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 ) االليات الرقابية لتنفيذ القانون الدولي االنساني ( 
 

القانون الدولي االنساني المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة ال  من اجل تنفيذ قواعد     
تعزيز ومساندة العمل الوقائي لتنفيذ القانون الدولي االنساني في ايجاد تدابير واجراءات من  بد

الحقة تيدف الى االشراف المتواصل بما يضمن االلتزام السميم عند تطبيق رقابية وفي مرحمة 
 االحكام التي تكفل مصمحة الضحايا .

 : يأتيواالليات الرقابية  لتنفيذ القانون الدولي االنساني حسب اتفاقيات جنيف هي ما 

 المبحث االول
 المجنة الدولية لمصميب االحمر

 
انيا منظمة غير متحيزة   لمجنة الدولية لمصميب االحمر :المطمب االول : الوضع القانوني 

ومحايدة ومستقمة ليا وضع خاص يميزىا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 
الحكومية قد اسندت الييا الدول ميمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسمح استنادا الى 

 نات ال تمنح عادة اال لمنظمات حكومية دولية .االتفاقيات االنسانية ، وتتمتع بامتيازات وحصا
 الفرع االول                                  

 الطبيعة القانونية لمجنة الدولية لمصميب االحمر                 
: بالرغم من ان اختيار جميع اعضاء المجنة من اوال : منظمة محايدة ومستقمة وغير متحيزة 

، فوفقا لنظام الحياد ال اال انيا تمتاز بالحياد واالستقالل وعدم التحيز  المواطنين السويسريين
تستطيع المجنة االنحياز لمنزاعات المسمحة ميما كانت وعمى موظفييا االمتناع عن اي تدخل 
مباشر او غير مباشر في العمميات العسكرية ، ويعني الحياد ان المجنة تمنح الجميع معاممة 

 لوجي يو عن سياسات وشرعية االطراف المتحاربة وىناك حياد عسكري وايدمتساوية بغض النظر 
ومنو المجنة فيعني ان ىيئات الصميب االحمر واليالل االحمر  اما عن مبدا االستقالل     

او  أيديولوجيالدولية لمصميب االحمر يجب ان تقف ضد كل تدخل خارجي ذي طابع سياسي او 
مبدا عدم التحيز والحياد وبغض النظر عن الضغوطات اقتصادي من شانو ان يبعدىا عن 

 السياسية .
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يمكن تعريف المنظمة الدولية بانيا ) شخص قانوني  ثانيا : منظمة ذات طبيعة خاصة :
 الدول واتفاقيا لتحقيق اىداف مشتركة (  بإرادةاعتباري ينشأ 

ويمكن وصف المجنة الدولية لمصميب االحمر انيا منظمة غير حكومية دولية ذات طبيعة خاصة 
وخاصية المجنة ىذه ترجع الى عوامل عدة منيا ان المجنة تسممت تفويضا من الدول االطراف 
في اتفاقيات جنيف اي من غالبية دول العالم التي اعترفت بطابعيا االنساني وعدم تحيزىا وفقا 

رد في الصكوك القانونية المطبقة في النزاعات المسمحة الدولية منيا وغير الدولية ، اي ان لما و 
ىذا المركز الخاص يعزى الى الطبيعة العالمية لنشاط المجنة والى الثقة التي تولييا الدول ليا 

 ع .من الموضوعية والحياد حينما تقوم بدور الوسيط بين اطراف النزابو وذلك بسبب ما اشتيرت 

 
 الفرع الثاني                                       

 مزايا وحصانات المجنة الدولية لمصميب االحمر                         

انيا منظمة غير حكومية ويشار الييا عمى انيا منظمة  / اوال : مركز مراقب في االمم المتحدة
لالمم المتحدة موقف مجمس االمن بخطوة تعامل معاممة خاصة وقد دعمت الجمعية العامة 

 . 1990الحقة عندما قررت منح المجنة مركز مراقب لدييا عام 

 ثانيا / الحصانات واالمتيازات المنصوص عميها في اتفاقيات المقر 

 بما يمي : الدولية لمصميب االحمر  يمكن اجمال الحصانات واالمتيازات لمجنة

 لمجنة .االمتيازات والحصانات الممنوحة  -1
 االمتيازات والحصانات لمعاممين في المجنة . -2

: ان مقتضيات عمل المجنة وعدم اجبارىا عمى انتياج  ثالثا : االمتيازات المتعمقة بالشهادة
عمى يا اميا لمخطر يوجب عدم اجبار مندوبياي سموك من شانو ان يعرض ممارستيا لمي

 .االدالء بشيادتيم امام القضاء 
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 الفرع الثالث
 االساس القانوني لعمل المجنة الدولية لمصميب االحمر

 اوال : االساس القانوني لعمل المجنة اثناء النزاع الدولي .
 ثانيا : االساس القانوني لعمل المجنة اثناء النزاع المسمح غير الدولي .

 .ثالثا : االساس القانوني لتدخل المجنة اثناء التوترات الداخمية 
يستند عمل المجنة وتقديرىا : اوال : االساس القانوني لعمل المجنة اثناء النزاع الدولي 

في النزاع الدولي عمى نصوص شكال وموضوعا والمساعي التي تنتيجيا  لألوضاع
 لألشخاصالتي تتضمن نصوصيما الحق في زيارة المجنة ت جنيف الثالثة والرابعة اتفاقيا

المحمين واالمتيازات الخاصة بتمك الزيارات فضال عن تفويض المجنة الدولية لمصميب 
االحمر الناجم عن القانون الدولي االنساني بممارسة نشاطيا االنساني بصفة خاصة 

 اثناء النزاعات المسمحة ومساعدة العسكريين والمدنيين وضحايا النزاعات .
مت ذلك نظ : اثناء النزاع المسمح غير الدولي  ةثانيا : االساس القانوني لعمل المجن

( المشتركة من اتفاقيات جنيف االربعة  حيث نصت  بقدر تعمق االمر بالمجنة 3المادة )
) ...... ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة كالمجنة الدولية الدولية لمصميب االحمر 

وان ىذا التدخل قد  لمصميب االحمر ان تعرض خدماتها عمى اطراف النزاع .... ( . 
 يكون بصورة قرارات تصدرىا المجنة وتمزم االطراف المتنازعة بيا .
يرتكز تدخل المجنة : ثالثا : االساس القانوني لتدخل المجنة اثناء التوترات الداخمية 

/د( من النظام 5/2الدولية لمصميب االحمر اثناء التوترات الداخمية عمى المادة )
الناجم عن القانون الدولي االنساني . وعمى  االساسي لحركة تفويض المجنة الدولية 

 بعض قرارات المؤتمرات الدولية لمصميب االحمر واليالل االحمر .
 


