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 كمية القانوف  / جامعة تكريت             كمية القانوف  / جامعة تكريت
 

مف نافمة القوؿ ، أف مجرد النص عمى حمايػة اططاػاؿ فػي الموا يػؽ واقتاا يػات      
الدولية ، ليس مف شأنو أف يحقػؽ فادػدة عجميػة تػذكر ، مػا لػـ تتػوافر مػمانات معينػة 
تجعؿ ىذه الحماية فاعمة عمى الصعيد العممي . اطمر الذي يحتـ توافر آليات ر ابيػة 

ف الدولي  اإلنساني . ومف بػيف ىػذه ايليػات الوسػادؿ ناجعة ، بغية تنايذ أحكاـ القانو 
الدبموماسػػػية، كػػػالتوفيؽ، والتحقيػػػؽ الػػػدولي.  ػػػـ دور اطشػػػ اص فػػػي تنايػػػذ أحكػػػاـ ىػػػذا 
القػػػػانوف ، م ػػػػؿ المستشػػػػاروف القػػػػانونيوف ،والعػػػػامموف المؤىمػػػػوف ، وأ يػػػػرا دور المجػػػػاف 

قػػػادؽ ، وكػػػذلؾ المجنػػػة الدوليػػػة ، كنظػػػاـ الدولػػػة الحاميػػػة، والمجنػػػة الدوليػػػة لتقصػػػي الح
  -:  ايتيالدولية لمصميب اطحمر وعمى النحو 

 المبحث اطوؿ / الوسادؿ الدبموماسية . 
 المبحث ال اني / دور اطش اص .

 المبحث ال الث / دور المجاف الدولية  
  

 اآللياث الزقابيت 
 على تنفيذ القانون الذويل اإلنساني 
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 املبحث األول  
 الوسائل الذبلوماسيت 

 

وسادؿ الر ابيػة الااعمػة عمػى مف بيف أىـ الوسادؿ الدبموماسية باعتبارىا مف ال 
تنايذ القانوف الدولي اإلنساني، التوفيؽ وىو ما نتناولو في المطمب اطوؿ،  ـ التحقيؽ 

 الدولي في المطمب ال اني. 
 

ىالمطلبىاألول
ىالتوفوقى

 

، أوكمت إلى الدولة الحامية التي  1949وا ع الحاؿ أف اتاا يات جنيؼ لعاـ  
الطرفيف المتحاربيف بشأف أي  الؼ ي ص تطبيؽ اقتاا يات تقوـ بدور الوسيط بيف 

أو تاسػػيرىا ، والقيػػاـ بمػػا تػػراه مػػف مبػػادرات تقتمػػييا مصػػمحة اطشػػ اص المحميػػيف ، 
ومنيػػا القيػػاـ بمسػػاعييا الحميػػدة إلنيػػاص ال ػػالؼ ب صػػوص كيايػػة تطبيػػؽ اقتاا يػػات 

 . (1)وتاسيرىا
دعوى مػػػف أحػػػد اططػػػراؼ ، أف وبإمكػػػاف الدولػػػة الحاميػػػة وبمبػػػادرة منيػػػا أو بػػػ 

   تقتػػػػرح عقػػػػد اجتمػػػػاع بػػػػيف مم مػػػػي الطػػػػرفيف ، وربمػػػػا يعقػػػػد ىػػػػذا اقجتمػػػػاع فػػػػي أرض 
محايػػػػدة ، وعمػػػػى الطػػػػرفيف الػػػػرد عمػػػػى مقترحػػػػات الدولػػػػة الحاميػػػػة ، و ػػػػد يحمػػػػر ىػػػػذا 
اقجتمػػػػاع شػػػػ ص تػػػػابع لدولػػػػة محايػػػػدة أو شػػػػ ص تنتدبػػػػو  المجنػػػػة الدوليػػػػة لمصػػػػميب 

 . (2)اطحمر
 
 

                                                           

 .  1949( من اتفاقٌات جنٌف األربع لعام 12،  11( المواد )1)
، دلٌل للتطبٌق على الصعٌد الوطنً –( د. عامر الزمالً ، آلٌات تنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً 2)

 .  258، ص 2003دار المستقبل العربً ، 
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ىالمطلبىالثانيى
ىالتحقوقىالدوليى

 

 د يحدث أف يتيـ أحد اططراؼ المتحاربة ، طرفًا آ ػر بانتيػاؾ اقتاا يػات ،  
،  1949لػػذلؾ ق بػػد مػػف إتبػػاع إجػػراصات التحقيػػؽ التػػي تقررىػػا اتاا يػػات جنيػػؼ لعػػاـ 

( عمػػػػػػى التػػػػػػوالي ، والمشػػػػػػتركة بػػػػػػيف 149،  132،  53، 52حيػػػػػػث تػػػػػػنص المػػػػػػواد )
طمػػب أي طػػرؼ فػػي النػػػزاع ، اتاا يػػات جنيػػؼ اطربػػع عمػػى أنػػو : )يجػػري بنػػاًص عمػػى 

وبطريقة ما تتقرر فيما بيف اططػراؼ المعنيػة ، تحقيػؽ بصػدد أي إدعػاص بانتيػاؾ ىػذه 
اقتاا يػػػة ، وفػػػي حالػػػة عػػػدـ اقتاػػػاؽ عمػػػى إجػػػراصات التحقيػػػؽ ، يتاػػػؽ اططػػػراؼ عمػػػى 
ا تيار حكـ يقرر اإلجراصات التي تتبع ، وما أف يتبيف انتياؾ اقتاا ية ، يتعيف عمػى 

 . (1)النزاع ومع حد لو و معو بأسرع ما يمكف( أطراؼ
وحيػػػث أف المجػػػوص إلػػػى الوسػػػادؿ الدبموماسػػػية المػػػذكورة ، كػػػالتوفيؽ والتحقيػػػؽ  

، ونادرًا (2) الؿ النزاعات المسمحة أمر غير مرغوب فيو مف  بؿ اططراؼ المتحاربة 
ف القيػػادة مػػا تقػػـو ىػػذه اططػػراؼ بتحقيػػؽ دا مػػي تحػػت وطػػأة الػػرأي العػػاـ ، أو بػػأمر مػػ

 .(3) العامة لمقوات المسمحة، لكف النتادج غالبًا ما تكوف محدودة وىزيمة
 

                                                           

 . 1977األول لعام ( من البروتوكول اإلضافً 91( المادة )1)
 .  1949( المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف األربع لعام 149،  132  53،  52( المواد )2)
 .  259( د. عامر الزمالً ، آلٌات تنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً ، المصدر السابق ، ص3)
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 املبحث الثاني 
 اص ــخـدور األش

 

سنعمد في ىذا المطمب إلى تناوؿ المستشاريف القانونييف في القوات المسمحة  
 في الارع اطوؿ ،  ـ العامموف المؤىموف في الارع ال اني وعمى النحو ايتي : 

 
 المطمب اطوؿ / المستشاروف القانونيوف .  
 المطمب ال اني / العامموف المؤىموف.  

 
ىالمطلبىاألولى

ىالمستشارونىالقانونوونى
 

يعد نظاـ المستشاريف القانونييف في القوات المسمحة نظاـ حديث نسبيًا ، فقػد  
( مف البروتوكػوؿ اإلمػافي اطوؿ عمػى أنػو : م تعمػؿ 82ورد النص عميو في المادة )

اططػػراؼ المتعا ػػدة دومػػًا وتعمػػؿ أطػػراؼ النػػزاع أ نػػاص النػػزاع المسػػم  عمػػى تػػأميف تػػوفر 
ريف القانونييف ، عند اق تماص لتقديـ المشورة لمقادة العسكرييف عمى المستوى المستشا

المناسػػػػب ، بشػػػػأف تطبيػػػػؽ اقتاا يػػػػات وىػػػػذا المحػػػػؽ )البروتوكػػػػوؿ( وبشػػػػأف التعميمػػػػات 
 المناسبة التي تعطى لمقوات المسمحة فيما يتعمؽ بيذا الموموع م . 

يف القانونييف إنما تتم ؿ في ووفقًا لنص المادة المذكورة ، فإف ميمة المستشار  
تقػػػػديـ المشػػػػورة القانونيػػػػة إلػػػػى القػػػػادة العسػػػػكرييف ب صػػػػوص تطبيػػػػؽ القػػػػانوف الػػػػدولي 
بػػػداص الػػػرأي فػػػي  اإلنسػػػاني ، وتعريػػػؼ أفػػػراد القػػػوات المسػػػمحة بأحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانوف ، وا 

 . (1)التدابير المت ذة في إعداد العمميات العسكرية وتنايذىا
نيػػػة لمقػػػادة العسػػػكرييف وسػػػيمة اتبعتيػػػا لػػػيس فقػػػط الػػػدوؿ وتقػػػديـ المشػػػورة القانو  

نما دوًق ليست أطرافًا فيو ،  1977اططراؼ في البروتوكوؿ اإلمافي اطوؿ لعاـ  ، وا 
                                                           

 .  318، ص درٌةباإلسكن( د. محمد فهاد الشاللدة ، القانون الدولً االنسانً ، منشأة المعارف 1)
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بػػؿ ىػػي أطػػراؼ فػػي اتاا يػػات جنيػػؼ اطربػػع ، حيػػث كػػاف لموقيػػات المتحػػدة أك ػػر مػػف 
الدوليػة التػي  ( مابط مت صص في  انوف النزاعات المسمحة في أ ناص الحػرب200)

شػػنتيا القػػوات الدوليػػة المتعػػددة الجنسػػيات مػػد العػػراؽ تنايػػذًا لقػػرار مجمػػس اطمػػف ذي 
( ، وىػػػذا يعػػػود بػػػالطبع إلػػػى أىميػػػة وجػػػود مستشػػػار  ػػػانوني مػػػع 1990) 678الػػػر ـ 

القػػػوات المسػػػمحة لكػػػي يبعػػػدىا عػػػف ارتكػػػاب الم الاػػػات واقنتياكػػػات لمقػػػانوف الػػػدولي 
 . (1)اإلنساني
ستشاروف القانونيوف مركزًا ىامًا فػي الجػيش اطلمػاني ، حيػث أنيػـ ويشغؿ الم 

يقوموف بمياـ كبيػرة فػي مجػاؿ القػانوف التػأديبي العسػكري ، واطمػر ذاتػو ينطبػؽ عمػى 
الجيشػػػػػػيف اليولنػػػػػػدي والسػػػػػػويدي ، حيػػػػػػث يوجػػػػػػد مستشػػػػػػاروف  ػػػػػػانونيوف وعمػػػػػػى كافػػػػػػة 

 . (2)المستويات
وؾ مػػف يم مونيػػا ، فػػال بػػد مػػف وبمػػا أف اططػػراؼ المتعا ػػدة مسػػؤولة عػػف سػػم 

إعداد اطش اص وتدريبيـ وتأىيميـ ليكونوا  ػادريف عمػى تنايػذ مػا التزمػت بػو دوليػـ ، 
وق يقػػؼ اطمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد ، بػػؿ يجػػب دعػػـ القػػوات المسػػمحة بمستشػػاريف  ػػانونييف 
بيدؼ مساعدة القادة عمى اقمطالع بميػاميـ بشػكؿ كامػؿ ، وتقػديـ الػرأي والمشػورة 

 . (3)الحاجة عند
 

ىالمطلبىالثانيى
ىالعاملونىالمؤهلونى

 

لعؿ مف الوسادؿ اط رى الااعّمة لتنايذ القانوف الدولي اإلنساني ، ىػي إعػداد  
أش اص مؤىميف ، حيث أوجب البروتوكوؿ اإلمافي اطوؿ عمػى الػدوؿ اططػراؼ أف 
تسعى فػي زمػف السػمـ بمسػاعدة الجمعيػات الوطنيػة لمصػميب اطحمػر واليػالؿ اطحمػر 

                                                           

(1) Philippe Bretton, Actualite du droit int. humanitaire applicable 
dans les confiect armes, Hubert thiery, Levolution du droit, 
Melangs offerts, A. Pedone, Paris, 1998, p.59.   

 .  318( د. محمد فهاد الشاللدة ، المصدر السابق ، ص2)
 .  22ر الزمالً ، المصدر السابق ، ص( د. عام3)
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 يػات جنيػؼ اطربػع وىػذا البروتوكػوؿ ، إلى إعداد عامميف مػؤىميف لتسػييؿ تطبيػؽ اتاا
 . (1)وبشكؿ  اص في مباشرة الدولة الحامية لنشاطيا

وتتم ػػػؿ ميمػػػة ىػػػؤقص اطشػػػ اص بتقػػػديـ العػػػوف والمعمومػػػات الالزمػػػة لتطبيػػػؽ  
القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني فػػي أ نػػاص النػػزاع الػػدولي ، كمػػا يمكػػف اقسػػتاادة مػػف كاػػاصتيـ 

فػي حػاؿ تػـ اقتاػاؽ عمييػا بػيف اططػراؼ المتنازعػة ،  في إطار أنشطة الدولة الحامية
فتقػػـو ىػػذه الدولػػة بإرسػػاؿ  ػػوادـ بأسػػماديـ إلػػى المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب اطحمػػر التػػي 
تمػعيا تحػػت تصػرؼ اططػػراؼ المتعا ػدة ، اطمػػر الػذي يتػػي  اقسػتاادة مػػف  ػػدماتيـ 

وف، إنما يكوف  ارج . وجدير بالذكر، أف است داـ العامموف المؤىم(2)عمى نطاؽ واسع
اإل ميـ الوطني، في كؿ حالة عمى حػدة، ويكػوف محػؿ اتاا يػات  اصػة بػيف اططػراؼ 

( مػف البروتوكػوؿ اإلمػافي اطوؿ ، لػـ تومػ  6. ويذكر بأف نػص المػادة )(3)المعنية
طبيعػػػة اطشػػػ اص المػػػؤىميف ، ولكػػػف مشػػػروع القػػػرار الػػػذي تقػػػدمت بػػػو المجنػػػة الطبيػػػة 

اكو ، أشػػار إلػػى مجموعػة مػػف اططبػػاص والمحػاميف والمػػوظايف فػػي القانونيػة إلمػػارة مونػ
ال دمات الطبية الذي يمكف توفيرىـ لمدوؿ الحامية والمجنة الدولية لمصميب اطحمػر ، 

. و مة واجبات تقع عمى عاتؽ ىؤقص اطش اص المػؤىميف مػف (4)كمما كاف ذلؾ ممكناً 
( مػف البروتوكػوؿ 83ي المػادة )بينيا ، اإلسياـ في أنشطة النشر المنصوص عمييا ف

، ومسػاعدة السػػمطات الحكوميػة عػػف طريػؽ ا تػػراح التػدابير الوطنيػػة (5)اإلمػافي اطوؿ
الالزمػػػػػة لتنايػػػػػذ القػػػػػانوف الػػػػػدولي اإلنسػػػػػاني ، ومسػػػػػاعدتيا كػػػػػذلؾ فػػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػػى 

                                                           

 .  1977( من البروتوكول اإلضافً األول لعام 6( المادة )1)
، دار الحامد للنشر 2حقوق االنسان والقانون الدولً االنسانً، ط د. فٌصل شطناوي ،( 2)

 .  231والتوزٌع، عمان ، ص
 .  1977( من البروتوكول اإلضافً األول لعام 6/4( المادة )3)
 . 323( د. محمد فهاد الشاللدة ، المصدر السابق ، ص4)
( من البروتوكول اإلضافً األول على أنه : " تتعهد األطراف السامٌة 83( تنص المادة )5)

المتعاقدة بالقٌام فً زمن السلم ، وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقٌات ونص 
 ممكن فً بالدها ، وبإدراج دراستها بصٌغةهذا الملحق )البروتوكول( على أوسع نطاق 

خاصة ضمن برامج التعلٌم العسكري ، وتشجٌع السكان المدنٌٌن على دراستها ، حتى تصبح 
 هذه المواثٌق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنٌٌن " . 
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التشػػريعات الوطنيػػة التػػي يقتمػػي تنايػػذ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ومػػعيا أو تعػػديميا 
موادمػة بينيػػا وبػيف القػانوف اإلنسػػاني ، باإلمػافة إلػػى متابعػة كػؿ مػػا ىػو جديػػد بغيػة ال

بالغ السمطات الم تصة في الدولة  في ميداف القانوف اإلنساني في الدوؿ اط رى ، وا 
بيػػػا ، ولاػػػت نظػػػر السػػػمطات الحكوميػػػة إلػػػى مػػػرورة إعػػػداد المالجػػػ  وتػػػوفير معػػػدات 

ومع اطشياص التي يمكػف أف تكػوف أىػدافًا إطااص الحرادؽ وت زيف اططعمة واطشربة و 
 . (1)عسكرية في أماكف بعيدة عف المناطؽ المأىولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  233( د. محمد فياد الشاللدة ، المصدر السابؽ ، ص1)
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 املبحث الثالث
 دور اللجان الذوليت 

 

سػػنحاوؿ فػػي ىػػذا المطمػػب ، أف نتعػػرؼ عمػػى المجػػاف الدوليػػة المعنيػػة بتطبيػػؽ  
القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني باعتبارىػػا مػػف الوسػػادؿ التػػي ق تقػػؿ فاعّميػػة عمػػا عػػداىا مػػف 
الوسادؿ اط رى ، ومف بينيا نظاـ الدولة الحامية ، وىذا ما نتناولو في الارع اطوؿ ، 

ؽ فػي الاػرع ال ػاني ، وأ يػرًا ، المجنػة الدوليػة لمصػميب  ـ المجنة الدولية لتقصي الحقاد
  -اطحمر في الارع ال الث وعمى النحو ايتي :

 

 المطمب اطوؿ / نظاـ الدولة الحامية .  
 المطمب ال اني / المجنة الدولية لتقصي الحقادؽ .  
 المطمب ال الث / المجنة الدولية لمصميب اطحمر .  

 

ىالمطلبىاألولى
ىىالدولةىالحاموةنظامى

 

يعػػد نظػػاـ الدولػػة الحاميػػة مػػف الوسػػادؿ الر ابيػػة الميمػػة لتنايػػذ أحكػػاـ القػػانوف  
الػػدولي اإلنسػػاني بشػػكؿ سػػميـ . فاػػي حالػػة  يػػاـ نػػزاع مسػػم  يمكػػف تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا 

 –بوصػػايا دولػػة محايػػدة  –القػػانوف بمسػػاعدة وتحػػت إشػػراؼ دولػػة حاميػػة يعيػػد إلييػػا 
 . (1)راؼ المتنازعة ورعاياه لدى الطرؼ اي ربحماية مصال  أحد اطط

فالدولة الحامية إذف ، ىي دولة تكاميا دولة أ رى تعرؼ باسـ )دولة المنشػأ(  
 . (2) برعاية مصال  مواطنييا حياؿ دولة  ال ة تعرؼ باسـ )دولة المقر(

                                                           

( 9، والمادة ) 1949( المشتركة فً اتفاقٌات جنٌف األولى والثانٌة والثالثة لعام 8( المادة )1)
 .  1977( من البروتوكول اإلضافً األول لعام 5من اتفاقٌة جنٌف الرابعة ، والمادة )

 .  322( د. محمد فهاد الشاللدة ، المصدر السابق ، ص2)
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، عمػى نظػاـ الدولػة الحاميػة  1949و د ورد النص في اتاا يػات جنيػؼ لعػاـ  
بقوليا : متطبؽ ىذه اقتاا ية بمعاونة وتحت إشراؼ الدوؿ الحامية التي تكمؼ برعاية 
مصال  أطراؼ النزاع ، وطمبًا ليذه الغاية ، يجػوز لمػدوؿ الحاميػة أف تعػيف ، ب ػالؼ 

، منػػػػدوبيف مػػػػف رعاياىػػػػا أو رعايػػػػا دوؿ أ ػػػػرى موظاييػػػػا الدبموماسػػػػييف أو القنصػػػػمييف 
   محايػػػدة . وي مػػػع تعيػػػيف ىػػػؤقص المنػػػدوبيف لموافقػػػة الدولػػػة التػػػي سػػػيؤدوف واجبػػػاتيـ 
لػػػدييا ، وعمػػػى أطػػػراؼ النػػػزاع تسػػػييؿ ميمػػػة مم مػػػي أو منػػػدوبي الدولػػػة الحاميػػػة إلػػػى 

 أ صى حد ممكف م . 
   ىا حػػػػدود ميمػػػػتيـ ويشػػػػترط أف ق يتجػػػػاوز مم مػػػػو الدولػػػػة الحاميػػػػة أو منػػػػدوبو  

بػػػأي حػػػاؿ مػػػف اطحػػػواؿ ، وعمػػػييـ مراعػػػاة مقتمػػػيات أمػػػف الدولػػػة التػػػي يقومػػػوف فييػػػا 
  بواجبػػػػاتيـ ، وق يجػػػػوز بالمقابػػػػؿ تقييػػػػد نشػػػػاطاتيـ إق إذا ا تمػػػػت المػػػػرورة الحربيػػػػة

 وحدىا ، ويكوف ذلؾ بصاة است نادية ومؤ تة . 
يتطمب موافقة كػؿ الػدوؿ بيد أف تعييف دولة حامية ليس باطمر السيؿ ، فيو  

المعنية ، وىي اططراؼ المتحاربة ، والدولة الحامية التي يتـ ا تيارىػا ليػذه الميمػة ، 
فإذا تعػذر ذلػؾ ، فإنػو بإمكػاف المجنػة الدوليػة لمصػميب اطحمػر أو أيػة منظمػة إنسػانية 

، ويمكػػػف لمجنػػػة (1)أ ػػػرى أف تعػػػرض مسػػػاعييا الحميػػػدة مػػػف أجػػػؿ تعيػػػيف دولػػػة حاميػػػة
ية لمصػميب اطحمػر ، أف تطمػب مػف كػؿ طػرؼ مػف أطػراؼ النػزاع أف يقػدـ إلييػا الدول

 ادمػػػة تمػػػـ  مسػػػة دوؿ فػػػي اط ػػػؿ ، يػػػرى أنػػػو يمكػػػف  بوليػػػا لمعمػػػؿ باسػػػمو ، كدولػػػة 
حامية لدى الطرؼ اي ػر ، وعنػدىا تقػـو المجنػة المػذكورة بمقارنػة القػادمتيف ، وتعمػؿ 

 . (2)لقادمتيفلمحصوؿ عمى موافقة أية دولة ورد اسميا في ا

                                                           

 .  1977األول لعام ( من البروتوكول اإلضافً 5( المادة )1)
،  1991( د. عبد الغنً محمود ، القانون الدولً اإلنسانً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 2)

 . 179ص
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وجػػػدير بالػػػذكر ، أف ىنػػػاؾ مػػػادة مشػػػتركة بػػػيف اتاا يػػػات جنيػػػؼ ،  ػػػد أنشػػػأت  
 :  (1)ةػػػػاور أساسيػػػػػة محػػػػػػػػنظامًا لمحماية يمكف تم يصو  في  ال 

 

أشػػارت الاقػػرة اطولػػى مػػف المػػادة المشػػتركة ، إلػػى جػػواز اقتاػػاؽ بػػيف  المحووور الول  
اططػػػراؼ المتنازعػػػة وفػػػي أي و ػػػت ، عمػػػى أف تعيػػػد إلػػػى منظمػػػة محايػػػدة ذات كاػػػاصة 

 بالواجبات المارومة عمى الدولة الحامية بمقتمى اتاا يات جنيؼ . 
اًل لمدولػػة الحاميػػة ، أنشػػأت الاقػػرة ال انيػػة مػػف ذات المػػادة نظامػػًا بػػدي المحووور النووان   

عنػػدما نصػػت عمػػى أنػػو ، عنػػدما ق يسػػتايد اطشػػ اص المشػػموليف بالحمايػػة أو تنقطػػع 
اسػتاادتيـ طي سػبب كػاف مػػف  ػدمات الدولػة الحاميػػة أو المنظمػة المحايػدة التػػي ورد 

مػػػف  –الػػػنص عمييػػػا فػػػي الاقػػػرة اطولػػػى ، فإنػػػو يجػػػب عمػػػى الدولػػػة الحػػػاجزة أف تطمػػػب 
ولػة محايػدة أو إلػى م ػؿ ىػذه المنظمػة المحايػدة أف تتكاػؿ بالقيػاـ إلى د –جانب واحد 

بالواجبات التػي تقػوـ بيػا بمقتمػى اتاا يػات جنيػؼ ، الدولػة الحاميػة المعينػة بوسػاطة 
 أطراؼ النزاع . 
أوجبت الاقػرة ال ال ػة مػف المػادة المشػتركة ، عمػى الدولػة الحػاجزة أف  المحور النالث  

، أو تقبؿ  دمات منظمة إنسانية ، كالمجنة الدوليػة لمصػميب تطمب ابتداًص مف جانبيا 
اطحمػػر ، لمقيػػاـ بالميػػاـ اإلنسػػانية التػػي تقػػـو بيػػا الدولػػة الحاميػػة بمقتمػػى اتاا يػػات 
جنيػػػؼ ، حيػػػث يمكػػػف ا تيػػػار منظمػػػة إنسػػػانية بػػػدياًل عػػػف الدولػػػة الحاميػػػة ، ولمدولػػػة 

المنظمػػة ، فػػال تحتػػاج لقبػػوؿ الحػػاجزة فػػي ىػػذه الحالػػة ، حريػػة اق تيػػار فيمػػا يتعمػػؽ ب
 . (2)ال دمات التي تؤدييا منظمة ما ، إذا ما فممت  دمات منظمة أ رى

وبػػالرغـ مػػف أىميػػػة نظػػاـ الدولػػػة الحاميػػة كوسػػػيمة ر ابيػػة عمػػػى تنايػػذ القػػػانوف  
 . (3)الدولي اإلنساني ، إق أف المجوص إليو لـ يحصؿ إق في نزاعات دولية  ميمة

                                                           

( من 11( من االتفاقٌة األولى والثانٌة والثالثة من اتفاقٌات جنٌف ، والمادة )10( المادة )1)
 االتفاقٌة الرابعة. 

 .  180-179لسابق ، صالغنً محمود ، المصدر ا( د. عبد2)
، والنزاع بٌن  1956( نذكر من بٌن هذه النزاعات ، النزاع الدائر حول قناة السوٌس عام 3)

 .  1961الهند والبرتغال عام 
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ًا أمػػػاـ تطبيػػػؽ نظػػػاـ الدولػػػة الحاميػػػة ، مػػػف بينيػػػا ، و مػػػة أسػػػباب تقػػػؼ عادقػػػ
ال ػػػوؼ مػػػف أف ينظػػػر إلػػػى تعيػػػيف دولػػػة حاميػػػة ، باعتبػػػاره اعترافػػػًا بػػػالطرؼ اي ػػػر ، 
حينما ق يكػوف معترفػًا بػو ، أو بيػدؼ اإلبقػاص عمػى عال ػات دبموماسػية بػيف اططػراؼ 

قبػوؿ الطػرفيف ، المتحاربة ، باإلمافة إلى صعوبة الع ور عمى دولة محايدة تحظػى ب
 . (1)وليا الرغبة اطكيدة في العمؿ بيذه الصاة

ىالمطلبىالثانيى
ىاللجنةىالدولوةىلتقصيىالحقائقى

تعػػد المجنػػة الدوليػػة لتقصػػي الحقػػادؽ بم ابػػة وسػػيمة ر ابيػػة ق تقػػؿ أىميػػة عػػف  
نظػػاـ الدولػػة الحاميػػة ، وىػػي مػػف  مػػار المػػؤتمر الدبموماسػػي الػػذي عقػػد مػػا بػػيف عػػامي 

، إل ػػػػػرار البروتوكػػػػػوليف اإلمػػػػػافييف قتاا يػػػػػات جنيػػػػػؼ اطربػػػػػع لعػػػػػاـ  1974-1977
. وبإمكاف الدوؿ اقستاادة مف  دمات المجنة الدولية لتقصي الحقادؽ ، عممًا  1977

بأف المجنة المذكورة مؤىمة لمقياـ بمجموعة مف الوظادؼ الممقاة عمى عاتقيا والمتم مػة 
 :(2)بما يأتي
ا عػػػة ياتػػػرض أنيػػػا تشػػػكؿ انتياكػػػاً جسػػػيمًا لمقػػػانوف الػػػدولي التحقيػػػؽ فػػػي أيػػػة و  -1

اإلنسػػػػاني ، وفػػػػؽ التعريػػػػؼ الػػػػذي أتػػػػت بػػػػو اتاا يػػػػات جنيػػػػؼ أو البروتوكػػػػوؿ 
 اإلمافي اطوؿ ، أو أي  رؽ  طير ليذه اقتاا يات أو البروتوكوليف . 

دعػػوة الػػدوؿ اططػػراؼ إلػػى التقيػػد بأحكػػاـ اقتاا يػػات والبروتوكػػوؿ مػػف  ػػالؿ  -2
مسػػػاعييا الحميػػػدة ، شػػػريطة أف تعمػػػف الػػػدوؿ اططػػػراؼ  بوليػػػا ق تصػػػػاص 
المجنة المذكورة ، مف  الؿ إيداع إعالنات في ىذا الشأف . وبإمكػاف المجنػة 

، شػريطة في حاقت أ رى ، فت  تحقيؽ بناًص عمى طمب أحد أطراؼ النػزاع 
 بػػوؿ الدولػػة أو الػػدوؿ اط ػػرى المعنيػػة ، وتسػػمـ المجنػػة تقاريرىػػا إلػػى الػػدوؿ ، 

 شريطة أف تكوف ىذه التقارير سرية . 
                                                           

 .  326( د. محمد فهاد الشاللدة ، المصدر السابق ، ص1)
( ، اللجنة 1( احترام القانون الدولً اإلنسانً وكفالة احترامه ، دلٌل عملً للبرلمانٌٌن رقم )2)

 .  69، ص 1999الدولٌة للصلٌب األحمر ، االتحاد البرلمانً الدولً ، 
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( مػف البروتوكػوؿ اإلمػافي اطوؿ ،  ػد 90وينبغي اإلشػارة ، إلػى أف المػادة )
مجنػة ، عممًا بأف اإلجراص الذي تتبعو ىذه ال(1)نصت عمى تشكيؿ لجنة تقصي الحقادؽ

، ولػيس  1949يعد إجراًص مكماًل لإلجراص المنصوص عميػو فػي اتاا يػات جنيػؼ لعػاـ 
 بدياًل عنو . 

ويتم ػػؿ ا تصػػاص المجنػػة بشػػكؿ أساسػػي ، فػػي التحقيػػؽ فػػي أي زعػػـ بو ػػوع 
م الاة جسيمة أو غيرىا مف اقنتياكات ال طيرة لالتاا يػات أو البروتوكػوؿ اإلمػافي 

موافقػػة الطػػرؼ الػػذي يوجػػو إليػػو اقتيػػاـ . وبالمقابػػؿ فػػإف اطوؿ ، بموافقػػة أو مػػف دوف 
الدوؿ اططراؼ في البروتوكوؿ اإلمافي اطوؿ ليست ممزمة بإتباع ىذا اإلجراص ما لـ 
تصػدر بيانػًا رسػػميًا تعتػرؼ فيػو با تصػػاص المجنػة بػالتحقيؽ فػػي المػزاعـ التػي أعمنيػػا 

اد تقػػػارير وومػػػع توصػػػيات طػػػرؼ أصػػػدر بيانػػػًا ممػػػا اًل ، وتقػػػوـ المجنػػػة بػػػدورىا بإعػػػد
 .  (2)لألطراؼ

و مة معو ات ومشاكؿ تعترض طريؽ المجنة الدولية لتقصي الحقػادؽ ، ومػف 
بينيا ، أف المجنة المذكورة ماتوحػة العمػوية لمػدوؿ فقػط ، فيػي لػـ تكتػرث بػاطفراد أو 
المنظمات الدوليػة الحكوميػة أو غيػر الحكوميػة ، عممػًا بػأف ىػذه الجيػات تمػارس دورًا 
 ػػد ياػػوؽ دور الػػدوؿ فػػي مجػػاؿ انتياكػػات  واعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ، كمػػا أف 
عمػػؿ المجنػػة ينحصػػر فػػي تقصػػي الحقػػادؽ بػػيف الػػدوؿ اططػػراؼ فػػي البروتوكػػوؿ التػػي 
تقبػػؿ ا تصاصػػيا فقػػط دوف الػػدوؿ اط ػػرى فػػي البروتوكػػوؿ المػػذكور ، باإلمػػافة إلػػى 

 .(3)مشاكؿ ومعو ات أ رى
 
 

                                                           

( تتألف اللجنة الدولٌة لتقصً الحقائق من خمسة عشر عضواً على درجة عالٌة من الخلق 1)
الحٌادٌة ، وٌتم انتخابهم لمدة خمسة أعوام من جانب األطراف التً الحمٌد والمشهود لهم ب

 أعلنت قبولها الختصاص اللجنة بموجب إجراء محدد بوضوح . 
 .  331-330( د. محمد فهاد الشاللدة ، المصدر السابق ، ص2)
در ( للمزٌد من التفاصٌل حول هذه المشاكل والمعوقات ٌنظر : د. محمد فهاد الشاللدة ، المص3)

 .  332السابق ، ص
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ىالمطلبىالثالث
ىاللجنةىالدولوةىللصلوبىاألحمرى

 

تعد المجنة الدولية لمصميب الحمر بم ابة الييدة السػاىرة عمػى تطبيػؽ القػانوف  
الدولي اإلنساني ، وتعمؿ بال كمؿ وق ممػؿ فػي تطػوير ونشػر مبػادئ ىػذا القػانوف بػيف 
صػػاوؼ المقػػاتميف وعمػػى كافػػة المسػػتويات . ويرجػػع الامػػؿ فػػي تأسيسػػيا إلػػى العػػالـ 

سػػري )ىنػػري دونػػاف( ، و ػػد بػػدأ التاكيػػر فييػػا عمػػى أ ػػر زيارتػػو لميػػداف معركػػة م السوي
سولارينو م في مقاطعة لومبارديا ، والتي دارت رحاىا بيف القوات الارنسية وسردينيا ، 
مػف ناحيػة ، والقػوات النمسػػاوية مػف ناحيػة أ ػرى، وانتصػػرت فييػا القػوات السػػردينية ، 

عػػدادًا كبيػػرة مػػف الجرحػػى الػػذيف تركػػوا دوف رعايػػة ، و ػػد  ماػػت ىػػذه المعركػػة وراصىػػا أ
اطمػػػر الػػػذي دفعػػػو إلػػػى البحػػػث عػػػف حمػػػوؿ عمميػػػة و انونيػػػة مػػػف شػػػأنيا تحسػػػيف حالػػػة 
مػػحايا ، وصػػّور ىػػذه المشػػاىد المؤلمػػة فػػي كتابػػو الشػػيير )تػػذكار سػػولارينو(، والػػذي 

ف ، وكػػػػاف ليػػػػذا الكتػػػػاب دويػػػػًا ىػػػػاداًل فػػػػي سويسػػػػرا وغيرىػػػػا مػػػػ 1862نشػػػػر فػػػػي عػػػػاـ 
كػاف  –. و د أ مرت جيود )ىنري دوناف( إلى تشكيؿ لجنػة مػف  مسػة أفػراد (1)البمداف

، وأمحت ىذه المجنة مؤسسػة دادمػة ، وىػي الجيػاز المؤسػس  1863مف بينيـ عاـ 
لمصػػػميب اطحمػػػر ، كمػػػا تعػػػد ىػػػذه المجنػػػة المحػػػرؾ اطوؿ قتاا يػػػات جنيػػػؼ ، وكانػػػت 

، (2)1880مر ، وسميت بيذا اقسـ منذ عاـ النواة اطولى لمجنة الدولية لمصميب اطح
كما أف ىذه المجنػة ىػي منظمػة محايػدة ومسػتقمة تت ػذ مػف سويسػرا مقػرًا ليػا ، وتتمتػع 
بش صية  انونية دولية ، بعد أف منحتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة صاة المرا ػب 

حايا . وتمػػػارس ميػػػاـ عديػػػدة مػػػف بينيػػػا، حمايػػػة حيػػػاة وكرامػػػة مػػػ(3)1990فػػػي عػػػاـ 

                                                           

( ستانٌسالف أ. نهلٌك ، عرض موجز للقانون الدولً االنسانً ، بحث منشور فً المجلة 1)
 .  11-10، ص 1984الدولٌة للصلٌب االحمر ، اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر، تموز ، 

وة التعلٌمٌة ( جان بكتٌه ، القانون الدولً االنسانً وحماٌة ضحاٌا الحرب ، بحث مقدم الى الند2)
 .  31-30، ص 1998حول القانون الدولً االنسانً ، اٌطالٌا ، 

( د. نجاة احمد إبراهٌم ، المسؤولٌة الدولٌة عن انتهاكات قواعد القانون الدولً االنسانً ، 3)
 .  81، ص باإلسكندرٌةمنشأة المعارف 
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النزاعػػات المسػػمحة ، كمػػا تشػػرؼ عمػػى إدارة وتنسػػيؽ اطنشػػطة الدوليػػة لإلغا ػػة ، كمػػا 
أنيا مسؤولة عف اقعتػراؼ بالجمعيػات الوطنيػة الجديػدة ، وىػي فػي سػبيؿ ذلػؾ، تمجػأ 
إلػػى الحػػوار واإل نػػاع مػػع المتػػورطيف فػػي أعمػػاؿ العنػػؼ ، وق تسػػت دـ أسػػموب التنديػػد 

تيا عمى الوقية التي منحتيا إياىػا الػدوؿ ، فػي اتاا يػات والعالنية ، وتستند في تصرفا
جنيػػؼ وبروتوكولييػػا اإلمػػافييف ، وكػػذلؾ نظاميػػا اطساسػػي ، وتتػػي  ليػػا ىػػذه الوقيػػة 
حؽ التد ؿ بمبادرة إنسانية عند نشوب أي نزاع مسم  دولي ، فماًل عف اإلسيامات 

اإلنسػػػػاني ، ومػػػػف أىميػػػػا ، الكبيػػػرة ليػػػػذه المجنػػػػة فػػػػي اقتاا يػػػػات الدوليػػػػة ذات الطػػػػابع 
البروتوكػػوؿ ال ػػاص بحظػػر أسػػمحة الميػػزر المسػػببة لمعمػػى ، واتاا يػػة حظػػر اسػػت داـ 

، والنظاـ اطساسي لممحكمة الجنادية الدولية لعاـ  1997اطلغاـ الممادة لألفراد عاـ 
. وق يمكػػف إنكػػار مػػا  دمتػػو المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب اطحمػػر مػػف إسػػيامات ،  1998
ي تحسيف ومع محايا الحرب مف  ػالؿ القػانوف ، وتسػعى المجنػة المػذكورة تم مت ف

. وينبغػػػي (1)إلػػػى تطػػػوير القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني وتيسػػػير فيمػػػو ونشػػػر المعرفػػػة بػػػو
التذكير بأف المجنة الدولية لمصميب اطحمر ليست سمطة فوؽ الدوؿ اططػراؼ ، وىػي 

، ومػف  ػـ فػإف دورىػا ق يتعػدى دور لف تمطمع بسمطة  انونية لـ يتـ إسباغيا عمييا 
الوسػػػيط اإلنسػػػاني المحايػػػد والمسػػػتقؿ بػػػيف اططػػػراؼ المتحاربػػػة ، حيػػػث تسػػػعى المجنػػػة 
إلغا ة المحايا ، وتحسيف حاليـ عمػى نحػو مممػوس ، والتػد ؿ ب صػوص معػاممتيـ 
معاممة إنسانية قدقة ، وبيذا الشكؿ فإف شغؿ المجنة الشاغؿ ليس إصػدار اطحكػاـ ، 

نمػػػا التوصػػػؿ لتطبيػػػؽ القػػػانوف عمػػػى نحػػػو أفمػػػؿ ، وق يػػػد ؿ فػػػي إطػػػار ميمتيػػػا أف  وا 
. وايف (2)تمػارس أيػة ا تصاصػات  معيػػة أو  مػادية مػف أجػػؿ إ ػرار حقػوؽ المػػحايا

بعد أف بينا الوسادؿ الر ابية الالزمة لتنايذ القانوف الدولي اإلنساني والمتم مة في نظاـ 
تقصػػػي الحقػػادؽ . وكػػذلؾ المجنػػػة الدوليػػة لمصػػػميب الدولػػة الحاميػػة ، والمجنػػػة الدوليػػة ل

اطحمر. فإف ىذه الوسادؿ المذكورة رغـ أىميتيا عمى الصػعيد العممػي ، إق أف دورىػا 
                                                           

 . 334( د. محمد فهاد الشاللدة ، المصدر السابق ، ص1)
ي البرا ، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر والقانون الدولً اإلنسانً ، محاضرات فً ( دٌفٌد د2)

 .  168-167، ص 2004، دار المستقبل ، القاهرة ،  4القانون الدولً اإلنسانً ، ط
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يكػػاد يكػػوف محػػدودًا فػػي تنايػػذ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ، ذلػػؾ أف إرادة أطػػراؼ النػػزاع 
جراصاتيػػا تتو ػػؼ عمػػى ىػػي التػػي تمعػػب دورًا كبيػػرًا فػػي عمػػؿ ىػػذه المجػػاف ، وأف أغمػػب إ

أ ذ موافقة ىذه الدوؿ سماًا ، وبالتالي ولغرض تاعيػؿ  واعػد القػانوف الػدولي اإلنسػاني 
في أو ات النزاعات المسمحة ، يجب عمى الدوؿ اططراؼ في اتاا يػات جنيػؼ اطربػع 

، أف تتحمػػػى بالصػػػدؽ والنوايػػػا  1977، والبروتوكػػػوليف اإلمػػػافييف لعػػػاـ  1949لعػػػاـ 
تعامميا مع ىػذه المجػاف ، حتػى تصػؿ إلػى اليػدؼ المرجػو مػف تأسيسػيا ، الحسنة في 

ونشيد حماية أكيدة وفاّعمػة لمػحايا النزاعػات المسػمحة ، وتحديػدًا الادػات اقجتماعيػة 
 المعياة ومنيـ اططااؿ عمى وجو ال صوص . 
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 ت ــمــاتـــاخل
اطىميػػػة ، ويسػػػتحؽ لقػػػد تناولنػػػا فػػػي صػػػاحات ىػػػذا البحػػػث مومػػػوع فػػػي غايػػػة        

  البحػػػػػث بعنايػػػػػة وتحميػػػػػؿ ، اق وىػػػػػو ) ايليػػػػػات الر ابيػػػػػة عمػػػػػى تنايػػػػػذ القػػػػػانوف الػػػػػدولي
ستنتاجات والمقترحػات نػدرجيا اإلنساني ( . وتوصمنا بنتيجة البحث إلى حزمة مف اق

 يأتي :  فيما
 

فػػي سػػياؽ تناولنػػا الوسػػادؿ الدبموماسػػية  كواحػػدة مػػف ايليػػات الر ابيػػة الااعمػػة  -1
لتنايذ أحكاـ القانوف الدولي اإلنسػاني ،قحظنػا بػاف المجػوص إلػى ىػذه الوسػادؿ 
الدبموماسػػػػية كػػػػالتوفيؽ والتحقيػػػػؽ  ػػػػالؿ النزاعػػػػات  المسػػػػمحة يعػػػػد امػػػػرًا غيػػػػر 

مػػػا تقػػػـو ىػػػذه اططػػػراؼ مرغػػػوب فيػػػو مػػػف  بػػػؿ اططػػػراؼ المتحاربػػػة ، ونػػػادرًا 
بتحقيػػؽ دا مػػي تحػػت وطػػأة الػػرأي العػػاـ ، او بػػأمر مػػف القيػػادة العامػػة لمقػػوات 

 المسمحة ،  لكف النتادج غالبا ما تكوف محدودة وىزيمة . 
وعند منا شة دور اطش اص كوسيمة ر ابيػة ، قحظػا أف ميمػة المستشػاروف   -2

نيػػػة إلػػػى القػػػادة العسػػػكرييف القػػػانونيوف ، انمػػػا تتم ػػػؿ فػػػي تقػػػديـ المشػػػورة القانو 
ب صػػوص تطبيػػؽ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، وتعريػػؼ أفػػراد القػػوات المسػػمحة 

 بإحكاـ ىذا القانوف .
وعنػػػد بحػػػث دور المجػػػاف الدوليػػػة ، كنظػػػاـ الدولػػػة الحاميػػػة ، والمجنػػػة الدوليػػػة  -3

لتقصػػػي الحقػػػادؽ ، والمجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب اطحمػػػر ، قحظنػػػا بػػػأف نظػػػاـ  
اميػػة كوسػػيمة ر ابيػػة عمػػى  تنايػػذ القػػانوف الػػدولي اقنسػػاني ، ومػػع الدوليػػة الح

ذلؾ فاف المجوص أليػو لػـ يحصػؿ اق فػي نزاعػات دوليػة  ميمػة ،زد عمػى ذلػؾ ، 
باف  مة أسباب تقؼ عادقػًا امػاـ تطبيػؽ نظػاـ الدولػة الحاميػة ، واطمػر ناسػو 

 ينطبؽ عمى المجنة الدولية لتقصي الحقادؽ .
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عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أىميػػػػة ايليػػػػات الر ابيػػػػة فػػػػي تنايػػػػذ احكػػػػاـ القػػػػانوف الػػػػدولي  -1
اإلنساني ، إق أف دورىا يكاد يكوف محػدودًا فػي ىػذا المجػاؿ ، ذلػؾ اف إرادة 
إطػػراؼ النػػزاع ىػػي التػػي تمعػػب دورًا كبيػػرًا فػػي عمػػؿ ىػػذه المجػػاف ، وبالتػػالي 

أو ػات النزاعػات المسػمحة  ولغرض تاعيؿ  واعد القانوف الدولي اإلنسػاني فػي
،  1949، يجػػػب عمػػػى الػػػػدوؿ اإلطػػػراؼ فػػػػي اتاا يػػػات جنيػػػػؼ اقربػػػع لعػػػػاـ 

، اف تتحمػى بالصػدؽ والنوايػا الحسػنة  1977والبروتوكوليف اإلمػافييف لعػاـ 
في تعامميا مع ىذه المجاف ، حتى تصؿ الى اليػدؼ المرجػو مػف تأسيسػيا ، 

ت المسػػػمحة ، وتحديػػػدًا الادػػػات ونشػػػيد حمايػػػة فاعمػػػة وأكيػػػدة لمػػػحايا النزاعػػػا
 اقجتماعية المعياة ومنيـ اقطااؿ عمى وجو ال صوص .

، وبروتوكولييا  اإلمػافييف  1949نقترح تعديؿ اتاا يات جنيؼ اقربع لعاـ  -2
، بمػػا ييػػدؼ الػػى توسػػيع ا تصاصػػات ىػػذه المجػػاف وازالػػة كافػػة  1977لعػػاـ 

 المشاكؿ والمعو ات التي تعترض طريقيا . 
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 . 2003الوطني ، دار المستقبؿ العربي ، 
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 .   2005،باقسكندرية

، ، دار النيمػػػػة العربيػػػػة ، القػػػػاىرة د . عبػػػػدالغني محمػػػػود ، القػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني -3
1991 . 

( 1ر ػػػـ ) احتػػػراـ القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني وكاالػػػة احترامػػػو ، دليػػػؿ عممػػػي لمبرلمػػػانييف  – 4
 .   1999لمصميب اقحمر ، اقتحاد البرلماني الدولي ،  ،المجنة الدولية

جاف بكتيو ، القػانوف الػدولي اإلنسػاني وحمايػة مػحايا الحػرب ، بحػث مقػدـ إلػى النػدوة   -5
 . 1998التعميمية حوؿ القانوف الدولي اإلنساني ، ايطاليا ، 

انوف الػدولي اإلنسػاني د . نجاة احمد ابراىيـ ، المسؤولية الدولية عف انتياكات  واعد القػ -6
 .   2008،منشأة المعارؼ باقسكندرية ، 

ديايد دي قبرا ، المجنة الدولية لمصميب اقحمر والقػانوف الػدولي اإلنسػاني ، محامػرات  -7
 .   2004في القانوف الدولي اإلنساني ، ط ع ، دار المستقبؿ ، القاىرة ، 

، دار  الحامػػد  2دولي اإلنسػػاني ، طد . فيصػػؿ شػػطناوي ، حقػػوؽ اإلنسػػاف والقػػانوف الػػ – 8
 .   2001لمنشر والتوزيع ، عماف ، 

 .   1949اتاا يات جنيؼ اقربع لعاـ  -1
 .   1977البروتوكوؿ اإلمافي اقوؿ لعاـ  -2
 .   1977البروتوكوؿ اإلمافي ال اني لعاـ  -3
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