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ترسخ قواعد القانون الدولي اإلنساني مجموعة من اآلليات بهدف جعل قواعد هـذا القـانون               

ية، ونطاق استخدامها ووقت اتخاذها إلى      ختالف طبيعتها القانون  اموضع التنفيذ، وتختلف هذه اآلليات ب     

وتأسيساً عليه تسعى هذه الدراسة إلى البحث في هذه اآلليات ورؤية مدى نجاعتهـا مـن                . عدة فئات 

خالل الشرح والتحليل ورؤية مدى فاعليتها من خالل بيان أوجه القصور، وبيان مدى التزام أطراف               

 آلليات منها ما يتصل بقواعد القانون الدولي اإلنـساني وهذه ا. النزاع بها على مستوى التنفيذ الواقعي     

مباشر، أي أن هذه اآلليات منصوص عليها بالشكل الصريح في اتفاقيات الهـاي واتفاقيـات               بشكل  

 مثل التزام الدول باحترام القانون الدولي اإلنـساني والتعريـف بأحكامـه             1949جنيف األربع لعام    

غير منـصوص   ما هو   امية واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنها       والدولة الحامية وبدائل الدولة الح    

مباشر في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني مثل تدخل مجلس األمن والمحكمـة الجنائيـة    شكل  عليه ب 

الدولية، ويمكن تقسيم هذه اآلليات من حيث طبيعتها القانونية واحتوائها لعنصر الجزاء إلـى آليـات                

 اإلرادي أي أنها تخضع لضمان تنفيذها إلى موافقة أطراف النزاع وإلـى آليـات               يغلب عليها الطابع  

  . يغلب عليها الطابع الموضوعي وال تخضع في تطبيقها إلى موافقة أطراف النزاع



ب  

وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، اعتنى الفصل األول ببيان مقدمـة الدراسـة               

تعريف بمنظومة قواعد القانون الدولي اإلنساني واعتني       وأهميتها وأختص الفصل الثاني بدراسة ال     

الفصل الثالث بدراسة آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنسان في ضوء مبدأ الفاعلية واختتمت الدراسة              

  .  في الفصل الرابع بالخاتمة والتوصيات



ج  
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The rules of the International Humanitarian Law establish a number of 

mechanisms in order to implement the rules of this law. Such mechanisms vary 

according to their legal nature, scope of application, and time of adoption. 

Consequently, the current study attempts to explore these mechanisms and their 

scope of effectiveness by means of explanation, analysis and demonstration of 

their shortcomings; it also attempts to show the extent to which the conflicting 

parties are committed to such  mechanisms on the real implementation level. 

Some of these mechanisms are directly connected to the rules of the 

International Humanitarian Law by being explicitly stated in The Hague 

Accord and in the four Geneva Conventions of 1949, like the commitment of 

the states to respect the International Humanitarian Law, to make known its 

provisions, the protestant states and their alternatives, and the International Red 

Cross. Meanwhile, some of these mechanisms are not directly stated in the 

conventions of the International Humanitarian Law, like the intervention of the 

Security Council and the International Criminal Court. According to their legal 

nature and their inclusion of the element of punishment, these mechanisms can 

be classified into mechanisms characterized by voluntariness (their 

implementation mechanisms characterized by objectivity and (their 

implementation is not subject to the approval of the conflicting parties).  

The study is divided into four chapters. The first consists of a preface and the 

significance of the study; the second introduces the rules system of 

International Humanitarian Law; the third studies the implementation 

mechanisms of the International Humanitarian Law in the light of the 

effectiveness principle; and the forth consists of the study's conclusion and 

recommendations
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