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 ) الباب الثالث ( 
 ت تطبيق القانون الدولي االنساني ( لياآ)  

 
خر  ما لم يقترن باليات ن اي قانون آو شأالقانون الدولي االنساني شأنيبقى     

الى اليات وقائية واخرى  حسب التسمسل الزمني ليالتطبيقو وتتوزع ىذه االليات 
 رقابية وثالثة قمعية وىو ما سيتم بيانو مفصال وفي فصول ثالث  .

 الفصل االول
 لتنفيذ القانون الدولي االنساني ليات الوقائيةاآل

 المبحث الثاني
 تفعيل الدول التزاماتها الدولية 

اال اذا كان  ان القانون الدولي االنساني شأنو شأن القوانين االخرى لن يحترم     
معروفا لكل من يجب عميو تنفيذه وتطبيقو لتفادي انتياكو . وذلك من خالل اعتماد 

 الدول التدابير التشريعية والمؤسسية ، وىذا ما سنبحثو فيما يمي تباعا :
 

 المطمب االول : التدابير التشريعية
لمشكالت ان نفاذ المعاىدات الدولية في داخل كل دولة طرف قد يثير بعض ا     

الخاصة بالتنفيذ واثار المعاىدة داخل كل دولة ، وفي نطاق القانون الدولي االنساني 
فأن واجب الدول بسن نصوص تعاقب عمى االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيف 

ىو الوفاء بالتزام الدول التعاقدية بمكافحة  7711والبروتوكوالن االضافيان لعام 
يجة الختالف االنظمة السياسية والقانونية والقضائية في ونتانتياكات تمك القوانين 

المخالفات  إلدخالواالساليب كل دولة فيكون امام المشرع عدد من الخيارات 



 د.فاضل عواد                                         7-مرحلة رابعة   –الدولي االنساني 
 م.م. الهام ضياء                                                                                                 

 

2 
 

، وىذه االساليب ىي  التفاقيات جنيف في قوانين العقوبات الوطنية لمدولالجسيمة 
 كالتالي : 

االسموب بسن تشريع مستقل ويتمثل ىذا   : اوال : اسموب النص الجزائي الخاص
لمقانون الدولي االنساني والتي عددتيا اتفاقيات  االنتياكات الجسمية لمعقاب عمى

 ( من البروتوكول14777( والمادتين )75177,1747741جنيف االربع في المواد )
االضافي االول ،ومن االفضل ان يتبنى النص المراد سنو االلفاظ ذاتيا التي وردت 

ات والبروتوكول االضافي االول وسائر المعاىدات الدولية االنسانية في االتفاقي
االخرى .وليذا االسموب مزايا فيو  يسيل ميمة القاضي الجزائي في البحث والمقارنة 
والتفسير في مجال القانون الدولي ،كما يؤدي الى توحيد النصوص التشريعية التي 

النسانية لدى مختمف الدول .لكن عيوب دولية اتؤمن الحماية الجزائية لالتفاقيات ال
دائما مع بنية التشريع العقابي وانو قد يتعارض مع الدول  يتالءمىذا االسموب انو ال 

 التي تريد توحيد احكاميا العقابية في وثيقة قانونية واحدة . 
 

المخالفات الجسيمة  بإدخالدول المقصود بو قيام ال : : اسموب االدراج ثانيا  
التفاقيات جنيف ، في نصوص قوانينيا العقابية بحيث تصبح تمك القواعد جزء من 
التشريع الوطني وقد اخذت بيذا االسموب العديد من الدول مثل اسبانيا وسويسرا 

بو  تأخذواالردن واليمن ودول اخرى . ومن مزايا ىذا االسموب انو يتيح لمدول التي 
لمنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية والمعاقبة عمى الصعيد تطبيق الجرائم ا

الوطني حتى لو لم تكن تمك الدولة طرفا في االتفاقية وانو يحقق احترام مبدا الشرعية 
ورغم ذلك فتشوبو ويسيل عمى من يطبق القانون ميمة البحث والمقارنة والتفسير . 

 العديد من العيوب . 
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امر الفصل في مسالة معينة الى قد يحيل القانون  الدولي  : اسموب االحالة : ثالثا  
القانون الداخمي او بالعكس والقانون الدولي االنساني بوصفو احد فروع القانون 

اذ يجوز لممشرع  الوطني اصدار نص تشريعي الدولي العام تنطبق عميو االحالة 
نية ما يعد من قبيل يحيل بموجبو القانوني الداخمي عمى االتفاقيات الدولية االنسا

حرب . وافضل نموذج لتبني ىذا المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف او جرائم 
 :  ومن مزايا هذا االسموب. م  7741االسموب القانون البريطاني لعام 

 
 انو اسموب بسيط واقتصادي . -7
 ال تكون الحاجة قائمة الى تشريع وطني جديد عند تعديل المعاىدات . -2

 : وبهومن عي
 ان التجريم وفق ىذا االسموب قد ال يحقق مبدأ  الشرعية  . -1
ان ىذا االسموب يتطمب من القاضي الوطني ان يحدد ويفسر القانون  -2

 الداخمي في ضوء احكام القانون الدولي .
 

يتمثل ىذا االسموب في سن تشريع داخمي يزاوج كل جريمة  : اسموب المماثمة : رابعا  
دولية المنصوص عمييا في القانون االنساني بجريمة مشابية ليا منصوص عمييا 
في القانون الجزائي الداخمي من حيث التجريم ومقدار العقاب وتخفيفيو وتشديده 

ريمة الحجز  في بجتشغيل االجباري لممدنيين الدولية الخاصة بال جريمة ال،كمماثمة 
 القانون الجزائي الداخمي .

يعتمد ىذا االسموب عمى :   القائم : اسموب االكتفاء بالتشريع الوطني خامسا  
النصوص الجزائية في القوانين الداخمية لمدول بحيث ان ىذه القوانين تنص عمى 

التي تعد انتياكا جسيما وخطيرا  لمقانون الدولي االنساني ،  لألفعالعقوبات مناسبة 
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د بعض وبناء عميو فميس ىنالك داع لمنص مجددا عمى افعال مجرمة ، وان اعتما
عمى يكون مبنيًا  االنسانيالدولي  لتجريم انتياك القانون الدول عمى قوانينيا الجزائية 

 احد االسباب االتية : 
 ات الجزائية الداخمية القائمة .االعتقاد بكفاية التشريع -7
مقتضيات السياسة العميا لمدولة وىنا يترك االمر  لمقاضي الوطني في  -2

التكييف القانوني بأن يجد لكل مخالفة او انتياك جسيم لمقانون 
 االنساني ما يماثمو في القانون الوطني .

 الدولة عمى مذىب وحدة القانون اعتماد النظام القانوني والقضائي في -,
 مع عمو القانون الدولي ( .وحدة القانون الدولي والداخمي )

ن معظم القوانين الجزائية الوطنية في الوقت ىذا االسموب بأويمتاز 
الحاضر تجرم العديد من الجرائم الماسة باتفاقيات جنيف 

جميع المخالفات  وبروتوكوالتيا ، اال انو يؤخذ عميو انو ال يغطي 
 والسموكيات . 

 
 
 
 
 
 
 


