًعً
والسياسية. فاألساس املنطقي لهذا املفهوم هو زيادة احلماية املكفولة لألفراد في نهاية املطاف من 
اجلرائم األكثر بشاعة. وقد تطور من فكرة ’التدخل اإلنساني‘ على النحو املبني في تقرير اللجنة الدولية 
املعنية بالتدخل وسيادة الدول عام 2001 161. وقد أرست نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 2005 هذا 
املفهوم في محيط األمم املتحدة، وكرست مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من اإلبادة اجلماعية 
وجرائم احلرب والتطهير العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية، ودعت املجتمع الدولي162 إلى مساعدة الدول 
في هذه املهمة كلما دعت الضرورة، وإلى اتخاذ إجراء جماعي في احلاالت التي تعجز فيها دولة عن 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، تسني االمتثال، احلاشية رقم 2 سابًقا ص 10.   159

تقرير األمني العام، نحن الشعوب: دور األمم املتحدة في القرن احلادي والعشرين. A/54/2000، 27 مارس/آذار 2000، الفقرة 212.   160

اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول، مسؤولية احلماية، ديسمبر/كانون األول 2001، يكن االطالع على الوثيقة باللغة اإلجنليزية على الرابط   161
أمًنا:  أكثر  عالم  أيًضا:  انظر   .http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf  :)2009 مايو/أيار   28 في  زيارته  )متت  التالي 
املتحدة  )وثيقة األمم  املتحدة  العام لألمم  الذي شكله األمني  والتغيير  والتحديات  بالتهديدات  املعني  الفريق رفيع املستوى  تقرير  مسؤوليتنا املشتركة، 
 www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf  :)2009 مايو/أيار   28 في  زيارته  التالي )متت  الرابط  على   ،)565/A/59 رقم 
1988 و100/45  األول  8 ديسمبر/كانون  في  الصادر   131/43 القرار  العامة،  )اجلمعية  التدخل”  في  “للحق  املبدئي  املفهوم  املفهوم من  تطور  لقد 
الصادر في 14 ديسمبر/كانون األول 1990(. انظر أيًضا املوقع االلكتروني للتحالف الدولي ملسؤولية احلماية )متت زيارته في 1 يونيو/حزيران 2009(:
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/core-rtop-documents وملجموعة األزمات الدولية )مبا في ذلك 

 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4521 )2009 قائمة باألدبيات( )متت زيارته في 1 يونيو/حزيران

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، نتائج القمة العاملية 2005، الفقرتان 138 و139، 15 سبتمبر/أيلول 2005، ويكن االطالع عليها على الرابط التالي )متت   162
زيارته في 28 مايو/أيار 2008(:

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement
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تمل تلك املسؤولية163. وقد أدخل مجلس األمن مسؤولية احلماية في مداوالته عند مناقشة حماية 
املدنيني في النزاعات املسلحة 164. 

وتشير مسؤولية احلماية في جوهرها إلى مسؤولية منع هذه اجلرائم والتصدي لها. وهي 
تتألف من الناحية الوقائية من العمل على ’تشجيع ومساعدة الدول على االضطالع بهذه املسؤولية 
املسؤوليات  من  أجزاء  بالفعل  وردت  وقد  املبكر‘.  اإلنذار  على  قدرة  إنشاء  في  املتحدة  األمم  ودعم 
السلمية  اإلجراءات  من  ذلك  وغير  مالئمة  إنسانية  تدابير  ’استخدام  أي  الدولي،  للمجتمع  التفاعلية 
للمساعدة في حماية السكان من تلك اجلرائم‘165، في املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف. هذا 
وتتجاوز مسؤولية احلماية منظومة القانون الدولي اإلنساني عند اإلشارة إلى العمل اجلماعي املفروض 
من خالل مجلس األمن استناًدا إلى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة - ’في حل قصور الوسائل 
السلمية وعجز السلطات الوطنية البنيِّ عن حماية سكانها‘166. بيد أن الوثيقة اخلتامية تد من تلك 
املسؤولية، فهي ال تشير إلى “التزام” بل إلى ’استعداد‘ التخاذ إجراء جماعي‘، على أساس كل حالة 
على حدة وبالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة‘. وُيعد هذا اجلزء من مسؤولية احلماية إعالًنا 
عن االستعداد للعمل ومفهوًما سياسًيا في املقام األول، ولكنه لم يرَق بعد إلى مستوى القاعدة الدولية، 
بغض النظر عن كونه مستمًدا من معايير دولية، مثل أحكام القانون الدولي اإلنساني، ويوصف بأنه 
’معيار ناشئ عن املسؤولية اجلماعية للحماية‘167. وال يوجد التزام منهجي بالعمل على نحو جماعي 
ملنع وقوع أبشع اجلرائم، ولكن بإمكان مجلس األمن - وهو جهاز سياسي أساًسا - أن يقرر بشكل 
انتقائي كيف يجوز له التصرف وفي أي احلاالت. ومع ذلك، فإن مفهوم مسؤولية احلماية يشدد ضمًنا 
الدول  بأن جلميع  تذكير  وهو  الكافة168،  اإلنساني جتاه  الدولي  القانون  التزامات  بعض  على صفة 

مصلحة قانونية في احترام تلك االلتزامات169.

وجه األمني العام لألمم املتحدة في 12 يناير/كانون الثاني 2009 تقريًرا إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة تضمن اقتراحات بشأن التنفيذ امليداني ملفهوم   163
مسؤولية احلماية. ولم تناقش اجلمعية العامة هذا التقرير حتى كتابة الوثيقة احلالية. 

انظر قرار مجلس األمن رقم 1674 )لعام 2006( الفقرة 4. وأشارت عدة دول أيًضا إلى مسؤولية احلماية في مداوالت مجلس األمن في 14 يناير/كانون   164
الثاني 2009 في مناقشتها للمسألة نفسها. انظر: التقرير املؤقت لالجتماع S/PV.6066 الذي يكن االطالع عليه على الرابط التالي )متت زيارته في 

28 مايو/أيار 2009(:
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27- 4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
Civilians%20SPV%206066.pdf. 

وسوف ُينشر النص النهائي في السجالت الرسمية ملجلس األمن. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، نتائج مؤمتر القمة العاملي 2005، الفقرة 138، 15 سبتمبر/أيلول 2005 ويكن احلصول عليه على الرابط التالي )متت   165
زيارته في 28 مايو/أيار 2008(: 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N0560/487//PDF/N0548760.pdf?OpenElement 

املرجع نفسه، الفقرة 139.   166

انظر النتائج في تقرير األمني العام، في حريات أوسع: نحو التنمية واألمن وحقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك، 2005.   167

يكون نطاق التزامات الدول، مبا فيها التزاماتها الثانوية، أوسع مبوجب القانون الدولي اإلنساني عنه مبوجب مفهوم املسؤولية عن احلماية، الذي يركز   168
فقط على اجلرائم األربع التي يشتمل عليها وال يغطي االلتزامات األخرى مبقتضى القانون الدولي اإلنساني. 

.Barcelona Traction Light and Power Co Ltd, ICJ Reports 1970, paras. 33–34 ،انظر أيًضا محكمة العدل الدولية  169
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محاية ضحايا احلرب من خالل هيئات حقوق اإلنسان املنشأة بموجب معاهدات

ال يشكل القانون الدولي اإلنساني وتنفيذه منظومة مغلقة، بل هما جزء من اإلطار العام للقانون الدولي. 
وتخص حماية ضحايا النزاعات املسلحة أواًل وقبل كل شيء أطراف النزاع والتزاماتها املنصوص 

عليها في الصكوك الدولية املوضوعة لتنفيذ تلك احلماية.

العالقة الوثيقة بني القانون اإلنساني وحقوق اإلنسان 

تختلف األصول التاريخية والفلسفية بني القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، ونهج كل 
منهما جتاه التقنني، ونطاقهما املوضوعي والشخصي على حد سواء، وإشراف مؤسسات مختلفة على 
تنفيذهما، ومع ذلك فهما كثيًرا ما يلتقيان. فكل منهما يسعى إلى تقيق هدف مشترك هو حماية 
اإلنسان. كما ينعكس التداخل بني هذين الفرعني من القانون والتكامل بينهما وتأثير كل منهما على 
أثناء نزاع مسلح، باستثناء حاالت  الدولي حلقوق اإلنسان ينطبق  اآلخر170 في تنفيذهما. فالقانون 
االنتقاص. وتؤكد مختلف الهيئات التابعة لألمم املتحدة، جنًبا إلى جنب مع الفقه والعقيدة الوطنيني 
والدوليني، على مبدأ ’استمرار انطباق حقوق اإلنسان األساسية، كما وردت في القانون الدولي ونصت 
عليها الصكوك الدولية، بالكامل في حاالت النزاع املسلح‘171. ووفًقا حملكمة العدل الدولية في قرارها 
اخلاص باجلدار العازل، هناك إًذا ثالث حاالت ممكنة: قد تكون بعض احلقوق مسائل تخص القانون 
الدولي اإلنساني بصفة حصرية، وقد يكون البعض اآلخر من مسائل القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
حصًرا، كما أن بعضها قد يخص كال الفرعني من القانون الدولي. ولكي جتيب احملكمة عن السؤال 
املطروح عليها، يتعني عليها أن تأخذ في االعتبار كال الفرعني من فروع القانون الدولي، وهما قانون 

حقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني حسب مبدأ التخصيص‘172.
هذا وتطغى على املسائل األساسية اخلاصة بالعالقة بني القانون اإلنساني وقانون حقوق 
اإلنسان املسألة القانونية بل وحتى السياسية املعنية مبا إذا كان ينبغي آلليات تنفيذ حقوق اإلنسان 
أن تكم حاالت النزاع املسلح أيًضا. وتكون اآلليات املنصوص عليها في القانون اإلنساني في أغلب 
األحيان أقل صرامة، وتطبيقها استثنائًيا فقط وتطورها ذا طابع بدائي، السيما في النزاعات املسلحة 
غير الدولية. بيد أن آليات حقوق اإلنسان َتِعُد مبعاجلة أكثر انفتاًحا - وقضائية في كثير من األحيان 

- لالنتهاكات اخلطيرة ’حلقوق اإلنسان األساسية في النزاع املسلح‘.

انظر:  170
Cordula Droege, ‘Elective affinities? Human Rights and humanitarian law’, International Review of the Red Cross, 
Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 501–548. 

 9( النزاع املسلح  أوقات  املدنيني في  السكان  املبادئ األساسية حلماية  والعشرون(،  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2675 )الدورة اخلامسة   171
ديسمبر/كانون األول 1970(. ويقر البروتوكوالن اإلضافيان صراحة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات املسلحة )املادة 72 من البروتوكول 

اإلضافي األول: وديباجة البروتوكول اإلضافي الثاني(. 

محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار عازل في األراضي الفلسطينية احملتلة، احلاشية رقم 49 سابًقا، الفقرة 106؛ وعززت محكمة العدل   172
الدولية رأيها االستشاري بحكمها الصادر في 19 ديسمبر/كانون األول 2005 في قضية األنشطة املسلحة على أراضي الكونغو )الكونغو ضد أوغندا(، 

القائمة العامة رقم 116، الفقرة 216. 
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هيئات حقوق اإلنسان للمراقبة املنشأة مبوجب معاهدات

وتقتصر  ملهامها  تفسيًرا صارًما  معاهدات173  املنشأة مبوجب  للرقابة  اإلنسان  حقوق  هيئات  تبذ 
عامة  اإلنساني بصفة  الدولي  القانون  تدرج  ال  لرصدها. وهي  ُأنِشئت  التي  االتفاقيات  تطبيق  على 
في عملها174. وال توجد من بني الهيئات املسؤولة عن رصد معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الثماني 
احلالية175 سوى حالة استثنائية واحدة ملحوظة في هذا الصدد، وهي جلنة حقوق الطفل، حيث تشير 
اتفاقية حقوق الطفل صراحة إلى القانون الدولي اإلنساني176. ولم تتردد الهيئات املكلفة برصد امتثال 
الدول األطراف اللتزاماتها مبوجب املعاهدات مع ذلك في التأكيد على انطباق املعاهدات ذات الصلة 

في حاالت النزاع املسلح الدولي وغير الدولي أو في حاالت االحتالل177.
جميع دول أمريكا الشمالية واجلنوبية وأوروبا تقريًبا فضاًل عن عدة بلدان في إفريقيا 
طرف في اتفاقية إقليمية حلقوق اإلنسان178. وقد أقرت كل من جلنة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان 
بانطباق اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان واالتفاقية  واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان 
اإلنسان  األوروبية حلقوق  احملكمة  وطبقت  املسلح179.  النزاع  حاالت  في  اإلنسان  األمريكية حلقوق 

انظر:   173
Françoise J. Hampson, ‘The relationship between international humanitarian law and human rights law from the 
perspective of a human rights treaty body’, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, 
pp. 549–572.

انظر:   174
U. Sundberg, ‘The Role of the United Nations Commission on Human Rights in Armed Conflict Situations’, Human 
Dignity Protection in Armed Conflict, Institute for International Humanitarian Law )28th Round Table, San Remo, 
2–4 September 2004(, Nagard, Milan, 2006, pp. 30–36.

ملزيد من املعلومات حول تلك املمارسة التي تعود إلى جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة السابقة. 

جلنة حقوق اإلنسان )جلنة احلقوق املدنية والسياسية( وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة   175
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب- اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، 

وجلنة حقوق الطفل وجلنة حقوق العمال املهاجرين وجلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

تنص املادة 38 الفقرة )1( من اتفاقية حقوق الطفل )1989(: “تتعهد الدول األطراف بأن تترم قواعد القانون الدولي اإلنساني املنطبقة عليها في   176
النزاعات املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد”.

انظر على سبيل املثال جلنة احلقوق املدنية والسياسية، مالحظات ختامية: جمهورية الكونغو الديقراطية، وثيقة األمم املتحدة  177
األمم  وثيقة  كولومبيا،  ختامية:  مالحظات  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  جلنة  2006؛  CCPR/C/COD/CO/3 أ 26 أبريل/نيسان   
األمم  وثيقة  إسرائيل،  ختامية:  مالحظات  العنصري،  التمييز  على  القضاء  جلنة  2001؛  الثاني  املتحدة Add.74 30/1/E/C1ا12 نوفمبر/تشرين 
املتحدة CERD/C/304/Add.45ا30 مارس/آذار 1998؛ جلنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، مالحظات ختامية: سريالنكا، الفقرات 
256-302، وثيقة األمم املتحدة A/57/38 )اجلزء األول(، 7 مايو/أيار 2002؛ جلنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية: كولومبيا، وثيقة األمم املتحدة 

CRC/C/COL/CO/3ا8 يونيو/حزيران 2006. 

األعضاء السبعة واألربعون في مجلس أوروبا طرف في االتفاقية األوروبية، و24 من مجموع 35 منظمة من منظمات دول أمريكا طرف في اإلعالن   178
األمريكي حلقوق اإلنسان. وقد دخل امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املعتمد في 27 يونيو/حزيران 1981 حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين 
األول OUA Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 )1982(( 1986(. ويبلغ عدد الدول األعضاء في امليثاق في الوقت الراهن 25 دولة. 

 179Inter-American Court of Human Rights )IACtHR(, Ba’maca Vela’squez v. Guatemala, Judgment of 25 November 
2000, Series C, No. 70, para. 209; Inter-American Commission on Human Rights, Coard v. the United States of 
America, Case 10.951, OEA Doc. OEA/ser.L/V/II.106.doc.3rev, 1999, para. 37; Request for Precautionary Measures 
Concerning the Detainees at Guanta’namo Bay, Cuba, Decision of 12 March 2002, 41 ILM 532.
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االتفاقية األوروبية في النزاعات املسلحة غير الدولية180 وحاالت االحتالل181 على حد سواء؛ وأصدرت 
تلك احملكمة في السنوات األخيرة على وجه اخلصوص العديد من األحكام التي أثرت على القراءة 
القانونية حلاالت النزاع املسلح والقانون واجب التطبيق. وقد وافقت السيما على النظر في دعاوى 
الثانية،  الشيشان  حرب  أثناء  اإلنسان  حقوق  انتهاك  بشأن  روسيا،  ضد  شيشان  مدنيون  أقامها 

وأصدرت أكثر من 30 حكًما حتى اآلن182.
وتشير جلنة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان بحرية إلى القانون الدولي اإلنساني حيثما 
دعت الضرورة، في التقارير العامة والقرارات الفردية على حد سواء183. ويوحي ذلك بأن هذه اللجنة 
تعتبر نفسها مختصة بالنظر ليس في سلوك الدول فحسب، بل وفي سلوك اجلماعات املسلحة غير 
احلكومية أيًضا184. وتتبنى احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان مع ذلك الرأي القائل بأنها يكن أن 
الرغم  على  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  االتفاقية  أحكام  لتفسير  اإلنساني  الدولي  القانون  تستخدم 
من أنها ال تستطيع أن تطبق هذا القانون بشكل مباشر، عندما يتعني تطبيق تلك األحكام في زمن 
النزاعات املسلحة185. ولم تشر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على النقيض صراحة إلى القانون 
الدولي اإلنساني على اإلطالق لدعم أحكامها، حتى في احلاالت املرتبطة بالنزاعات املسلحة186. فقد 
امتنعت حتى عن ذكر القانون الدولي اإلنساني، رمبا لتجنب املشاكل احملتملة املتعلقة باالختصاص 
املادي؛ ولكن حتى مع ذلك، لم تتمكن احملكمة من جتنب اإلشارة إلى مفاهيم تنبع مباشرة من القانون 

نظر على سبيل املثال:   180
European Court of Human Rights )hereinafter ECtHR(, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, Judgment of 24 
February 2005; Ergi v. Turkey, Judgment of 28 July 1998, Reports 1998-IV; Ahmet Oezkan and others v. Turkey, 
Judgment of April 6, 2004.

انظر على سبيل املثال:   181
Report of the European Commission of Human Rights, Cyprus v. Turkey, Appl. No. 678074/ and 695075/, 
European Commission of Human Rights Decisions and Reports 125; ECtHR, Cyprus v. Turkey, Judgment of 10 May 
2001, Reports of Judgments and Decisions 2001-IV.

تقدم سكان جنوب أسيتيا بأكثر من 3300 عريضة ضد جورجيا أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. كما ُرفَعت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد   182
روسيا بدًءا من 18 مارس/آذار 2008، ضمت ما يقرب من 600 عريضة قدمها سكان من جورجيا، وقدمت جورجيا كدولة عريضة ضد روسيا. 

183 انظر على سبيل املثال: 
Inter-American Commission on Human Rights, Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 11.137, OEA/Ser.L/V/II.98 
doc. 6 rev., 13 April 1998, Original: Spanish; Violence and discrimination against women in the armed conflict in 
Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 October 2006, Original: Spanish.

184Inter-American Commission on Human Rights, Third Report on the Situation of Human Rights in Colombia, OEA/
Ser/L/V/II.102, Doc. 9 rev.1, at 72, para. 6, based on AG/RES. 1043 )XX-090/( of 1990.

 185Las Palmeras, Preliminary Objections, Judgement of 4 February 2000, Series C, No. 67, paras. 32–34; Ba´maca 
Vela´squez v. Guatemala, above note 179, para. 207–209, أن بإمكانها  أن  أيًضا  املتحدة  لألمم  التابعة   وأقرت جلنة حقوق اإلنسان 
املتحدة األمم  وثيقة   ،)4 )املادة  الطوارئ  حاالت   :29 رقم  عام  )تعليق  االستثناءات  مشروعية  لتقييم  الدولي  للقانون  أخرى  فروع  االعتبار  في   تأخذ 
CCPR/C/21/Rev1/Add.11, 24 July 2001, para. 10(. 

انظر بشأن ممارسة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:   186
William Abresch, ‘A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human Rights in 
Chechnya’, European Journal of International Law, vol. 16, 2005, pp. 741–767.
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اإلنساني، أال وهي التمييز بني املقاتلني واملدنيني187. وتتناول املعاهدات ذات الصلة بحماية النساء 
النزاع املسلح188. وكانت  التحديد في املنظومة اإلفريقية حلقوق اإلنسان سياق  واألطفال على وجه 
الهيئة القضائية، وهي اللجنة اإلفريقية السابقة حلقوق اإلنسان والشعوب، تستند مع ذلك في قراراتها 
بشكل كامل تقريًبا إلى قانون حقوق اإلنسان. بيد أنها أكدت بالنسبة للحق في احلياة أن على الدولة 
وقد  األهلية189.  اإلنساني في احلرب  الدولي  للقانون  االمتثال  املمكنة لضمان  التدابير  اتخاذ جميع 
اسُتبدلت اللجنة في عام 2004 باحملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب التي ُأدمَجت الحًقا مع 
محكمة العدل اإلفريقية لتشكال مًعا محكمة العدل وحقوق اإلنسان اإلفريقية190. ولم ُيعَمل بهذه اآلليات 
بعد، مما ترك ضحايا االنتهاكات في إفريقيا دون أي مالذ قضائي في واقع األمر عندما تخفق أنظمتها 

الوطنية في توفير سبل لالنتصاف.
حقوق  معاهدات  إن  إذ  أكبر،  أهمية  اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  آليات  مسألة  وتكتسي 
التي  األفعال  على  وأيًضا  بل  فحسب،  الطرف  للدولة  الوطنية  احلدود  داخل  تنطبق  ال  قد  اإلنسان 
ترتكبها تلك الدولة في اخلارج، مبا في ذلك في حاالت النزاع املسلح. وقد أيدت كل من محكمة العدل 
املبدأ اخلاص  هذا  اإلنسان193  األمريكية حلقوق  الدول  ومحكمة  اإلنسان192  الدولية191 وجلنة حقوق 
التأكيد على أنه من غير املعقول السماح  بتطبيق حقوق اإلنسان خارج احلدود اإلقليمية من خالل 
للدول بإتيان أفعال في اخلارج ُيحظر عليها إتيانها داخل الوطن194. ويبرهن فقه احملكمة األوروبية 

املرجع نفسه، و  187
Michael J. Dennis and Andre M. Surena, ‘Application of the international covenant on civil and political rights 
in times of armed conflict and military occupation: the gap between legal theory and state practice’, European 
Human Rights Law Review, Issue 6, 2008, pp. 714–73; Michael Bothe, ‘Die Anwendung der Europa¨ischen 
Menschenrechtskonvention in bewaffneten Konflikten – eine U¨ berforderung’, Zeitschrift fu¨r ausla¨ndisches 
o¨ffentliches Recht und Vo¨lkerrecht, vol. 65, 2005, p. 615.

املادة 11 من البروتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في إفريقيا، الذي اعتمدته الدورة العادية الثانية ملجلس   188
 CAB/LEG/24.9/49 االتاد اإلفريقي في 11 يوليو/متوز 2003؛ املادة 22 من امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاه الطفل، وثيقة منظمة االتاد اإلفريقي

)1990( الذي دخل حيز النفاذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1999. 

اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ومنظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، الشكاوى رقم 90/48 و91/50 و91/52 و93/89 )1999(،   189
الفقرة 50. 

انظر البروتوكول اخلاص بإنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب الذي دخل حيز النفاذ في 25 يناير/كانون الثاني 2004، ويكن االطالع   190
عليه على الرابط التالي )متت زيارته في 7 أغسطس/آب http://www.achpr.org/english/_info/court_en.html :)2009 ؛ البروتوكول 

اخلاص بالنظام األساسي حملكمة العدل وحقوق اإلنسان اإلفريقية، أول يوليو/متوز 2008، ويكن االطالع عليه على الرابط التالي )متت زيارته في 7 
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4937f0ac2.html :)2009 أغسطس/آب

محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار عازل في األراضي الفلسطينية احملتلة، احلاشية رقم 49 سابًقا، الفقرة 106.   191

جلنة حقوق اإلنسان، مالحظة عامة رقم )CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004 ،31)80,، الفقرة 10.   192

انظر تقرير محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان رقم 55/97، القضية رقم 11.137، األرجنتني، OEA/Ser/L/V/II.97 الوثيقة رقم 38، 30   193
أكتوبر/تشرين األول 1997. 

انظر املساهمات املختلفة في  194
Fons Coomans and Menno T. Kaminga )eds(, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, Intersentia, 
Antwerp/Oxford, 2004.
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التطبيق على احتجاز  اقتصار  ومسألة  الفعلية‘  ’السيطرة  ملعنى  بالنسبة  السيما   – اإلنسان  حلقوق 
األشخاص- على عدم التيقن من املدى الذي ينبغي ملعاهدات حقوق اإلنسان أن تكم مبوجبه احلاالت 
التي يكون فيها القانون اإلنساني قانوًنا خاًصا195. وقد يؤثر تباين اختصاص وفقه الهيئات املختلفة 
املنشأة مبوجب معاهدات على نحو مباشر على السير الفعلي للعمليات العدائية وعلى توزيع األدوار 
بني األطراف املتحالفة في نزاع ما، وخاصة أن أفعال األطراف املتحاربة املختلفة قد تخضع أو ال 

تخضع لالستعراض من قبل هيئات حقوق اإلنسان.
وقد صادفت نزعة فحص سير احلرب من خالل آليات حقوق اإلنسان معارضة من جهات 
مختلفة. فالدول أواًل تنفر من أي شكل من أشكال اإلشراف القضائي على سلوكها أثناء العمليات 
العدائية والذي من شأنه أن يعيق قدرتها على شن حرب شرسة ودموية )واالنتصار فيها(. وتدفع 
الدول ثانًيا باجلدل القائل إن واقع النزاع وتعطيل النظم القضائية في زمن احلرب ال يفضيان إلى 
نهج قضائي. وثمة اعتراضات أخرى مفادها أن التطبيق املتزامن للقانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي حلقوق اإلنسان، والذي يؤدي أحياًنا إلى استنتاجات مثيرة للجدل، يكن أن يزعزع استقرار 
القوات املسلحة ويسهل نهج ’االنتقاء واالختيار‘ الذي قد يضعف املعايير املعمول بها عاملًيا في نهاية 
املطاف. ولن تسمح الكيانات من غير الدول املشاركة في النزاع لنفسها بالوقوع في نطاق اختصاص 
نظام قضائي دولي يستند إلى حقوق اإلنسان، وقد تبدو بعض األدوار التي تقوم بها آليات الرصد في 
مجال حقوق اإلنسان غير متوائمة مع خصائص اجلماعات املسلحة غير احلكومية. وأخيًرا، قد يثور 
جدل مفاده أن هذا النهج يكن أن يؤدي إلى إضفاء الطابع اإلقليمي على القانون واجب التطبيق في 
النزاعات املسلحة، حيث ال متتلك كل املناطق آليات قضائية حلقوق اإلنسان على غرار تلك املوجودة 

في إفريقيا وأمريكا الشمالية واجلنوبية وأوروبا196. 
وعلى الرغم من هذه املسائل، فقد منحت آليات حقوق اإلنسان القضائية، السيما محكمة 
الدول األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، دفعة كبيرة لتنفيذ القانون الدولي 
اإلنساني، على الرغم من أنها ال تطبق هذا القانون رسمًيا. وتؤيد تلك احملاكم عالوة على ذلك تطبيق 
حقوق اإلنسان خارج احلدود اإلقليمية، يحثها في ذلك تفسير محكمة العدل الدولية للقانون في قضية 
اجلدار العازل197، وانطباقها بناء على ذلك على العمليات العسكرية والنزاعات املسلحة خارج حدود 
الدول األطراف في املعاهدات ذات الصلة. وعلى الرغم من عدم تديد إطار هذه السوابق القضائية 
بصورة نهائية بعد، إال أن هذا التفسير يقلب وجهة النظر السابقة اخلاصة بالفرق بني القانون الدولي 
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان رأًسا على عقب من حيث املضمون والتنفيذ على حد سواء. وُيعدُّ هذا 
التفكير خطوة كبيرة، في أكثر صيغه جرأة، نحو منح دور أكبر لإلجراءات القضائية في سياق احلرب- 

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، Issa and others v. Turkey, Judgement of 16 November 2004, para. 71؛ انظر أيًضا:  195
Isaak v. Turkey, Appl. No. 4458798/, Admissibility Decision of 28 September 2008, p. 19.

انظر أيًضا: 
House of Lords, Al-Skeini and others v. Secretary of State for Defence, Decision of 13 June 2007, ]2007[ UKHL 26, 
paras. 61–83, 91, 105–132.

196  اللجنة الدولية للصليب األحمر، تسني االمتثال، احلاشية رقم 2 سابًقا، ص 17.

197  محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار عازل في األراضي الفلسطينية احملتلة، احلاشية رقم 49 سابًقا، الفقرة 102. 
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كما أحملت األحكام األولى الصادرة عن احملاكم اجلنائية الدولية - ونحو قدر أكبر من احلماية لضحايا 
احلرب، مبا في ذلك النص على جبر الضرر، وهو أمر يكاد يكون منعدًما في القانون الدولي اإلنساني.

محاية ضحايا احلرب من خالل منظومة األمم املتحدة

ينطبق التزام أطراف النزاع بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني أيًضا على الدول غير األطراف 
في النزاع. وقد قدمت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غير احلكومية مساهمات على أرفع 
مستوٍى في جهود التنفيذ هذه على الرغم من أنها لم متنح أي دور محدد أو منحت دوًرا هامشًيا 

فحسب وفقا ألحكام هذا القانون198.
وال يسع األمم املتحدة من الواضح سوى إبداء القلق إزاء النزاعات املسلحة. ولم يعد 
اللجوء إلى احلرب وسيلة مشروعة لتسوية املنازعات، وُيعدُّ حفظ السلم واألمن الدوليني أو استعادتهما 
أحد األهداف األساسية لألمم املتحدة حيثما دعت الضرورة. وينبغي لكل هيئة من هيئات األمم املتحدة 
أن تولي القانون الدولي اإلنساني االهتمام الواجب مبجرد نشوب نزاع مسلح، كل في إطار الدور 
احملدد املنوط به، حيث إن هذا القانون هو جزء ال يتجزأ من القانون الدولي الذي يجب على األمم 

املتحدة االمتثال له وتعزيزه.
لالمتثال  مضى  وقت  أي  من  أكبر  أهمية  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  هيئات  وتولي  هذا 
للقانون الدولي اإلنساني في إطار قانون حقوق اإلنسان خارج منظومة املعاهدات، وذلك في إطار 
العمل من أجل احترام حقوق اإلنسان199. ولكن تبقى العالقة بني نظم رصد حقوق اإلنسان املختلفة 
القليلة أدناه وتشرح  وصلتها بالقانون الدولي اإلنساني نقطة موضع نقاش200. وتوضح املالحظات 

األهمية التي توليها هيئات األمم املتحدة املختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني. 

مجلس األمن

إلى حد اإلعراب  الدولي اإلنساني، وذهب  القانون  إلى احترام  دعا مجلس األمن في أحيان كثيرة 
عن وجهة نظر مفادها أن االمتثال لقواعده ومبادئه عامل مهم الستعادة السلم. ويكن أن يساعد 
امتثال األطراف املتحاربة للقانون الدولي اإلنساني في جتنب دوامة العنف وأن يكون خطوة أولى في 
عملية تسوية النزاع. والحت املسائل اإلنسانية على مدى العقدين املاضيني في مداوالت مجلس األمن 

وقد تشير تصريحاتها أو بيانات أيًضا إلى القانون الدولي اإلنساني على نحو مباشر. وتنص املادة 89 من البروتوكول اإلضافي األول على أن “تتعهد   198
األطراف السامية املتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حاالت اخلرق اجلسيم لالتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، بالتعاون مع األمم املتحدة ومبا 
يتالءم مع ميثاق األمم املتحدة”. ال يسمح هذا النص من وجهة النظر الرسمية للدول واألمم املتحدة بالعمل في حاالت خالف النزاعات املسلحة الدولية. 
أما املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع، التي تتعهد فيها الدول املتعاقدة بكفالة احترام القانون فتذهب أبعد من ذلك من حيث إنها تشمل أيًضا 

النزاعات الداخلية وتخاطب املجتمع الدولي برمته، ممثاًل في هيئته العاملية. 

199  املادتان 1، الفقرة )3( و55 الفقرة )ج( من ميثاق األمم املتحدة. 

200  انظر:
Christine Byron, ‘A Blurring of Boundaries: The application of International Humanitarian Law by Human Rights 
Bodies’, Virginia Journal of International Law, Vol. 47 )2007(, pp. 839–896.
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وقراراته على نحو واسع، في ظل غياب أي أمل في تسوية فورية ألي نزاع في كثير من األحيان. وبدا 
هذا القلق جلًيا السيما في ما يتصل بالنزاع في يوغوسالفيا السابقة201.

ميثاق األمم املتحدة كإطار

ما دام مجلس األمن يظل في اإلطار الواسع مليثاق األمم املتحدة، فإنه ال يقتصر على اآلليات املتاحة 
له عن طريق القانون الدولي اإلنساني ويكنه أن يبتدع آليات جديدة. كما يكنه اتخاذ قرارات واسعة 
النطاق وحتى أن ينشئ آليات جديدة202 طاملا يتصرف وفق مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وال 
يخالف معايير القواعد اآلمرة203. بيد أن القيد الرئيسي على قرارات مجلس األمن هو إمكانية جتاهل 

الدول لقراراته: فبدون دعم الدول األعضاء تكون القرارات مجرد أمنيات204. 
وبينما يعتمد النظام الذي ُأنشئ مبوجب القانون الدولي اإلنساني أساًسا على موافقة 
السابع  الفصل  بها  يسمح  التي  التدابير  تتطلب  ال  الداخلية،  النزاعات  في  النزاع، السيما  أطراف 
من ميثاق األمم املتحدة أية موافقة ويكن فرضها. وال يبقى مجلس األمن في إطار القانون الدولي 
اإلنساني، بل يجمع في كثير من األحيان بني جوانب قانون احلرب أو احلق في شن احلرب )التدخالت 
)املبادرات حلماية  في احلرب  والقانون  احلالية(،  العسكرية  العمليات  في  املباشرة  غير  أو  املباشرة 
ضحايا احلرب(. ويطبق مجلس األمن بذلك ميثاق األمم املتحدة الذي ال يقر أي تدخل في النزاع، 
وليس القانون الدولي اإلنساني، السيما عندما ُتستخَدم القوة لفرض هذه التدابير. وال يكن ملجلس 
تطبيق  الالزم حلسن  النهج  ذلك عن  ويختلف  العدوان.  املعتدي وضحية  يلتزم احلياد بني  أن  األمن 
القانون الدولي اإلنساني، الذي يصبح فيه احلياد واجًبا والذي يجعل من األهمية مبكان التزام مجلس 
األمن بذلك أيًضا، كما ورد في ديباجة البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف، وتطبيق أحكامه 
يقوم على طبيعة  املواثيق دون أي متييز مجحف  ’على األشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه 
النزاع املسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى 

إليها‘.
وتكشف ممارسات مجلس األمن النقاب عالوة على ذلك عن اختالف في املعاملة من حيث 
يشارك  إنها ال تنظر في النزاعات التي تنشب داخل أراضي أحد األعضاء الدائمني في مجلس األمن أو
فيها )أو أحد حلفائه( بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع النزاعات التي قد تنشب في دول أخرى. 

املثال  سبيل  على  )انظر  اإلنساني  الدولي  القانون  إلى  إشارات  على  النزاع  هذا  إطار  في  اعتمدت  األمن  يحتوي أكثر من ثالثني قراًرا ملجلس   201
القرار  )1992( S/RES/743 الذي ُأنشئت مبوجبه قوات احلماية التابعة لألمم املتحدة، والقرار )S/RES/770 )1992 بشأن املساعدات اإلنسانية 
 S/RES/808 والقراران  والسجون؛  للمعسكرات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  زيارة  بشأن   S/RES/771 )1992( والقرار  السابقة،  ليوغسالفيا 
)1993( و )S/RES/827 )1993 حول إنشاء محكمة دولية ملقاضاة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني في إقليم 
يوغسالفيا السابقة؛ والقرار )1994( S/RES/913 بشأن األحداث في غرازي ؛ والقرار)S/RES/941 )1995  بشأن إدانة التطهير العرقي، السيما 

في بانيا لوكا وبيجيلينا، والقرار )S/RES/1010 )1995 بشأن إطالق سراح األشخاص احملتجزين في البوسنة والهرسك. 

202  انظر على سبيل املثال )S/RES/1820 )2008 بشأن النساء والسلم واألمن والعنف اجلنسي في حاالت النزاع املسلح. 

املادة 24، الفقرة 2 من امليثاق؛ انظر احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، احلاشية رقم 5 سابًقا، الفقرات 50-28.   203

204  انظر على سبيل املثال املالحظات النقدية لألمني العام بشأن عدم تنفيذ الدول األعضاء حلظر السفر وجتميد األصول، تقرير األمني العام عن حماية املدنيني 
في نزاع مسلح )S/2009/277(، ص 5 )في 21(.
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وال ينص امليثاق صراحة على إلزام مجلس األمن بالتصرف بعدم تيز، ومع ذلك فإن هذه االختالفات 
في املعاملة - أو املعايير املزدوجة - تضر مبصداقية املجلس وال تخدم على نحو ُيذكر في دعم املعتقد 

احلاسم بأن القانون الدولي اإلنساني يجب أن يطبق ’في جميع األحوال‘205.

املمارسة ذات الصلة بحاالت محددة 

ُوضعت قائمة التدابير الواردة في املادة 41 من امليثاق للداللة فحسب وال تد من اختيار مجلس األمن 
للوسائل الالزمة لتحقيق الهدف املنشود أو استعادة السلم واحلفاظ عليه206. وقد ُعني مجلس األمن 
في املمارسة العملية بآثار النزاعات الدولية في املقام األول وهو يدعو األطراف املتحاربة في كثير من 
األحيان إلى احترام القانون اإلنساني )وتشمل األمثلة النزاع بني إيران والعراق207، واألراضي التي 
وجورجيا212،...  والعراق211،  وإريتريا210،  إثيوبيا  بني  والنزاع  الكويت209،  وغزو  إسرائيل208،  تتلها 
إلخ(. لكنه تعامل على نحو متزايد مع النزاعات املسلحة غير الدولية )كما هو احلال في الصومال 
ورواندا وليبيريا وأفغانستان213(. وقد تشكل تلك احلاالت أيًضا تهديًدا للسلم واألمن الدوليني، كما 
يكن أن تؤثر على البلدان املجاورة )التدفقات الضخمة من الالجئني(، وأن ترض على تدخل دول 
زعزعة استقرار مناطق بأكملها. وال يكن للمجتمع الدولي عالوة على ذلك أن يقف مكتوف  أخرى أو
ج على مئات اآلالف من الناس وهم يلقون حتفهم، حيث إن كارثة من هذا النوع تشكل في  األيدي يتفرَّ

حد ذاتها تهديًدا للسلم واألمن الدوليني. 
وقد دعا مجلس األمن على سبيل املثال إلى االعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة214 
وبحق أسرى احلرب في اإلفراج عنهم وإعادتهم إلى أوطانهم215؛ ودعا إلى الوصول غير املقيد واملرور 

205 انظر ديباجة البروتوكول اإلضافي األول، الفقرة 5. 

206 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، قرار بشأن طلب الدفاع املتعلق باالختصاص، احلاشية رقم 5 سابًقا، الفقرات 
5 و22 و31. 

القرار )1987( S/RES/598 بشأن إعادة أسرى احلرب بني العراق وإيران إلى أوطانهم، والقرار )S/RES/540 )1983 بشأن الهجمات ضد   207
السكان املدنيني في النزاع بني العراق وإيران. 

القرار )S/RES/681 )1990 بشأن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في األراضي احملتلة.   208

القرار )1991( S/RES/687 بشأن إعادة احملتجزين الكويتيني في العراق؛ والقراران )1990( S/RES/674 و670 )1990( بشأن انطباق اتفاقية   209
جنيف الرابعة على الكويت.

 .S/RES/1320 )2000( القرار  210

 .S/RES/1546 )2004( القرار  211

 .S/RES/1808 )2008( القرار  212

من بني القرارات العديدة، انظر على سبيل املثال:)2009( S/RES/1872  بشأن الصومال؛ والقرار )S/RES/1870 )2009 بشأن السودان؛ والقرار   213
)1994( S/RES/925 بشأن رواندا؛ والقرار )S/RES/1383 )2001 بشأن أفغانستان. 

214  القرار )S/RES/681 )1990 بشأن إسرائيل واألراضي احملتلة. 

215  القرار )S/RES/598 )1987 بشأن إعادة أسرى احلرب بني العراق وإيران إلى أوطانهم. 
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وإلى  االنتهاكات وجتميد أصولهم217؛  وإلى حظر سفر املسؤولني عن  للمعونات اإلنسانية216؛  اآلمن 
إنشاء جلنة لتقصي احلقائق218؛ وإلى إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة219؛ أو إلى إحالة حالة معينة 

إلى احملكمة اجلنائية الدولية حتى وإن لم تكن الدولة املعنية طرًفا في نظام روما األساسي220.
ويكن ملجلس األمن مع ذلك أن ينشئ أيًضا قوات حماية تابعة لألمم املتحدة221 وبلدات 
محمية222 وممرات إنسانية223، وأن يضع نظاًما لتعويض ضحايا الهجمات املسلحة224 أو حتى نظاًما 

لرفع تقارير ذات صلة بالقانون الدولي اإلنساني225.
تعزيز  في  األهمية  بالغ  دور   )...( األمن  مجلس  “على  العام،  األمني  أقوال  في  وورد 
االمتثال املنهجي للقانون. و ينبغي أن يضطلع املجلس على وجه اخلصوص مبا يلي: )أ( استغالل 
كل الفرص املتاحة إلدانة االنتهاكات، دون استثناء، وتذكير األطراف بالتزاماتها ومطالبتها باالمتثال 
التي تضرب  األطراف  قيادة  الهدف ضد  تدابير محددة  باتخاذ  علنا  التهديد  )ب(  االلتزامات؛  لتلك 
باستمرار عرض احلائط مبطالب مجلس األمن وتنتهك بانتظام التزاماتها املتعلقة باحترام املدنيني، 
والقيام في حال الضرورة بتطبيق تلك التدابير؛ )ج( املداومة على طلب تقارير عن االنتهاكات والنظر 
للقانون  انتهاكات خطيرة  تثير شواغل بشأن وقوع  التي  للتحقيق بفحص احلاالت  في تكليف جلان 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، ألغراض منها تديد املسؤولني ومالحقتهم قضائيا 

على الصعيد الوطني، أو إحالة املوضوع إلى احملكمة اجلنائية الدولية”226.

حماية السكان املدنيني 

اعتمد مجلس األمن في عام 1999 قرار نوعًيا رائًدا بشأن حماية السكان املدنيني، بنيَّ 
وقدم  الدوليني227.  واألمن  السلم  صون  في  األمن  مجلس  مسؤوليات  التحديد  وجه  وعلى  بوضوح 
األمني العام منذ ذلك احلني سبعة تقارير حول هذه املسألة إلى مجلس األمن228، الذي ناقش التقارير 

216  القرار )S/RES/1870 )2009 بشأن السودان.

217  القرار )2004( S/RES/1572 بشأن كوت ديفوار ورقم 1591 )2005( بشأن السودان. 

218  القرار )S/RES/1564 )2004 بشأن السودان.

219  القراران  )1993( S/RES/808 و )1993( 827 بشأن يوغسالفيا السابقة، والقرار )S/RES/935 )1994 بشـأن رواندا. 

220  القرار )S/RES/1593 )2005 بشأن السودان. 

221  القرار)S/RES/743 )1992  الذي أنشئت مبوجبه قوات الدفاع التابعة لألمم املتحدة في يوغسالفيا السابقة. 

222  القرار )1993( S/RES/824 بشأن املناطق اآلمنة في البوسنة والهرسك، والقرار 819 )1992( اخلاص بسربرينتسا. 

223  القرار )S/RES/918 )1994 بشأن رواندا.

224 القرار )S/RES/687 )1991 الذي أنشئ مبوجبه صندوق لتعويض احلكومات األجنبية واملواطنني األجانب والشركات األجنبية عن أي خسارة مباشرة 
أو ضرر أو إصابة تسبب فيها احتالل العراق غير املشروع للكويت. 

225  آلية الرصد ورفع التقارير حول األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة، التي أنشئت مبوجب قرار مجلس األمن 1612 )2005(.

226  تقرير األمني العام حول حماية املدنيني في النزاعات املسلحة، احلاشية رقم 204 سابًقا، ص 8 )في 37(. 

.S/RES/1269 )2000( والقرار الشقيق S/RES/1265)1999( 227  انظر القرار

انظر التقرير األخير املؤرخ في 29 مايو/أيار S/2009/277( 2009( احلاشية رقم 204 سابًقا، والذي يعطي نظرة عامة على العقد املاضي.   228
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وتوصياتها وأشار إلى مفهوم مسؤولية احلماية على نحو متزايد229. وُتعدُّ التحديات الرئيسية في الوقت 
احلاضر هي تعزيز املزيد من االمتثال لاللتزامات القانونية من قبل كيانات من غير الدول أيًضا، والدور 

املتنامي لبعثات حفظ السالم في حماية املدنيني، ووصول املساعدات اإلنسانية وزيادة املساءلة230.
يعد  لم  عملياتها  نطاق  أن  السالم  حفظ  قوات  مهام  إلى  اخلاطفة  النظرة  مجرد  تبني 
التصرف  يقتصر على أنشطة تقليدية مثل اإلشراف واحلفاظ على وقف إطالق النار ومراقبة احلدود أو
أصيلة  مهمة  املدنيني  وُتعدُّ حماية  الواقع.  في  األنشطة  تلك  يتجاوز  بل  املتحاربني،  بني  عازلة  كقوة 
الراهن وليست مجرد مهمة عسكرية. ويشمل نطاق  الوقت  بعثات حفظ السالم في  ومالزمة جلميع 
املهام احملتملة حماية السكان املدنيني وتوزيع املعلومات وجمع البيانات عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساني، ومساعدة ضحايا احلرب. ويقوم مراقبون عسكريون بهذا الدور عالوة على قوات 
الشرطة واملتخصصني في مجال حقوق اإلنسان. فقد قامت وحدات قوات احلماية التابعة لألمم املتحدة 
واملكلفة باإلشراف على االمتثال حلقوق اإلنسان )إدارة الشؤون املدنية وقوات الشرطة املدنية( في 

يوغوسالفيا السابقة على سبيل املثال بدور هام في كفالة احترام القانون اإلنساني.
ويكون تعايش العمليات العسكرية واإلنسانية في إطار قوات حفظ السالم إشكالًيا مع 
أن  أهداًفا سياسية، في حني  البحتة وتشمل  اإلنسانية  تتجاوز األهداف  العسكرية  فالعمليات  ذلك. 
إنسانية  ألسباب  حتى  القوة،  فاستخدام  طبيعته.  بحكم  قسرًيا  يكون  أن  يكن  ال  اإلنساني  العمل 
ل العمل اإلنساني إلى عمل عسكري، كما أن التهديد باستخدام القوة لتسهيل  شرعية، البد أن يحوِّ
عملية إنسانية قد يكون كافًيا لتعريض تلك العملية ذاتها للخطر. وال يكن االستمرار في هذا التهديد 
العملية  ليس مصداقية  يقوض  أن  من احملتمل  التنفيذ،  حيز  يدخل  لم  إذا   - غير مسمى  أجل  إلى 
العسكرية فحسب، بل وجميع اجلهود التي تبذل لضمان تنفيذ العمليات اإلنسانية على أساس القبول 

أيًضا، على النحو الذي يتطلبه القانون اإلنساني. 

اجلمعية العامة

لم تقتصر اجلمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها رقم 2444 )الدورة الثالثة والعشرون( املؤرخ في 
19 ديسمبر/ كانون األول 1968 بعنوان “احترام حقوق اإلنسان في النزاعات املسلحة” على إدراج 
قائمة باملبادئ التي يجب مراعاتها في مثل هذه احلاالت، بل مهدت الطريق أيًضا لقرارات تدعو إلى 
االمتثال للقانون الدولي اإلنساني بصفة عامة، وفي حاالت محددة كذلك. وتسمح الوظائف والسلطات 
وتقدمي  املتحدة  األمم  اختصاص  تقع ضمن  التي  املسائل  جميع  مبناقشة  العامة  للجمعية  الواسعة 
توصيات بشأنها، مع مراعاة صالحيات وامتيازات مجلس األمن231. وتسترعي اجلمعية العامة انتباه 
الدول التي تشكل املجتمع الدولي، من خالل قراراتها بشأن نزاعات معينة، إلى مسؤوليتها مبوجب 

انظر على سبيل املثال القرار األخير S/PV.6151 )استئناف 1(. وأنشأ مجلس األمن عالوة على ذلك فريقا من اخلبراء حول حماية املدنيني.  229

انظر التقرير S/2009/277، ص 12-10.   230

املواد 10-12، و14 و15 من ميثاق األمم املتحدة.   231
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القانون الدولي اإلنساني232. وُتعدُّ  املادة األولى املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع ’كفالة احترام‘ 
الهيئات الفرعية التالية ذات أهمية خاصة: 

مجلس حقوق اإلنسان

بينه  العالقة  2006 حول  آذار  إنشاء مجلس حقوق اإلنسان في مارس/  الشكوك منذ  ثارت بعض 
وبني اللجنة املعنية بالشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافية )اللجنة الثالثة(233، حيث إن كلتا الهيأتني 
الفرعيتني التابعتني للجمعية العامة مسؤولتان عن تعزيز وتنفيذ حقوق اإلنسان على املستوى العاملي. 
بيد أن أًيا منهما ال تتردد في االستشهاد بالقانون اإلنساني لتأييد توصياتها. والدول منقسمة أيًضا 
حول املدى الذي ينبغي فيه للمجلس، وقبل كل شيء آليات اإلجراءات اخلاصة التي أنشأتها جلنة حقوق 
اإلنسان السابقة وتبناها املجلس234، أن يأخذ القانون الدولي اإلنساني في االعتبار. وتخشى بعض 
الدول أن املعاملة االنتقائية حلاالت معينة من النزاع املسلح، السيما في الشرق األوسط، قد تزيد من 
تسييس املجلس، في حني أن دواًل أخرى، مع علمها مبركزها القوي في هذا احملفل، تؤيد املناقشات 
حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني داخل املجلس. وأًيا كان القرار، ال يجب أن يتولى املجلس وظيفة 
الهيئات املختلفة املعنية بحقوق اإلنسان املنشأة مبوجب معاهدات حيث إنها تضيف بعض عدم التحيز 

إلى النقاش الذي يسيَّس في كثير من األحيان.
يتمثل الهدف الرئيسي ملجلس حقوق اإلنسان في ’معاجلة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان 
]...[ وتقدمي توصيات بشأنها‘. وهو ُيعنى مع ذلك بحاالت النزاع املسلح أيًضا، وإن يكن من زاوية 
حقوق اإلنسان235. وقد سبق للقرار األول للدورة اخلاصة األولى للمجلس أن تناول القانون اإلنساني، 
على الرغم من أن عنوانها كان ’حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة‘236. وتعاملت ثماِن 
من الدورات اإلحدى عشرة اخلاصة التي عقدت حتى اآلن مع حاالت نزاع مسلح، خمس منها في 

232  انظر على سبيل املثال القرار )2008( A/RES/63/96 )بشأن انطباق اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب، املؤرخة في 
12 أغسطس/آب 1949 على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واألراضي العربية احملتلة األخرى(. 

233  يركز جزء كبير من عمل اللجنة على دراسة مسائل حقوق اإلنسان، مبا فيها تقارير اإلجراءات اخلاصة التي أسسها مجلس حقوق اإلنسان املنشأ 
حديًثا. وتستمع اللجنة إلى 25 مقرًرا خاًصا وخبيًرا مستقاًل ورؤساء فرق عمل مجلس حقوق اإلنسان وتتفاعل معهم. 

234  “اإلجراءات اخلاصة” هو املسمى العام لآلليات التي أنشأتها جلان حقوق اإلنسان والتي توالها مجلس حقوق اإلنسان ملعاجلة إما حاالت بلدان محددة 
أو قضايا مواضيعية في كافة أرجاء العالم. وتوجد حالًيا 30 والية مواضيعية و8 واليات قطرية. وتطلب واليات اإلجراءات اخلاصة عادة من املكلفني 

بالواليات فحص أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان أو أراٍض محددة، ورصدها وتقدمي املشورة بشأنها والتبليغ علًنا عنها )ُتعَرف بالواليات القطرية(، 
أوعن ظواهر رئيسية عن انتهاكات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم )الواليات املواضيعية(. 

235  انظر على سبيل املثال قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 9/9 املؤرخ في 24 سبتمبر/أيلول 2008 بشأن حماية حقوق اإلنسان للمدنيني في نزاع مسلح، 
حيث طلب إلى اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة وإلى اللجنة االستشارية ملجلس حقوق اإلنسان، ودعا هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب املعاهدات 
إلى االستمرار في التصدي للجوانب ذات الصلة من حماية حقوق اإلنسان للمدنيني في النزاعات املسلحة في عملها، كل في إطار الوالية اخلاصة به. 

236   مجلس حقوق اإلنسان، S-1/Res.1ا6 يوليو/متوز 2006. 
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منطقة الشرق األوسط237. وعندما تؤخذ تلك احلالة في االعتبار238 )كما هو احلال في الوقت الراهن 
بالنسبة للسودان والصومال أو إسرائيل/ األراضي الفلسطينية احملتلة(239، أو يتصدى املجلس ملسألة 
لم  للنقاش  الدولي اإلنساني240، يكن عندئذ على األقل وجود منتدى  القانون  في دائرة اختصاص 
يكن مقرًرا خالف ذلك عن القانون واجب التطبيق أثناء نزاع مسلح. ويهتم كل من الدول والرأي العام 
على نحو وثيق باملناقشات في تلك احملافل، وعلى الرغم من تسييس احملافل داخل املجلس على نحو 
كبير وتركيزها على حقوق اإلنسان، إال أنها من املمكن أن متارس أثًرا رادًعا وتؤدي وظيفة ’الوصم 

والفضح‘.
توفر  حيث  املجلس،  بها  أتى  التي  االبتكارات  أحد  الشامل  الدوري  االستعراض  وُيعدُّ 
هذه اآللية استعراًضا حلالة حقوق اإلنسان في كل دولة من الدول األعضاء املائة واثنتني وتسعني 
في األمم املتحدة. ويخول القرار رقم 1/5 على وجه التحديد االستعراض الدوري الشامل النظر في 
االمتثال اللتزامات القانون الدولي اإلنساني من جملة أمور أخرى. وقد تطرقت عملية االستعراض إلى 
هذا القانون في عدة مناسبات، حيث كان البلد املعني يخوض نزاًعا مسلًحا241. كما أشير إلى هذا 
القانون في آليات أخرى مثل اللجنة االستشارية اجلديدة ملجلس حقوق اإلنسان التي هي مبثابة العقل 
املفكر للمجلس حيث تقدم له اخلبرة واملشورة في مسائل حقوق اإلنسان النوعية242 وآليات اإلجراءات 
اخلاصة243 وإجراء تقدمي الشكاوى املنقح الذي يكن األفراد واملنظمات من لفت انتباه املجلس إلى 

إسرائيل/األراضي الفلسطينية احملتلة )الدورة األولى، يوليو/متوز 2006(، إسرائيل/لبنان )الدورة الثانية، أغسطس/آب 2006(، إسرائيل/األراضي   237
2006(، السودان/دارفور )الدورة الرابعة، ديسمبر/كانون األول 2006(، إسرائيل/الضفة  الثاني  نوفمبر/تشرين  الثالثة،  )الدورة  الفلسطينية احملتلة 
)الدورة  إسرائيل/غزة   ،)2008 الثاني  نوفمبر/تشرين  الثامنة،  )الدورة  الكونغو   ،)2008 الثاني  يناير/كانون  السادسة،  )الدورة  غزة  الغربية-قطاع 

التاسعة، فبراير/شباط 2009(، سريالنكا )الدورة احلادية عشرة، مايو/أيار 2009(. 

ما هي احلاالت التي يتناولها املجلس، إدانة بلد ما عن االنتهاكات أو تعيني مقرر خاص هي كلها مسائل تخضع ملساومة سياسية وال ُيتخذ قرار بشأنها   238
على أساس معايير موضوعية بالضرورة. 

تكون اإلشارات إلى القانون الدولي اإلنساني في املمارسة العملية شديدة العمومية في كثير من األحيان. ألحدث األمثلة عهًدا، انظر تقرير اخلبير املستقل   239
املعني من قبل األمني العام بشأن حالة حقوق اإلنسان في الصومال )السيد غامن النجار(، وثيقة رقم A/HRC/7/26 ، م17 مارس/آذار 2008؛ تقرير 

املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان )سيما سمر(، وثيقة رقم A/HRC/9/13، ا2 سبتمبر/أيلول 2008. 

تثور العديد من املواضيع املتناولة في النزاعات املسلحة أيًضا )كالتعذيب، واملرتزقة واإلرهاب وحاالت االختفاء والقتل خارج نطاق القضاء،... إلخ(.   240

انظر على سبيل املثال نتيجة عملية االستعراض الدوري الشامل إلسرائيل والرأس األخضر وكولومبيا وأوزباكستان على الرابط التالي )متت زيارته في   241
 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/VDUX-7QBUCS?OpenDocument   28 مايو/أيار 2009(: 

242   تتألف اللجنة االستشارية ملجلس حقوق اإلنسان وفًقا لقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 1/5 من ١٨ خبيًرا يعملون بصفتهم الشخصية، كهيئة فكر ومشورة 
تابعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه. وتل اللجنة االستشارية محل اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. مهمة اللجنة االستشارية هي 
توفير اخلبرات للمجلس بالشكل والطريقة اللذين يطلبهما املجلس، مع التركيز بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقدمي املشورة القائمة على البحوث. 
م هذه اخلبرات إال بناًء على طلب املجلس، باالمتثال لقراراته وبتوجيه منه. انظر: اللجنة االستشارية ملجلس حقوق اإلنسان:  وباإلضافة إلى ذلك، ال تقدَّ

النشأة، على الرابط التالي )متت زيارته في يوليو/متوز 2009(: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm

انظر:   243
Philip Alston, Jason Morgan-Foster and William Abresch, ‘The competence of the UN Human Rights Council and its 
Special Procedures in relation to armed conflict: Extrajudicial executions in the ”war on terror“’, European Journal of 
International Law, Vol. 19, 2008, pp. 183–209.
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انتهاكات حقوق اإلنسان244. ويستمر مجلس حقوق اإلنسان من ثم في العمل مع آليات “اإلجراءات 
اخلاصة” لألمم املتحدة. وينبغي بالتأكيد لفرق العمل واملقررين اخلاصني أو املمثلني املكلفني من قبل 
املجلس باستعراض حاالت معينة أن تنظر في التفاعل بني حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، 

ولكنها لم تقم بذلك على نحو منهجي245.

املجلس االقتصادي واالجتماعي

الرئيسي لألمم املتحدة من أجل تنسيق  يكتسي املجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي هو اجلهاز 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية246، أهمية خاصة لصياغة توصيات السياسة العامة املوجهة إلى الدول 
األعضاء وإلى منظومة األمم املتحدة بشأن تعزيز تنسيق املساعدات اإلنسانية وإغاثة الكوارث املقدمة 
من األمم املتحدة247. وتصف التقارير املقدمة من األمني العام إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
االجتاهات والتحديات اإلنسانية الرئيسية، مبا فيها تلك اخلاصة بحاالت النزاع والعمليات الرئيسية 
التنسيق في املجال اإلنساني248. وبينما يهتم املجلس أساًسا برفع كفاءة العمل اإلنساني  لتحسني 
العمل اإلنساني املستمد إلى  التي تواجه  التحديات  أيًضا على  يلقي الضوء  ملنظومة األمم املتحدة، 
حد كبير من مبادئ القانون الدولي اإلنساني249 واملبادئ األساسية حلركة الصليب األحمر والهالل 

األحمر، التي يستند إليها املجلس االقتصادي واالجتماعي في توصياته250.

األمني العام ووكاالت األمم املتحدة

يلعب األمني العام لألمم املتحدة بالتأكيد دوًرا رئيسًيا في تنفيذ القانون اإلنساني، حيث يتولى ويتابع 
الترتيبات العملية لإلجراءات التي تتخذها هيئات األمم املتحدة غير القضائية، وقد يسترعي اهتمام 
السامي حلقوق  املتحدة  األمم  مفوض  وُيعدُّ  نفسه251.  تلقاء  من  املسائل  بعض  بشأن  األمن  مجلس 

انظر: النص املعنون “مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة: بناء املؤسسات”، املقدم من رئيس مجلس حقوق اإلنسان )القرار 1/5( الذي ُأنشئ   244
مبوجبه إجراء جديد لتقدمي الشكاوى ملعاجلة أمناط ثابتة من االنتهاكات الفاضحة واملؤيدة بأدلة موثوق بها جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. 

واستند إنشاء اإلجراء اجلديد لرفع الشكاوى إلى قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 1503 املؤرخ في 27 مايو/أيار 1970.

انظر على سبيل املثال التقارير التي أعدتها آلية الرصد واإلبالغ املعنية باألطفال املتضررين من النزاعات املسلحة املنشأة مبوجب قرار مجلس األمن   245
رقم 1612، احلاشية رقم 225 سابًقا، التي تشير بالكاد إلى القانون الدولي اإلنساني في استنتاجاتها. 

انظر الفصل العاشر من ميثاق األمم املتحدة. للمجلس االقتصادي واالجتماعي مبوجب املادة 62 من ميثاق األمم املتحدة أن يقدم توصيات “فيما   246
يختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاتها”. 

كان املجلس االقتصادي واالجتماعي يعمل قبل عام 2006 بصفته منسًقا للمساعدات اإلنسانية أو من خالل توصيات جلنة حقوق اإلنسان التي أنشأها   247
املجلس عام 1946. 

انظر على سبيل املثال القرار  A/64/84 – E/2009/87املؤرخ في 28 مايو/أيار 2009.   248

املرجع نفسه، ص 7-9، مثل أمن وسالمة العاملني في املجال اإلنساني، زيادة اجلهات الفاعلة في املساعدة اإلنسانية، التمييز بني اجلهات الفاعلة   249
اإلنسانية والعسكرية أو السياسية. 

انظر على سبيل املثال قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 36/2008، 25 يوليو/متوز 2008.   250

املادة 99 من ميثاق األمم املتحدة.   251
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اإلنسان الذي يتصرف تت سلطة األمني العام، مسؤواًل عن أنشطة األمم املتحدة في مجال حقوق 
اإلنسان252. وينبغي للمفوض السامي، باإلضافة إلى تنسيق وترشيد تلك األنشطة، ’القيام بدور نشط 
في إزالة العقبات الراهنة والتصدي للتحديات املاثلة أمام اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان ومنع 
استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم...‘253. وقد أرسل املفوض السامي مبوجب 
االهتمام  في  تدريجيا  وبدأ  نزاعات،  تشهد  التي  البلدان  إلى  اإلنسان  حلقوق  مراقبني  الوالية  هذه 
باحترام القانون الدولي اإلنساني. وكثَّف مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وجوده على األرض 
على مدار السنني من أجل تفعيل حقوق اإلنسان واملساعدة في تعزيز املؤسسات الوطنية واملجتمع 
املدني254. وقد وسع واليته التنفيذية لتشمل التعاون الفني، السيما إلقامة العدل. وُيعدُّ عمل ’مراقبي 
حقوق اإلنسان‘ بالتالي متنوًعا للغاية، ويتراوح بني جمع املعلومات حول االنتهاكات السابقة وعمليات 

الطوارئ.
وقد انبرى مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية لتعزيز ’تنسيق املساعدة 
اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ‘ في محاولة لتلبية احتياجات ضحايا النزاعات 
املسلحة والكوارث الطبيعية على نحو أكثر فعالية255. وُيفترض أن تضمن إدارة الشؤون اإلنسانية، 
املساعدات  في  ثغرات  أو  تداخالت  أي  وجود  عدم  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  بدعم من جلنتها 
اإلنسانية عن طريق توزيع املهام على وكاالت األمم املتحدة املختلفة املعنية مبا يتفق ووالية كل منها256. 
وقد عزز انتشار الوكاالت التي تضطلع بالعمل اإلنساني وتنوع مجاالت تخصصها وقدراتها وأساليب 

عملها روح التكاملية والتنافس. 
ال يلعب أي كيان داخل منظومة األمم املتحدة الدور احملدد نفسه الذي تقوم به اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في توفير احلماية واملساعدة لضحايا النزاع، وذلك مبوجب القانون الدولي 
اإلنساني؛ بيد أن جميع هيئات األمم املتحدة تتعامل مع حاالت النزاع بطريقة أو بأخرى، ويكنها 
بالنزاع  بل يجب عليها أن تهتم بضحايا احلرب ضمن شروط والياتها، في محيط املناطق املتأثرة 
على األقل. وقد عمل لصالح ضحايا النزاعات كل من مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون 

أيدت اجلمعية العامة في قرارها A/RES/48/141 الصادر في 20 ديسمبر/كانون األول 1993 توصيات املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد في   252
فيينا عام 1993 ودور املفوض السامي. 

القرار A/RES/48/141 بتاريخ 20 ديسمبر/كانون األول 1993، الفقرة 4 )و(.   253

معظم مكاتب املفوض السامي حلقوق اإلنساني األحد عشر تقع في بلدان تضررت من نزاعات. وقد أنشأت مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وحدة   254
لالستجابة السريعة تدعم عمله وتساعده في نشر املوظفني في امليدان بسرعة فائقة. وُيطلب إلى مكتب املفوض السامي في كثير من األحيان إرسال 
أودعم بعثات أو جلان لتقصي احلقائق للنظر في ادعاءات وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وذلك لتمكني األمم املتحدة من توقع تدهور حاالت 
حقوق اإلنسان في األجزاء املختلفة من العالم واالستجابة لها. وقد أرسلت وحدة االستجابة السريعة بعثات أو جلانا لتقصي احلقائق منذ إنشائها في 

عام 2006 إلى تيمور ليشتي والصحراء الغربية وليبيريا ولبنان وبيت حنون )في األراضي الفلسطينية احملتلة(. 

انظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة، “ تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ”، القرار A/RES/46/182 بتاريخ   255
19 ديسمبر/كانون األول 1991. ولالطالع على أحدث قرار حول هذا املوضوع، انظر A/RES/63/139 املؤرخ في 11 ديسمبر/كانون األول 2008. 

تضر اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر اللجنة الدائمة بني الوكاالت بصفة مراقب.   256
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األمم  وبرنامج  )اليونيسيف(258  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  العاملي  الغذاء  وبرنامج  الالجئني257 
املتحدة اإلمنائي، وبدرجة أقل منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثـقافة 

)اليونسكو(259، من بني هيئات أخرى، وذلك إلى جانب املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
ويرى األمني العام لألمم املتحدة، أن ’طمس األهداف اإلنسانية والسياسية واألمنية يكن 
أن يحدث أيًضا في إطار عمليات األمم املتحدة، والسيما في ما يسمى البعثات املتكاملة، حيث تعمل 
األطراف اإلنسانية الفاعلة جنًبا إلى جنب مع البعثات السياسية وبعثات حفظ السالم‘260. وأكد مجدًدا 
على التكامل في األوضاع بعد النزاع261، ولكن أيًضا في حاالت النزاع262، بصفته املبدأ التوجيهي 
ُل األمم املتحدة فريًقا لكل بلد وعملية متعددة األبعاد حلفظ السالم أو بعثة سياسة/مكتًبا  حيث ُتشكِّ
سياسًيا، من أجل ’زيادة حجم التأثير الفردي واجلماعي الستجابة األمم املتحدة‘. وينبغي أن تأخذ 
النهج املنسقة واملتنوعة في اعتبار بالكامل جوانب القوة املختلفة ألهداف الواليات السياسية واإلنسانية. 
وال تسعى األطراف الفاعلة السياسية والعسكرية واإلنسانية مع ذلك دائًما إلى تقيق 
الهدف نفسه. فصنع أو بناء السالم على سبيل املثال ليسا هدفني رئيسيني بالنسبة للعاملني في احلقل 
اإلنساني، على الرغم من أنهم يشهدون تأثير عملهم اإلنساني على املصاحلة بني اخلصوم ويتنعون 
عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤجج العنف عن غير عمد؛ بل ينظرون أيًضا في إنشاء مشاريع 
يكن أن تخفف من حدة التوترات على الصعيد احمللي. وتكون أهدافهم الرئيسية هي إنقاذ األرواح 
اعتبار  في  سياسية  ألهداف  اإلنسانية  األنشطة  إخضاع  خطر  ويكمن  البشرية.  املعاناة  وتخفيف 
ينطوي  أنه  كما  أجنبية،  أهداف  لتحقيق  أدوات  اإلنسانية  الهيئات  السكان  من  أجزاء  أو  املتمردين 
على مخاطر أمنية، ويؤجج التشكك في مساءلة األطراف الفاعلة اإلنسانية، وقد يضر بعملية تقدمي 

مساعدات مستقلة وغير متحيزة في مناطق النزاع263.
وينبغي التمييز بوضوح بني األنشطة اإلنسانية واألنشطة السياسية التي تشكل جزًءا من 
صالحيات األمني العام لألمم املتحدة في جميع العمليات التي تنَفذ تت رعاية األمم املتحدة. وما دامت 
وكاالت األمم املتحدة تساهم في تنفيذ القانون اإلنساني، ينبغي أن تتمتع بدرجة من االستقالل، ُيشار 
إليها أحياًنا ’باملساحة اإلنسانية‘، بالنسبة للهيئات السياسية التابعة لألمم املتحدة، ويجب أن تكون 

فوض األمني العام لألمم املتحدة مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني التصرف كهيئة رائدة لألمم املتحدة في يوغسالفيا السابقة لتقدمي احلماية   257
في ملف  واملساعدة لالجئني والنازحني )خطاب مؤرخ في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1991 وجهه األمني العام إلى املفوض السامي لشؤون الالجئني – 
لدى الكاتب(. وقد تأكد هذا الدور في العديد من النزاعات وأيدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة )انظر على سبيل املثال القرار A/RES/48/116 بتاريخ 

20 ديسمبر/كانون األول 1993(. 

قادت منظمة اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب األحمر عملية رئيسية حلماية النساء واألطفال في كمبوديا عام 1980. انظر:  258
William Shawcross, The Quality of Mercy, Simon and Schuster, New York, 1984.

حلماية املمتلكات الثقافية في نزاع مسلح.   259

انظر على سبيل املثال القرار A/64/84-E/2009/87 بتاريخ 28 مايو/أيار 2009، ص 9.   260

انظر تقرير األمني العام عن بناء السالم في املرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع، S/2009/304 و A/63/881، ا11 يونيو/حزيران 2009.   261

انظر قرارات األمني العام – اجتماع جلنة السياسات في 25 يونيو/حزيران )26 يونيو/حزيران 2008(، تبعتها تعليمات بشأن السياسات حول عالقة   262
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الهيكلية في إطار وجود متكامل لألمم املتحدة، أول مايو/أيار 2009. 

انظر على سبيل املثال )متت زيارته في 7 أغسطس/آب 2009(:   263
An ICRC perspective on integrated missions, Official Statement, 31 May 2005, at http://www.icrc. org/web/eng/
siteeng0.nsf/html/6DCGRN
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قادرة على ضمان عدم تيز عملياتها اإلنسانية. وتشير األمم املتحدة بالتالي إلى ’املبادئ اإلنسانية 
املتمثلة في اإلنسانية واحلياد وعدم التحيز واالستقالل‘ ’في إطار املساعدة اإلنسانية‘264. وقد يتباين 

مع ذلك فهم تلك املبادئ 265.

محكمة العدل الدولية 

تساهم محكمة العدل الدولية في تنفيذ القانون اإلنساني، بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم 
املتحدة، من خالل فقهها ورأيها االستشاري. ويجوز اللجوء إلي محكمة العدل الدولية لتسوية خالف 
الدولتني باختصاصها266.  قبلت كلتا  إذا  الدولي اإلنساني  القانون  بتطبيق  الدول في ما يتصل  بني 
وللمحكمة اختصاص بوجه عام فقط على أساس القبول، ويجوز للدول وحدها أن تكون أطراًفا في 
حول  الرأي  إبداء  أو  قضائية  دعوى  إلى  االستماع  إليها  ُيطلَب  وعندما  للخالف267.  مثيرة  قضايا 
الدولي اإلنساني على نحو طبيعي  القانون  الدولية  العدل  بنزاع مسلح، تطبق محكمة  مسألة ترتبط 
متاًما، حيث إن لها احلرية في أن تشير إلى جميع أحكام القانون الدولي واجبة التطبيق وليس مجرد 
الدولية  القضائية  الهيئات  للعديد من  القانون أو معاهدة منتقاة، وذلك خالًفا  فرع منتقٍى من فروع 
األخرى268. ففي قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية، قامت الواليات املتحدة التي سبق 
لها قبول اختصاص احملكمة اإللزامي عندما ُأنشئت في عام 1946، بسحب موافقتها بعد احلكم الذي 
عن ’االستخدام  أصدرته احملكمة في عام 1984 والذي دعا الواليات املتحدة إلى ’التوقف واالمتناع‘ 
ضد حكومة نيكاراغوا. وقضت احملكمة بأن الواليات املتحدة ’انتهكت التزامها  للقوة‘  املشروع  غير 
وأمرت الواليات املتحدة بدفع  مبوجب معاهدة الصداقة مع نيكاراغوا بعدم استخدام القوة ضدها‘ 
تعويضات احلرب269. ورأت احملكمة في حكمها النهائي في قضية الكونغو أن األنشطة املسلحة التي 

انظر )S/RES/1674 )2006الفقرة 21.   264

السيما مبدأي احلياد واالستقالل. ملعرفة تفسير اللجنة الدولية للصليب األحمر لهذين املبدأين، انظر  265
,Pictet, Red Cross Principles, and The Fundamental Principles of the Red Cross، )في احلاشية 93 سابًقا(. وتفسر اللجنة الدولية 

للصليب األحمر مبدأ احلياد على نحو مختلف عن األمم املتحدة. )انظر: 
Umesh Palwankar )ed(, Symposium on Humanitarian Action and Peace-keeping Operations, ICRC, Geneva, 1994,

السيما مسرد املصطلحات في نهاية التقرير(. انظر أيًضا: 
also Frits Kalshoven, ‘Impartiality and neutrality in humanitarian law and practice’, International Review of the Red 
Cross, No. 273, November–December 1989, pp. 516–535
Maurice Torelli, ‘From humanitarian assistance to ”intervention on humanitarian grounds“?’, International Review 
of the Red Cross, No. 795, May–June 1992, pp. 228–248.

يخول الفصل الرابع عشر من ميثاق األمم املتحدة مجلس األمن إنفاذ أحكام احملكمة، بيد أن هذا اإلنفاذ يخضع حلق النقض )الفيتو( الذي يتمتع به   266
األعضاء اخلمسة الدائمون في املجلس.

انظر املادة 36 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.  267

انظر املادة 38 )1( من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.  268

محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل نيكاراغوا وضدها، احلاشية رقم 95 سابًقا، الفقرتان 60 و218. رفضت الواليات املتحدة   269
املشاركة بعد أن رفضت احملكمة حجتها بعدم اختصاص احملكمة النظر في القضية. ومنعت الواليات املتحدة في ما بعد تنفيذ مجلس األمن للحكم، مما 
أضعف محاوالت نيكاراغوا احلصول على امتثال للحكم. وتقدم رئيس نيكاراغوا مجدًدا بطلب جلبر الضرر والتعويض في نهاية 2008 )حيث طالب بسبعة 

عشر مليار دوالر أمريكي( استناًدا إلى هذا احلكم. انظر )متت زيارته في 7 أغسطس/آب 2009(
Ivan Castro, ‘Nicaragua asks U.S. for war reparations in aid row’, Reuters, 2 December 2008, http://www.reuters.
com/article/ Domestic News/idUSTRE4B115920081202 
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قامت بها أوغندا في جمهورية الكونغو الديقراطية بني أغسطس/ آب 1998 ويونيو/ حزيران 2003 
انتهكت حقوق اإلنسان الدولية والقانون الدولي اإلنساني، وأمرت أوغندا بدفع تعويضات جلمهورية 
الكونغو الديقراطية270. ويجوز أن احلكمني كليهما أثرا في بناء الوعي، ولكنهما لم ينفذا بعد. وشكل 
الرأيان االستشاريان حول مشروعية األسلحة النووية وبناء اجلدار العازل في األراضي الفلسطينية 
احملتلة إضاءة قانونية وسياسية271، لكنهما لم يفضيا إلى تغييرات عملية في املجاالت ذات الصلة. 
وعلى الرغم من تأثير اآلراء وأنها تظى باحترام واسع النطاق، إال أنها غير ملزمة بطبيعتها مبوجب 

النظام األساسي للمحكمة.

أنشطة املنظمت اإلقليمية 

ليست املنظمات اإلقليمية معنية بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني بصفة رئيسية، شأنها في ذلك شأن 
األمم املتحدة. بيد أن عواقب النزاعات املسلحة دفعتها إلى االهتمام أكثر من أي وقت مضى بالبعد 
اإلنساني للنزاع. وتنخرط هذه املنظمات في جهود ملنع احلروب حيثما أمكن، أو احتوائها على أقل 
تقدير، ليس هذا فحسب بل والتوصل إلى حلول سلمية أيًضا. وحيث ال يكن اتباع سبل واعدة غالًبا 

ما تبدأ هذه احللول بحد أدنى من احترام اإلنسانية في خضم القتال. 
تعبر املنظمات اإلقليمية عن االهتمام املتزايد بالقانون الدولي اإلنساني على مستويات 
واالتاد  اإلفريقي273  واالتاد  األمريكية272  الدول  منظمة  كل من  املثال  على سبيل  أدلى  فقد  عدة. 
اإلنساني.  الدولي  القانون  إلى  تستند  بتصريحات  أوروبا  في  والتعاون  األمن  ومنظمة  األوروبي274 

توصلت احملكمة إلى أن أوغندا )وهي دولة احتالل في إيتوري في جمهورية الكونغو الديقراطية( كانت مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي حلقوق   270
اإلنسان والقانون اإلنساني في هذا اإلقليم. وتضمنت االنتهاكات املزعومة مذابح واسعة النطاق للمدنيني وأعمال تعذيب وغير ذلك من أشكال املعاملة 
الالإنسانية واحلاطة من الكرامة. وتضمنت االدعاءات اإلضافية املصادرة غير املشروعة للممتلكات املدنية من قبل اجلنود األوغنديني، واختطاف قوات 
الدفاع الشعبية األوغندية بضع مئات من أطفال الكونغو وجتنيدهم على نحو إجباري في عام 2000، وعدم متييز القوات األوغندية بني املقاتلني وغير 
املقاتلني كما يشترط القانون الدولي اإلنساني. انظر: القضية اخلاصة باألنشطة املسلحة في أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الديقراطية ضد أوغندا(، 
تقارير محكمة العدل الدولية 2005، الفقرات 181-221. وقد طالبت جمهورية الكونغو الديقراطية بعشرة ماليني دوالر أمريكي جلبر الضرر، ولكن ينبغي 
االتفاق على التعويض من خالل مفاوضات ثنائية بني الدولتني. غير أن عملية التفاوض يكن أن تكون ممتدة إلى حد أن يستغرق التوصل إلى تسوية 

سنوات عديدة إن مت التوصل إليه، كما سيكون من الصعوبة مبكان إنفاذ احلكم بالتعويض. 

انظر محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، ص 226؛ محكمة العدل   271
الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار عازل في األراضي الفلسطينية احملتلة، احلاشية رقم 49 سابًقا، ص 13. 

القرار )AG/RES. 229 )XXXVII O/07 تعزيز واحترام القانون الدولي اإلنساني، اعتمد في الدورة العامة الرابعة للجمعية العامة املنعقدة في 5   272
يونيو/حزيران 2007. 

  ،PSC/MIN/Comm.4 )CLXIII( ،انظر على سبيل املثال: مجلس السلم واألمن التابع لالتاد اإلفريقي، بيان االجتماع الثالث والستني بعد املائة  273
ا22 يسمبر/كانون األول 2008، الفقرة 9 )إدانة الهجمات على املدنيني والعاملني في احلقل اإلنساني في الصومال(؛ اجلهاز املركزي آللية إدارة منع وفض 
 Central Organ/MEC/AHG/Comm. )VII(، ،على مستوى رؤساء الدول واحلكومات، بيان الدورة العادية السابعة )النزاع )اجلهاز املركزي
3 فبراير/شباط 2003، الفقرة ب.4 )احلث على احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في كوت ديفوار(؛ اجلهاز املركزي على مستوى السفراء، بيان 
الدورة العادية السادسة والثمانني، Central Organ/MEC/AMB/Comm. )LXXXVI(، 29 أكتوبر/تشرين األول 2002، الفقرتان ب.4 ود.4 

)دعوة األطراف في جمهورية الكونغو الديقراطية وليبريا ملراعاة القانون اإلنساني(. 

السيما من خالل أجهزة مجلس أوروبا. انظر بشكل خاص املبادئ التوجيهية األوروبية بشأن تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني،   274
the European Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law )IHL(, Official Journal of the 
European Union, 2005/C 32704/.



88

د. توين بفرن - اآليات وُنهج خمتلفة لتنفيذ القانون الدويل الإن�صاين وحماية وم�صاعدة �صحايا احلرب

وانعكس اعتراف الدول األعضاء بأهمية القانون الدولي اإلنساني أيًضا من خالل اإلشارة إليه في 
مادة من مواد ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(275. 

ولكن هذه املنظمات ال تقتصر على مترير القرارات فحسب، بل تاول أيًضا أن تلعب دور 
الوساطة وكثيًرا ما ترسل مراقبني إلى مناطق النزاع بتفويض واسع يتضمن غالًبا رصد االمتثال لهذا 
القانون، والسيما في أوروبا. وسرعان ما شارك املراقبون األوروبيون الذين كانت مهمتهم الرئيسية 
هي اإلشراف على االمتثال لوقف إطالق النار في يوغوسالفيا السابقة276 في العمليات اإلنسانية، مثل 
زيارات السجون ومرافقة القوافل، وذلك بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون في أوروبا. وقد أعقب 
في  رفيع  على مستوى  مراقب  أوربا كمؤسسة277 وجودها بصفة  في  والتعاون  األمن  منظمة  تدعيم 
منطقة البلقان وجنوب القوقاز. و نظمت اجلمعية البرملانية ملجلس أوروبا عدة بعثات لتقصي احلقائق 
إلى  أفضى  األخرى(، مما  العنف  )وأشكال  املسلحة  النزاعات  من  املتضررة  واألقاليم  البلدان  إلى 
اعتماد قرارات وتوصيات تعالج قضايا ذات طابع إنساني278. ثم ُتكلَّف اللجنة الوزارية بتنفيذ األحكام 
املنصوص عليها في التوصيات املعتمدة. وبدأ االتاد اإلفريقي أخيًرا في أداء دور بارز في هذا املجال 

في إطار آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات التي أنشئت في القاهرة في يونيو/حزيران 1993 279.
وإذا كانت املنظمات اإلقليمية ترصد االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، ال بد أن يكون 
لذلك أثر إيجابي على تنفيذه، ولكن الطبيعة السياسية أساًسا لهذه املنظمات قد تنعكس على عملياتها 
وقد يعرض عمل الوكاالت اإلنسانية للخطر أحياًنا، وهو عمل ينبغي القيام به دون تيز ودون أن 

تشوبه اعتبارات سياسية.

أنشطة املنظمت احلكومية وغري احلكومية

متتلك الدول استناًدا إلى املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع مجااًل واسًعا من الوسائل للوفاء 
بالتزامها بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني، كما سبقت اإلشارة آنًفا. وهناك مجموعة واسعة 
من اإلجراءات املمكنة، تتراوح بني تعليم القانون في إطار التعاون العسكري وتوفير البنية اللوجيستية 

275  انظر املادة 2 من ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا )الذي دخل حيز النفاذ منذ ديسمبر/كانون األول 2008(: “تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا 
والدول األعضاء فيها مبوجب املبادئ التالية: ... ي( التمسك مبيثاق األمم املتحدة والقانون الدولي، مبا في ذلك القانون الدولي اإلنساني، الذي أقرته 

الدول األعضاء في الرابطة”.

انظر إعالن بريوني املشترك بني احلكومة اليوغسالفية والترويكا األوروبية في 7 يوليو/متوز 1991 في أعقاب حرب سلوفينيا )نشر في Mercier احلاشية   276
رقم 131 سابًقا، ص 260-266( الذي منح الوسطاء األوروبيني والية واسعة بالنسبة ملستقبل االتاد اليوغسالفي وفتح الطريق على مصراعيه لنشر 

بعثة مراقبي منظمة األمن والتعاون في أوروبا. 

تتمثل مهام منظمة األمن والتعاون في أوروبا هي أدوات ملنع وإدارة النزاع. بالنسبة للقانون اإلنساني، انظر الفصلني السابع والثامن من مدونة السلوك   277
بشأن اجلوانب السياسية والعسكرية لألمن، التي اعتمدها املؤمتر حول األمن والتعاون في أوروبا، بودابيست، 1994. وتذكر هذه املدونة الدول مطواًل 
بواجباتها وفًقا للقانون الدولي اإلنساني، ال سيما في ما يخص النشر والتعليم. “تستخدم عند الضرورة هيئات وآليات وإجراءات منظمة األمن والتعاون 

في أوروبا لتقييم ومراجعة وتسني تنفيذ هذه املدونة، إذا لزم األمر” )الفصل التاسع(. 

انظر على سبيل املثال القرارين 1633 )2008( و1857 )2009( بشأن عواقب احلرب بني جورجيا وروسيا.   278

279  سمح قرار مجلس األمن رقم 1769 املؤرخ في 31 يوليو/متوز 2007 بعملية مشتركة مختلطة بني االتاد اإلفريقي واألمم املتحدة في دارفور. وسمح 
املجلس للعملية املختلطة لالتاد اإلفريقي واألمم املتحدة في دارفور باتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم تنفيذ اتفاق السالم في دارفور، فضاًل عن حماية 
موظفيه واملدنيني دون “اإلخالل مبسؤولية حكومة السودان”، حيث كان يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. وقد بدأت العملية 

املختلطة لالتاد اإلفريقي واألمم املتحدة في دارفور عملها رسمًيا في 31 ديسمبر/كانون األول 2007. 
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األساسية لتسهيل العمليات اإلنسانية. ويكون للهيئات احلكومية وجود في كثير من األحيان في حاالت 
النزاع حيث تقدم الدعم املالي و/أو املادي للمنظمات اإلنسانية280، أو تصبح هي نفسها أدوات تنفيذية 
ميدانية لتخفيف معاناة ضحايا احلرب281. ومن الواضح أن مشاركة احلكومات في مثل هذه العمليات 
سوف يكون دائًما محاًل لبعض الشك، السيما إذا كانت اخلدمات اإلنسانية التي تقدمها مفيدة أيًضا 
ملعارضي احلكومة الشرعية للبالد. وعندما تقوم بعمليات في بلد يحركه النزاع عالوة على ذلك، ليس 

من السهل دحض اتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وتتسم النزاعات وحاالت الطوارئ اليوم بالتباين الشديد في طبيعتها وكثافتها وحجمها، 
ينتج كل منها مزيًجا متميًزا من االحتياجات اإلنسانية ويجلب معه قيوًدا محددة. وإزاء هذا  حيث 
التنوع الهائل في الدعوات اإلنسانية، فإن تنوع املنظمات غير احلكومية يعزز بشدة مرونة االستجابة 
ومالءمتها. ومتارس املنظمات غير احلكومية في وقت احلرب حق املبادرة املنصوص عليه في النزاعات 
الدولية أو غير الدولية282. وال يقتصر هذا احلق على اللجنة الدولية للصليب األحمر بل يكن أن متارسه 
’أية منظمة إنسانية غير متحيزة‘ أخرى. وتسد املنظمات غير احلكومية في كثير من األحيان الثغرات 
النزاعات؛ فهي تعالج قضايا محددة بصفة عامة، ويقوم بعضها  الدولية في  التي تخلفها املنظمات 
بعمليات في أنحاء كثيرة من العالم. وتتضمن األمثلة أطباء بال حدود وجلنة املعونة النرويجية وجلنة 
وجمعية اإلغاثة اإلسالمية،  ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة “أوكسفام”  اإلنقاذ الدولية ومنظمة “كير” 
على سبيل املثال ال احلصر. ومتتد األنشطة من إغاثة الطوارئ والتوعية مبخاطر األلغام والرعاية 
القانونية ومنها إلى  النزاعات والديقراطية واملساعدة  الصحية األولية إلى حقوق اإلنسان وتسوية 
التنمية والزراعة والتجارة والتعليم والنوع اجلنسي والبيئة بل واالتصاالت السلكية والالسلكية. وجتمع 
الكثير من املنظمات بني عدد من هذه األنشطة وتضيف اإلغاثة اإلنسانية فقط إلى املزيج. كما تساعد 
داخلًيا  النازحني  و/أو  والالجئني  واملعوقني  واملسنني  والنساء  األطفال  مثل  مختلفة  محددة  فئات 

اللجوء. طالبي  و/أو
مقتضبة  بإجراءات  إعداما  أو  عشوائية  حرب  أعمال  املنظمات  تلك  تصادف  وحيثما 
أوعاجلة أو أعمال تعذيب وسوء تخصيص للمعونة اإلنسانية، ال يكن أن يظل دورها محصوًرا في 
مجرد تقدمي املساعدات الطبية واملادية؛ فيضيف الكثير منها بالتالي تدريجًيا تدابير حلماية ضحايا 
النزاع إلى عمليات املساعدة في حاالت الطوارئ. وتركز بعض املنظمات غير احلكومية األخرى في 
الواقع على هذه املسألة بالذات. وتدعو بعض املنظمات مثل منظمة مراقبة حقوق اإلنسان “هيومان 
ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيني أساًسا إلى احترام حقوق اإلنسان  رايتس ووتش” 
عن طريق إدانة االنتهاكات، ولكنها تدخل أيًضا القانون اإلنساني على نحو متزايد في حججها جلذب 

االنتباه إلى انتهاكات حقوق اإلنسان في النزاعات املسلحة.

اإلدارات املختلفة املسؤولة عن الطوارئ أو املعونة من أجل التنمية، والتي تكون عادة موجودة في سفارات بلدانها، مثل الهيئة الكندية للتنمية الدولية وإدارة   280
التنمية الدولية باململكة املتحدة والوكالة السويدية للتنمية الدولية والهيئة األمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى مكتب املعونة اإلنسانية واحلماية املدنية 

التابع للمفوضية األوروبية. 

281             Corps Suisse d’Aide humanitaire, Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit, etc.

انظر على سبيل املثال:  282
Philippe Ryfman, ‘Non-governmental organizations: an indispensable player of humanitarian aid’, International 
Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 865 March 2007, pp. 21–45 Mario Bettati and Pierre-Marie Dupuis )eds(, Les 
ONG et le Droit International, Economica, Paris, 1986.
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د. توين بفرن - اآليات وُنهج خمتلفة لتنفيذ القانون الدويل الإن�صاين وحماية وم�صاعدة �صحايا احلرب

استنتاجات 

توجد توترات واضحة - وحتى احتكاكات - بني حماية ضحايا احلرب في خضم القتال واإلشراف 
القضائي، وبني القبول واإلنفاذ، وبني العمل اإلنساني وإدانة االنتهاكات، وبني نهج إنساني غير متحيز 
من وسائل  مناسب  مزيج  استخدام  املسلحة  النزاعات  ويعني تسني حال ضحايا  ونهج سياسي. 
مختلفة واالستفادة من مزاياها النسبية. وينبغي أن يحدث هذا على الصعيد امليداني في املقام األول، 

بينما ينبغي للصعيد العاملي أن يسعى إلى دعم املبادرات امليدانية.
ويظل القانون الدولي اإلنساني وآلياته االستجابة القانونية املتواضعة أثناء فترات النزاع 
مركزي.  إنفاذ  نظام  غياب  ظل  في  استثنائية  حالة  اليوم  للقانون  الدولي  اإلنفاذ  يزال  وال  املسلح. 
ويبقى االستعداد والقدرة على االمتثال للقواعد إلى حد كبير في يد األطراف املتحاربة، وتعتمد آليات 
الفوري  لإلشراف  األنسب  اإلنساني  القانون  وُيعدُّ  احلسنة.  ونيتها  موافقتها  مجرد  على  اإلشراف 
ويسعى إلى توفير احلماية واملساعدة لضحايا النزاعات املسلحة مباشرة. والهدف هو الوصول إلى 
جميع األشخاص املتضررين من النزاعات املسلحة، خالًفا للنهج القضائي احملدود الذي ال يأخذ في 

االعتبار سوى ضحايا انتهاك القانون. 
ويحتاج القانون الدولي اإلنساني مع ذلك إلى ضغط سياسي لكي يحظى بفرصة للنجاح. 
وينبغي اللجوء إلى الدول األطراف في اتفاقيات جنيف بحكم التزامها ’بكفالة احترام‘ القانون الدولي 
الضحايا  مصالح  تطلبت  إذا  األربع  جنيف  اتفاقيات  بني  املشتركة  األولى  املادة  مبوجب  اإلنساني 
ذلك. ويدعو القانون اإلنساني الدول إلى اتخاذ تدابير سياسية حلث األطراف املتحاربة على االمتثال 
ملبادئه، على املستوى الفردي واجلماعي على حد سواء، من خالل األمم املتحدة. ويناقش مجلس حقوق 
اإلنسان حاالت النزاع املسلح، ويحاول مجلس األمن بصفة خاصة أن يعزز حماية السكان املدنيني 
على األرض من خالل تفويض بعثات حفظ السالم لتنفيذ أنشطة احلماية أو السعي خللق بيئة سياسية 
تفضي إلى تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية. وقد تكون الوسائل العسكرية هي العالج الوحيد في 
ظروف استثنائية لوقف أعمال القتل التي ال تنتهي. وال يكن دائًما ضمان اتباع نهج غير متحيز، 
كما هو احلال بالنسبة للقرارات التي تتخذها هذه األجهزة السياسية بصفة أساسية، وتظل ’مسؤولية 

احلماية‘ مفهوًما غامًضا عن عمد. 
ومع ذلك فإن القانون الدولي اإلنساني من شأنه أن يفقد سبب وجوده إذا كانت للسياسة 
أسبقية على االعتبارات اإلنسانية: فجوهر القانون الدولي اإلنساني هو الفصل الذي يخلقه بني القانون 
في احلرب والقانون الذي يسوغ احلرب، وذلك حلماية الضحايا ومساعدتهم مهما كانت أسباب النزاع. 
الوحيد في كثير من  العالج  الذي ال يرتبط بأي جدول أعمال سياسي هو  العمل اإلنساني  ومازال 
للقواعد األساسية على نطاق واسع، وعدم قدرة  األحيان، وذلك في مواجهة انتهاك أطراف النزاع 
أو دم رغبة املجتمع الدولي في اتخاذ تدابير أكثر جرأة لوقف االنتهاكات أو حتى النزاع، على األقل 
النزاع. وتصبح العمليات اإلنسانية أسيرة الطموحات السياسية والعسكرية  بالنسبة حلالة ضحايا 
مما  السياسة،  في  وإدماجه  سياسية  كأداة  اإلنساني  العمل  استخدام  بسبب  النزاع  وراء  الكامنة 

يقوض الوصول اإلنساني إلى الضحايا.


