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 ) الباب الثالث ( 
 )آليات تطبيق القانون الدولي االنساني (  

يبقى القانون الدولي االنساني شأنو شأن اي قانون آخر  ما لم يقترن باليات لتطبيقو     
وتتوزع ىذه االليات حسب التسمسل الزمني ليا الى اليات وقائية واخرى رقابية وثالثة قمعية 

 فصول ثالث  .وىو ما سيتم بيانو مفصال وفي 
 الثاني المطمب 

 لمؤسسية ) اليياكل الوطنية لتنفيذ القانون الدولي االنساني  ( التدابير ا 
 )يطمق عمييا تسميات اخرى مثل االجيزة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي االنساني ، او      

وان عممية تنفيذ القانون الدولي االنساني عمى الصعيد لجنة تطبيق القانون الدولي االنساني ،
الوطني عممية دائمة تحتاج الى تعاون العديد من الجيات الحكومية وغيرىا من حيث ان 
تأمين تنفيذ القانون االنساني ليس بالميمة اليسيرة التي يمكن انجازىا بمجرد القيام بجيود 

اك خطوات اخرى يجب عمى الدول القيام بيا نشره او اعتماد قوانين وطنية مؤقتة . بل ىن
 .داخل اطار الدولة كشرح  القانون ومراقبة عممو ، والتعاون والتنسيق بين الجميع 

اما في العراق فنرى وعمى الرغم من وجود العديد من المؤسسات والجيات التي تقوم عمييا 
اذ  5105ر  حتى عام وأنتظكثيرا في انشاء ىذه المجان  إال ان العراق تأخر لمجان الوطنيةا

)المجنة الوطنية الدائمة لمقانون الدولي االنساني ( بموجب االمر   مبأسانشأت المجنة المذكورة 
المذكورة وكما سيتم والذي حدد تشكيل و اختصاصات المجنة  5105لسنة  01رقم الديواني  

 : بيانو
 

 الفرع االول : تشكيل المجان الوطنية 
 المبادئ التي تحكم المجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي االنساني :-0
ان المجان الوطنية التي تنشأ لتنفيذ القانون : االرتباط بالسمطة التنفيذية  - أ

رئاسة   وانيطت ن مرتبطة بالسمطة التنفيذيةالدولي االنساني يجب ان تكو
 العامة لمجمس الوزراء . لألمانةالمجنة الوطنية لتنفيذ القانون 
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وذلك لكفالة احترام القانون الدولي االنساني : دوام عمل المجان الوطنية  - ب
وتنفيذ احكامو عمى المستوى الوطني ال سيما وان االستمرارية تحقق 

 التوافق بين القانون الوطني والقانون الدولي االنساني .
 

: استقر الرأي عمى ضرورة ان  عن غيرىا من المجان االخرىاالستقالل  - ت
تكون المجان الوطنية لتنفيذ القانون االنساني مستقمة ، وعدم ادماجيا 

 وذلك لضمان استمرارية عمميا .في اي لجنة اخرى 
 

 : العضوية في المجان الوطنية  -5
ان انجع الوسائل لضمان حسن سير عمل المجنة الوطنية ىو تشكيميا من اشخاص       

ذوي كفاءة واختصاص وان تضم ممثمين عن الوزارات الحكومية المعنية بتطبيق القانون 
والصحة ووزارات اخرى وممكن ان تضم االنساني كوزارة الدفاع والخارجية والداخمية والعدل 

يعية والقضائية وكذلك ممثمين عن الجمعيات الوطنية لميالل كذلك ممثمين عن المجان التشر 
االحمر والقانونيين واالطباء واساتذة الجامعات ..الخ  اما في العراق فان ىذه المجان تكون 
برئاسة مجمس الوزراء وعضوية وزارات اليجرة والداخمية والخارجية وحقوق االنسان والصحة 

ا لحقوق االنسان والجامعة المستنصرية ، والصميب ومجمس شورى الدولة والمفوضية العمي
 االحمر بصفة مراقب .

 
 الفرع الثاني : اختصاصات المجان الوطنية 

: اي تعزيز التنفيذ الفعمي لقواعد ومرامي القانون التعزيز ) الدعم (  - أ
التنسيق بين الجيات المعنية ويمكن ان  الدولي االنساني بما في ذلك

يدخل في ىذا االختصاص  تعزيز جيود المجنة الدولية لمصميب االحمر ، 
 وتدريب المالكات الوطنية ذات الشأن .

االستشارية حول  اآلراء: اي تمكين المجان من عرض تقديم المقترحات  - ب
االنشطة الرامية الى تنفيذ القانون الدولي االنساني كاقتراح خطط سنوية 
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او اقتراح تطوير التشريعات الوطنية ، او اقتراح تدابير تشريعية او 
 .ساني تنظيمية او ادارية لتنفيذ القانون الدولي االن

ل ما تكمفو بيا اي ان تكون لمجنة الوطنية القدرة عمى القيام بك:  المشورةج_
المعنية بنشر القانون ، كتقديم مشورة لمسمطات الحكومة من ميام متصمة ب

 ، والمشورة بشان اقرار معاىدات جديدة .  االنساني القانون
 5105لسنة  01لديواني رقم لما ورد في االمر ا وفي العراق واستنادا 

 يمكن اجمال اختصاصات المجنة المذكورة باالتي:                                               لمجنة الوطنيةئ المنش
نساني القانون الدولي اال  لخطط والبرامج اليادفة لنشر مبادئوضع ا -0

 .وتطبيقو عمى الصعيد الوطني
دولي تحديد االليات والتدابير واالجراءات الكفيمة بتنفيذ مضامين القانون ال -5

 .احكامو موضع التطبيق العممي ساني ووضع االن
جيات تعزيز وتفعيل قواعد القانون الدولي االنساني بالتنسيق مع ال -3

 .المختصة 
  .الجنبية لمقانون الدولي االنسانيتوثيق الروابط مع المجان العربية وا -4
تعزيز التعاون وتبادل المعمومات والخبرات مع المنضمات والييئات  -5

 .في مجال القانون الدولي االنساني ة والجمعيات العامم
متابعة  تنفيذ االتفاقيات الدولية ذات الصمة بالقانون الدولي االنساني،  -6

من تجارب الدول الييا لالستفادة منيا و  االنضماموتقديم الدراسات بشأن 
  .في تطبيق احكاميا

 
 
 
 

 


