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تاريخ البشرية على حقيقة مفادها أن الحروب غالبا ما تمثل ضرورة المتأمل في  يقف
حق البقاء والتنافس على وسائل الحياة، والحصول على الثروة، والدفاع عن  اجتماعية يفرضها
نلالعتداءاتالحقوق، والتصدي  كانت النزاعات المسلحة تختلف في أساليبها ودوافعها من  ، وا 

فالحروب الدامية عصر إلى عصر، ومن أمة ألخرى، باختالف األهواء والمطامع والمشارب، 
 ،رافقت البشرية منذ فجرها، حيث أخذت بأرواح الماليين من الناس ودمرت المدن والقرى

اآلثار المترتبة عن الحروب الزالت تتفاقم كما أن معدالت  ،وأهلكت القيم المادية والروحية
 .استنادا وارتباطا مع التطور التقني والتكنولوجي والعسكري

سبب ما باتجه المفكرون والفقهاء والساسة والهيئات الدولية والوطنية والعديد من الدول 
آثارها من أهوال ومآس إلى المطالبة بالعمل على الحد من ب البشرية خالل الحروب أصا

وعدم تجاوزها للضرورة العسكرية، وهو ما توج بٍإرساء الكثير من القواعد العرفية واالتفاقية 
تنطوي هذه القواعد على نقل األفكار والقيم ، و حاألموال أثناء النزاع المسللحماية الضحايا و 

 داألخالقية، وعلى األخص اإلنسانية إلى مجال القانون الدولي العام، حيث أطلق على القواع
 .التي تحمي حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة اصطالح القانون الدولي اإلنساني
 ما المقصود بالقانون الدولي اإلنساني، وما النطاق المادي والشخصي لتنفيذه؟

 هو السلم والسالم، غير أن ما يبدو للعيان أن األصل في العالقات الدولية يمكن القول
هو االستثناء، وأمام هذه الحقائق اتجهت جهود المفكرين والفقهاء إلى  الحرب، والسالمهي 

تتمثل و ، هاذاتبالبحث في شرعية الحرب  األولى تتعلق ،مراحل دراسة الحرب كظاهرة على ثالث
القوة في  الحرب، والثالثة تتعلق بتجريم اللجوء إلىبها  الكيفية التي تدارعن البحث في  الثانية

 .وليةفض النزاعات الد
باب ألي سبب من األسحينما تندلع أن النزاعات المسلحة الى نشير في هذا الشأن أيضا 

لمستخدمة في والوسائل اادارتها تصبح واقعة قانونية تتطلب قواعد قانونية تنظم كيفية فإنها 
وكيفية حماية ضحاياها من المقاتلين والمدنيين وذلك بموجب قواعد القانون الدولي عملياتها 
 .(الفصل األول)المتعلقة بمختلف الصكوك الدولية ذات الصلة بهذا القانون  ياإلنسان

وقد  حة،المسلالفئات المحمية أثناء النزاعات في الكثير من األحيان عن الحديث يتداول 
 مايتها،وحوأقر مبدأ احترامها  النزاعات،الذي يطبق على هذه الدولي اإلنساني قانون الحددها 
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ينطلق أساسا  جماعات،أو  أفراد   خاص،وضع قانوني ينين شخاص معإعطاء أن أوالحقيقة 
من مبدأ التفرقة الذي يقوم عليه قانون الحرب أو ما أصبح يعرف الحقا بقانون النزاعات 

 .المسلحة أو القانون الدولي اإلنساني
صير ا كان ممنذ أقدم العصور مالزمة للحرب أي   -قاعدة التفرقة-نت هذه القاعدة كا

 ،رعايا العدو وأساليب معاملتهم، وحتى في أوسع الحروب نطاقا وأصولها أمدا وأشدها وطأة
ذلك  إلى جانب ،ظل مبدأ التفرقة قائما رغم كل ما اعتراه من تعسف و ما أصابه من انتهاكو 

امتد مجال الحماية الدولية لألعيان المدنية خالل النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير 
ية ف موضوع حمار  ، وقد ع  أو إتالف لها يشكل جريمة حربعلى اعتبار أن أي تدمير  ،دولية

 ألعياناألعيان المدنية اهتمام الجماعة الدولية من عهد بعيد ولكنه اقتصر عموما على ا
فاقية الهاي ولية هي اتالثقافية وهو ما كرسته أحكام القانون الدولي اإلنساني في أهم اتفاقية د

، باإلضافة إلى البروتوكول اإلضافي العامول الملحق لها في نفس والبروتوك، 4591لعام 
 .4555مارس  62المؤرخ في 

من  رواح ومعاناة على أكثرخسائر كبيرة في األ الى يومنا هذا تتكبدالزالت اإلنسانية 
مستوى ال يمكن إصالحها وال تدارك أضرارها بعد وقوعها، إن هذا الواقع يالزم البشرية على 
الرغم مما يبذل من جهود في سبيل تفادي هذه اآلالم، هذه الجهود التي أنتجت ترسانة كبيرة 

 دولي اإلنساني.من القوانين والمعاهدات يعتمد عليها في تعزيز االمتثال للقانون ال
االنتهاكات التي ترتكب ضد اإلنسانية وخالفا ألعراف الحرب هذه شك أن بال  هذا يثبت

امية وال بسبب ضعف أو عدم إلز  ،قلة المعاهدات المشكلة للقانون الدولي اإلنسانيمفاده ليس 
ّنما   ذه.تنفيوآليات تفعيل قواعد هذا القانون العلة في مدي كمن تقواعد هذا القانون، وا 

التي و من الصكوك الدولية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني هذه المجموعة رغم وجود 
تلزم في مجملها الدول على احترام تطبيقها غير أن الصعوبة التي تعترض قواعد القانون 

 جنائيةالانشاء المحكمة رغم في صعوبة تنفيذها على أرض الواقع تكمن الدولي اإلنساني 
 الدولية يةالجنائ العدالة تكريسأحد أهم مظاهر سعي المجتمع الدولي الى  التي تعتبر الدولية
جسيمة لقواعد االنتهاكات العن  الدولية الجنائية المسؤولية تنفيذاقرار أوجه  يتم بإعمالهاوالتي 

 القانون الدولي االنساني، من حيث هي أداة فعالة لتكريس الزامية القانون الدولي االنساني
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االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وعالقته ينص عليه  خاصة ما ،ذاته
من النظام األساسي  8/6 ةباالنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني حسب الماد

 (. الفصل الثاني)للمحكمة
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دف هذا هإال أنها اتفقت جميعها على  ،لقانون الدولي اإلنسانياتعريفات  تتعدد
ولعل أهم التعريفات  ،ألشخاص الذين يعانون من ويالت الحرباحماية في المتمثل القانون 

بأنه  ،القانون الدولي اإلنسانيعرفت هي الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر حيث 
حل تتولى مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى المعاهدات واألعراف التي 

 أو ،عات المسلحة الدوليةااإلشكاالت ذات الصفة اإلنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن النز 
غير الدولية، والتي تحد من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو 

  .وسائل للقتال وذلك لدواعي إنسانية وبهدف حماية األشخاص والممتلكات
من القواعد مستمد العام، لقانون الدولي افروع القانون الدولي اإلنساني فرع من يعتبر 

حمي المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والتي ت ،المكتوبةو الدولية، العرفية 
، العسكريةالحماية لألموال التي ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات  ققإنسانية، وتحالعتبارات 

كما أن البعض أضاف لها هدف حماية حقوق االنسان وحرياته األساسية أثناء النزاعات 
 (.المبحث األول) المسلحة بأنواعها

يتضمن القانون الدولي اإلنساني كغيره من القوانين األخرى، قواعد ومبادئ       
قانونية تعتبر جزءا من قواعد القانون الدولي العام، حيث جاء القانون الدولي اإلنساني 

حيث كانت في البداية عبارة عن  بمبادئ وجدت وتطورت على مر العصور المختلفة،
أعراف وعادات تواتر العمل بها في مختلف الحقب التاريخية بغية تحقيق الغاية المرجوة 
منها، وهي الحد من هذه الحروب أو على األقل التخفيف من المعاناة التي تسببها لإلنسان 

ك األعراف في ال يمكن إصالحها أو تداركها، وقد تواصلت الجهود إلى تقنين تل التيو 
اتفاقيات دولية تكون أكثر دقة ووضوحا، من أجل إلزام المخاطبين بها باحترامها واالمتثال 

 لها.
اتفاقيات بالذكر عديدة ونخص اتفاقيات ترتكز أحكام القانون الدولي اإلنساني على 

 ، ويضاف لها سلسلة9111ين لها لعام اإلضافيين والبروتوكول ،9191عام ل األربعة جنيف
 اتالتي تغطي جوانب معينة من قانون النزاع ،من االتفاقيات والبروتوكوالت األخرى

ويتمم تلك القوانين مجموعة كبيرة من القواعد العرفية الملزمة لجميع الدول  ،ةالمسلح
 (.المبحث الثاني) ف المشاركة في النزاعات المسلحةواألطرا



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

5 
 

 مفهوم القانون الدولي االنساني: حث األولبالم

مصطلح بديل لمصطلح قانون الحرب، الذي كان ك يعتبر القانون الدولي االنساني
، الذي حظر كل أشكال 9191مستعمال لغاية ابرام ميثاق منظمة األمم المتحدة عام 

 .1الحروب
تحول هذا المصطلح تدريجيا مع تغير الخرائط السياسية، وأنظمة قوى التوازن الدولي 

النزاعات المسلحة، وظل هذا المصطلح شائع االستعمال لفترة  في العالم الى مصطلح قانون
زمنية قصيرة ليتم استبداله بمصطلح القانون الدولي اإلنساني، وهذا بفعل نشاط حركة الدفاع 

سبعينيات القرن العشرين، وخصوصا بعد انعقاد مؤتمر طهران  بداية عن حقوق االنسان في
الذي يسعى اليه القانون الدولي اإلنساني هو ، ليصبح الهدف 9191لحقوق االنسان عام 
 .المطلب األول() 2نساني في حاالت النزاعات المسلحةحماية الشخص اإل

قواعد اإلنسانية حديثة العهد، بل تمتد الى أعماق التاريخ، فقوانين الحرب الليست 
مراحل ظهور القانون الدولي اإلنساني الى مرحلة ما قبل قديمة قدم الحرب، حيث تنقسم 

قسم الى ثالث فترات تتمثل في العصر القديم، والعصر الوسيط، نوهي مرحلة تالتدوين، 
كانت هي تنقسم هي أيضا الى ثالث فترات محورية، وعصر النهضة. ومرحلة التدوين التي 

 (.المطلب الثاني)األهم في تطور هذا القانون 

                                                                 
حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية  :األمـم المتحدة هيمقاصد  من الميثاق على أنه: "( 9/9) المادة تنص -1

تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفّعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه 
وتتذّرع بالوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم، 

 ".  اإلخالل بالسلم أو لتسويتها
يمتنع أعضاء الهيئة جميعًا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال  من ذات الميثاق على أنه: "( 2/9) المادة كما تنص
تخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد "األمم القوة أو اس

 http://www.un.org/ar/sections/un-:على ميثاق منظمة األمم المتحدة، أنظر الموقع لالطالع ."المتحدة

i/index.html-charter/chapter،  21/12/1122تاريخ الزيارة. 
دار هومة للطباعة  دون ذكر الطبعة، ، موسوعة القانون الدولي اإلنساني المعاصر، المجلد الثالث،اهلل عمرسعد  -2 

 .921،922ص ، ص2199، والنشر والتوزيع، الجزائر



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

6 
 

فرع من فروع القانون الدولي العام، اذن بالضرورة القانون الدولي اإلنساني إذا كان 
ستكون هناك نقاط التقاء وتداخل بين هذا الفرع والفروع األخرى المشابهة له وبالخصوص 

 . المطلب الثالث()مع القانون الدولي لحقوق االنسان، والقانون الدولي الجنائي 

 وخصائصه االنسانيالمطلب األول: تعريف القانون الدولي 

القانون الدولي اإلنساني من القواعد الدولية التي تطبق في حاالت النزاعات يتكون 
، كما ينفرد القانون الدولي (األول الفرع) المسلحة بهدف حماية اإلنسان باعتباره إنسانا

القانون الدولي العام، ويظهر ذلك من اإلنساني بخصائص معينة تجعله مختلفا عن فروع 
  الفرع الثاني(.) خالل أهدافه وتميزه بقواعد خاصة، وكذلك من خالل طبيعته القانونية

 اإلنسانيالفرع األول: تعريف القانون الدولي 
قانون قبل البدء في تعريف القانون الدولي اإلنساني الى ثالثة مصطلحات وهي نشير 

 .)ثالثا(القانون الدولي اإلنسانيو ( )ثانياالنزاعات المسلحةقانون و ، )أوال(الحرب
بداية القرن الخامس في شهد عصر النهضة األوروبية الحديثة  :: قانون الحربأوال

على وجه  عشر تطورا كبيرا للقانون الدولي العام عموما، واهتماما متزايدا بقانون الحرب
واستحوذ على  ،الفقهـاء االسبانوخاصة من طـرف الذي يشكل فرعا منه،  1الخصوص

 Gentilies)جنتليـز ألبير كاي نشـر اهتمامهم موضوع: حق اللجوء إلى الحرب حيـث 

Albericus)، نيز وارنست ((Nyz Arnest، ولى مؤلفاتهما في قوانين الحرب حيث يقولأ 

                                                                 

ظهرت محاوالت متعددة لتعريف قانون الحرب، منها تعريف الفقيه الفرنسي لويس ديلبز، الذي يقول: " بأنها مجموعة  -1 
 المبادئ والقواعد التي تحكم العالقة بين المتحاربين بين بعضهم البعض، وبين المتحاربين واألطراف المحايدة ".

نجد من زاوية أخرى التعريف الوارد في قاموس المصطلحات الدولية الذي عرف قانون الحرب بأنه: " ذلك القانون الذي 
وعرف أيضا: " بأنه اربين والمحايدين، والناتجة عن اندالع الحرب". ينظم العالقة بين المتحاربين أنفسهم، وبين المتح

، العزاوي يسرى- أنظر في ذلك:- ".مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على المتحاربين وتحكم عالقاتهم بغير المتحاربين
 .919، ص9111معجم القانون، دون ذكر الطبعة، الهيئة العامة لشؤون الطبع، القاهرة، 

-Jean Salmon ; Dictionnaire de droit international public ; Université francophone ; bruyant ; 

Bruxelles ; 2001 ; p313 et 375. 

-Delbez Louis ; Les principes du droit international public ; 3eme édition ; 1964 ; p507.  
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الحرب  بأن تاريخ القانون الدولي وجد مع تاريخ قانون الحرب، وأن قانون : "األخير هذا
  ."يشتمل علـى كـل موضوعات القانون الدولي

ا الفقيهاننشرا  ز (VITORIA) 1فيتوري  العادلـة الحربنظرية  (SUAREZ)2وسواري
الحرب ليست حادثا طارئا، أو مجرد واقعة، بل إجراء في أن وتتلخص  ،وفقـا للقـانون الكنسـي

 :عادلـةلتكون  قضائي حقيقي، وينبغي توافر أربعة شروط
الشرط الذي يـؤدي  )وهو: أي أن تعلنها السلطة ذات االختصاص السبب الصحيح-1

 .(المالكةإلـى إدانة الحروب الخاصة التي كانت تجري في القرون الوسطى أي بين العائالت 
، أي التبرير المبني على العدالة والمتكافئ مع األضرار التـي تـنجم القضية العادلة-2

 .عـن الحرب
 .3، بحيث يمهد إلعادة حالة النظام والسلمالعادل في الحربالتصرف -4

، مـن جهة ها أن كل دولة تقدر عدالة قضـيهاالنظرية عدة انتقادات، أهموجهت لهذه 
 ،نظرها، بل أن الحرب يمكن أن تكون عادلة في كال الجانبين المتحاربين في نفس الوقت

 .ياسة والقانون في عصر النهضةممـا جعـل النظرية ال تحظى بالقبول لدى رجال الس
الذي يعتبر المؤسس  (GROTIUS) غروسيوسجاء بعد ذلك الفقيه الهولندي  

وتقوم آراؤه  ،" " قـانون الحرب والسالمونشر كتابه الشهير بعنـوان  ،الحقيقي للقانون الدولي
على التمييز بين قوانين الحرب وحق اللجـوء إلى الحرب، وتوسيع نطاق التصرفات األخالقية 

 .4السـلوك أثنـاء الحرب االعتدال فيأثناء الحرب ومراعـاة 
ظلت الحرب على مر العصور واقعا مألوفا ومؤلما في نفس الوقت، وتكرسـت فـي  

تلجأ إليه كلما رأت ضرورة لذلك، الحق في أن ل دولة لكف ،القـانون الدولي الكالسيكي كحق

                                                                 
 .اسباني، بحث في مبررات االستعمار بعد االكتشافات الكبرى ، فقيه(9199-9911) فرانسيس دو فيتوريا -1
، فقيه اسباني، وقد قسم فروع القانون الدولي الى نوعين: قواعد الحق االرادي، (9991-9191) فرانسيسكو سواريز -2

 .وقواعد الحق الطبيعي
للنشر والتوزيع، بيروت، األهلية  ،شكر اهلل خليفة وعبد المحسن سعد، القانون الدولي العام، ترجمة: شارل روسو -3

 .111، ص 9111
الشركة الوطنية للنشر  دون ذكر الطبعة، ، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة،مصطفى كامل شحاتة -4

 .22، ص9119والتوزيع، الجزائر، 



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

8 
 

، تجد دائما من الدعاوى، صحيحة كانت أم تونكينالروسي وكانت الـدول كمـا يقـول الفقيـه 
 .1األخرى كاذبة، مـا يبـرر اعتـداءها علـى الـدول

 ديبويجان روني  يرى ذلك الفقيهإذا كانت الحرب في القانون الدولي الكالسيكي كما 
(R.Jean Dupuy  ت )ذا نتائج حقوقية ناشئة عن انعدام المؤسسات  فـي الواقع إجراءً  عد

الكتساب مقبولة يعـد الغزو نتيجة الحرب وسيلة اذن  ،الدوليـةالالزمة في مجتمع العالقـات 
، 2المغلوبةالسيادة الفعلية على األراضي، بل وقد يؤدي إلـى االحـتالل الكامل وزوال الدولة 

ذا كان األمر كذلك في بداية العصر الحديث، فإن القانون الدولي عـرف تطورا و  كبيرا ا 
تمثل في نشوء عدة مبادئ خاصة بعد انشاء عصبة األمم ومن ثم منظمة األمم المتحدة، 

 .بو الحر كل أشكال من  حدوال لم واألمن الدوليينغايتها حفظ الس
بدل مصطلح النزاع المسلح الدولي محل مصطلح ت  اس  : : قانون النزاعات المسلحةثانيا

هذا األخير مفهوما فلسفيا تاركا للمصطلح األول إمكانية  قانونية، ليصبحالحرب كحالة 
بهدف تقليل الخسائر المادية والبشرية الى أدنى حد ممكن، ودون  القتال ووسائلهتغطية طرق 

 بين.أن يؤثر ذلك في سير العمليات القتالية ومصالح المتحار 
والتطورات المعاصرة فرضت تطورا في  الدولية،أن المتغيرات  "سعيد سالم جويلي"يرى 

فبعد  المضمون،أو من حيث  ،القواعد القانونية المطبقة في الحروب سواء من حيث الشكل
 االحرب مستخدممصطلح عد ياحالل نظرية النزاع المسلح محل النظرية التقليدية للحرب لم 

 .النزاع المسلحمكانه مصطلح دي وحل بمفهومه التقلي
الى أن كل حرب برية أو بحرية أو جوية تتكون الدولي مسلح ال النزاعيشير مصطلح 

بأنه الدولي  النزاع المسلح فعر  ي  ، حيث من عنصرين اثنين األول عسكري، والثاني دولي
لدولتين على األقل نزاع مسلح يحكمه القانون الدولي يدور بين القوات المسلحة النظامية 

(، أو بين جيش نظامي لدولة ومنظمة دولية، أو بين جيش نظامي 9119الكويت -العراق)
عرف بالميليشيات مستقرة على أراضي دولة أخرى، تستهدف وجهة نظر ت   ،وقوات مسلحة

                                                                 
 ، القاهرة،للكتاب العامة المصرية دون ذكر الطبعة، الهيئة ،رضاأحمد  :، القانون الدولي العام، ترجمةج.ا.تونكين -1

 .11، ص9112
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دون ذكر الطبعة، ، سموحي فوق العادة :، القانون الدولي، ترجمةروني جان ديبوي -2

 .11، ص9111الجزائر، 
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-الواليات المتحدة األمريكية ممثلة في قوات الكونترا)األخرى احدى الجهات المتحاربة على 
 .1نيكارغوا(

 تفتضيه تبدأ النزاعات المسلحة الدولية بإعالن يتزامن مع بدأ العمليات القتالية وفق ما
ذلك من آثار قانونية،  ما ينتجه، مع كل 91/91/91112اتفاقية الهاي الثالثة الموقعة في 

بعض الدول حيادها المؤقت، أو انتهاء بعض المعاهدات كاالتفاقيات التجارية التي  كإعالن
 تكون بين األطراف المتنازعة، وقطع العالقات الديبلوماسية بين المتحاربين.

تتوقف النزاعات المسلحة اما بصورة مؤقتة عن طريق وقف القتال، وهو قرار عسكري 
يتخذ بغية إغاثة الجرحى والمرضى ودفن الموتى، واما عن طريق  ،يتخذ باتفاق األطراف

 باتفاق أطراف النزاع توطئة للصلح. الهدنة، وهي قرار سياسي يتم التوصل اليه 
في حال عدم تمديد مدة المهلة في أي وقت بعد انذار يمكن استئناف العمليات القتالية 

السابقة الذكر مسوغا الستئناف العمليات ، ويعد أي انتهاك جسيم لبنود االتفاقية 3العدو
 .1العدائية من قبل الطرف اآلخر

                                                                 
ضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارغوا أو ضدها عام قفي استشاريا  رأياالدولية محكمة العدل أصدرت  -1

 ، ولذاأن النزاع ما بين قوات الكونترا، أو القوات التابعة لحكومة نيكارغوا هو نزاع مسلح ذو طبيعة دوليةتمثل في ، 9111
ات المسلحة الداخلية. وأكدت فان األعمال التي تقوم بها الكونترا ضد حكومة نيكارغوا تحكم بالقانون المطبق في النزاع

أو قيامها  ،محكمة العدل الدولية أن الواليات المتحدة األمريكية بتدريبها وتسليحها وتمويلها لقوات المعارضة في نيكارغوا
قد تصرفت ضد جمهورية نيكارغوا  ،رضةاعلى نحو آخر بتشجيع ودعم ومساندة األنشطة العسكرية وشبه العسكرية للمع

محكمة العدل الدولية لمن الرأي االستشاري  921-991أنظر الفقرات    - الدولي.التزامها بموجب القانون  على نحو يخرق
بخصوص القضية المتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارغوا وضدها )نيكارغوا ضد الواليات المتحدة 

، منشورات األمم 9119-9191موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  االمريكية(، في
cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj-، متوفر على الموقع 291المتحدة، نيويورك، ص

ar.pdf-1991-1948، 91/11/2191 تاريخ الزيارة. 
 االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، أنظر الموقع: لالطالع على -2

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm،  21/91/2191تاريخ الزيارة. 
اتفاقيات الهدنة عمليات على أنه: ً تعلق  من االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية (19)المادة تنص  -3

استئناف العمليات  الهدنة،في حالة عدم تحديد مدة  النزاع،الحرب باتفاق متبادل بين األطراف المتحاربة ويجوز ألطراف 
 ". وفقًا لشروط الهدنة عليه،شريطة أن يتم إنذار العدو في األجل المتفق  وقت،في أي 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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، أو الخضوع حاربةتاف المطر اما انهاء الحرب فال تتم اال بمعاهدة صلح، أو بفناء األ 
 التام للطرف المحارب اآلخر عن طريق توقيع معاهدة استسالم.
حرب األهلية، فتعتبر محاولة أما بالنسبة للنزاع المسلح غير الدولي، أو ما يسمى بال

المعهد الدولي لدراسة الحروب الداخلية، أول محاولة فقهية دولية عامة لدراسة الحروب 
األهلية كما كان يطلق عليها آنذاك، حيث أصدر أول قرار فيما يخص الحروب األهلية 

ذا ، وقد جاء بدون تعريف صريح للحروب األهلية، وه9111وواجبات الدول األخرى عام 
 التزاما بمبدأ سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
، باستثناء ما ورد في 9191بقي األمر على حاله في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

ت للنزاعات المسلحة غير الدولية، حيث جاء تعريفا سلبياالمادة الثالثة المشتركة التي قدمت 
 المتعاقدة.قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية  لتعالج حالة

أخذ الفقه الدولي في بداية السبعينيات على عاتقه مسألة تقديم تعريف للنزاعات 
أعضاء معهد القانون  9111حيث اجتمع في عام  ،المسلحة غير الدولية بصورة أفضل
لحروب األهلية والنزعات المسلحة غير الدولية، وقدم في الدولي للمرة الثانية لمعالجة مسألة ا

قراره الخاص بهذا الموضوع تعريفا للنزاعات المسلحة عير الدولية في مادته األولى 
" من أجل هذا القرار، نقصد بالحرب  جاء فيها:حيث  "مفهوم الحرب األهلية" ب الموسومةو 

لي والتي تدور في أراضي دولة واحدة األهلية النزاعات العسكرية التي ليس لها طابع دو 
 وتكون بين كل من:

الحكومة المركزية وبين حركة تمرد أو أكثر، وتهدف الى، اما اسقاط الحكومة -9
المركزية، أو تغيير النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي القائم، أو االنفصال، أو 

 الحصول على حكم ذاتي في هذه الدولة.
 الحروب األهلية في هذا القرار ما يلي:ال تعتبر من -2
 االضطرابات الداخلية والمظاهرات.-أ
 االشتباكات بين القوات العسكرية التي يفصل بينها خط دولي.-ب

                                                                                                                                                                                                        
كل انتهاك جسيم التفاقية على أنه: "  من االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية (91)المادة تنص  -1

ف العمليات العدائية في الحالة الهدنة من قبل أحد األطراف يعطي للطرف اآلخر الحق في اعتبارها منتهية بل واستئنا
 ". الطارئة
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 "نزاعات االستقالل.-ج
 على تدور"  بأنها: 9111كما عرفه البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف لعام 

إقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات 
على جزء من إقليمه من السيطرة ما مسؤولة نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة 

 .1"يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة
المسلحة، النزاعات تعرضت لها  بعد التطورات التياإلنساني: : القانون الدولي ثالثا

والتي فرضت ضرورة إخضاع كامل النزاعات المسلحة الدولية كانت أم غير دولية للقانون 
  .أصبح المصطلح الذي يالئم هذه التطورات هو مصطلح القانون الدولي اإلنساني الدولي،

الدولي  فقد تولى الفقهالقانون الدولي اإلنساني، العديد من الجهات تعريف  تحاول
كما حاولت جهات أخرى تعريف هذا القانون كاللجنة  ،(1)تحديد المقصود من هذا القانون

رائها االستشارية وخاصة آ، وكذا محكمة العدل الدولية من خالل (2)صليب األحمرلالدولية ل
رأيها في قضية مشروعية التهديد باألسلحة النووية واستخدامها المؤرخة في 

11/11/9119(3). 
  :التعريف الفقهي للقانون الدولي اإلنساني-1

، فال يوجد حتى اآلن الدولي االنسانيقانون الاختلف الفقه في تحديد المقصود بمصطلح 
أصبح هناك حالة من  ،ابه تعريف واحد لهذا المصطلح، ونظرا للتطورات السريعة التي مر

 .والمفاهيمالغموض أدت إلى خلط في بعض التعريفات 
                                                                 

المتعلق بحماية ضحايا  9111من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف األربعة لعام األولى تنص المادة  -1 
بين حق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة لالنزاعات المسلحة غير الدولية على أنه: " يسري هذا ال

دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة  9191أوت  92اتفاقيات جنيف المبرمة في 
،  9191أوت  92التي ال تشملها المادة األولى من الملحق " البروتوكول " اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

لحة الملحق " البروتوكول " األول والتي تدور على إقليم أحد األطراف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المس
السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة 

يع تنفيذ هذا الملحق " على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستط
  البروتوكول.

حق " البروتوكول " على حاالت االضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية المليسري هذا  ال-2
لالطالع على مضمون البروتوكول، أنظر ". الندرى وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة

 12/21/1122تاريخ الزيارة  ، https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htmالموقع:
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ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه عبارة عن قانون حقوق اإلنسان المطبق في 
واعتبره البعض جزءا من القانون  جنيف(،أو أنه عبارة عن )قانون  المسلحة،النزاعات 

في حين ذهب غالبية الفقه بأنه يضم كل القواعد االتفاقية والعرفية  االنسان،الدولي لحقوق 
، أو أنه جاء يحل محل )قانون الحرب( واالصطالح جنيف( و)قانون الهاي(في )قانون 

ومن أجل الوقوف على الحقيقة سوف  اإلنساني، األكثر استعماال وشيوعا هو القانون الدولي
 .1القانون الدولي اإلنساني نستعرض بعض التعريفات التي يرددها الفقه الدولي في شأن

اإلنساني" يمكن  الدولي القانونإن مصطلح  (Pictet Jean) " بكتيهجون يقول الفقيه 
  :ضيقأحدهما جانب واسع واآلخر جانب  مختلفين،أن يدرس من جانبين 

القانون الدولي االنساني بمعناه الواسع من كافة األحكام القانونية الدولية  يتكون-أ 
 .ازدهارهسواء في التشريعات أو القوانين العامة التي تكفل احترام الفرد وتعزز 

قانون قانون الحرب و  فرعين:االنساني من الدولي يتكون القانون عالوة على ذلك، 
 .حقوق اإلنسان

يهدف إلى  المسلحة( عاتاأو )قانون النز الضيق إن قانون الحرب بالمفهوم  –ب  
وضع قواعد منظمة للعمليات الحربية وتخفيف األضرار الناجمة عنها إلى أقصى حد نتيجة 

 بدوره ينقسم إلى فرعين:  وهو ة،العسكريالضرورات 
الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب  9111شكل اتفاقية الهاي لعام ت)الهاي قانون 

أو قانون الحرب على وجه التحديد الذي يحدد  (بحظر األسلحةواالتفاقيات الخاصة  ،البرية
جنيف ويقيد اختيار وسائل القتال، وقانون م في إدارة العمليات تهحقوق المتحاربين وواجبا

 مصادره 9111وبروتوكوليها اإلضافيين لعام  9191)تشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام 
حماية العسكريين يهدف الى وهو  ،اإلنساني على وجه التحديد الدولي أو القانون (،األساسية

 .2الحربية ال يشتركون في العمليات األشخاص الذينو العاجزين عن القتال 

                                                                 

القانون  :، الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي اإلنساني، في كتابسعيد سليم جويلي -1 
 .219، ص 2191 ، بيروت،الطبعة، منشورات الحلبي الحقوقيةالجزء الثالث، دون ذكر -الدولي االنساني، آفاق وتحديات 

، النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني، رسالة دكتوراه في بلخير الطيبنقال عن:  -2 
 .91، ص2191/2199القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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أنه يفرق بين القانون الدولي اإلنساني  " جون بكتيه" يمكن أن نستخلص من تعريف  
ال  أنهماإال  بينهما،فعلى الرغم من وجود عالقة وثيقة  ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

لى جانب ذلك إنه يميز بين القانون الدولي اإلنساني في معناه الضيق ومعناه  يختلطان، وا 
 .الواسع

مجموعة القواعد "  وعرفه بأنه: عبد الوهاب بياضفي نفس االتجاه األستاذ ذهب 
والتي توضع لمواجهة المشكالت اإلنسانية  االتفاقية،القانونية الدولية اإلنسانية العرفية أو 

المسلحة، هذه القواعد تحد ألسباب إنسانية حق أطراف النزاع  الناجمة مباشرة عن النزاعات
في اختيار طرق القتال ووسائله، وهدف هذه القواعد حماية األشخاص واألموال التي يمكن 

 "1المسلح. أن تتعرض لإلصابة جراء النزاع
لقانون للجنة الدولية للصليب األحمر هانز بيتر جاسر القانون الدولي مستشار اَعر ف 

عات المسلحة، وهو يعني القواعد الدولية اهو القانون المطبق في النز " بقوله: اإلنساني
االتفاقية والعرفية، التي تعنى بحل المشاكل اإلنسانية، بصورة مباشرة، في النزاعات المسلحة 

من حق األطراف في  -العتبارات إنسانية –تحد قواعد هذا القانون دولية، و الالدولية وغير 
النزاع من اختيار طرق ووسائل الحرب وتستهدف حماية األشخاص والممتلكات التي تتأثر 

ن الدولي المطبق في النزاعات المسلحة( لمصطلح اختصار مصطلح )القانو بالنزاع ، ويتم 
انون اإلنساني( وفي هذا المعنى يستخدم أيضا )القانون الدولي اإلنساني( أو مصطلح )الق

أو قانون حقوق اإلنسان المطبق في  مصطلحات أخرى مثل )قانون النزاعات  المسلحة(
 .2" النزاعات المسلحة

  :اإلنسانيالدولي لقانون لتعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر -2
لقانون الدولي اإلنساني التابع للجنة الدولية للصليب االخدمات االستشارية  يعتبر قسم

فرعا من فروع القانون الدولي العام الذي ينظم العالقات الدولي اإلنساني قانون ال األحمر،
بغض النظر عن مسألة حق لجوء الدولة إلى القوة  ،فيما بين الدول في حالة النزاع المسلح

ورد في ميثاق القانون الدولي اإلنساني.  من عدمه، فهذا أمر ينظمه قانون متميز عن
 المتحدة.األمم منظمة 

                                                                 
1- Abdel Wahab Biad ; Droit International Humanitaire ; édition Ellipses ; Paris 2006 ; P.22. 

 .99مرجع سابق، ص ،بلخير الطيبنقال عن:  - 2 
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مجموعة من القواعد  " القانون الدولي اإلنساني بأنه:ف قسم الخدمات االستشارية ر  عَ 
المتعلقة مباشرة النزاعات  اإلنسانية،الدولية االتفاقية والعرفية التي تستهدف معالجة المشاكل 

حق األطراف في النزاع في  من-ألسباب إنسانية –المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تحد 
ا، وكذلك حماية األشخاص واألموال التي تتأثر أو نهاختيار طرق وأساليب الحرب التي يريدو 

 ".1يمكن أن تتأثر بالنزاع
للصليب األحمر في تعريفها لقانون النزاعات نستخلص أن اللجنة الدولية تبعا لما سبق 

عرفته بالقانون حينما وهذا  ،المسلحة ذهبت في نفس االتجاه الفقهي في تعريفه لهذا القانون
، وهو مجموعة القواعد الدولية االتفاقية والعرفية التي التطبيق اثناء النزاعات المسلحة الواجب
مسلحة الدولية الناجمة مباشرة عن النزاعات الا خصيصا تسوية المشكالت اإلنسانية به يقصد
يحلو لها من  النزاع من استخدام ما ، والتي تحد ألسباب إنسانية من حق أطرافدوليةالغير 

الضرر أو تتعرض له من جراء هذا  ق بها، وتحمي األشخاص واألعيان التي يلحوسائل القتال وطرقه
 .2النزاع 

إلى قسمين: قانون السالف خالل التعريف  انيالقانون الدولي اإلنسيمكن أن يقسم 
 .(وقانون )الهاي جنيف()

إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة وتشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام  األوليسعى  
أي قانون الهاي  الثانيو ،األساسيةومصادره  9191لعام وبروتوكوليها اإلضافيين  9191

وتشكل اتفاقية الهاي لعام  وأساليبه،الذي ينظم قواعد استخدم القوة المسلحة ووسائل القتال 
  مصادره.واالتفاقيات الخاصة بحظر األسلحة من أهم  9111

 الملحقين 9111لعام هو أنه منذ صدور البروتوكولين اإلضافيين غير أن المالحظ 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير  الخاصينو  9191لعام باتفاقيات جنيف 

الواردة في متن  وأساليبهالعديد من القواعد التي تنظم وسائل القتال نسجل الدولية، 
التفرقة بين قانون جنيف والهاي قائمة  لم تعد يؤدي بنا الى القول أنهوهذا ما  ،البروتوكولين

األول منهما، تضمنا قواعد صهرت القانونين وخاصة  9111بروتوكولي اآلن باعتبار أن 
                                                                 

متوفر على موقع اللجنة الدولية  اإلنساني،قسم الخدمات االستشارية للقانون الدولي  ،؟اإلنسانيما هو القانون الدولي  - 1 
 .21/91/2191تاريخ الزيارة  ، www.icrc.orgاألحمر للصليب

 .99، مرجع سابق، صبلخير الطيب - 2 
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وليس من الوجاهة الحديث عن قانونين منفصلين والحال أن القانون الدولي اإلنساني  معا،
 ".1الحالي يشمل االثنين

  للقانون الدولي اإلنساني: محكمة العدل الدولية تعريف-3

بأن تبدي رأيها في القانون الدولي لها الظروف التي أحاطت بعمل المحكمة الفرصة أتاحت 
 :فياإلنساني وذلك 

في نزاع بين دولة نيكاراغوا والواليات  9119جوان 21قرارها الصادر بتاريخ  - 
المتحدة األمريكية وتعرف هذه القضية تحت عنوان "األعمال العسكرية وشبه العسكرية في 

 ."2 نيكاراغوا وضدها
على طلب منظمة الصحة  بناءً  9119جويلية  11رأيها االستشاري الصادر بتاريخ -

على طلب الجمعية العامة لألمم المتحدة  والحقا بناءً  ،91113ديسمبر  99العالمية بتاريخ 
بخصوص موضوع "مشروعية التهديد باستخدام األسلحة  ،91194ديسمبر  91بتاريخ 
 .5"النووية

على الرأي االستشاري في قضية "مشروعية التهديد السياق بالتعليق سنكتفي في هذا 
مضمون الرأي بتحليل لن نقوم السياق "، وفي هذا أو استخدامهااألسلحة النووية باستخدام 

                                                                 

، ص 2119 القاهرة،، دار الكتب القومية ،الطبعة السادسة اإلنساني،القانون الدولي في محاضرات  ،علتمشريف  - 1 
91  

القضية المتعلقة باألنشطة العسكرية  محكمة العدل الدولية بخصوصلالرأي االستشاري من  921-991أنظر الفقرات  -2 
موجز األحكام والفتاوى واألوامر  وشبه العسكرية في نيكارغوا وضدها )نيكارغوا ضد الواليات المتحدة االمريكية(، في

  .291صمرجع سابق،  ،9119-9191الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
( صوتا مقابل ثالثة أصوات أنها غير قادرة على اصدار الفتوى التي طلبتها المنظمة 99قررت المحكمة بأغلبية ) - 3 

 بشأن مشروعية استخدام دولة ما لألسلحة النووية في نزاع مسلح. 
 ص صمرجع سابق، ، 9119-9112موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية أنظر  -

911-991. 
موضوع مشروعية التهديد باألسلحة  محكمة العدل الدولية بخصوصلالرأي االستشاري من  11-19أنظر الفقرات  - 4

 .991،991 نفسه، ص ص النووية أو استخدامها. وهذا بطلب من الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة، المرجع
مضيق )بشأن قضية  9191أبريل  1مل إلى جانب القضيتين المذكورتين أعاله القرار الصادر بتاريخ نهيجب أن  ال - 5

 .اإلنسانيةمبدئيا حول موضوع عدم التدخل والمبادئ  كورفو( بين ألبانيا وبريطانيا الذي يشكل قرارً 
 ص مرجع سابق، ،9119-9191ولية موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الد موضوع قناة كورفو،

 .1،9ص 
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القانون الدولي تعريف عن من نتائج هامة الرأي االستشاري، ولكن سنقف على ما تضمنه 
 اإلنساني.
المحكمة أنه لمعرفة ما إذا كان اللجوء إلى السالح النووي عمال غير مشروع رأت 

بالنظر إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي االنساني المطبقة في النزاعات المسلحة يجب 
لى القواعد الواردة  وأعراف الحرب التي تستند على قانون الهاي قوانينإلى العودة  من جهة وا 

المحكمة من أن العالقة بين حيث أكدت  ،حمي ضحايا الحربفي قانون جنيف الذي ي
القانونين المذكورين أعاله قد تطورت إلى درجة كبرى حتى أصبح تدريجيا نظاما واحدا 

 ."1يسمى اليوم بالقانون الدولي اإلنساني
 9111التفرقة بين قانوني جنيف والهاي لم تعد قائمة اآلن باعتبار أن بروتوكولي ان 
تفاقيات األول منها المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر متمما لالوخاصة 

تضمنا قواعد صهرت القانونين معا، وليس من المناسب ، 9191األربع الصادرة عام 
الحديث عن قانونين منفصلين، والحال أن القانون الدولي اإلنساني أو قانون النزاعات 

 .نيالمسلحة يشمل اليوم االثن
أولهما  رئيسيين،أن قانون النزاعات المسلحة يقوم على مبدأين  أيضا المحكمةرأت  

وأساسه التمييز بين المقاتلين وغير  ،لسكان المدنيين واألعيان المدنيةيتمثل في حماية ا
حظر استخدام األسلحة غير  ذا، وكللهجوم اؤالء هدفالمقاتلين وبالتالي حظر جعل مثل ه

 .2المدنية واألهداف العسكرية القادرة على التمييز بين األعيان
وبالتالي الحد من  ،الم ال مبرر لها للمقاتلينآحظر إحداث في المبدأ الثاني يتمثل  

 القتال.حرية األطراف المتحاربة في اختيار ما يحلو لها من وسائل 
القانون مضمون عدد المحكمة المبادئ الرئيسية المكرسة في النصوص والتي تشكل ت  

 :يليالدولي اإلنساني كما 
  .المدنيينالتمييز بين المقاتل وغير المقاتل على سبيل حماية  - 
 .المبررةواجب عدم الحاق الضرر والمعاناة غير الضرورية أو غير  -

                                                                 

 ،واستخدامهامحكمة العدل الدولية بخصوص مشروعية التهديد باألسلحة النووية لالرأي االستشاري من  11أنظر الفقرة  -1 
 .991، مرجع سابق، ص9119-9112موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

 .91مرجع سابق، ص، بلخير الطيب  -2 



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

17 
 

عند  Proportionnalité العسكرية لمبدأ النسبيةضرورة مواجهة تطورت التقنيات  -
 .استخدامها

د بأن القانون الدولي اإلنساني يطبق ييتبين أن هذا المنطق قاد المحكمة إلى التأك  
ذا كان من أحد ليقول العكس "...فهو بالتأكيد يجهل الطبيعة  على األسلحة النووية وا 

القانونية المراد تطبيقها التي تحكم قانون  هذه المبادئبها  تتسم التي الجوهريةاإلنسانية 
 ."واستخدام جميع أنواع األسلحة، أسلحة الماضي والحاضر والمستقبل النزاعات المسلحة

لهذه األسباب ليس هناك لمبادئ القانون الدولي اإلنساني مساحة تطبيقية مرهونة 
ولما كانت أحكام القانون الدولي اإلنساني تطبق على األسلحة النووية وبما أن  ،بالظروف

فهل يكون استخدام هذه األسلحة  ،الجذور العميقة لهذه األحكام تنبع من احترام حياة اإلنسان
 ؟1مباحا

التصويت عن سبعة أصوات ضد القرار وسبعة أصوات لصالحه إضافة لصوت أسفر  
لما تقدم، تعتبر المحكمة أن التهديد باستخدام أو  بناءً " المحكمة بأنه رئيسها المرجح أجابت 

باستخدام األسلحة النووية يكون مبدئيا متنافيا مع قواعد القانون الدولي الذي يرعى النزاعات 
 ".2اإلنسانيالدولية ويكون أيضا منافيا خاصة لمبادئ وقواعد القانون المسلحة 

 الدولي االنساني الفرع الثاني: خصائص القانون
 يتسم القانون الدولي اإلنساني بمجموعة من الخصائص يمكن اجمالها في: 

ومفاد هذه : لقواعد القانون الدولي اإلنسانيالطبيعة اآلمرة( )اإللزامية  الصفة-أ
الصفة أن الدول تلتزم بمبادئ القانون الدولي اإلنساني وقواعده، وال تستطيع أن تنحرف 
عنها، كما ال يجوز لها أن تتفاوض على أية موضوعات مخالفة للقواعد اآلمرة الواردة في 

 القانون الدولي اإلنساني. 
لك حين نصت في هذه الصفة وذ 9191لقانون المعاهدات لعام  أكدت اتفاقية فيينا

المعاهدة المتعارضة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام  " منها على أنّ  11المادة 

                                                                 

 .91ص سابق،، مرجع بلخير الطيب -1 
من الرأي االستشاري لفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص مشروعية التهديد باألسلحة النووية  19أنظر الفقرة   -2 

 .991واستخدامها، مرجع سابق، ص
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تعتبر باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون 
 ."1الدولي

لجميع دول أعضاء  قواعد القانون الدولي اإلنساني بصفتها اآلمرة، وهي ملزمةتتميز 
 المجتمع الدولي، وال يجوز ألية دولة االتفاق على ما يخالف هذه القواعد.

رغ لهذه القضية أثناء محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، و تعرضت محكمة نورمب
وذكرت بلوائح الهاي التي تناولت تنظيم الحرب البرية "محاولة تنقيح قوانين وأعراف الحرب 

موجودة من قبل"، لذا تعد هذه االتفاقيات كاشفة لهذه القوانين واألعراف التي كان التي كانت 
معترفا بها من قبل الدول المتمدنة، ومن ثم قضت المحكمة بسريانها على كافة الدول، حتى 

 . 2تلك التي لم تكن طرفا في اتفاقيات الهاي
 فإنهاائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، كذلك بالرجوع الى ما ذهبت اليه المحكمة الجن

اعتبرت جل أحكام القانون الدولي اإلنساني تنشئ التزامات مطلقة، أي التزامات غير 
 .3مشروطة، وال تقوم على المعاملة بالمثل

ترتيبا لذلك فان تطبيق القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف ال تخضع ألي شرط، فال 
ها على قيام الطرف اآلخر ببعض األعمال، أو ضرورة توافر للدولة أن تعلق تطبيقيجوز 

والسارية في مواجهة الكافة -قواعد آمرةjus cogens–-ظروف معينة، فهي تعتبر من قواعد
Erga omnes  تسري في مواجهة جميع أعضاء المجتمع الدولي، حيث تنص بمعنى

من ، والفقرة الرابعة من المادة األولى 9191المادة األولى المشتركة التفاقيات جنيف لعام 
:" تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقية البروتوكول اإلضافي األول

 وتكفل احترامها في جميع األحوال".
على تقرير الصفة اإللزامية لقواعد القانون الدولي اإلنساني بعض النتائج الهامة  يترتب

 يمكن حصرها في:
                                                                 

، بموجب مرسوم رئاسي 9191ماي عام  21، إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم حفظبتانضمت الجزائر  - 1 
 .99/91/9111، الصادر بتاريخ 92، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 9111أكتوبر  91مؤرخ في  222-11رقم 

دار الثقافة  ،ولىالطبعة األالقانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، ، عمر محمود المخزومي - 2 
 .19ص، 2111، عمان، األردنللنشر والتوزيع، 

 .211-211، مرجع سابق، ص ص ...، الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية سعيد سالم جويلي -3 
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 عد جرائم حرب المخالفات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.ت    -9
 .بالتقادم جرائم الحرب في مصاف الجرائم التي ال تسقط تندرج  -2
في حالة حدوث أية أضرار، فإّن تقرير التعويض المناسب لهذا الضرر يحكمه   -1

 مبدأي مسؤولية الدولة، جبر الضرر.
في حالة ارتكاب مخالفات وانتهاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني، فيتم   -9

 .1التحقيق فيها بواسطة لجنة تقصي الحقائق
 :قواعد القانون الدولي اإلنساني على القواعد المكتوبة والقواعد العرفية اعتماد-ب

أي أن قواعده تشمل إضافة إلى القواعد المكتوبة بعض القواعد العرفية والتي سوف يتم 
تقنينها في مرحلة ما، ذلك أن القانون الدولي اإلنساني ما هو إال تأكيد جديد لقواعد عرفية 

 يع نطاقها عند تدوينها.قديمة ثم تطويرها وتوس
وهو ما يجعل هذه القواعد ملزمة حتى : القانون الدولي تتسم بصفة العالنية قواعد-ج

 بالنسبة للدول التي لم تنظم إلى االتفاقيات المكونة لهذه القواعد.
فمن غير المقبول أن : قواعد القانون الدولي ال تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل أن-د

بإساءة معاملة األسرى أو يقتلهم، بحجة أن خصمه ارتكب مثل هذه يقوم طرف في حرب 
بل  ،ذلك إلى أّن القانون الدولي اإلنساني ال يتعلق بمنافع متبادلةسبب ويعود  ،األفعال

من حق كل إنسان، وأن كل  مجموعة من القواعد الموضوعية التي تعلن للعالم ضماناتب
األخرى، فاألمر يتعلق بحياة اإلنسانية وليس الدول  زمة أمام نفسها مثلما تلتزم أمامدولة مل

 بمكاسب متبادلة.
متذرعا  ذلك فإّن احجام أحد المحاربين عن تطبيق إحدى اتفاقيات جنيفتطبيقا ل

بإهمال من جانب الخصم، يعد مرتكبا ألعمال انتقامية ضد األشخاص المحميين، وهذه 
 .2حظرا تاما المعنية بالقانون الدولي االنساني األعمال االنتقامية تحظرها االتفاقيات

                                                                 
دار الجامعة  دون ذكر الطبعة، ، القانون الدولي اإلنساني، مصادره، مبادئه وأهم قواعده،عصام عبد الفتاح مطر -1

 .21، ص2111، الجديدة، اإلسكندرية، مصر
 .29، صالمرجع نفسه -2
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يهدف القانون الدولي اإلنساني الى حماية الشخص اإلنساني في حاالت -ه
فهو يسعى الى توفير حماية لضحايا الحرب، سواء الجرحى أو األسرى  :النزاعات المسلحة

 .نالمدنييأو المرض، وكذلك التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وبين السكان 
ال يخاطب القانون الدولي اإلنساني الشخص في النزاع المسلح باعتباره عدوا، -و

لعام  ةوهذا هو الهدف الخاص الذي تسعى اليه اتفاقيات جنيف األربع :وانما باعتباره ضحية
 ، سواء الجرحى أو المرضى أو األسرى.9191

أما بالنسبة لالجئين الذين يعتبرون كذلك من ضحايا الحرب، وهم حالة خاصة تم 
، واتفاقية عام 9119األمم المتحدة لعام منظمة تنظيمها بقانون خاص، والمتمثل في اتفاقية 

ورغم هذا فان القانون الدولي اإلنساني اهتم بهذه المجموعة من الضحايا ولم ، 9191
قواعد تأخذ بعين االعتبار وضعيتهم الخاصة في  تحوياألربعة، يهملها، فاتفاقيات جنيف 

من  (11)من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة  (99)المادة  بالمسلحة حسالنزاعات 
، والتي من خاللها يمنح القانون الدولي اإلنساني لهم 9111البروتوكول اإلضافي األول لعام 

 .1ضحايا الحرب نفس الحماية المعترف بها لألشخاص المدنيين
حيث تمت  :يتصف القانون الدولي اإلنساني بأنه قانون جد دقيق في قواعده-ه

صياغته بطريق واسعة ومفصلة ال تدع أي مجال لتأويله وتفسيره، فنجد مثال اتفاقية جنيف 
معاملة أسرى  نالخاصة بمعاملة أسرى الحرب التي تحوي على قواعد جد محددة بشأالثالثة 

الحرب، ابتداًء من األسر الى نهايته، مثل الفصل الثاني منها المتعلق بمأوى وغذاء وملبس 
 .2الخاصة باألسير أسرى الحرب، والفصل الثالث المتعلق بالشروط الصحية والرعاية الطبية

                                                                 
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه االتفاقية، على أنه: "  من اتفاقية جنيف الرابعة (99)المادة تنص  -1

حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية ال تعامل الدولة الحاجزة الالجئين، الذين ال يتمتعون في الواقع بحماية أية 
كفل الحماية وفقًا لمدلول تعلى أنه: "  9111لعام من البروتوكول اإلضافي األول ( 11)وتنص المادة  ". لدولة معادية

–تمييز مجحف لألشخاص الذين يعتبرون  ودونما أيالبابين األول والثالث من االتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف 
ممن ال ينتمون إلى أية دولة، أو من الالجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي  –قبل بدء العمليات العدائية

   ة ".للدولة المضيفة أو لدولة اإلقام قبلتها األطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني
بيروت المؤتمرات العلمية لجامعة اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، في: لمزيد من التفاصيل أنظر:  -2

 ص دون تاريخ النشر، بيروت،، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث، ةالعربي
 .211-211ص 
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 : التطور التاريخي للقانون الدولي االنسانيالمطلب الثاني

لدولي اإلنساني بالشكل الذي نعرفه اليوم، فلم توضع قواعد دولية لم تكن بداية القانون ا
إال أنه كما لم  ،تقريباً  اعام 911للحد من آثار النزاعات المسلحة ألسباب إنسانية إال منذ 

جتمع على َمرِّ التاريخ بدون قواعد خاصة به، كذلك لم توجد حرب بدون قواعد يوجد م
وكيفية  ئهاندالع األعمال العدائية وانتهاا تغطي-كانت درجة وضوحها  أياً -خاصة بها 

 )الفرع األول(. ففي البداية كانت القواعد غير مكتوبة، إدارتها
قدمت الحضارة المصرية )األعمال السبعة للرحمة الحقيقية( كتعاليم إلهية تلتزم بها 

القرآن والكتاب المقدس و  هكالمها بهاراتناهيك عن كثير من النصوص القديمة  ،الجيوش
وفي  ،)الفرع الثاني( الكريم وغيرها، التي وضعت قواعد معينة تدعوا إلى احترام الخصم

مطلع القرن الثامن عشر وبداية عصر النهضة في أوربا، بدأت معها نهضة في الفكر 
اإلنساني األوربي، فبدأت األصوات الرافضة لنظرية الحرب العادلة والحرب الشاملة، فاستنكر 

 )الفرع الثالث(.العديد من المفكرين هذه الحروب 
كان نقطة  والذي ،هنري دونان لصاحبه سولفيرينوتذكار  كتاب 9191عام صدر 

لتشكيل معاهدة األولى نواة الاألمر الذي كان  ،مفصلية لتدوين قواعد القانون الدولي اإلنساني
، التي كانت بمثابة تدوين وتعزيز للقوانين واألعراف القديمة، الجزئية 9199جنيف عام 

يقومون برعايتهم وذلك والمبعثرة، التي كانت تنظم الحرب وتحمي الجرحى واألشخاص الذين 
 الفرع الرابع(.) األطراففي معاهدة متعددة 

 في العصر القديمالفرع األول: 
تميزت الحروب في بداية التاريخ البشري بالقسوة والوحشية والعمل على افناء العدو، 

قواعد، مما زاد من وحشيتها، وعليه ظهرت الحاجة لوضع قواعد  ةكما كانت ال تخضع ألي
  .متبادلة في هذا السياق
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في القرن الخامس قبل الميالد قد  "سون تسولفقيه الصيني "في الحضارة الصينية انجد 
قائد على  هفي كتاباته أنحيث أورد  ،أكد على حماية حقوق أسرى الحرب وحسن رعايتهم

 .1األعداء فقط ألن مهاجمة المدن هي أسوء سياسةمهاجمة جيوش الجيش 
ال تقوم الحرب فعرفت الحضارة الصينية القديمة نظاما قانونيا للحرب ال تقوم إال به، 

وكذلك  ،أو إحدى توابعها تقوم بين دولة اقطاعية وال متساويتينإال بين دولتين  احسب نظامه
أول من  يةالصيناإلمبراطورية عد ت  ، ولذا الصينيةبين مجموعة الدول الصينية أو العائلة 

أرست قواعد قانونية دولية لنزع السالح في العصور القديمة، حيث أبرمت أول معاهدة لنزع 
  .2قبل الميالد 911عات وتحقيق السالم الدائم عام از النالسالح لمنع الحروب و 

الفالسفة الصينيين القدماء أضفت على اليها إن طابع المسالمة واإلنسانية التي دعا 
، ولقد ذكر أحد الكتاب الصينيين أن العرف السائد آنذاك االنسانيالحروب الصينية الطابع 
 .3والمسنين في الحرب كان إخالء سبيل الجرحى

كما تميز الصينيون باحترام قواعد إنسانية متعددة من بينها عدم الهجوم على دولة في 
، وهو ما يظهر كذلك من خالل كتابات 4أو منقسمة على نفسها داخلياحداد على حاكمها 

 .5الفقيه " كونفوشيوس" الذي دعا الى تحالف الشعوب عن طريق هيئة تضم مندوبين عنهم
، الحرب، وتحكيم محتمل إعالنكانت للحرب أنظمة خاصة، مثل:  السامريين،عند أما 

القانون الشهير  بابل( )ملكحمورابي وقد أصدر  ،ومعاهدات صلح ،وحصانة للمفاوضين

                                                                 
 .99، ص 2111، العربية، القاهرةدار النهضة الطبعة الثانية، ، القانون الدولي اإلنساني، محمود شريف بسيوني - 1
دراسة تحليلية تأصيلية، الجزء األول، -، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة اسماعيل عبد الرحمن - 2

 .21ص ، 2111 ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتابدون ذكر الطبعة، 
 .21ص ، المرجع نفسه -3 
 .91،99، مرجع سابق، ص ص محمود شريف بسيوني - 4 
لقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم ، محاضرات في مقياس القانون الدولي اإلنساني، أ  غبولي منىنقال عن:  - 5 

 .19، ص 2199/2191 القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف،
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قرر هذه  :" إني أاآلتيةوردت في بدايته العبارة  حمورابي( الذي قانون)الذي كان يحمل اسمه 
 .1لكي أحول دون ظلم القوي للضعيف"القوانين 

حيث كان  الحرب،مثاال رائعا للرحمة واللين في الحضارة المصرية كما مثلت 
وسقاية  ،طعام الجائعاألسرى، االقدماء يعتبرون من أعمال الرحمة تحرير المصريون 
 .2المرضى ودفن الموتىوعيادة  ،العطشان

فكان  كبير،بشكل  باإلنسانيةأما بالنسبة للحيثيين فقد كانت تصرفاتهم في الحرب تتسم 
وكانوا كذلك يعرفون  واالستقامة،يرتكز على العدالة  الحرب،لهم قانون يحكم تصرفاتهم في 

ويسجل التاريخ القديم أن المعارك بين المصريين القدماء  ،الحرب ومعاهدات الصلح إعالن
 االحترامأكدت على حيث  ،قبل الميالد 9291 سالم عام الحيثيين انتهت بمعاهدة وملك

 .3المتبادل بين الطرفين
يحدد سلوكه أثناء الحرب ويحرم  ( الذيميثاق شرف)في أفريقيا القديمة كان للمقاتل 

 .4، ونقض العهد والغدررعلى الغي االعتداء
كما أن أغلب حروب المدن  الحرب،من يدين  اليونانية،في الحضارة وجد من المفكرين 

وكان للتقارب في الثقافة المدنية بين المدن اليونانية أثره في ، بالدفاعتتعلق كانت اليونانية 
، ولذا مالتي أبرمت بينه االعتداءمعرفة العديد من معاهدات عدم  وفيبينها، قيام التحكيم 
القدماء قد ساهموا بفكرهم في وضع بذور ما يعرف اآلن باسم اليونانيين أن يمكن القول 

                                                                 

، مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانون وسيم جابر الشنطيأنظر أيضا:  -. 91صمرجع سابق، ، علتم شريف - 1 
، 2191/2199قانون عام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية غزة،  ، تخصصماجستيرمذكرة الدولي اإلنساني، 

 . 99ص
 .22ص ، مرجع سابق،الطيب بلخير -2 
أمير الحيثيين في أسيا الصغرى  وبين-مصر  فرعون-يؤكد التاريخ أن أول معاهدة للصلح تمت بين رمسيس الثاني  - 3 

والتي دامت  والحيثيين،وذلك على إثر الحروب التي دارت بين جيوش مملكتي مصر  الميالد،في القرن الثالث عشر قبل 
ذلك البند الذي وصفه بعض  هاوقد حظيت هذه المعاهدة بعدة بنود قانونية، غير أن أهم عاما،ما يقرب من عشرين 

حاليا على المستوى الدولي، المجرمين المعمول به بأنه يعد أول سابقة من نوعها في شأن المعاهدات الدولية لتسليم  الفقهاء،
، وتعد الحضارة المصرية من أقدم الحضارات الجزائين الجنائي الدولي في شقه تعد أول صورة للقانو أنها ونضيف إلى ذلك 

 .21،22ص ، مرجع سابق، صالطيب بلخيرأنظر في ذلك: . التي عرفت الطابع اإلنساني للحروب
المعهد العربي لحقوق دون ذكر الطبعة، وحدة الطباعة واإلنتاج ب، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، الزماليعامر  - 4 

 .1ص، 9111، تونس، الدولية للصليب األحمراإلنسان واللجنة 
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أو ما يعرف  ،القانون الدولي اإلنساني، كما نشأ عندهم مفهوم العدالة في القانون الطبيعي
 .1حاليا بـ " حقوق اإلنسان

 االعتباراتنابعة من  أنها (امانو  قانون)من القوانين بعض على القديمة في الهند ع ثر 
تحرم فقد كانت  ،   في الوقت الراهن اإلنسانيالتي يتأسس عليها القانون الدولي  اإلنسانية

أو مجردا  ،وكذلك من كان نائما األسر،عدوه إذا استسلم أو وقع في  على المقاتل أن يقتل
كما توجب إعادة الجرحى إلى ذويهم فور ، لمقاتلين من المسالمينا أو غيرالسالح، من 

أمر "أسوكا" ، كما 2كما تنص على عدم مشروعية األسلحة المسممة والسهام الحارقة شفائهم،
 .3بهموالراهبات التي يعتنين  األعداء،ملك الهند باحترام الجرحى 

إال أن األمر تغير بعد ذلك  جنودا،وفي العهد الروماني القديم كان جميع أهل روما 
واقتصر  القتال،وعرف القانون الروماني تحديدا للطوائف التي لها الحق في االشتراك في 

كما عرف الرومان نظاما  العسكرية،القتال على طائفة من السكان وهم الذين أقسموا اليمين 
وعلى الرغم من أن الحرب عند الرومان  اليوم،لتعبئة العسكرية المعروف يقترب من نظام ا

 وممتلكاته،شاملة شعب العدو وأفراده  ،كانت حربا ضد الملوك وضد الشعوب وعلى السواء
 .4قد فرقوا في الواقع فيما يتعلق بالشعب الروماني بين المقاتلين وغير المقاتلينأنهم إال 

                                                                 

كان اليونانيون القدماء يعدون أنفسهم عنصرا مميزا وشعبا فوق كل الشعوب ومن هنا كانت عالقاتهم بهذه الشعوب ال  - 1 
ضابط لها، وقد كانت في الغالب عالقات عدائية وحروب مشوبة بالقسوة، ال تخضع ألي قواعد وال تراعى فيها أي 

هذا على خالف عالقات المدن اليونانية ذاتها ببعضها قبل الغزو المقدوني، فقد كان الود يسودها بحكم  ،اعتبارات إنسانية
اتحادها في الجنس واللغة والدين، وهذا ما دعا الفيلسوف االغريقي )أفالطون( إلى القول بأن مدلول الحرب يقتصر على 

التي يرونها دونهم "البربر" هو تعبير وضعي أطلقه اليونانيون أساسا على الشعوب  مصطلح) .والبرابرةالقتال بين اليونان 
اليونانيون أنفسهم تعبيرا بربريا على الرومان عند غزوهم. وقد حذا الرومان حذوهم وأطلقوا اسم  أطلقوقد  الحضارة،في 

 .لسلطتهم("البربري" على كل من ليس إيطاليا أو يونانيا وال يخضع 
ودعا إلى تجنيب اإلغريق هذه الحروب فيما أما الحروب بين اليونانيين فيما بينهم فقد عدها )أفالطون( أمراضا ومنازعات،  

أنظر أيضا:  -. 29، مرجع سابق، ص الطيب بلخير أنظر في ذلك: –بينهم أو على األقل أن يمارسوها باعتدال. 
 .19، مرجع سابق، ص اسماعيل عبد الرحمن

 .21، ص مرجع سابقاسماعيل عبد الرحمن،  - 2 
فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، دار الفكر  ناصري مريم، - 3 

 .91، ص2199الجامعي، مصر، 
، ، مصر2199اإلسكندرية، مصر،منشأة المعارف،  ،الطبعة ذكر دون، القانون الدولي االنساني، محمد فهاد الشاللدة -4
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عرفوا بالفالسفة الرواقيين  الذينبعض الفالسفة الرومانيين نجد من زاوية أخرى أن 
للجنس البشري، والتنديد  أمثال )سينكا وتسترون( وغيرهم أخذوا بفكرة الوحدة اإلنسانية

وهو  ،ندد )سينكا( بالحروبحيث  ،األمر إلى حد اعتبارها جريمة بهم  ، بل وصلبالحروب
، ونادوا فضال 1في وقتنا الحالي به رب المعمولأول الفالسفة الذين نادوا بفكرة مجرمي الح

، واستبدلوا القول يع الروابط اإلنسانية والقانونيةعن ذلك بأن الحرب ينبغي أن ال تحطم جم
أنا إنسان وليس أي شيء في االنسان غريب عني" أو" بحكمة تقول "  (يل للمهزومين)الو 

 .2"أصبحوا إخوةجرحوا األعداء متى 
 العصر الوسيط الفرع الثاني: في

 تميز العصر الوسيط بظهور الديانات السماوية التوحيدية الثالثة، اليهودية والمسيحية
 واالسالم.

بل تسنها غدرا وتبيحها في أي قواعد للحرب  ةالديانة اليهودية المحرفة بأي ال تعترف
 .3وقت، وتوصف حربها بالقسوة والشدة وقتل العجائز واألطفال وغير المقاتلين

 ،يثبت التاريخ أن العهد القديم اليهودي قد أورد بعض مبادئ اإلنسانية قبل تحريفه
والدي هل أذبحهم؟  " أنه سأل ملك إسرائيل إيليا: " ياحيث ورد في " كتاب الملوك الثاني
هم بسيفك وقوسك؟ ضع الماء والخبز أمامهم حتى تَ ر  سَ أَ فأجاب لن تذبحهم، هل ستذبح من 

   .4ويذهبوا الى سيدهم"يأكلوا ويشربوا 
عدم  ، منهاحصار مدينة ماعلى المقاتلين أثناء " واجبات تناول "سفر ثنية االشتراع

قطع شجرها اال ما زرع ألجل الحرب، وعدم قتل الحيوانات اال لضرورة حربية، وهذا وفق ما 
مون يوم دامى يحتر كان اليهود الق، باإلضافة الى ذلك ذكره مايمونيدس، والحاخام اشماعيل

                                                                 

 .11، مرجع سابق، ص اسماعيل عبد الرحمن -1 
 .92، مرجع سابق، ص محمد فهاد الشاللدة - 2 
اليهود في هذا السياق كذبا على النبي موسى عليه السالم أنه قال: " حين تقترب من مدينة لكي تحاربها  نسب  يَ  -3

استدعها للصلح، فان أجابتك للصلح وفتحت لك أبوابها فكل الشعب المولود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وان لم 
ذا دفعها الر   هك اليك فأضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء ب إليسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وا 

، مرجع سابق، محمود شريف بسيوني أنظر في ذلك:–واألطفال والبهائم وكل ما في المدينة فهو غنيمتك لنفسك..." 
 .91ص
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" واأليام المقدسة األخرى بأن ال يقاتلوا خاللها على أساس انها هدنة من الراحة " السبت
 .  1اهلل

ة واإلحسان بالقائمة على المح جوهر المسيحية الحقة على وحدة الجنس البشرييقوم 
، ولم تستمر هذه التعاليم السمحة كثيرا ولكن طرأ شروعية الحربوبالتالي عدم م ،واألخوة
، فاعتبروا تلك المبادئ بمثابة المسيحية عقب دخول الرومان في الديانةالتحريف عليها 

خضاع نهالدنيوية أل تطلعاتهمالعقبة التي تقف أمام  م متعطشون للحروب والغزوات وا 
لقديس "سانت أوغستين" في من طرق ا ولذلك وضعوا نظرية الحرب العادلة ،اآلخرين لهم

وتم في هذه الفترة تحديد األشخاص الذين يحق لهم المشاركة في القتال مدينة اهلل،   كتابة
قصاء ما عاداهم من المدنيين من أعمال القتال  .2وا 

القرون الوسطى بمؤسستين قانونيتين وهذا بفضل الديانة في نهاية  تزودت أوربا
تم إقرار  ،9111الحروب )سلم الرب، وهدنة الرب( ففي المسيحية حيث ساهمت في تنظيم 

"سلم الرب " لحماية طائفة من األشخاص وهم الرهبان، الشيوخ، النساء، األطفال، حيث تم 
وأقرت الحماية  الكنيسة،وأمالك  المدارس، المعابد،هي بذاتها، إعالن حصانة أعيان 

ار )هدنة الرب( وتقضي بمنع تم إقر  9119 وفي عام ،للحيوانات والمحاصيل الزراعية
وخالل فترة الصيام  أسبوع،كل الحرب في الفترة ما بين مساء الجمعة وصباح اإلثنين من 

 .3التي تسبق عيدي الميالد والفصح
رغم تعاليم المسيحية التي تتميز بالتسامح الكبير عرفت أوروبا في العصور الوسـطى 

المسيحيين أنفسهم كنتيجة لتفشي اإلقطـاع حروبـا دامية تميزت بالقسوة الشديدة بين 
وقد ظهرت هذه القسوة والتعصب خاصة في  ،والمنازعـات بـين الملـوك وتعصب الكنيسة

وروبـا ضـد المسلمين في القرنين الحادي عشر والثاني أالحروب الصليبية التي خاضـتها 
للشعوب غير المسيحية كما أن األسرة األوروبية المسيحية كانت ال تعترف "، عشر للميالد

                                                                 
 .91المرجع نفسه، ص -1
، 91، عدد المجلة الدولية للصليب األحمر، أثر الثقافة واألخالق والدين في القانون الدولي اإلنساني، إحسان هندي -2

 .991، ص 9119ديسمبر  /نوفمبر
 .991، 991 ص ص ،المرجع نفسه -3
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قانونا عنصريا آنذاك بأهليـة العضـوية ضمن أسرة الدول المتحضرة لذا كان القانون الدولي 
 .1طائفيا

يمكن القول بدون مبالغة إن: " اإلسالم هو أول من أرسى قواعد قوانين الحـرب ووضـع 
بطريقة مفصلة مـن األسس ما يضبط وينظم سلوك المحاربين أثناء عمليات القتال، وذلك 

إن لم تكن  ،مستوى التقنيات الحديثة لقوانين وموضوعية ال تقـل بحال من األحوال عن
 .2"تفوقها، دقة وشمولية

 تقوم الشريعة اإلسالمية في مجال القانون الدولي اإلنساني على المبادئ التالية:
 مبادئ الشرعية اإلسالمية  -أ

وليست  ،في العالقة بين المسلمين وغيرهم هو السالم األصل: الحرب شرعية-1
الحرب إال حالة طارئة ال تجوز إال في مجال الدفاع، بدليل قوله تعالى: " وقاتلوا في سبيل 

 لمعتدين."ا اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتـدوا إن اهلل ال يحـب
اس إنا خلقناكم حيث يقول سبحانه وتعالى: " يأيها الن :رمبدأ المساواة بين البش-2

 ."من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم
حيث جاء في القرآن الكريم: " ال اختالف الشعوب في ديانتها، وهذا بغض النظر عن 

  ."وقال: ".... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ."إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
أول معاهدة في اإلسالم هي تلك التي عقدها الرسول  وكانت: المعاهدات احترام-3

صلى اهلل عليه وسلم مـع يهـود المدينة بعد الهجرة وتضمنت تحالفا عسكريا ومبادئ للتعايش 
 .3مع احترام ديانة كل طرف واالشـتراك فـي الدفاع عن المدينة، وقد نقضها اليهود فيما بعد

 ".المعاهدات من قوله تعالى: " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوالااللتزام ب مبدأ يأتي 
لمعاهدات إلى درجة السمو على واجب المساعدة للمسلمين، بحيـث با زامتااللوتصل قوة 

عماال ايتعـين الوفاء بالمعاهدة المعقودة مع غير المسلمين على واجب التناصر للمسلمين 

                                                                 
مطبعة الكاهنة، الجزائر  دون ذكر الطبعة، ، القانون الدولي العام، الجزء األول،أحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة - 1

 .19، ص 9111
 .91، صمرجع سابق، مصطفى كامل شحاتة - 2
 .19، مرجع سابق، صأحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة - 3 
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الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق وان استنصروكم في لقوله جل شانه: "
 "واهلل بما تعملون بصير

إذا كان البد من الحرب، فإنها في اإلسالم تخضع  :تنظيم السلوك أثناء الحرب-ب
لقيود كثيرة تمليها االعتبارات اإلنسانية وذلك بهدف الحد من اآلالم التي تخلفها والتجاوزات 

  :هذه القيودواهم  .التي قد تصاحبها
عليه  اهللومن ذلك الحديث الشريف الذي وجهه الرسول صلى  :المدنيينتحريم قتل -1

وال  ،ال تقتلوا شيخا فانيا رسول اهلل،انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعلى بركة  : "وسلم لجيش أرسله
طفال صغيرا، وال امرأة، وال تغلوا وضعوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل يحب 

سيروا باسم اهلل، في سبيل اهلل، وقاتلوا أعداء اهلل، وال تغلوا " : آخروفي حديث  " ".المحسنين
 .وال تعتدوا وال تنفروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا"

أس الجيش في رجال إلى خالد بن الوليد وكان على ر  عليه وسلم اهللالرسول صلى بعث 
وأخيرا قال ، " أو امرأة أو عسيفا اإن رسول اهلل ينهاك أن تقتل وليد ه: "إحدى الغزوات يقول ل

 ". رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " ال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع
تأكد  ،رب أي الشخص المدنيإذا عرفنا أن العسيف هو األجير الذي ال شأن له بالح 

لـدينا أن جميع المدنيين الذين ال يشتركون في القتال يتمتعون بحماية قانونية صارمة في 
صلى اهلل  اإلسالم، وقـد وردت فـي كتب السيرة وقائع كثيرة، وأحاديث استنكر فيها الرسول

 يرد استثناء على وال، قتل من لم يشترك في القتال وخاصة من النسـاء والصبيان عليه وسلم
هذه القاعدة في الفقه اإلسالمي، سوى بالنسبة للمشاركين في القتـال ولو كانوا شيوخا أو 

 .نساء
عدم قتل رجال الدين بصريح السنة النبوية المطهرة، حيث  ،عالمات التسامحأبرز من  

مع كون الحروب والفتوحات اإلسالمية حروبا دعوية دينية، بال خـالف، فإنهـا امتـازت 
بـاحترام األديان األخرى وحرية ممارستها وهذا أكبر دليل على فساد وعدم موضوعية ونزاهـة 

كانت في اإلسالمية فالفتوحات  ،انتشاره بالسيفالكتابـات التـي أشارت إلى تعصب اإلسالم و 
نشر اإلسـالم ولكـن باإلقناع، وعمدت إلى إزالة الحكام المستبدين من  الى  الحقيقة تهدف

طريق الدعوة حيث كانوا يحولـون دون بلوغهـا إلـى الشعوب، ولهذا حافظت الكثير من األمم 
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إلى يومنا والفرس ـل األقبـاط ونصارى الشام على دياناتها القديمة في ظل تسـامح اإلسـالم، مث
 .1هذا

 وقوع المقاتلين أحيانا في األسر أهم آثار الحروب مناإلسالم: أحكام األسرى في -2
وكـان األسرى في الحروب القديمة يواجهون غالبا: إما  ،حيث يصبحون تحت رحمة العدو

القتل بأبشع الطرق، أو االسـترقاق الـذي كـان واسـع االنتشار في كل الحضارات القديمة 
ويتمثل في بيع األسير في سوق العبيد ليفقد حريته إلـى األبـد، هـذا فضال عن المعاملة 

 السيئة. 
اإلسالم لنظام  قيقية، فعلى الرغم مـن عـدم إلغـاءورة حثاإلسالم في هذا المجال حقق 

كـان المبـدأ فـي اإلسالم  هـذا،رغم  ،الرق واقتصاره على تضييق ينابيعه، ومن أهمها الحروب
أو الفداء  ،بالنسبة لألسرى يتمثل أساسا في الخيار بين المن أي إطالق سراح األسرى

وذلك مصداقا لقوله تعالى:" فإذا  ،2حريتهمويتمثل فـي تبادل األسرى أو دفعهم مبالغ لقاء 
ما فداء  لقيتم الذين كفروا فضـرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وا 

 ."حتى تضع الحرب أوزارها
  عصر النهضة األوروبيةفي الثالث: الفرع 

الدافع األساسي لظهور القانون الدولي  وأرائهمعصر التنوير فالسفة كتابات لكانت 
أمثال جون جاك روسو وفاتيل كما ذهب إلى ذلك األستاذ  وخصوصا،اإلنساني الحديث، 

 .3ستانيسالف انهليك في كتابه عرض موجز للقانون الدولي اإلنساني
من دعاة الرحمة في مؤلفات الكتاب المسيحيين ، القانون ايضاهذا قواعد ظهرت 

التخفيف من وحشية دعوا إلى  في الحروب أمثال )فيتوريا وسواريز( الذين القسوةوتجنب 
 الحروب.

                                                                 

، 9111 ، األردن،دار الفرقان، عماندون ذكر الطبعة، ، المدرسة النبوية العسكرية، محمد عبد القادر أبو فارس -1 
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 ( بين الدول9991-9991أوروبا )اجتاحت  التي الثالثين عامحرب  خالل 
قانون الحرب )ظهر الفقيه غروسيوس بمؤلفه المعروف ب  والدول البروتستانتية، الكاثوليكية
منها عدم قتل  ،رب الى ضبط سلوك المتحاربينهذه الح إثر، حيث دعا على 1والسالم(

المهزوم اال في الحاالت االستثنائية، وأنه ال يجوز تدمير الملكية اال ألسباب عسكرية 
 .2ضرورية

الذي أوضح بأنه يجب على  Montesquieu مونتيسكيو الفقيهعالوة على ذلك نجد 
واعتبر بأن  ،الشر زمن الحرباألمم تبادل أكبر قدر من الخير أثناء السلم وأقل قدر من 

 .القتل الذي يلي المعارك محل استنكار من جميع األمم
في  Jean-Jacques Rousseau جان جاك روسو الفرنسيكما عبر الفيلسوف 

إلى ضرورة التفرقة بين المقاتل  ي"و مبادئ القانون السياساالجتماعي أ العقد ”نظريته
يجاد تعريفات واضحة للضرورة العسكرية معبرًا  الحرب ليست " بذلك بقوله: والمسالم، وا 

نما عالقة بين دولة ودولة، واألفراد ليسوا أعداء إال بصفة  نسان، وا  عالقة بين إنسان وا 
 ،م أشخاصاعرضية، ال كأفراد أو مواطنين ولكن كجنود، وعداؤهم ليس على أساس أنه

إن نهاية الحرب تكون بتحطيم  .وطبيعة هذه الخالفات ال يمكن أن تشكل عالقة حقيقية..
الدولة المعادية، مع الحق في قتل المدافعين عنها ما دامت األسلحة في أيديهم، غير أنه 

فإنهم يعودون  ،بذلك كونهم أعداء أو أدوات للعداءينتهي بمجرد إلقاء األسلحة واستسالمهم، 
 .3"…من جديد ليصبحوا بشرًا ال يحق ألي إنسان االعتداء على حياتهم

 
 

                                                                 

نجده في مقدمة هذا الكتاب يعبر عن مدى الخجل والهلع الذي أصابه كمسيحي إزاء تفاقم الحروب في عصره حيث  - 1 
البرابرة، لقد رأيت الناس يحملون قال: " لقد الحظت في كل مكان من العالم المسيحي تهورا في الحرب يندي له جبين 

تافهة، أو دون سبب يذكر، وجدت أن السالح حينما يتكلم ال يعير للقانون اإللهي أو اإلنساني أي احترام، السالح ألسباب 
مولود مشار اليه عند: –وكل شيء يجري كما لو أن الهيجان العام يطلق األيدي بموجب مرسوم عام الرتكاب الجرائم. 

ماجستير، كلية القانون والسياسة، مذكرة الدولي لحقوق االنسان،  العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون، أحمد مصلح
 .99، ص2111/2111األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 

 .91،99مرجع سابق، ص ص  ...،تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعتهمحمد عزيز شكري،  - 2
 .99، مرجع سابق، صمولود أحمد مصلحمشار اليه عند:  -3
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 الفرع الرابع: في العصر الحديث
نقطة تحول هامة في مسيرة الحركة اإلنسانية، فخالل ست عشرة  1معركة سولفرينو د  عَ ت  

 .2ساعة من القتال وقع أربعين ألف من القتلى والجرحى
المواطن السويسري " هنري دونان " ال كمقاتل  وصل في ذلك اليوم الى هذه المنطقة

بل كمدني جاء في زيارة عمل، وهناك شاهد ما خلفته تلك الحرب من عدد هائل من الجرحى 
" تذكار سولفرينو"، ونشره عام  والقتلى، وعند عودته الى سويسرا ألف كتابه المعروف

ألهمية الفكرتين وذلك  ،إلنسانيةولقد كان لهذا الكتاب دوره الكبير في انماء الحركة ا ،9192
 في: الحرب والمتمثلتينك الوقت للتخفيف من ويالت لذ التي تقدم بهما فينسانيتين اإل

فيها الى تشكيل جمعيات إغاثة في وقت السلم، تضم ممرضين وممرضات  يدعو-9
 مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب.

الذين يتعين عليهم مساعدة أفراد االعتراف بأولئك المتطوعين الى يدعو فيه -2
 .3الخدمات الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دولي

من  تتألفالعامة اسم " جمعية جنيف للمنفعة ، عرفت ب9191عام  ع قدت لجنة خاصة
 ،Gustave Monier مونييه ، وغوستافGuillaume-Henri Dufour ديفور الجنرال

، وهنري Louis Appia أبيا لويسو  Théodore Maunoir تيودور مونوي والطبيبين
 .Henry Dunant دونان

بلدًا آخر، لتنظيم مؤتمر في جنيف لمناقشة مقترحات هنري  (99) يباإلضافة إلى ممثل
 .4على أحداث معركة سولفيرينو دونان بناءً 

وطلب إلى الحكومات أن تمنح ” جمعيات وطنية لإلغاثة“أوصى هذا المؤتمر بإنشاء  
الحماية والمساندة لهذه الجمعيات، كما أعرب المؤتمر عالوة على ذلك عن أمله في أن تعلن 

                                                                 
هي مدينة تقع شمال إيطاليا، حصلت فيها معركة بين الجيش الفرنسي بقيادة نابوليون الثالث، والجيش  سولفرينو -1

 .99المرجع نفسه، ص-، انتهت بانتصار الجيش الفرنسي. 9111النمساوي بقيادة ماكسيمليان عام 
 .19المرجع نفسه، ص -2
منشورات اللجنة الطبعة الثامنة،  لية للصليب األحمر الدولي،نقال عن الكتيب الموسوم ب: تعرف على اللجنة الدو  -3

 .9، ص2111، جنيف، سويسرا، الدولية للصليب األحمر الدولي
 .9نقال عن الكتيب الموسوم ب: تعرف على اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، مرجع سابق، ص-4
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 ال يجوزأي  ،الدول المحاربة منذ وقت السلم، حياد المعازل الصحية والمستشفيات الميدانية
متد هذه الحماية لتشمل الموظفين الصحيين بالجيوش والمساعدين الطوعيين مهاجمتها، وأن ت

والجرحى أنفسهم، وأن تختار الحكومات عالمة مميزة مشتركة لألشخاص واألعيان الذين 
أنشأت اللجنة السابقة الذكر اللجنة الدولية إلغاثة الجرحى التي وبالفعل  ،يمنحون الحماية

 .1لدولية للصليب األحمر الدوليتحولت فيما بعد الى اللجنة ا
 اإلنساني دونان( وشعورههنري ) اللجنة الى السويسري تأسيس هذه في الفضليعود 

 منذ الحرب في خضم ولدت ،ومستقلة وهي مؤسسة إنسانية عير متحيزة، ومحايدة، ،العميق
تأمين  وتسعى إلى ،األطراف المتحاربة بين محايد كوسٌيط تعمل ،عاماً  (991)من  أكثر

الداخلية وغيرها من حاالت  واالضطراباتالنزاعات المسلحة، الحماية والمساعدة لضحايا 
 .2العنف الداخلي

عالقة القانون الدولي اإلنساني بغيره من فروع القانون المطلب الثالث: 
 الدولي

يمكن أن تكون هناك عالقة ونقاط التقاء بين القانون الدولي اإلنساني وبعض فروع 
والقانون  ،الفرع األول() اإلنسانحقوق ل الدولي قانونوبالخصوص الالقانون الدولي األخرى، 

 .الفرع الثاني() الدولي الجنائي
 اإلنسانحقوق الدولي لقانون الالدولي اإلنساني و  القانونالفرع األول: 

لكل مصطلح من المصطلحين داللة تميزه عن اآلخر، إال أن هذا التمّيز ال ينف وجود 
 .حقوق اإلنسانل الدولي قانونالرابطة وعالقة بين القانون الدولي اإلنساني و 

إذا كان يراد بمبادئ حقوق اإلنسان في الدراسات القانونية والحقوقية الحديثة، حماية  
على رعاياها، سواء في المجاالت األساسية السلطة م من تجاوزات اإلنسان في وقت السل

حقوق األفراد المتعلقة بحق الحياة والكرامة اإلنسانية، أو في المجاالت السياسية المتعلقة ب

                                                                 
 .1صنقال عن الكتيب الموسوم ب: تعرف على اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، مرجع سابق،  -1
ة الدولية اللجن منشورات- الطبعة الثالثة ،عن أسئلتك إجابات-اإلنسانيالقانون الدولي  ب:نقال عن الكتيب الموسوم  -2

 .2، ص2111 جنيف، سويسرا، ،للصليب األحمر الدولي
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قواعد القانون الدولي اإلنساني تهدف إلى حماية االنسان ورعايا ، فان والجماعات والحريات
 .1العدو وقت النزاع المسلح

أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يهدف إلى حماية ومنح حقوق لكل األفراد هذا يعني 
كما أّنه يعطي عناية خاصة ويكفل حماية إضافية لبعض الفئات  ،في زمن السلم والحرب

الضعيفة مثل النساء واألطفال والمعوقين والسكان األصليين والنازحين وخالفهم، في حين 
اإلنساني إلى حماية األشخاص دون تمييز الذين يشتركون أو الذين ما يهدف القانون الدولي 

عادوا يشتركون بصفة مباشرة في األعمال العدائية، وهم الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى 
الحرب والمحتجزون والمدنيون خاصة النساء واألطفال، كما أّنه يحمي بعض المنشآت 

 ووسائل النقل.
بالدرجة األولى الى حماية االنسان والحياة اإلنسانية، يهدفان كال القانونين كان  إذا

، تحظر األعمال االنتقامية ة، أو المهينةوحظر التعذيب، أو المعاملة القاسية أو الالإنساني
والعقوبات الجماعية، أخذ الرهائن، لكل انسان الحق باالنتفاع بالضمانات القضائية، ومن ثم 

 .2القاسم المشترك بين القانونينفان صيانة حرمة االنسان هي 
في شموليته، ركز الفقيه جون بيكته على أهمية النظر الى القانون الدولي اإلنساني 

بحيث يشمل كما سبق وأن أشرنا الى هذا على فرعين، قانون النزاعات المسلحة وقانون 
يم إنسانية حقوق االنسان، وبالتالي فهما متداخالن باعتبار أن كالهما يسعى الى حماية ق

سامية، وحماية شخص االنسان دون تفرقة وتمييز في اللون أو الجنس أو المعتقد فهذه 
 . 3القاعدة تتصل باإلنسان أيا كانت هويته

حاالت تعفى يستثني أما من حيث الوفاء بااللتزامات فإن القانون الدولي اإلنساني ال 
ون الدولي اإلنساني، كما أّن تلك االلتزامات فيها الدول من الوفاء بالتزاماتها الواردة في القان

ال تقيد باعتبارات األمن القومي وخالفه، وكذلك تطبيق االلتزامات فورا وليس بالتدريج، في 
                                                                 

، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق،  -دراسة مقارنة -، القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانالزحيليوهبة  - 1 
 .19، ص2192

2  - CYR Michel ; Wembo Djiena ; Droit international dans un monde en mutation ; 

L’harmattan ; Paris ; pp243-245. 
الدولي اإلنساني وطبيعته وعالقته بالقانون الدولي لحقوق االنسان، متوفر على ، ماهية القانون محمد عزيز شكري -3

 .21/12/1122تاريخ الزيارة  ،www.alwagt.com: الموقع
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حين أّن القانون الدولي لحقوق اإلنسان، يمكن للدول أن تعفي نفسها من الوفاء بالتزاماتها 
المتعلقة بالحق في الحياة ومنع التعذيب في حاالت الطوارئ العامة، ما عدا االلتزامات 

والمعاملة القاسية وحظر االسترقاق والعبودية وحظر السجن للعجز عن الوفاء بالتزام 
وعدم رجعية القوانين وكفالة الشخصية القانونية وحرية الفكر والوجدان والدين وعدم  ،تعاقدي

األمن وخالفه، باإلضافة إلى  التمييز، وكذلك فإّن بعض الحقوق والحريات تقيد العتبارات
ذلك فإن االلتزام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يكون بالتدرج وفقا إلمكانيات 

 . 1الدولة
 يتفق القانونين في أمور مشتركة، تتمثل في:

 ريم التعذيب والعقاب غير اإلنساني.جت  -
 العائلية.توفير احترام كرامة اإلنسان وشرفه وعقيدته وحقوقه   -
تمتع كل إنسان بحق تبادل األخبار مع عائلته، وتوفير حق المأوى، ورعاية حالته   -

 المعيشية.
 هائن، والطرد أو اإلبعاد، وبراءةريم أعمال االنتقام والعقوبات الجماعية، وأخذ الر جت -

 .2كل إنسان من التهمة أو العمل الذي لم يرتكبه
 اإلنساني والقانون الجنائي الدوليالقانون الدولي الفرع الثاني: 

فرع من النظام القانوني الدولي يهدف إلى منع الجريمة  الدولي يعتبر القانون الجنائي
 .3والحفاظ على سالمة المجتمع الوطني والدولي الدوليين، المجرمينومعاقبة 

عرف بعض الفقهاء القانون الجنائي الدولي بأّنه ذلك الفرع من النظام القانوني كما ي  
الدولي الذي يمثل أحد السبل المستخدمة لتحقيق درجة عالية من التوافق واالنسجام مع 
أهداف المجتمع الدولي، في منع الجريمة والحفاظ على المجتمع وتقويم المنحرفين لوقايته 

                                                                 
، عدد خاص، مجلة العدل، دراسة مقارنة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أحمد المفتي- 1

 .219، ص 2191 السودان، السنة الثانية عشرة،
 بشأن التداخل بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدوليالتفاصيل  . وللمزيد من19، مرجع سابق، صوهبة الزحيلي- 2
 .299 –211، مرجع سابق، ص صأحمد المفتيلحقوق اإلنسان، أنظر:  
، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة األولى، ، القانون الدولي اإلنساني، محمد المجدوب وطارق المجدوب - 3

 .91ص، 2111
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للمجتمع الدولي، ويعتبر القانون الجنائي الدولي ثمرة تقارب الجوانب  وتحقيق المصالح العليا
 الجنائية في القانون الدولي. بالدولية في القانون الجنائي الوطني، والجوان

 في:ترتيبا لما سبق العالقة بين القانونين تتمثل 
مضمون الحماية في القانون الجنائي الدولي هو حماية شخص اإلنسان من ان  -

جرائم ذات الطابع الدولي، ولهذا فهي تجد مصدرها في القواعد العرفية، والقواعد التعاهدية، ال
وهو يلتقي في هذا مع القانون الدولي اإلنساني الذي يجد مصدره في ذات القواعد، ويترتب 

 واحد وهو القانون الدولي العام.مصدر على ذلك أيضا أّن كاًل من القانونين ينتميان إلى 
القانون الجنائي  الدولي قد نشأ في ظل قانون الحرب، حيث بدأ بوضع قواعد ان  -

الرقابة على الحرب وتنظيم النزاعات المسلحة، لهذا فإّن مصادر التجريم في القانون الجنائي 
تستمد مباشرة من المعاهدات الدولية التي تمثل مصدر القانون الدولي اإلنساني، فقد نشأ 

ولي في بعض جوانبه في كنف القانون الدولي اإلنساني، حيث إّن القانون الجنائي الد
اإلرهاصات األولى للقانون الجنائي الدولي كانت مع بداية تصور المجتمع الدولي لتجريم 
صور االنتهاكات الجسيمة لعادات وأعراف الحرب، على الرغم من اتساع نطاق التجريم 

) اإلرهاب الدولي، التعذيب، اإلتجار غير على المستوى الدولي ليشمل جرائم دولية أخرى
 الرقيق... إلخ (.بالمشروع بالمخدرات، اإلتجار 

تؤكد السوابق القضائية الجنائية الدولية مدى التداخل والتفاعل بين القانون الدولي  -
اإلنساني والقانون الجنائي الدولي، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية شكلت دول الحلفاء 

دوليتين لمحاكمة مجرمي الحرب، وقد استند ميثاق المحكمتين على مبادئ القانون  محكمتين
الدولي اإلنساني التي تمثله في ذلك قانون الهاي، واستخدمت المحكمة مصطلح جرائم 

 .ضد السالم ماإلنسانية وجرائالحرب والجرائم ضد 
به مجلس األمن لألمم  هذا التداخل والتفاعل بين القانونين من خالل ما قاميتبين كما  

المتحدة من إنشاء المحكمة الجنائية المؤقتة لمحاكمة مجرمي حرب يوغسالفيا، حيث اعتمد 
والبروتوكولين الملحقين بها، عند  ،9191م اميثاق إنشاء المحكمة على اتفاقيات جنيف لع

ن وصف جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة ألعراف وقوانين الحرب، وهذا ما حدث بشأ



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

36 
 

إنشاء محكمة روندا التي تمثل صورة لتفعيل القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي 
 في النزاع المسلح غير الدولي.

تكتمل دائرة التفاعل والتداخل بين القانونين من خالل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
، إذ جاء في تعريفها 9111بموجب النظام األساسي في مؤتمر روما الدبلوماسي في عام 

 ،9191لجرائم الحرب، بأّنها الجرائم التي ترتكب مخالفة ألحكام اتفاقيات جنيف لعام 
والبروتوكولين الملحقين بها، بمعنى أّن القانون الدولي اإلنساني يعد القانون الموضوعي 

 .1للقانون الجنائي الدولي
ان دراسة العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية تنطلق من 

سد نقص في النظام القانوني النظر الى أن عملية انشاء هذه المحكمة، كانت لضرورة 
 الدولي عامة، والقانون الدولي اإلنساني خاصة، بسبب انعدام مؤسسة جنائية دولية.

لدولية هيئة قضائية جنائية دولية مستقلة ومكملة للواليات تعتبر المحكمة الجنائية ا
القضائية الوطنية، أنشأت بموجب اتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على األشخاص 
الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية األشد خطورة والمدرجة في نظامها 

 .2األساسي
والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اإلبادة، التي  بين هذه الجرائم جرائم الحرب،نجد من 

تشكل في مجملها أهم صور االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، خاصة اتفاقيات 
، 9111لحماية ضحايا الحرب، والبروتوكولين الملحقان بها لعام  9191جنيف األربعة لعام 

 .3وهذا ما يشكل الجانب الموضوعي الختصاص المحكمة
                                                                 

كتاب القانون الدولي اإلنساني دليل للتطبيق في: ، األسس األولية للقانون اإلنساني الدولي، اسماعيل عبد الرحمن - 1 
صدر عن بعثة الطبعة الثالثة، ، أحمد فتحي سرورعلى الصعيد الوطني، إعداد نخبة من الخبراء والمختصين، تقديم 

 .21 –21، ص ص2119 القاهرة، اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة،
 األولى من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.أنظر المادة  -2
، ةبيروت العربي، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية، المؤتمرات العلمية لجامعة محمد عزيز شكري - 3

 .911-919، ص ص 2111المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث، بيروت، 
في  الدولي اإلنساني بين اإلطار المفاهيمي ومدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية القانون، لونيسي عليأيضا:  رأنظ

، ص 2191جوان الجزائر، ، جامعة المسيلة، 9، عدد 9، المجلد سات والبحوث القانونيةمجلة الدرامتابعة منتهكي قواعده، 
 .291،292ص 
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 القانون الدولي االنساني ئومباد مصادرمبحث الثاني: ال

 11/9كان القانون الدولي اإلنساني فرع من فروع القانون الدولي العام فان المادة  إذا
المطلب ) عليهاالنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية هي تحدد المصادر التي يعتمد  من

  .األول(
يقوم القانون الدولي اإلنساني على وجوب احترام العديد من القيم والمبادئ األخالقية 
واإلنسانية التي تم تقنينها بموجب االتفاقيات الدولية، أو مبادئ أخرى كرسها العرف الدولي 

موضوعين  تعالجالدولي اإلنساني قانون الاالتفاقيات في ، كما نجد أن المطلب الثاني()
العسكرية، وحماية تنظيم القتال وأساليبه وأدواته في إطار مقتضيات الضرورة  رئيسين هما

 .(لثالمطلب الثا)اإلنسانية النزاعات المسلحة، في إطار مقتضيات االعتبارات  ضحايا

 الدولي االنسانيقانون المصادر المطلب األول: 

يتجه أغلب فقهاء القانون الدولي العام عند تحديد مصادر القانون الدولي وفق التحديد  
، حيث حددت في 1من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 11/9الوارد بنص المادة 

العرف  (،الفرع األول) الدوليةاالتفاقيات والمتمثلة في المصادر المكتوبة  ،أربعة مصادر
 (،الفرع الثالث) المتمدنةا األمم تهمبادئ القانون العامة التي أقر  ،(الثانيالفرع ) الدولي

 الفرع الرابع(.) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم
 

                                                                 
وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات " من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على أن: ( 11/9)تنص المادة  -1

  :الشأنالتي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا 
  ات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،يأ( االتفاق 

  ب( العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال،
  ج( مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة،

كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد أحكام المحاكم ومذاهب د( 
 .(11) القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة

ال يكون للحكم قوة اإللزام إال بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع  ( من ذات النظام على أنه11تنص المادة)
   الذي فصل فيه.



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

38 
 

 (الدوليةاالتفاقيات المصادر المكتوبة )الفرع األول: 
 الدولي،قديما تستند بالدرجة األولى على العرف  –كانت قواعد القانون الدولي العام  

 إلبرام، وتعقد العالقات الدولية زادت حاجة الدول إلى اللجوء المجتمع الدوليولكن مع تطور 
أو لتقنين القواعد العرفية  الدولي،االتفاقيات الدولية من أجل صياغة قواعد جديدة للقانون 

ية، وتحديدها وتطويرها وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد االتفاقيات وتنوعها فأصبحت تحتل الدول
 .اليوم المرتبة األولى بين أدلة ومصادر القاعدة القانونية الدولية

أكثر من أشخاص  شخصين أويعقد كتابة بين  الدولية بأنها اتفاق االتفاقية ف  رَ عَ ت   
العام، سواء تم الدولي القانون الدولي العام بقصد إحداث أثار قانونية ويخضع لقواعد القانون 

هذا االتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه، واالتفاقيات الدولية 
 .عالميةقد تكون ثنائية، أو متعددة األطراف كما قد تكون إقليمية أو 

  :هماموضوعين رئيسين القانون الدولي اإلنساني تعالج االتفاقيات في 
 .العسكريةتنظيم القتال وأساليبه وأدواته في إطار مقتضيات الضرورة - 
 .1اإلنسانيةحماية ضحايا النزاعات المسلحة، في إطار مقتضيات االعتبارات  -

يمكن اعتبار االتفاقيات الدولية في شأن حماية حقوق االنسان  سبق،ما عالوة على 
المطبقة أساسا في زمن السلم، مصدرا للقانون الدولي اإلنساني المطبق  األساسية،وحرياته 

على اعتبار أن نسبة كبيرة من النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان،  المسلحة،على النزاعات 
 .المسلحةيمكن تطبيقها في زمن النزاعات 

تشتمل هذه االتفاقيات الدولية، باإلضافة إلى االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر 
مجموعة من االتفاقيات  ، على9191ديسمبر  91 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في

 المتمثلة في: :العالمية واإلقليمية
من االتفاقيات الدولية العالمية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  مجموعة-أ

 على النحو التالي:
  .9191منع جريمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة عليها لعام  اتفاقية- 
  .9191اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام -

                                                                 
 سنتوسع في هذه الفكرة في المطلب الثالث من هذا المبحث. - 1



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

39 
 

  .9199عية والثقافية لعام العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتما-
  .9199العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام -
  .9111اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام - 
  .9119اتفاقية مناهضة التعذيب لعام -
  .9191اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد االنسانية لعام - 
 .9111قية حماية حقوق الطفل لعام اتفا- 
من االتفاقيات الدولية اإلقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية االقليمية  مجموعة-ب

 :التاليعلى النحو 
 9111االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان لعام  - 
  .9191االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان لعام  -
 .9119االنسان والشعوب لعام الميثاق اإلفريقي لحقوق  - 

 .9119الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  - 
للقانون الدولي يؤكد الفقه الدولي على أن الطبيعة القانونية ألحكام االتفاقيات الدولية 

وهذا ما  يخالفها،تندرج في طائفة القواعد اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على ما اإلنساني 
فبعد أن  9191من قانون فيينا لقانون المعاهدات لعام  (91)نصت عليه صراحة المادة 

في حالة  األطراف،ذكرت امكانية التحلل من االلتزامات التي تتضمنها المعاهدات متعددة 
 .االلتزاماتاإلخالل أحد األطراف بمخالفة هذه 

لمتعلقة بحماية الشخصية نصت ذات المادة على أنه يستثنى في ذلك النصوص ا
الوحيد الذي تم  االستثناءأن ذلك يعد  بالذكر،والجدير  اإلنساني،القانون الدولي  االنسانية في

وتم إضافته في المراحل األخيرة  المعاهدات،النص عليه من القواعد العامة في قانون 
فيترا استنادا إلى رأي الفقيه " سويسرا،على اقتراح  للمؤتمر الدولي المنعقد لذلك الغرض بناءً 

عندما وصف بعض القواعد  9111" الذي عبر عنه بلجنة القانون الدولي العام عام  سموري
 .1أخرىال تعتمد على األداء المتبادل من قبل أطراف وموجودة بذاتها ا مطلقة نهبأ

                                                                 
 .299الطبيعة القانونية الخاصة باالتفاقيات الدولية ....، مرجع سابق، ص ،جويليسعيد سالم نقال عن:  -1
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حقوق االنسان واالتفاقيات  اتفاقيات: فيترا موريسمن أمثلة القواعد التي ذكرها الفقيه   
كما يتضمن الطابع المطلق ، العملحياة في البحر وبعض اتفاقيات الالمتعلقة بتأمين 

للحماية، كذلك من االلتزام الذي تفرضه المادة األولى المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 
تفاقيات الدول األطراف ليس فقط باحترام، بل كذلك بضمان احترام أحكام اال ، على9191

في جميع األحوال، أي بتحميل كل منها مسؤولية مراقبة العمل على حسن تطبيق االتفاقيات 
بواسطة كل األطراف اآلخرين وبغض النظر عما إذا كان هذا التطبيق يمسها مباشرة أم ال، 
أو بعبارة أخرى فإن االتفاقيات قررت مسؤولية جماعية على دائرة الدول األطراف تجعل كل 

 .1ضمانا متضامنا وكفيال باحترام أحكامها منها
 الفرع الثاني: القواعد العرفية

ديانات وثقافات ونظم من  هستمد قواعدابل من فراغ، الدولي اإلنساني قانون اللم ينشأ  
وهكذا يشكل العرف وما يمليه  ،تشكيلهاو مختلفة لعبت كلها دورا هاما في بلورة تلك القواعد 

وما يمكن الحاقه بالعدو من أذى أو  الحربية،الضمير العام بخصوص سير العمليات 
باألشخاص الذين قد يتأثرون بويالت النزاع المسلح مصدرا ال يمكن إنكاره من مصادر 

 .المسلحةالقانون الدولي للنزاعات 
:"المعروف عرفا كالمشروط انونإذا في هذا اإلطار كما هو الحال بالنسبة ألي ق 
يحتكم إليها ويرتكز  أي "،العادة المحكمة" والثابت بالعرف كالثابت بالنص" و" شرطا" 
محكومة  المسألةتظل  مكتوب،وتبدو أهمية العرف كذلك في أنه عند عدم وجود نص  عليها،

 .العرفيةبالقواعد 
هو مجموعة القواعد و  ،الدولية من مصادر القاعدة القانونية امصدر العرف الدولي يعتبر 

القانونية التي وجدت من خالل اعتياد الدول على ممارستها لفترة طويلة مما جعلها مقبولة 
هذه خرق كما يشكل  الدولي،قانوني على المستوى  التزامويترتب على مخالفتها  الدول،من 

 .الدوليةالقواعد انتهاكا للقانون الدولي يترتب عليه المسؤولية 

                                                                 
أنظر أيضا:  .299، الطبيعة القانونية الخاصة باالتفاقيات الدولية ....، مرجع سابق، صسعيد سالم جويلينقال عن:  -1

 .19، مرجع سابق، ص ص بلخير الطيب
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ينشأ من التكرار  مكتوب،تضح من هذا التعريف أن العرف الدولي قانون غير ي 
القانون  أشخاص المستمر ألفعال وتصرفات معينة في إطار موضوع معين صادرة من

 ينظمه. الذي مجالالدولي في ال
العرف يتميز عن العادة  أنالقول بعض الفقهاء بين العرف والعادة فيذهبون إلى  يفرق

والتزامات دولية، في حين أن العادة ال يرتب عليها أي شيء من ذلك،  افي أنه يرتب حقوق
تصبح عرفا دوليا ملزما متى بااللتزام بها ولكن بتواتر الدول على اتباع العادة والشعور العام 

 .كانت مقبولة من الدول
وال يشترط في السلوك الدولي الذي  ،عرفيمكننا القول أن العادة حلقة في تكوين ال  

يصبح عرفا دوليا أن يكون ايجابيا بل قد يكون سلبيا يستفاد من االمتناع عن القيام بعمل 
 .1ذلك استنباط قاعدة قانونية معينةمعين وكان من شأن 

ذا ما انتقلنا إلى تعريف العرف كمصدر   في القانون الدولي القانونية للقواعد وا 
مجموعة القواعد القانونية العرفية نشأت من بأنه "قد عرفه بعض الفقهاء الدولي فاإلنساني 

ممارسات الدول أثناء النزاعات المسلحة والتي تتضمن المبادئ العامة الملزمة للدول لتجنب 
، هذه القواعد دخلت في اطار العرف ألعيان المدنية الهجمات العسكريةغير المقاتلين وا
تباعها من قبل الدول واكتساالدولي بالتكرار وت الصفة االلزامية من هذا  ابهواتر ممارستها وا 

، وبالتالي مخالفتها تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي العرفي إذا ما كان هذا التكرار
 .2"ة للدول المنتهكة أو أحد أفرادهااالنتهاك جريمة، فإنه يرتب المسؤولية الدولي

 نون وقرارات المنظمات الدوليةاالمبادئ العامة للق الثالث:الفرع  
ي واستقالل لمجتمع الدولي على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعاى تطور أد 

، وكذا ظهور العديد من المنظمات الدولية التي لعبت دورا مهما على العديد من دول العالم

                                                                 
 999، مرجع سابق، صإسماعيل عبد الرحمن -1
ن استقر عليه العرف الدولي قبل ابرام هذه  -2 ان األحكام الواردة في المعاهدات الدولية ليست إال ترديدا لما سبق وا 

المعاهدة ومن تم فإن دور المعاهدة مما هو إال دورا كاشف لما استقر في كنف العرف الدولي، وعليه فإن العرف الدولي 
ذلك إلى القول بسمو القاعدة العرفية على القاعدة التعاهدية لكون األولى ذات سابق على المعاهدة الدولية، وربما يقودنا 

طبيعة مقررة في حين أن الثانية ذات طبيعة كاشفة فقط، ومن ثم ال مفاضلة وال سمو إلحداهما على األخرى بل العالقة 
 .919المرجع نفسه، ص  أنظر في ذلك: .بينهما تكاملية
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األمر الذي كشف بوضوح عن  ،المستوى الدولي إلى تشعب العالقات الدولية وتطورها
، فلم تعد المصادر على مواكبة هذا التطور رتهاقصور قواعد القانون الدولي العام وعدم مقد

، وبالتالي لتسوية كفي وحدها لسد هذا القصور والنقصالتقليدية للقانون الدولي المذكورة آنفا ت
، ادر أخرىمن اللجوء إلى مص، فكان البد ية التي طرأت على الساحة الدوليةالدولالنزاعات 

  .ومن بين هذه المصادر نجد المبادئ العامة للقانون وكذا قرارات المنظمات الدولية
ا وتقرها به هي مجموعة المبادئ األساسية التي تعترف: أوال : المبادئ العامة للقانون

بادئ العامة ، وقد جرت الدول على اعتبار المونية الداخلية في الدول المتمدنةالنظم القان
ية للقانون مصدرا من مصادر القانون الدولي التي تلجأ إليها الستنباط القواعد الالزمة لتسو 

يرد النص في  ا، ولذبالدول األخرى تها، أو تنظيم عالقاالنزاعات التي تكون طرفا فيها
في الرجوع إلى المبادئ العامة  - صراحة–اتفاقيات التحكيم مثال على حق المحكمين 

قانون للفصل في المنازعات الدولية موضوع التحكيم إذا لم يجدوا في المعاهدات أو العرف لل
وتمثل هذه المبادئ أحد المصادر األساسية للقواعد  ،ما يعينهم على إصدار الحكم المطلوب

من النظام األساسي /ج 11ومن بينها قانون النزاعات المسلحة طبقا للمادة  الدولية،القانونية 
 .1لمحكمة العدل الدولية

 :نجدالدولي اإلنساني ومن أمثلة المبادئ العامة الخاصة بالقانون 
  .اإلنسانيةمبدأ المعاملة    - 
  .العسكريةمبدأ الضرورة    -
 .والمدنيينمبدأ التمييز بين المقاتلين  -
باألحكام الدولي اإلنساني قانون الوتبدو أهمية المبادئ العامة للقانون في تزويد  

الالزمة لمواجهة اإلشكاالت الجديدة التي تكشف عنها النزاعات المسلحة سواءا كانت دولية 
 .دوليةأم غير 

استقر الفقه الدولي في الوقت الحالي على أن  :قرارات المنظمات الدولية ثانيا:
ية هي كل الدول اتفقرارات المنظم الدولي،المنظمات الدولية تساهم في تكوين قواعد القانون 

                                                                 
دار الفكر  األولى،الدولي في تطويره، الطبعة  المجتمعالدولي االنساني وجهود  القانون، السعديوسام نعمت إبراهيم  -1
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ا الذاتية تهعن اتجاه إراد –هو محدد في دستورها  كما-تعبير من جانب المنظمات الدولية 
ولقد ساهمت هذه ، التوصيةأو  وما لها من آثار قانونية معينة ومحددة على سبيل االلزام

، ويكفي للتدليل في ذلك بما ساهمت الدولي االنسانيقانون الالقرارات بشكل كبير في تطور 
به منظمة األمم المتحدة في تعزيز أحكام القانون الدولي اإلنساني من خالل ما تصدره 

 الكثير منها يعد جديدا دولية،لقواعد قانونية  ا المختلفة من قرارات تتضمن إقرارً تهأجهز 
 .1الدول بالعمل بموجبه لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في الحياة الدولية إللزاموأساسا 
 أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمملرابع: الفرع ا
احتياطيا  ، وكتاباتهم، مصدرااالنساني يانون الدولقهاء القمكن أن تشكل آراء كبار في

اإلنساني، وذلك عن طريق الكشف عن الثغرات والنقائص في  يانون الدولقالمن مصادر 
أنظار الدول اليها، وحثيها على تبنيها في اتفاقيات دولية  االتفاقيات ذات الصلة، ولفت

، فدراسة الفقهاء لنصوص االتفاقيات وانتقادها غالبا ما يؤثر على الرأي العام الوطني أخرى
 والدولي. 
حتياطي من اختلف الفقه الدولي حول الدور الفقهي لفقهاء القانون الدولي كمصدر ا

نما قواعد دولية  ينشئأنه ال القول مصادر القانون الدولي العام، فقد ذهب البعض الى  وا 
هذه القواعد الدولية الموجودة، مما يعني أنه مصدر كاشف للقاعدة القانونية الدولية  يفسر

 .لها وليس منشأً 
الثانوية  هذا الدور إلى ما دون المصادرالقول بتراجع  ذهب غالبية الفقهاء إلى

كمصدر من مصادر القانون الدولي، إال أنه ليس من الغريب أن يتبوأ القضاء ومذاهب كبار 
محكمة األساسي لنظام المن  (11)وقد نصت المادة  ،المؤلفين مكانة ضمن مصادر القانون

العدل الدولية على أن أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف 
من  (11)م تعتبر مصدرًا احتياطيًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة أحكام المادة األم

النظام نفسه التي ترى أن ال يكون للحكم قوة اإللزام إال بالنسبة لمن صدر بينهم وفي 
 .فيه خصوص النزاع الذي فصل
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حول  عن محكمة العدل الدولية نجد، ما أكدته في قرارهامن أمثلة األحكام الصادرة 
حول الزامية كل دولة  9119األعمال العسكرية وشبه العسكرية في دولة نيكارغوا في عام 

حسب مضمون المادة األولى المشتركة التي  9191احترام اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
:" تتعهد األطراف السامية بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع تنص على أن

 األحوال".
خالل األحكام االستشارية لمحكمة العدل الدولية والتي ساهمت في التأكيد على  من

ل ، حو 9119ضرورة احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، سواء كان في قرارها لعام 
حول األعمال العسكرية وشبه  9119مشروعية استخدام السالح النووي، أو في قرارها لعام 

القانون الدولي  أو غيرها، فهي تكون قد ساهمت في اثراء قواعد العسكرية في دولة نيكارغوا
من مصادر القانون الدولي  ا، وبالتالي تعتبر اجتهادات محكمة العدل الدولية مصدر اإلنساني
 .1اإلنساني

 لقانون الدولي اإلنسانيالمطلب الثاني: مبادئ ا

القانون الدولي اإلنساني لتوجد االلتزامات التعاقدية واالتفاقية التي تمثل قواعد لم تكن 
بهذا الشكل لوال المبادئ والقواعد التي لها منابع روحية ومعنوية، ولقد كانت هذه المبادئ 

على ذلك  ا قبل وجود االتفاقية كتعبير عن عرف دولي، وبناءً يتوجد في بعض األحيان ضمن
ون بعد تدوينه، وتشير ها تحكم القاننالمبادئ وجدت قبل وجود القانون، وأ نيمكن القول أ

 إليها االتفاقيات صراحة في الديباجة أو في سياق النص.
، وتقدم الحل يءها الدافع لكل شنتبرز أهمية المبادئ في القانون الدولي اإلنساني في أ

باالستقراء للحاالت غير المتوقعة، وتسهم في سد ثغرات القانون، وتساعد في تطوره مستقبال 
، وتنقسم هذه المبادئ 2ينبغي إتباعه في حالة وجود نزاعات أو خالفات بتبيان المسار الذي

                                                                 

، دور األمم المتحدة في تطوير القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق موسي عتيقة -1 
 .99-11، ص ص 2119والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .11، مرجع سابق، صعصام عبد الفتاح مطر - 2 



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

45 
 

 الحربومبادئ خاصة بضحايا النزاعات وقانون  ،الفرع األول() وعامةإلى مبادئ أساسية 
 .الفرع الثاني()

 األساسية والعامة  لقانون الدولي اإلنسانيا مبادئ الفرع األول:
هي المبادئ العالقات والمعامالت فيما بينهم، و  هذه المبادئ سلوك األفراد وتنظمتحكم 

التي يستند إليها القانون الدولي العام، وترعاها كافة االتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون 
  .1وهي مبادئ عامة لإلنسانية، أو هي اعتبارات أساسية لإلنسانية ،الدولي اإلنساني

منها تتعلق بقانون الحرب وثالثة أخرى  يرى "جان بيكتيه" بأّنه هناك ستة مبادئ، ثالثة
 وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: ،2ركة بين قانون جنيف وحقوق اإلنسانمشت

يعني هذا المبدأ أّن كل شخص يجب أن يتلقى معاملة : : مبدأ المعاملة اإلنسانيةأوال
إنسانية كفرد، ال لذاته شخصيا وال كوسيلة لغرض آخر، أي أّن الحماية يتلقاها الفرد باعتباره 

اتفاقيات جنيف ثالثة واجبات تجاه ضحايا الحرب، وهي احترامهم،  وقد قررتإنسانا فقط، 
فبمقتضى المعاملة اإلنسانية هو توفير الحد  وحمايتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وعليه

  .3الالئق من المتطلبات الالزمة لحياة مقبولة
يعتبر الحق في الحياة من : : مبدأ الحق في الحركة والسالمة الشخصية والبدنيةثانيا

أقدس الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان، حيث يجب أن تصان حرمة من يسقط في المعركة، 
لى حياة من يستسلم من األعداء، فال يجوز قتل إال الجندي القادر على ويجب المحافظة ع

ويتفرع عن هذا المبدأ  ،، وبمجرد انتهاء العدوانية يجب أن يتوقف كل عمل عدائيالقتل
 مجموعة من المبادئ األخرى تشمل ما يلي:

اإلنسانية من المسلم به أن اإلرادة : حظر التعذيب واإلهانة والمعاملة الالإنسانية-1
هي إرادة حرة وواعية وأّن أي محاولة للتأثير على هذه اإلرادة هو أمر غير قانوني وغير 

 شرعي.

                                                                 
1 - Abdel Wahab Biad; op.cit; pp. 44.45. 
2-  Joseph Owona ; Droit international humanitaire ; L’Harmattan ; paris ; 2012 ; p 29. 

أحكام القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم، مذكرة ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة ، محمد سليمان نصر اهلل الفرا  -3
 .19ص ،2111 ، فلسطين،غزة ،اإلسالمية
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وال شك أّن التعذيب يعد انتهاكا لكرامة اإلنسان إذ يرغم على تصرفات أو إقرارات ضد 
يب وفضال عن ذلك فإّن التعذالقديمة، في العصور العبيد به إلى مستوى  تنزلإرادته، بل و 
 .ما يسئ إلى الضحيةأكثر مفاعليه  ريحط من قد

القسوة بما تولده من كراهية تؤدي إلى الثأر واالنتقام وبالتالي إلى مزيد من العنف،  نإ 
، ومن أجل القضاء على 1وهكذا يدخل اإلنسان في حلقة مفرغة ال مفر له في النهاية منها

يوجد ما يبرره سواء  فالتعذيب إذن ال ،2التعذيبسوء المعاملة والقسوة الزائدة ال بد من إبطال 
كان في الظروف العادية أو االستثنائية، ألّن تحريم التعذيب أو المعامالت الالإنسانية أو 

 الظروف أو درجة خطورتها. المهينة قد جاء مطلقا بغض النظر عن نوع
بحق يجب أن يعترف للشخص : االعتراف بالحقوق المدنية والشخصية للفرد-2

التعاقد وحق التقاضي وغيره من الحقوق األخرى، إذ أّنه بدون ذلك ال ينعم اإلنسان بحريته 
، وتؤكد االتفاقيات الدولية على هذا الحق، إال أّنها تقرر أّن هذا الحق قد اوال يشعر بوجوده

 ترد عليه بعض القيود التي تمنع ممارسته، فوقوع الشخص في األسر تعني أّن حرية الحركة
 والعمل غير ممكنة.

تعتبر ممتلكات الشخص أمر لصيق : ومعتقداتهوممتلكاته احترام كرامة اإلنسان -3
بحياته، فالفرد يبذل كل ما لديه من أجل المحافظة هذه الممتلكات، وقد أكدت االتفاقيات 
الدولية هذا المبدأ وحظرت النيل أو التعرض للممتلكات الخاصة بأي صورة من الصور سواء 

ه أصبح من المسلم به نوالدينية والسياسية فإالفكرية ، وبالنسبة للمعتقدات 3التدمير أو خالفهب
، واألمر كذلك العكسأو من الديانات دين يعتنق أي مطلق في أن الحق ال أن اإلنسان له
  .4بالنسبة للعادات

في اختيار مبدأ تقييد أطراف النزاع أيضا بيطلق عليه : مبدأ الضرورة الحربيةثالثا: 
 .الضرورة الحربيةأساليب ووسائل القتال، و 

                                                                 
كتاب دراسات في القانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة من في: ، ومبادئهالقانون الدولي اإلنساني تطوره ، جان بكتيه - 1

 .19، ص2111، القاهرة، للنشر والتوزيع دار المستقبل العربي ،، الطبعة األولىمفيد شهابالمختصين والخبراء، تقديم 
 .12، مرجع سابق، صعصام عبد الفتاح مطر - 2
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عرفها فقهاء القانون الدولي بأّنها " الحالة التي تكون ملحة إلى درجة ال تترك وقتا  
كافيا من قبل األطراف المتحاربة الختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها العسكرية الفورية"، 
أو هي األحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه 

 ليس وهذا يعني أّنه سبب موقف ما وبسبب الظروف االستثنائية الناشئة لحظتها،السرعة ب
 ويحظر الحرب وأساليب طرق اختيار في مطلق حق المسلحة القوات أفراد أو النزاع ألطراف
 أو لها مبرر ال وآالم إحداث خسائر شأنها من التي الحرب أساليب أو األسلحة استخدام
الضرورة العسكرية محكومة ومقيدة على أن والقضاء الدوليين  تفق الفقهوا مفرطة، معاناة

 وهي: 1بعدة شروط قانونية
ارتباط هذه الحالة بسير العمليات الحربية خالل مراحل القتال بين المتحاربين أو -1

 توقف القتال.أثناء لحظة االشتباك المسلح، ولذلك ال يمكن االدعاء بتوفر الضرورة الحربية 
المؤقتة للضرورة الحربية وغير الدائمة وهي بالنظر لطابعها االستثنائي الطبيعة -2 

، فإذا ما كان مبرر الضرورة دأ ببداية الفعل وتنتهي بانتهائهليس أكثر من حالة واقعية تب
استهداف منشأة مدنية يجري إطالق النار منها، تزول هذه الضرورة بانتهاء إطالق النار وال 

 يجوز استهدافها الحقا.
أال تكون اإلجراءات المستخدمة لتنفيذ حالة الضرورة محظورة بموجب أحكام وقواعد -3

بادة السكان المدنيين  ،القانون الدولي كالتذرع باستخدام األسلحة المحرمة دوليا أو قصف وا 
 أو عمليات الثأر واالقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم.

ضرورة أي خيار بتحديد طبيعة ونوع أال يكون أمام القوات المتحاربة في حالة ال-4
الوسائل سوى التي استخدمت بالفعل حال قيام وتوافر الضرورة الحربية والتي تسمح باستخدام 
وسائل متفاوتة الضرر، فعلى سبيل المثال، إذا كان مجال للقوات المتحاربة الستخدام وسيلة 

ب على القوات المتحاربة الء والمصادرة للممتلكات كإجراء بديل عن التدمير، وجياالست
 .العزوف عن التدمير واللجوء إلى الحاالت األخرى

                                                                 
تمثل هذه القيود قواعد قاطعة تتضمن حظرا مطلقا حيث ال يمكن االحتجاج بالضرورة العسكرية عند تطبيق هذه  - 1

ز المبادئ، أي أّن الضرورة العسكرية ال يمكن أن تبرر العمل العسكري الذي ينتهك قاعدة قانونية قاطعة، أو الذي يتجاو 
الطبعة ، وسائل انفاذ القانون الدولي اإلنساني، عبد العزيز رمضان الخطابيالحدود الصريحة لقاعدة قانونية معتبرة، أنظر: 

  .11 – 11ص ص ، 2199دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، األولى، 
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أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي اإلنساني الخروج عن بعض أحكام نصت  
ومبادئ حالة الضرورة الحربية ولم يأت ذلك مطلقا بل قيد بمبدأ التناسب الذي يتم تناوله 

( 22) ائل إلحاق الضرر بالخصم والذي نصت عليه المادةالحقا، وبمبدأ تقييد وضبط وس
من الئحة الهاي حيث ذكرت بأّنه " ليس للمتحاربين الحق المطلق في اختيار وسائل إلحاق 

( من بروتوكول جنيف األول" أّن حق أطراف أي 11) الضرر بالعدو"، وكذلك نصت المادة
نزاع مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقا ال تقيده قيود"، وبالتالي يتعين على األطراف 

هو الوسائل التي قد تستخدمها مع ما المتحاربة أن تأخذ بعين االعتبار ضرورة أن تتماشى 
 . 1دولي اإلنسانيجائز ومسموح لها باستخدامه وفقا ألحكام القانون ال

هذا المبدأ أّنه ال يجوز معاقبة شخص على عمل لم يرتكبه، مفاد : : مبدأ األمنرابعا
كما تمنع أعمال االنتقام والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن، ومن أعمال االنتقام التي تتخذها 

ارتكبها الدول أعمال القمع التي تمارسها دولة ضد خصم لها ردا على أفعال غير قانونية 
ذلك الخصم، وذلك كوسيلة وحيدة لإلكراه في زمن الحرب إلجبار الخصم على احترام 

 بالنيابة عن المخطئ. البريءالتزاماته، وهذا معارض للمبدأ القانوني الذي يقضي بأال يعاقب 
يستند تنفيذ هذا المبدأ إلى أربعة مبادئ للتطبيق على وجه الخصوص، والمتمثلة في 
منع مساءلة شخص عن تصرف لم يقم به، ومنع االنتقام والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن 

المعروفة لدى الشعـــوب، القضائية والنفي، وحق كل شخص من االستفادة من الضمانات 
 .2أحد أن يرفـــض القـــوانين التي وضعتها المعاهدات اإلنسانيةكمــــا ال يمكـــن ألي 
ذلك فإّن االنتقام يسبب الكثير من المعاناة وال يحقق أغراضه في جميع عالوة على 

الحاالت تقريبا، ومهما يكن من أمر فإن أعمال االنتقام ضد األفراد الذين تحميهم اتفاقيات 
مع االتجاه الحديث في القانون الدولي والذي يحد  جنيف محظورة تماما، وهذا الحظر يتفق
( من اتفاقية جنيف الرابعة على أّن " أخذ 19)المادة تدريجيا من مبدأ السيادة، حيث تنص 

 .3الرهائن محظور" وهو التزام يقع على عاتق جميع الدول
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ينصرف مدلول مبدأ األمن أيضا إلى أّنه ال يجوز أن يتعرض شخص للقبض عليه أو 
شخص مذنبا إال على أساس قانوني وبموجب حكم صادر من التقاله تعسفيا، وال يعتبر اع

عدم التمييز، وال يطبق قانون العقوبات بأثر شروط محكمة مشكلة بطريقة عادية وتتوافر فيها 
ثبت إدانته، وأن كل متهم بجريمة يجب أن يزود بالمساعدة ترجعي، وأن المتهم برئ حتى 

 وله أن يطلب االستماع إلى شهوده. ،في الدفاع عن نفسه
ه ال يجوز لإلنسان أن يتنازل عن الحقوق التي نيندرج في إطار هذا المبدأ أيضا أ

تخولها له االتفاقيات اإلنسانية، ويأتي ذلك من منطلق منع بعض الممارسات التي كانت 
الممارسات تمنح سائدة على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هذه 

 . 1األشخاص المحميين مراكز أفضل في الظاهر بينما تحرمهم في الواقع من مزايا االتفاقيات
يسعى مبدأ التناسب إلقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين، : : مبدأ التناسبخامسا

فيما تمليه تتمثل األولى فيما تمليه الضرورة العسكرية "الضرورة الحربية"، بينما تتمثل الثانية 
صيغ مقتضيات اإلنسانية حينما ال تكون هناك حقوق أو محظورات مطلقة، لذلك 

لتعزيز كفالة احترام مبدأ التناسب في جميع العمليات  ،9111لعام البروتوكوالن اإلضافيان 
العسكرية منعا لمعاناة المدنيين التي ال ضرورة لها، ويتطلب ذلك من كل المعنيين اتخاذ 

ياطات الضرورية والممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب، لمنع إلحاق كافة االحت
 .خسائر بالمدنيين أو إلحاق األذى بهم أو اإلضرار بالممتلكات المدنية بشكل عرضي

أن تتالءم أعمال القصف والتدمير والتخريب للممتلكات الخاصة  التناسب يقتضي مبدأ 
أو العامة الجاري تنفيذها مع الهدف من العمليات العسكرية وفقا لمبدأ الضرورة الحربية، 
وبالتالي ال يجوز لالحتالل حتى في ظل قيام وتوافر مبررات الضرورة أن يتعسف في 

سكان ويحظر حركتهم أو يؤثر على بقاء استخدام هذا الحق، أو أن يمس باحتياجات ال
استقرارهم في األراضي التي يقيمون عليها، ومن أمثلة ذلك بناء جدار الفصل في فلسطين، 

أو سياسة هدم وتدمير المنازل الفلسطينية بحجة  ،وقصف المناطق المحاذية للمستوطنات
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إنسانية صعبة خالفا  الدواعي األمنية، مما يؤدي إلى وضع المدنيين الفلسطينيين في ظروف
 .1للحماية المقرر في القانون الدولي اإلنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

هذا المبدأ يحظر على الدولة التي تعد طرفا في بمقتضى : : مبدأ عدم التمييزسادسا
النزاع، أو من يقومون بتقديم الخدمات لضحايا النزاعات المسلحة، أن يفرقوا بين األشخاص 

اس اللون، أو العرق، أو الجنس، أو الثروة، أو الدين، ونحوه، وال يمكن التمييز في على أس
المعاملة بين ضحايا النزاعات المسلحة مهما كانت طبيعة هذه النزاعات، وهذا ما أكدت 

 .91912مشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام علية المادة الثالثة ال
األطفال، والنساء، والعجزة المسنين، فمرجع هذه الرعاية هي رعاية االهتمام بأما مسألة 

 .3الظروف الخاصة بهم، وهذا ال يخل بمبدأ المساواة
 الخاصة لقانون الدولي اإلنسانيا مبادئالثاني: الفرع 

يوجب القانون الدولي اإلنساني احترام األشخاص المدنيين الذين ال يشاركون في النزاع 
ومعاملتهم بشكل إنساني، وفي هذا الصدد ينص البروتوكوالن المسلح وتفرض حمايتهم 

لقواعد المبادئ و االعتماد على اعلى وجوب  9111الملحقان باتفاقيات جنيف األربعة لعام 
 التالية:

 اإلضافيين، البروتوكولين في األساس حجر التمييز مبدأ يعتبر: التمييز مبدأ: أوال
 وبين والمقاتلين، المدنيين السكان بين التمييز المسلح النزاع أطراف من المبدأ هذا ويتطلب
 المدنيين، حماية لكفالة عنه غنى ال المبدأ هذا ومراعاة العسكرية، واألهداف المدنية األعيان
 يلي: بما القيام البروتوكوالن يحظر حيث
 .للهجوم هدفا المدنيين السكان يكون أن يجوز ال  -
 .المدنيين بمظهر المقاتلين تظاهر  -
 .العشوائية الهجمات  -
 .وتهديدهم السكان بين الذعر بث إلى أساسا الرامية الخطف أعمال ارتكاب  -
 .المدنيين لبقاء عنها غنى ال التي والمواد األعيان تدمير  -
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 .اآلثار وتدمير العبادة دور على الهجوم  -
 التمييز بين السكان المدنيينبمقتضى هذا المبدأ يتعين على أطراف النزاع إذن 

والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية، وال يجوز أن 
 يتعرض السكان المدنيون للهجوم ال جماعة وال أفرادا.

يجب أن توجه الهجمات ضد األهداف العسكرية، ويكون : الحماية مبدأ: ثانيا
العمليات العدائية الحق في لألشخاص الذين ال يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في 

أن تحترم حياتهم وسالمتهم البدنية والعقلية، ويجب أن يحمى هؤالء األشخاص ويعاملوا في 
ويفرض هذا المبدأ على الدولة  ،جميع األحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف

ا يحظر قتل كم، 1ضمان الحماية الدولية والوطنية لألشخاص الذين يسقطـون تحـت سلـــطتها
 أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزا عن المشاركة في القتال.

 حال بأي اإلنسانية المساعدات اعتبار يجوز ال أّنه المبدأ هذا يعني: الحياد مبدأ: ثالثا
 األحمر والصليب األحمر والهالل ،الطبية الخدمات فأفراد النزاع، في تدخال األحوال من

 محايدين كونهم إلى ذلك ويعود العسكرية العمليات في التدخل عن يمتنعوا أن يجب نالدوليي
 يتجاوز أال فيجب ثم ومن والمرضى، الجرحى عالج في المساعدة تقديم في مهمتهم وتقتصر
 .القدر هذا دورهم

 حفظ بمناسبة يكون هذا فإن السالح حمل األفراد لهؤالء تبيح جنيف اتفاقيات كانت إذا
 جنيف اتفاقيات أن ويالحظ االنتقام، أعمال من الجرحى ولحماية أنفسهم عن والدفاع النظام
ّنما لذاتهم، الطبية الخدمات ألفراد الحصانة أو الحماية هذه تمنح لم األربعة  كونهم بسبب وا 
 .للجرحى معالجين
 أدى مماالمسلحة  النزاعات من العديد خالل حدث ما هو المبدأ هذا تقرير يبرر ما
 االعتناء في مهامهم أداء أثناء الطبية الخدمات أفراد أصابت ومعنوية مادية أضرار بإحداث

  اإلنساني. الدولي القانون في الحياد مبدا مع تتعارض األفعال وهذه والجرحى، بالمرضى
 المستشفيات مهاجمة تحظر 9191 سنة الرابعة جنيف اتفاقية فإنالحياد  لمبدأ إعماال

 أو جرحى وجود الحماية هذه وجود في يؤثر وال الميدان، مستشفيات حظر مثل تماما المدنية
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 بمرور تسمح أن المتنازعة الدول عل يجب كما المستشفيات، هذه داخل األسرى من مرضى
 الدول على يحظر كما الطبية، الخدمات هيئات تتطلبها التي والتوريدات الطبية المستلزمات

 والصليب الهالل شارة تحمل التي اإلسعاف وطائرات المدنية، اإلسعاف عربات مهاجمة
    األحمرين.

هناك قواعد أساسية ثابتة في القانون الدولي اإلنساني ال يمكن أن تكون مجهولة ويلزم 
 اتباعها والتقيد بها، تتمثل فيما يلي:

يجب أن يجمع الجرحى والمرضى وأن تقدم لهم العناية من جانب طرف النزاع الذي  -
لسلطته، وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية  يخضعون

 ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية.
تمثل شارة الصليب األحمر والهالل األحمر على أرضية بيضاء العالمة المميزة  -

 التي تشير إلى وجوب احترام من يحملها من أشخاص أو مباني أو عربات.

للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم في  الحق -
حمايتهم  أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم ومعتقداتهم الدينية، ويتوجب

 أسرهم وتسلممن كل أعمال العنف أو األعمال االنتقامية، ومن حقهم تبادل األخبار مع 
 .1ا بالضمانات القضائية األساسيةالمساعدات، ويجب أن يتمتعو 

المعنية بالقانون  الدولية في االتفاقياتالمتناولة الموضوعات  :لثالمطلب الثا
 اإلنسانيالدولي 

حين دراسة هذا الموضوع نجد أن هناك موضوعين تناولتها هذه االتفاقيات والمتمثلة 
 في

االتفاقيات المنظمة لحماية ضحايا  (،الفرع األول) وأدواتهاالتفاقيات المنظمة للقتال وأساليبه 
 (.الفرع الثاني) المسلحةالنزاعات 

 االتفاقيات المنظمة للقتال وأساليبه وأدواته :الفرع األول
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 :1ييل فيما االتفاقيات المنظمة للقتال وأساليبه وأدواته تتمثل 
 .البحريةفي شأن الحرب  9119أبريل لعام  99تصريح باريس الصادر -9
في شأن استخدام  9191ديسمبر لعام  99تصريح سان بيترسبوغ الصادر في -2

  .غرام 911الرصاص المتفجر الذي يقل وزنه عن 
في شأن االلتزامات الدولية للدول  9119ماي لعام  1اتفاقية واشنطن المبرمة في -1
  .المحايدة
لين وغير في شأن التمييز بين المقات 9119أوت  21تصريح بروكسل الصادر في -9
  .المقاتلين
ات الدولية التي تمخضت عن مؤتمر الهاي األول للسالم المنعقد في عام ياالتفاق-1
والتي تأتي في مقدمتها االتفاقية الخاصة بقواعد وأعراف الحرب البرية، واالتفاقية  ،9111

والتصريح  البحرية،في مواجهة الحرب  9199الخاصة بانطباق أحكام اتفاقية جنيف لعام 
الخاص بحظر استخدام المقذوفات التي تنتشر منها الغازات الخانقة، واالتفاقية الصادرة في 

في شأن حظر استعمال الرصاص المقابل لالنتشار أو التمدد في جسم  9111جوان  21
 .القاطعاإلنسان بسهولة مثال الرصاص ذي الغشاء الصلب الخفيف 

عن مؤتمر الهاي الثاني للسالم المنعقد في عام االتفاقية الدولية التي تمخضت -9
واالتفاقية  الحرب،تأتي في مقدمتها االتفاقية الثالثة الخاصة بقواعد بدء  ، والتي9111

االتفاقية الخامسة الخاصة بحقوق والتزامات  البرية،الحرب  الرابعة الخاصة بقواعد وأعراف
  الحرب البرية.يات السبع في شأن وأخيرا االتفاق البرية،الدول المحايدة في الحرب 

 .في شأن الحرب البحرية 9111فبراير لعام  29تصريح لندن الصادر في -1
في شأن حرب الغواصات وحرب  9122فبراير لعام  9اتفاقية واشنطن المبرمة في -1
  .الغازات
 .بشأن الحرب الجوية الذي لم يدخل حيز النفاذ 9121مشروع اتفاقية الهاي لعام -1
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في شأن خطر استعمال  9121جويلية لعام  91بروتوكول جنيف الصادر في -91
وقد ألحق الحظر بموجب هذا  المماثلة،الغازات الخانقة والسامة وغيرها من الغازات والمواد 

 .الحربوالكيميائية أثناء البيكتولوجية البروتوكول كافة استخدامات األسلحة 
 .البحريةفي شأن الحرب  9111 أفريل 22اتفاقية لندن المبرمة في -99
 في شأن حرب الغواصات 9119نوفمبر  9بروتوكول لندن الصادر في -92
اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين األسلحة البيولوجية الموقعة في كل من -91

ويالحظ أن هذه االتفاقية تحظر مجرد حيازة  9112لندن وموسكو وواشنطن في أبريل لعام 
  .األسلحةهذه 

أنه  اإلنساني إالإذا كانت هذه االتفاقية السابقة، قد أسهمت في تطور القانون الدولي 
لذلك اتجهت  األسلحة،يالحظ أن أحكامها ليست مالئمة بصورة كاملة للتطورات الجديدة في 

أوائل السبعينات إلى دفع الجهود الرامية إلى منع وتقييد استعمال في األمم المتحدة منظمة 
يدية معينة هي ما يسمى "باألسلحة غير اإلنسانية " بالنظر إلى اآلثار التي تحدثها اسلحة تقل

 .جمة عنها، ومدى انتشارها جغرافيا، ومدى التحكم فيهاوالحروق النا
توسيع نطاق النظر في هذه المسألة  9111قررت الجمعية لألمم المتحدة في عام  

ليشتمل على جميع األسلحة التقليدية االخرى التي تعتبر من األسلحة التي تسبب اآلالم بال 
داع أو التي تكون لها أثار تؤدي بدون تمييز، والسعي إلى الوصول إلى اتفاق دولي في هذا 

ضحا من خالل تقارير الخبراء، والمؤتمرات المعنية، أن مسألة حظر أو الشأن، وقد بات وا
تقييد استعمال أسلحة معنية يرتبط ارتباطا وثيقا باالعتبارات العسكرية وعلى هذا األساس 

عقد مؤتمر األمم المتحدة  9111لعام  911 /12قررت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 
ارها مفرطة الضرر، اقتناعا منها بأنه يمكن التخفيف في شأن أسلحة تقليدية يمكن اعتب

بدرجة كبيرة من اآلالم التي يتعرض لها السكان المدنيون والمقاتلون إذا أمكن التوصل إلى 
عقد اول مؤتمر دولي كبير بشأن حظر أو تقييد  9111اتفاق في هذا الشأن، وفي سبتمبر 

 .استعمال أسلحة تقليدية معينة منذ مؤتمرات الهاي
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أو المؤتمر باإلجماع اتفاقية حظر اعتمد هذا  9111العاشر من أكتوبر  وفي-99
استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، وقد تم  دتقيي

  .9111ديسمبر  12وأصبحت نافذة في  9119أفريل  91التوقيع على االتفاقية في 
ألحق باالتفاقية أربعة بروتوكوالت ثالثة منها منذ البداية والرابع واألخير في أكتوبر 

 .1995 لعام
وهو خاص بحظر الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها باألشعة  األول:البروتوكول  -
 السينية
 .األلغامالبروتوكول الثاني: خاص بحظر أو تقييد استعمال  -
 .المحرقةالبروتوكول الثالث: خاص بحظر أو تقييد استعمال األسلحة  -
خاص بحظر أو تقييد الستخدام اسلحة الليزر المسببة للعمى في  البروتوكول الرابع: -

 .9111كتوبر لعام أ 91النزاعات المسلحة والذي صدر في فينا في 
 والتي دخلتيميائية في شأن تحريم األسلحة الك 9111االتفاقية المبرمة في عام -91

  .9111أبريل لعام  29حيز النفاذ في 
في شأن حظر التغيير في البيئة ألغراض  9119االتفاقية المبرمة في عام -99      

  .عدائيةعسكرية أو ألية أغراض 
في شأن حظر واستعمال وتخزين وانتاج ونقل  9111أوتاوا في ديسمبر  اتفاقية-91     

 .األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام
 االتفاقيات المنظمة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

تكمل تلك االتفاقيات  وأساليبه،إن االتفاقيات الرامية إلى تنظيم القتال وتنظيم أدواته  
وفيما  االنسانية،فكلها تحقق في النهاية مبدأ  المسلحة،النزاعات الرامية إلى حماية ضحايا 

 .1يلي أهم االتفاقيات الدولية المبرمة من أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة
في شأن حماية جرحى الحروب  9199أغسطس  22اتفاقية جنيف المبرمة في -9
  .االنسانيبمثابة أول اتفاقية دولية تبرم في محال القانون الدولي  تعد البرية،

                                                                 

 .219-212، مرجع سابق، ص صسعيد سالم جويليمشار اليه عند:  -1 



 الفصل األول: القانون الدولي اإلنساني: بين النشأة التاريخية واملفهوم القانوني:

 

56 
 

والتي أدخلت تعديالت على  9111يوليو  92اتفاقية الهاي الثالثة المبرمة في -2
  .البحريةلتطبيقها على الحرب  9199عام اتفاقية 
في شأن تحسين حال الجرحى والمرضى  9119يوليو  9اتفاقية جنيف المبرمة في -1

 .9199من أفراد القوات المسلحة في الميدان، وهي تعد تطويرا التفاقية جنيف لعام 
في شأن التمتع بمركز أسير  9111أكتوبر  91اتفاقية الهاي الرابعة المبرمة في -9
 .الحرب
في شأن حماية جرحى ومرضى القوات  9121جوان  21اتفاقية جنيف المبرمة في -1

 .9119لتي قامت بتطوير اتفاقية جنيف لعام المسلحة في الحروب البرية، وا
في شأن معاملة أسرى الحرب  9121يوليو  21اتفاقية جنيف الثانية المبرمة في -9

 .والمبرمة في الهاي 9111وهي تحسين ألوضاع اتفاقية عام 
والخاصة بكفالة الحماية الدولية في  9111أبريل  91اتفاقية واشنطن المبرمة في -1

 الفني.افق ذات الطابع التاريخي أو العلمي أو زمن الحرب المر 
  .الحربفي شأن مجرمي  9191أوت  1اتفاقية لندن المبرمة في -1
والخاصة بمكافحة ابادة الجنس  9191اتفاقية األمم المتحدة المبرمة في ديسمبر -1
  .البشري

 على النحو التالي 9191أوت  92اتفاقية جنيف األربع المبرمة في -91
 في شأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان األولى:االتفاقية  -
االتفاقية الثانية: في شأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة  -

  في البحار
 االتفاقية الثالثة: في شأن أسرى الحرب -
 .الحرباالتفاقية الرابعة: في شأن حماية األشخاص المدنيين في وقت  -
ولما كشفت النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي أعقبت الحرب العالمية  

الثانية، وبعد صدور ميثاق األمم المتحدة عند التطور التكنولوجي من وسائل قتال مستحدثة 
عن النقص في  للقاراتواستخدام الصواريخ العابرة  ووسائل نقل القوة العسكرية بالطائرات
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يمكن حماية ضحايا النزاعات المسلحة، تم عقد مؤتمر  حتىو ، 9191اتفاقيات جنيف لعام 
 :دبلوماسي في جنيف أسفر عن إبرام بروتوكولين مكملين ألحكام اتفاقيات جنيف األربع

 .سلحة غير الدوليةيتعلق بضحايا النزاعات الم 9111البروتوكول األول لعام -
 .الخاص بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 9111الثاني لعام البروتوكول -
   .1اعتماد شارة مميزة إضافيةالخاص ب 2111لعام البروتوكول الثالث -

                                                                 

يعترف هذا البروتوكول بشارة مميزة إضافية عالوة على الشارات -"  الثانية من البروتوكول على أنه:المادة  تنص - 1 
 .القانونيالمميزة الواردة في اتفاقيات جنيف وتخدم مثلها األغراض نفسها. وتكون الشارات متساوية من حيث وضعها 

د في ملحق هذا على حده وأرضيته بيضاء طبقًا للرسم الوار  تكون هذه الشارة المميزة اإلضافية مربعًا أحمر قائماً - 
لالطالع على محتوى البروتوكول،  ."البروتوكول. وتسمى هذه الشارة المميزة في هذا البروتوكول "شارة البروتوكول الثالث

  file:///C:/Users/DEMSOFT/Desktop/Downloads/129844899674393503.pdfأنظر الموقع:

file:///C:/Users/DEMSOFT/Desktop/Downloads/129844899674393503.pdf
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َاإلنسانييَ  َالدولي َالقانون َالنزاعاتَاَالىَهدف َأثناء َاإلنسان َمعاناة َمن لتخفيف
عتهما،َاألولىَقانونيةَتنظمَسيرَيالمسلحة،َإذَيجمعَمفهومهَبينَفكرتينَمختلفتينَفيَطب

َ َوالثانية َالعسكرية، َتلكَالعمليات َأثناء َاإلنسانية َالمعاناة َتخفيف َإلى َتهدف أخالقية
َ.المعاركَوماَينجرَعنهاَمنَآالمَالَمبررَلها

،َالىَنهايتهَيطبقَالقانونَالدوليَاإلنسانيَمنَحيثَالزمانَمنذَبدايةَالنزاعَالمسلح
سواءَكانَهناكَإعالنَلحالةَالحربَأوَبدونَإعالن،َأماَمنَحيثَالنطاقَالماديَفإنَ

َال قانونَيطبقَعلىَكلَحالةَتأخذَوصفَالنزاعَالمسلح،َدولياَكانَأوَغيرَدولي،َهذا
النطاقَمنَحيثَيتمثلَنطاقَتطبيقَالقانونَالدوليَاإلنسانيََكماَ،االحتاللبماَفيَذلكَ
َ َالذينَبالشخصي َالمسلحة َالنزاعات َضحايا َوهما َاألشخاص، َمن َلفئتين َحماية منح

َعاجزينَعنَالقتالَمنَجرحىَ َومنَأصبحوا ومرضىَوغرقىَوأسرىَحربَمنَناحية،
ناحيةَأخرىَينطبقَعلىَالمدنيينَوأفرادَالوحداتَالطبيةَوالدينيةَوعمالَاإلغاثةَالذينَالَ

َ.(المبحث األول)َيشاركونَفيَالقتال
أدركتَالدولَوالمنظماتَالدوليةَاإلنسانيةَالتيَتعملَجاهدةَفيَسبيلَتفاديَأثارَ

مايةَضحاياَهذهَالنزاعاتَأنهَيجبَعليهاَتحقيقَعنصرَومنَأجلَحَ،النزاعاتَالمسلحة
َالقانونَ َأحكام َاحترام َبه َوالذيَيقصد َعام، َبشكل َالدوليَاإلنساني َالقانون َقواعد تنفيذ

معَقمعَماَقدَيقترفَمنَانتهاكاتَأوَمخالفاتَلها،ََ،الدوليَاإلنسانيَومراقبةَااللتزامَبها
فعلياَفيَظلَالنزاعاتَالمسلحة،َفإنَالضررَالَيطبقَهذاَالقانونَتطبيقاََماحيثَأنهَحين

المترتبَعلىَذلكَغالباَماَيكونَضرراَالَيعوضَويتعذرَتداركهَأوَإصالحه،َوقدَأكدتَ
والمادة9191ََلعامََةعلىَهذاَالمعنىَالمادةَاألولىَالمشتركةَبينَاتفاقياتَجنيفَاألربع

َ.(الثانيالمبحث )91112البروتوكولَاإلضافيَاألولَلعامَمن1ََ(08)

                                                           
َعلىَأنه:9111َالبروتوكولَاإلضافيَاألولَلعامََمنَ(08تنصَالمادةَ)َ-1َ
َبمقتضىََتتخذ-9 َالتزاماتها َلتنفيذ َالالزمة َاإلجراءات َكافة َإبطاء، َدون َالنزاع َوأطراف َالمتعاقدة َالسامية األطراف

 "البروتوكول"اللحقَاالتفاقياتَوهذاَ
األطرافَالساميةَالمتعاقدةَوأطرافَالنزاعَاألوامرَوالتعليماتَالكفيلةَبتأمينَاحترامَاالتفاقياتَوهذاَاللحقََتصدر-2  

َ""البروتوكول"،َوتشرفَعلىَتنفيذها
َ.9،َتنفيذَالقانونَالدوليَاإلنساني،َمرجعَسابق،َصسعيد سالم جويليَ-2
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لتطبيق القانون الدولي  والشخصي األول: النطاق الماديالمبحث 
 اإلنساني

فضابطَالتطبيقَهوَ،َالمسلحةَالنزاعاتأثناءَتطبقَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَ
َمسلح َنزاع َوجود ََو، ََهفلذا َحتى ََويطبق َيكن َلم ََإعالنناكَهلو بالحرب،ََاعترافأو

َ.وبغضَالنظرَعنَالوسائلَالمستخدمة
ََبينَيميزَالقانونَالدوليَاإلنسانيَ َالنزاعاتَالمسلحة والنزاعاتَالمسلحةَالدولية،

غيرَالدولية،َوهوَماَانعكسَبوضوحَفيَعنوانيَالبروتوكولينَاإلضافيينَالتفاقياتَجنيفَ
َ.(المطلب األول)91111َالصادرينَعامَاألربعةَ

المستفيدينَمنَالحمايةَيقومَالقانونَالدوليَاإلنسانيَعلىَتقسيمَأساسيَلألشخاصَ
َقواعده،َحيثَتقسمهمَالىَفئتينَرئيسيتين المقاتلينَوغيرَالمقاتلين،َويهدفََ،التيَتقرها

وهمَاألشخاصَالذينَيشاركونََهذاَالتقسيمَالىَالفصلَبينَاألشخاصَالذينَيجوزَقتالهم
َالمدنيونفيَاألعمالَالقتالية َوهؤالءَهم َوبينَاألشخاصَالذينَالَيجوزَقتالهم، َوهمَ، ،

َمماَ َالقتالية َاألعمال َفي َيساهمون َوال َالعدو، َوجه َفي َالسالح َيحملون أشخاصَال
َ(.المطلب الثاني)تختلفَعنَالحمايةَالممنوحةَللمقاتلينَيمنحهمَحمايةَخاصةَ

َ
 المطلب األول: النطاق المادي للقانون الدولي االنساني

الهَبمصطلحَالنزاعَانَتخليَالقانونَالدوليَاإلنسانيَعنَمصطلحَالحربَواستبد
َالعسكريةَُتعَ  َالقوة نزاعاَمسلحا،َبلَالقانونََدَُالمسلحَالَيعنيَأنَكلَحالةَتستخدمَفيها

َ َدولي َذاتَطابع َنزاعاتَمسلحة َالى َالمسلحة َالنزاعات َيقسم َاإلنساني الفرع )الدولي
،َوهناكَحاالتَالَيشملهاَالفرع الثاني()ونزاعاتَمسلحةَذاتَطابعَغيرَدوليََاألول(،
َ َنزاعهذا َيعتبر َال َالعنفَالمسلح َأنواع َمن َالنوع َهذا َأن َذلك حسبََامسلحَاالقانون

َالفرع الثالث(.) االنساني مقاييسَالقانونَالدولي
                                                           

،َدارَالثقافةَللنشر2899َ،َحمايةَاألطفالَفيَالقانونَالدوليَاإلنساني،َالطبعةَاألولى،َفضيل عبد اهلل طالفحةَ-1َ
َ.19،َاألردن،َصوالتوزيع،َعمان
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 الدوليةذات الطبيعة الفرع األول: النزاعات المسلحة 
َ َبيقصد َالنزاعاتَالمسلحة ََالدوليةذاتَالطبيعة َاللجوء َأوَالى َدولتين العنفَبين
َالقانونََأكثرَسواء َأحكام َالمتحاربة َوتطبقَاألطرافَالمتعاقدة َبدونه، بإعالنَسابقَأو

َحاالتَ َفي َتطبق َكما َبه، َيعترف َلم َأو َنزاع َبقيام َاعترف َسواء َاإلنساني الدولي
9191َاألربعةَلعامَأشارتَالمادةَالثانيةَالمشتركةَبينَاتفاقياتَجنيفَ،َحيثَاالحتالل

َالنزاعَ َعلىَأالمسلحَإلىَهذا ََهنبنصها َفيَجميعَحاالتَإعالنَ" َاالتفاقية تطبقَهذه
َمنَ َأكثر َأو َطرفين َينشبَبين َأن َيمكن َآخر َأيَاشتباكَمسلح َحالة َفي الحربَأو
األطرافَالساميةَالمتعاقدة،َحتىَإذاَلمَيكنَأحدَاألطرافَقدَاعترفَبحالةَقيامَالحرب،َ

َالك َأو َالجزئي َحاالتَاالحتالل َفيَجميع َأيضا َاالتفاقية َهذه َأحدَوتطبق ليَألراضي
َاألطرافَالساميينَالمتعاقدينَحتىَإذاَكانَهذاَاالحتاللَالَيواجهَمقاومةَمسلحةَ".

ألحقتَحروبَالتحريرَالوطنيَبالنزاعاتَالمسلحةَالدوليةَعلىَمعنىَماَجاءَفيَ
َبنص1َالبروتوكولَاألول َ،َوهذا منَالبروتوكولَاإلضافيَاألولَالتفاقياتََ(9/9)المادة

أنهَ"َتتضمنَاألوضاعَالمشارَإليهاَفيَالفقرةَالسابقةَالمنازعاتََعلى9111َجنيفَلعامَ
َوضدَ َاألجنبي َواالحتالل َاالستعماري َالتسلط َضد َالشعوب َبها َتناضل َالتي المسلحة
َكرسهَ َكما َالمصير، َتقرير َفي َالشعوب َلحق َممارستها َفي َوذلك َالعنصرية، األنظمة

بمبادئَالقانونَالدوليَالخاصةَبالعالقاتَميثاقَاألممَالمتحدةَواإلعالنَالعالميَالمتعلقَ
َ."َالوديةَوالتعاونَبينَالدولَطبقاَلميثاقَاألممَالمتحدة

تكونَفيهاَالتيََالمسلحةَالنزاعاتَذلكَ،َومثالحاالتَأخرىَاءيضيفَبعضَالفقه
َ،فقطَاألطرافَفيَالمواثيقَذاتَالصلةهيَالدولَبأنَمنظماتَدوليةَطرفاَفيها،َعلماَال

َإلى ََباإلضافة َالبروتوكول َفي َالواردة َحسبَالشروط ول،َاألاإلضافيَحركاتَالتحرير
َالدوليةَهوَاألولىَبالتطبيقحيثَيرونَ َالحاالتَأنَقانونَالنزاعاتَالمسلحة َ،فيَهذه

َ َدولة َلقيادة َتابعة َالدولية َالقوات َكانت َسواء َالمنظمةََ،أكثرأو َمن َمباشرة َلقيادة أو

                                                           
َ.981،َمرجعَسابق،َصعصام عبد الفتاح مطرَ-1َ
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الَفتحتَاألبوابَالمعنية،َوأياَكانتَالظروفَالَيمكنَ االعتمادَعلىَنظامَقانونيَآخر،َوا 
َ.1علىَمصراعيهاَللفوضىَالقانونيةَبكلَتبعاتها

األوساطَالقانونيةَوالدبلوماسيةَبهذاَالجانبَمنذَأمدَالىَاهتمامَهؤالءَالفقهاءَأشارَ
َنتائج َمن َوكان ََهبعيد، َموظفي َبسالمة َالمتعلقة َاالتفاقية َإبرام َالمتحدةَمنظمة األمم
الَتطبقَعلىَ"َمنَاالتفاقيةَعلىَأنه(2/2َ)المادةَنصتَ،َحيثَواألفرادَالمرتبطينَبها

َبموجبَ َاإلنفاذ َإجراءات َمن َكإجراء َمجلسَاألمن َبها َيأذن َالمتحدة َلألمم َعملية أية
الفصلَالسابعَمنَميثاقَاألممَالمتحدةَويشاركَفيهاَأيَمنَاألفرادَكمقاتلينَضدَقواتَ

َ.2هاَقانونَالنزاعاتَالمسلحةَالدولية"مسلحةَمنظمةَوينطبقَعلي
َ َالمادة 28َ)تضمنت َ/أ( َمن َالدوليَذات َالقانون َبتطبيق َالمساس َعدم االتفاقية

إذنَفكلَمواجهةَبينَدولتينَتدخلَفيَنطاقَاتفاقياتَالقانونَالدوليَاإلنساني،َ،َاإلنساني
ذوَطبيعةََمسلحاكماَأّنهَالَبدَمنَالضروريَتحديدَمدىَهذهَالمواجهةَحتىَتعتبرَنزاعاَ

َ .3دولية
 دولية الغير طبيعة الذات الفرع الثاني: النزاعات المسلحة 

،4َبالحربَالمدنيةفيَالقانونَالدوليَالتقليديَغيرَالدوليةَالنزاعاتَالمسلحةََفَُرَ عَ تَُ
وقدَكانَهذاَاألخيرَيتبنىَمبدأَعدمَالتدخلَفيَالحروبَاألهليةَكماَتجلىَذلكَفيَالئحةَ

َ َالقانونَالدوليَلعام َتمرد9188ََمعهد َفيَحالة حولَواجباتَالدولَاألجنبيةَورعاياها
وأوجبَعلىَالدولَاألجنبيةََ،المتمردينإزاءَالحكوماتَالقائمةَالمعترفَبهاَوالمتنازعةَمعَ

َالحك َالثوارَأنَمراعاة َمع َالمتنازعة َوللدولة َللدولة، َالممثلَالوحيد َبصفتها َالشرعية ومة
                                                           

َ.980،َمرجعَسابق،َصعصام عبد الفتاح مطر-1
َبها.َأنظرَأيضا:َاألممَالمتحدةَواألفرادَالمرتبطينمنظمةَاالتفاقيةَالمتعلقةَبسالمةَموظفيَ(َمن2/2َأنظرَالمادةَ)َ-2

َصعصام عبد الفتاح مطر َسابق، َمرجع َالموقع:ََ.980، َأنظر َاالتفاقية َمضمون َعلى لالطالع
lhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/Convention_UN_Safety.htm،ََ92/89/2891تاريخَالزيارة.َ
981َالمرجعَنفسه،َصاالتفاقيةَنفسها.َأنظرَأيضاَكلَمن:َ/أ(َمن28َأنظرَالمادةَ)َ-3

- Frédéric JORAM، Les opérations de paix et l’obligation de respecter le droit 

international humanitaire، Thèse pour doctorat en droit de l’Université panthéon – Assas 

(paris II ; octobre 2007, p 100.  
َمتوفرَالدوليَالقانونَتطبيقَنطاقَ،جمال رواب-4 ََاإلنساني، َ،http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netفي:

َ.51/90/1958َتاريخَالزيارة

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/
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تعترفَلهمَبصفةَالمحاربين،َوبعدَذلكَالَيمكنهاَاالحتجاجَعلىَاعترافَدولةَثالثةَبهمَ
َبصفةَ َباالعتراف َاألخرى َاألطراف َيلزم َال َاألم َالدولة َاعتراف َولكن كمحاربين،

َ.1المحاربين
صفةَ"َالمحاربينَ"َتطبيقَقواعدَالحربَوتقاليدها،َالثوارََيترتبَعلىَمنحَمجموعة

والتزامَأفرادهاَبذلك،َوعلىَمستوىَالمسؤوليةَالدولية،َفإنَالدولةَالتيَتعترفَللثوارَبصفةَ
َ.2المحاربينَلنَتكونَمسؤولةَدولياَعنَأعمالَتلكَالفئة

ََ َأدرج َضمن َالدولية َغير َالمسلحة َالنزاعات َالحديث َالدولي النزاعاتَالقانون
َاتفاقياتَالقانونَالدوليَاإلنساني وذلكَبالنصَعليهاَبصفةََ،المسلحةَالتيَتطبقَعليها

َالصلة َذات َاالتفاقيات َفي َمباشرة َحيث َاتفاقياتَ، َبين َالمشتركة َالثانية َالمادة نصت
علىَأنهَفيَحالةَقيامَنزاعَمسلحَليسَلهَطابعَدولي،َيلتزم9191ََةَلعامَعجنيفَاألرب

المادةََهنزاعَبأنَيطبقَأحكامَاتفاقياتَجنيفَاألربعة،َوهوَماَنصتَعليكلَطرفَفيَال
َ.9111منَالبروتوكولَاإلضافيَالثانيَلعامَ(9/9َ)

َ َالبروتوكولفرقت َنفس َمن َالثالثة َالنزاع،ََالمادة َوأطراف َاالتفاقية َأطراف بين
الفئاتَالثائرةَفالتعبيرَاألولَيشملَالدولَفقط،َأماَالتعبيرَالثانيَفإلىَجانبَالدولَهناكَ

َ:وهيَغيرَالدوليالمسلحَفرَصفةَالنزاعَالتَوَأوَالمتمردة،َوعليهَهناكَعدةَمقاييس
الَبدَللطرفَالمناهضَللحكومةَالمركزيةَمنَتنظيمَعسكريَفيهَقيادةَمسؤولةََ -

 عنَسلوكَمرؤوسيهاَولهَنشاطَفيَأرضَمعينةَويكفلَاحترامَاالتفاقيات.
 لجوءَالحكومةَالشرعيةَإلىَالقواتَالعسكريةَلمحاربةَالثوار.َ -
َاالتفاقياتَذاتََ - َتنفيذ َهدفه َواعترافها َللثوار، َالمحاربين َبصفة اعترافَالحكومة
 الصلة.
 اعترافهاَبأنهاَفيَحالةَحرب.َ -

                                                           
َ.63،َمدخلَالىَالقانونَالدوليَاإلنساني،َمرجعَسابق،َصعامر الزماليَ-1َ
َ،َنطاقَتطبيقَالقانونَالدوليَاإلنساني،آغا جميلة:َاأيضَ.َأنظر15،َمرجعَسابق،َصطالفحة اهلل عبد فضيل - 2

َ.91/81/2890تاريخَالزيارةََ، http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netالموقع:َىمتوفرَعل
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إدراجَالنزاعَعلىَجدولَأعمالَمجلسَاألمنَأوَالجمعيةَالعامةَلألممَالمتحدة،ََ -
 سالمَأوَخارقاَلهَأوَيشكلَعمالَعدوانيا.بصفتهَمهدداَلل

 للثوارَنظامَتتوفرَفيهَخصائصَالدولة.َ -
سلطاتَالثوارَالمدنيةَتباشرَعلىَالسكانَسلطةَفعليةَفيَجزءَمعّينَمنَالترابَ  -
 الوطني.
تخضعَالقواتَالمسلحةَألوامرَسلطةَمنظمةَوتعّبرَعنَاستعدادهاَالحترامَقوانينَ  -

 الحربَوتقاليدها.
 .1سلطاتَالثوارَالمدنيةَبمراعاةَأحكامَاالتفاقياتتلتزمَ  -

َالحاالت المستثناة من تطبيق القانون الدولي اإلنساني الفرع الثالث: 
نصوصَاالتفاقياتَالدوليةَالمشكلةَلقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالَسيماَلمَتشرَ 

التيَتمتازَبطابعَ،َإلىَبعضَالحاالتَاألخرى9111َالبروتوكولَاإلضافيَالثانيَلعامَ
َتلكَ َخاصة َالقانون، َهذا َنطاق َمن َالحاالت َلهذه َصريح َإقصاء َفيها َوجاء العنف،

والمتمثلةََ،الحاالتَالتيَتشبهَإلىَحدَكبيرَالنزاعاتَالمسلحةَالتيَليسَلهاَطابعَدولي
َكأعمالَ َللعنفَالداخلي َاألخرى َوبعضَالمظاهر َاالضطراباتَوالتوتراتَالداخلية، في

َ.2العرضيةَوالنادرةَوغيرهاَمنَاألعمالَذاتَالطبيعةَالمماثلةَالشغبَوالعنف
َاإلنسانية،َ َالمعاناة َللقانونَالدوليَاإلنسانيَهيَرفع َالجوهرية َكانتَالخاصية إذا
َهذهَ َطبيعة َهي َفما َاإلنساني، َالدولي َالقانون َتطبيق َمن َالحاالت َهذه َتستبعد فلماذا

َاستثنيتَمنَتطبيقَالقانونَال َلماذا َإلىَحدَالنزاعات، َأنهَالَيعتقد دوليَاإلنساني،َكما
اآلنَالَيوجدَماَيحكمَوينظمَهذهَاالضطراباتَوالتوتراتَالداخلية،َفماَهوَالقانونَالواجبَ
التطبيقَعليها،َوماَهيَالحلولَاألكثرَنجاعةَفيَتخفيفَالمعاناةَاإلنسانيةَفيَمثلَهذهَ

َالحاالت؟
ضطراباتَالداخليةَلالالَيمكنَ: ية: تعريف االضطرابات وحاالت التوتر الداخلأوال

أنَترقىَإلىَمستوىَالنزاعَالمسلحَغيرَالدولي،َلكنهاَتعتبرَشكالَمنَأشكالَالصداماتَ

                                                           
َ.91،َمرجعَسابق،َصفضيل عبد اهلل طالفحةَ-1َ

2-Frédéric JORAM ; op.cit. ; p 100. 
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َوالسلطةَ َمنظمة َشبه َجماعات َبين َوالتمرد َالعنف َباستخدام َالغالب َفي َتتميز التي
َأو َالمواجهاتَذاتَالطابعَالجماعيَتكونَطويلة َبأّنها َويمكنَتعريفها قصيرةََالحاكمة،

األمد،َكماَتكونَمصحوبةَبآثارَدائمةَأوَمتقطعةَوتمسَكاملَاألراضيَالوطنيةَأوَجزءاَ
ونََذاتَجذورَدينيةَأوَاثنيةَأوَسياسيةَأوَخالفَذلك،َكماَأّنهاَفيَالغالبَكمنها،َوت

هيَسياسيَشديدَفيَالدولةَيكونَنتيجةَمحاولةَقلبَنظامَالحكمَفيها،َووقفَالضماناتَ
عَسياسي،َهذهَاالضطراباتَالتيَعادةَماَتكونَعلىَشكلَأعمالَشغبَالدستوريةَوقم

تعّبرَفيهاَبعضَالفئاتَصراحةَعنَامتعاضهاَمنَسياسةَمعّينةَأوَطرفَمعّينَأوَطرحَ
 .1مطالبَمعّينة

َتكونَ َقد َومتفرقة،َوالَيشتَرأيضا َفيََطعلىَشكلَأعمالَعنفَمنعزلة بالضرورة
َوالتوتراتَأنَتكَو َتكونَاالضطراباتَالداخلية َفقد َكطرف، َالحاكمة َالسلطة َأو نَالدولة

َ.2بينَفصائلَأوَجماعاتَدونَأنَتتدخلَالدولةَكماَقدَتكونَبينَطوائفَحزبية
: موقف القانون الدولي اإلنساني من االضطرابات وحاالت التوتر الداخلي ثانيا:

باتفاقياتَجنيفَالملحق9111ََمنَالبروتوكولَاإلضافيَالثانيَلعامَ(9/6َ)تنصَالمادةَ
َ َلعام َأّنه9191َاألربعة َيسَر على َال ََى" َاالضطراباتَأالملحق)هذا َحاالت َعلى )

الداخليةَمثلَالشغبَواعمالَالعنفَالعرضيةَالنادرة،َوغيرهاَمنَاألعمالَالتيََاتوالتوتَر
 الَتعدَنزاعاتَمسلحةَ".

َالنوعَمثلَأحكامَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالَتشملَ الََاباعتبارهمنَاألعمال،َهذا
َهذاَت َوفي َاإلنساني، َالدولي َالقانون َمعايير َحسب َالمسلحة َالنزاعات َدائرة َفي دخل

َأن َعلى َيدل َما َالصريح َالنزاعاتََاالستثناء َدائرة َمن َاتساعا َأكبر َالمسلح العنف
َ.الداخليةَبخصائصَالنزاعَالمسلحَاتالمسلحة،َرغمَاتسامَحاالتَاالضطراباتَوالتوتَر

َالحديثََ َأثناءَعنَرغم َسيما َالدوليَاإلنساني َالقانون َنطاق َفي َإدراجها إمكانية
َاإلنسانيَ َالدولي َالقانون َتطوير َبشأن َالحكوميين َالخبراء َلمؤتمر َاألولى َالدورة انعقاد

،9119َجوان92ََمايَإلى29ََوالمطبقَفيَالنزاعاتَالمسلحةَالذيَانعدَبجنيفَمنَ

                                                           
َ.،َمرجعَسابقرواب جمال -1َ
َالمرجعَنفسه.َ-2َ
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ويرَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالمطبقَفيَوذلكَأثناءَالمؤتمرَالدبلوماسيَبشأنَتأكيدَوتط
َ َعام َبين َما َالممتدة َالفترة َخالل َيتم9111ََو9119َالنزاعاتَالمسلحة َأن َدون لكن

َالتوصلَإليهَهوَإعطاءَبعضَالصورَلهذهَ َتم َوكلَما التوصلَحتىَإلىَتعريفَلها،
َ.1َاالضطرابات
ن الدولي : أسباب عدم إدراج االضطرابات الداخلية ضمن نطاق القانوثالثا
َ :اإلنساني َنطاقَيتمثل َضمن َالداخلية َاالضطرابات َإدراج َلعدم َقبوال َاألكثر التفسير

َ َالحاالت َهذه قصاء َوا  َاإلنساني َالدولي َالقانون َعدمَمن َوبالتالي َالمسلح َالنزاع دائرة
َالثالثَالتيَ َباألساسَفيَرغبةَدولَالعالم اختصاصَالقانونَالدوليَاإلنسانيَبحكمها،

9119َكبيرَفيَالمؤتمرَالدبلوماسيَالمنعقدَخاللَالفترةَالممتدةَماَبينَعامَكانَلهاَدورَ
 .2لنزاعَالمسلح،َللحيلولةَدونَإدراجَهذاَالنوعَمنَاألحداثَضمنَدائرةَا9111وعامَ
َمنََ َنوعا َتعيش َزالت َوال َباالستقالل َالعهد َحديثة َالبلدان َهذه َأن َأساس على

ببَالمشاكلَالموروثةَعنَاالستعمارَباإلضافةَالتخلفَوالالاستقرارَفيَشتىَالميادينَبس
تركيبةَمجتمعاتهاَوأنظمةَالحكمَالسائدةَفيها،َوالتيَيعتقدَأّنهاَالَزالتَبعيدةَعنَأبجدياتَ
َالتيَ َوالثقافية َواالقتصادية َوالسياسية َإلىَغيرَذلكَمنَالعواملَاالجتماعية الديمقراطية

بقاءَالحالَعلىَحالهَيعنيَباألساسَتجعلهاَمعرضةَفيَأيةَلحظةَالضطراباتَداخلية،ََو
َ.3تَالتمردَوالنزاعاتَاالنفصاليةَوالعرقيةَأوَالطائفية...إلخاالضمانَعدمَتدويلَح

َدولَ: : القانون الذي يحكم حاالت االضطرابات والتوتر الداخليةرابعا َكانت إذا
العالمَالثالثَبصفةَعامةَقدَأفلحتَفيَعدمَإخراجَحاالتَاالضطراباتَوالتوترَالداخليةَ
َهذهَ َمعالجة َبه َفذلكَيعنيَأنَالقانونَالذيَتتم َمنَالنطاقَالداخلي، وآلياتَمعالجتها
االضطراباتَهوَالقانونَالوطنيَللبلدَالذيَتحدثَفيه،َوذلكَالَيعنيَعلىَاإلطالقَأّنَ

                                                           
،َمدخلَالىَالقانونَالدوليَاإلنساني،َمرجعَسابق،َعامر الزمالي،َمرجعَسابق.َأنظرَأيضا:َرواب جمال نقالَعن:َ-1

َ.99،98صَصَ
َنقالَعنَالمرجعَنفسه.َ-2
َ،َمرجعَسابق.رواب جمال -3
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لدولَحرةَفيَمعالجةَهذهَالظاهرة،َبلَالَبدَلهاَمنَاحترامَالعهودَوالمواثيقَالدوليةَهذهَا
 .1خاصةَمنهاَتلكَالتيَلهاَصلةَبحقوقَاإلنسان

ََ َالمعنيةَتقوم َللصليبَاألحمر َالدولية َاللجنة َوعلىَرأسها َاإلنسانية لجانَاإلغاثة
مثلَهذهَفيَلمجالَاإلنسانيَوالعملَفيَاَ،بمراقبةَتطبيقَأحكامَالقانونَالدوليَاإلنساني

َفبموجبَ ََ(6)َالمادةاألوضاع، َاتفاقياتَجنيفَاألربعة َمن َالثانيةَالمشتركة فيَفقرتها
:"َيجوزَلهيئةَإنسانيةَغيرَمتحّيزة،َكاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرَأنهَعلىنصتَالتيَ

َأنَتعرضَخدماتهاَعلىَأطرافَالنزاعَ".
َل َالمادة َكاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرالنسانيةَغيرَاإللهيئةَمنحتَهذه َمتحيزة،

حقَالمبادرةَاإلنسانية،َإذَيمكنهاَعرضَخدماتهاَاإلنسانيةَعندماَتثارَاضطراباتَداخليةَ
فيَاحدىَالبلدان،َكزيارةَالمحتجزينَسواءَمنَاعتقلَمنهمَعلىَأساسَقانونَالطوارئَأوَ

زيارةَكلَمنَيمكنَأنَيطلقَعليهمََالحجزَاإلداريَأوَألسبابَأمنية،َوبشكلَعامَحق
َالمحتجزينَالسياسيين.

َ

َ

                                                           
َ.99مدخلَالىَالقانونَالدوليَاإلنساني،َمرجعَسابق،َصََعامر الزمالي،َ-1
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 : النطاق الشخصي للقانون الدولي اإلنسانيالمطلب الثاني

َالقانونَالدوليَاإلنسانيَفيَ َكانَالمبررَاألساسيَلتدخلَقواعد َإذا هوَالنزاعاتَالمسلحة
َيمنَتخفيفَالَوَ،أنسنةَالحرب هَدعوَإلىَالتأكيدَعلىَتطبيقَقواعدحجمَالمعاناةَاإلنسانية،َفهذا

َ.فيَالعملياتَالعسكريةيشاركونَحتىَعلىَاألشخاصَالذينَ
أنَالقانونَالدوليَاإلنسانيَحددََ،9191لعامَالرجوعَإلىَاتفاقياتَجنيفَاألربعةَحينََنجد

َ َالعمليات َأثناء َمراعاتها َأطرافَالنزاع َعلى َينبغي َحقوقا، َلها َفئاتَوكفل َالقتاليةأربع والتيَ،
جرحىَومرضىَوغرقىَالقواتَ،َالفرع الثاني() الحربأسرىََ،الفرع األول() ينالمدنيتتشكلَمنَ
َ.َ()الفرع الثالثالمسلحةَ
 خاصةالعامة و الحماية الاألول: المدنيون بين الفرع 
َ:َاألشخاصبنصهاَعلىَأنَمنَاتفاقيةَجنيفَالرابعةَاألشخاصَالمدنيين(9َ)فتَالمادةَرَ عَ 

َوبأيَشكلَكان،َفيَحالةَ الذينَتحميهمَاالتفاقية،َهمَأولئكَالذينَيجدونَأنفسهمَفيَلحظةَما
َقيامَنزاعَأوَاحتالل،َتحتَسلطةَطرفَفيَالنزاعَليسواَمنَرعاياه".

منَاالتفاقيةَوالتيََ(96)الرابعةَنطاقَأوسعَفيَالتطبيق،َتبينهَالمادةَجنيفَتفاقيةَألحكامَا
عَالسكانَدونَتمييزَيستندَإلىَالعنصرَأوَالجنسيةَأوَالدينَأوَاآلراءَقررتَحمايةَعامةَلمجمَو

َ.1َالسياسية،َرغبةَفيَتخفيفَالمعاناةَالناجمةَعنَالنزاعَالمسلح
قررتَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَحمايةَعامةَيتمتعَبهاَ: : الحماية العامة للمدنيينأوال

تمييز،َكماَقررتَهذهَالقواعدَحمايةَإنسانيةَعامةَالمدنيونَبجميعَأصنافهمَوفيَكلَحاالتهمَدونَ
 منَأخطارَالعملياتَالعسكرية.

المدنيون ومن في حكمهم من العسكريين الذين ال يشتركون مباشرة في العمليات -1
 يتمتعَهؤالءَومنَفيَحكمهمَبالحقوقَاآلتية: :العسكرية
َألشخاصهم-أ َاالحترام ََوَحق َوممارستهم َومعتقداتهم َأنَشرفهم َويجب َالدينية، لشعائرهم

 يعاملواَفيَاألحوالَجميعاَمعاملةَإنسانيةَدونَتمييزَمجحف،َوالَيجوزَإنهاءَحياتهم.
                                                           

أحمد أبو .15َ،َمرجعَسابق،َصَفضيل عبد اهلل طالفحة(َمنَاتفاقيةَجنيفَالرابعة.َأنظرَأيضاَكلَمن:96َأنظرَالمادةَ)َ- 1
،َالنظريةَالعامةَللقانونَالدوليَاإلنسانيَ)فيَالقانونَالدوليَوفيَالشريعةَاإلسالمية(،َالطبعةَاألولى،َدارَالنهضةَالعربية،َالوفا

 .21ص،2883َالقاهرة،َ
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َأوََحماية-ب َالبدنية َوسالمتهم َوصحتهم َالمدنيين َحياة َعلى َاالعتداء َيجوز َفال لحياتهم
َالقتلالعقلية،َوالَ ةَمنَصورَالعقوباتَوالمعاملةَالقاسيةَكالتعذيبَأوَالتشويهَأوَأيةَصوَرَسيما

 البدنية.
ََعدم-ج َأو َالجنائية َالعقوبات َفرض َالشخصيةَأجواز َالكرامة َانتهاك َأو َإرهاب عمال

َعلىَالدعارة َالمهينةَوالحطَمنَقدرَالمدنيينَواالغتصابَواإلكراه َمنَشأنهََ،والمعاملة وكلَما
 خدشَالحياء.

بجميعَصورها،َوالَيجوزَأنَأوَتجارةَالرقيقََ،يجوزَأنَيكونَالمدنيونَمحالَللرقيقَال-د
 يتعرضواَللسلبَوالنهب.

يجوزَإصدارَأيَحكمَأوَتنفيذَأيةَعقوبةَحيالَأيَشخصَتثبتَإدانتهَفيَجريمةََال-ه
 دونَمحاكمةَمسبقةَمنَقبلَمحكمةَتتوافرَفيهاَالضماناتَاألساسيةَلالستقاللَوالحيدة.

َبناءَ َال-و َأيَشخصَإال َوالَيدان َبنفسه، َارتكبها َمنََعلىَجريمة َأشد َعقوبة َاية توقع
 العقوبةَالساريةَوقتَارتكابَالجريمة.

بريءَإلىَأنَتثبتَإدانتهَوأنَتكونَالمحاكمةَحضورياَوعدمَإجبارَالشخصَعلىََالمتهم-ز
 هَمذنب.بشهادةَعلىَنفسهَأوَاإلقرارَبأنَاإلدالء
َيجوزَأنَيصدرَحكمَعلىَشخصَدونَالثامنةَعشرةَمنَوقتَارتكابَالجريمة،َوالَال-ح

 يجوزَتنفيذَالحكمَعلىَالحواملَأوَأمهاتَصغارَاألطفال.
السلطاتَعندَاالنتهاءَمنَاألعمالَالعدائيةَغلىَمنحَالعفوَالشاملَعلىَأوسعََتسعى-ط

 نطاقَممكنَلألشخاصَالذينَشاركواَفيَالنزاعَالمسلحَأوَالذينَقيدتَحريتهم.
َفيَ: الذين قّيدت حريتهم من المحتجزين والمعتقلينن والمدني-2 َومن َالمدنيون يتمتع

 حكمهمَالذينَقّيدتَحريتهمَسواءَأكانواَمحتجزينَأوَمعتقلينَبالحقوقَاآلتية:
الجرحىَوالمرضىَمعاملةَإنسانيةَفيَاألحوالَجميعاَويجبَأنَيلقواَالرعايةَالطبيةََيعامل-أ
 حالتهمَالصحية،َوعدمَالتمييزَبينهم.َتفتضيهاالتيَ

رابَبالقدرَالذيَيزودَبهَالسكانَالمدنيونَالمحليون،َوتؤمنَالمدنيونَبالطعامَوالشَيزود-ب
 لهمَالضماناتَالصحيةَوالطبيةَالكفيلةَبحمايتهمَمنَقسوةَالمناخَوأخطارَالنزاعَالمسلح.

 لهمَبتلقيَالغوثَالفرديَأوَالجماعي.َيسمح-ج
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َالدينيةََيسمح-د َالمهام َيتولون َممن َالروحي َالعون َوتلقي َالدينية َشعائرهم َبممارسة لهم
 كالوعاظَإذاَطلبَذلكَوكانَمناسبا.

أجبرواَعلىَالعملَاالستفادةَمنَشروطَعملَوضماناتَمماثلةَلتلكَالتيََإذالهمََيؤمن-ه
 يتمتعَبهاَالسكانَالمدنيونَالمحليون.

َاعتقالَهَأن-و َالرعايةَتكونَمناطقَاحتجازَأو َعنَمناطقَالقتالَوتوفرَلهم َبعيدة ؤالء
 الطبية.
 ماَتقررَإطالقَسراحهمَفيجبَأنَتتخذَاإلجراءاتَلضمانَسالمتهم.َإذا-ح
َتكفلَللمتهمَكافةَالحقوقَووسائلَالدفاعَالالزمة.ََأن-ط
َحكمهمَ :حماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية-3 َفي َومن َالمدنيون يتمتع
َالعامةَمنَأخطارَالعملياتَالعسكريةَاآلتية:بالحمايةَ
َألخطارَالعملياتَالعسكرية،َوالَيجوزَأنَيكونَالسكانَالمدنيونََال-أ يجوزَأنَيتعرضوا

َالسكانَ َبين َالذعر َبث َإلى َأساسا َالرامية َبه َالتهديد َالعنفَأو َأعمال َوتحظر َللهجوم، محال
 عدائية.المدنيينَبشرطَأنَالَيقومواَبدورَمباشرَفيَاألعمالَال

الهجماتَالعشوائيةَالتيَالَتوجهَإلىَهدفَعسكريَمحدد،َأوَتلكَالتيَتستخدمََتحظر-ب
طريقةَأوَوسيلةَللقتالَالَيمكنَحصرَآثارها،َومنَشأنهاَأنَتصيبَاألهدافَالعسكريةَوالمدنيةَ

يَتعالجَمنَالهجماتَالعشوائية،َالهجماتَبالقنابلَأياَكانتَالطرقَوالوسائلَالتَعدَ دونَتمييز،َوتَُ
َفيَ َالواقعة َالبعضَاآلخر، َعن َبعضها َوالتمييز َالتباعد َالواضحة َاألهدافَالعسكرية َمن عددا
مدينةَأوَبلدةَأوَقريةَأوَمنطقةَأخرىَتضمَتركزاَمنَالمدنيينَأوَاألعيانَالمدنيةَعلىَأنهاَهدفَ

 عسكريَواحد.
ذلكَالَيجوزَضربَتجويعَالسكانَالمدنيينَكأسلوبَمنَأساليبَالقتال،َوتأكيداَلَيحظر-ج

أوَمهاجمةَأوَتدميرَأوَنقلَأوَتعطيلَاألعيانَوالموادَالتيَالَغنىَعنهاَلبقاءَالسكانَالمدنيينَ
َوالماشيةَ َوالمحاصيل َتنتجها َالتي َالزراعية َوالمناطق َالغذائية َالمواد َومثالها َالحياة، َقيد على

 ومرافقَمياهَالشربَوشبكاتهاَوأشغالَالري.
َقامَطرفَبضربَالمدنيينَللطرفَيجوزَاستخدامَهجمَال-د اتَالردعَضدَالمدنيين،َفإذا

 اآلخرَفالَيجوزَلهذاَأنَيردَبهجومَعلىَالمدنيينَللطرفَالمعتدي.
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يجوزَترحيلَالسكانَالمدنيينَألسبابَتتصلَبالنزاعَماَلمَيتطلبَذلكَأمنَاألشخاصََال-ه
ذاَماَاقتضتَالظروف إجراءَالترحيلَفيجبَاتخاذََالمدنيينَالمعنيينَأوَأسبابَعسكريةَملحة،َوا 

كافةَاإلجراءاتَالممكنةَالستقبالَالسكانَالمدنيينَفيَظروفَمرضيةَمنَحيثَالمأوىَواألوضاعَ
 .1َالصحيةَالوقائيةَوالعالجيةَوالسالمةَوالتغذية

بعضَالفئاتَمنَالمدنيينَب القانونَالدوليَاإلنسانياعتنىَ: : الحماية الخاصة للمدنيينثانيا
َالفئاتَوحجمَاألضرارَواآلالمَالتيَبحمايةَخاصةَ نتيجةَلطبيعةَالحالةَالجسديةَالتيَتمّيزَهذه
منَجراءَآثارَالعملياتَالحربية،َومنَهؤالءَالمدنيين:َاألطفالَوالنساءَوالشيوخ،ََايمكنَأنَيلحقه

 وتتمثلَالحمايةَالخاصةَلهذهَالفئاتَفي:
َالمدنيونََ:حماية النساء-1 َبها َيتمتع َالتي َالعامة َالحماية َإلى َباإلضافة َالنساء تتمتع

َمنَالبروتوكولَاإلضافيَاألولَعلىَالنحوَالتالي:َ(13)بحمايةَخاصةَأوردتهاَالمادةَ
َضدََيجب-أ َسيما َوال َبالحماية، َيتمتعن َوأن َخاص، َاحترام َموضع َالنساء َتكون أن

 ةَأخرىَمنَصورَخدشَالحياء.االغتصابَواإلكراهَعلىَالدعارة،َوضدَأيةَصوَر
َاللواتيََتعطى-ب َاألطفال َوأمهاتَصغار َأوالتَاألحمال َقضايا َلنظر َالقصوى األولوية

 يعتمدَعليهنَأطفالهن،َالمقبوضَعليهنَأوَالمحتجزاتَأوَالمعتقالتَألسبابَتتعلقَبالنزاع.
َأوالَتحاول-ج َعلى َباإلعدام َحكم َإصدار َالمستطاع، َقدر َتتجنب َأن َالنزاع تَأطراف

َبالنزاعَ َتتعلق َبسببَجريمة َأطفالهن، َعليهن َيعتمد َاللواتي َاألطفال َأمهاتَصغار َأو األحمال
 .2المسلح،َوالَيجوزَأنَينفذَحكمَاإلعدامَعلىَمثلَهؤالءَالنسوة

َشرفهنَوأشخاصهنََيجب-د َبهنَويجبَاحترام َالنساءَمنَاألسرىَمعاملةَخاصة معاملة
والَتقلَمعاملتهنَفيَاألحوالَجميعهاَعنَمعاملةَالرجالََواألخذَبعينَاالعتبارَقابليتهنَالجسمية

َ.3منَاألسرى،َويجبَأنَتوضعَالنساءَاألسيراتَفيَمعزلَعنَالرجال

                                                           
،َسهيل حسين الفتالوي.َأنظرَأيضا:9111َ(َمنَالبروتوكولَاإلضافيَاألولَالتفاقياتَجنيفَاألربعةَلعام19َأنظرَالمادة)-1َ

القانونَالدوليَاإلنساني،َالطبعةَالثالثة،َدارَالثقافةَللنشرَوالتوزيع،َعمان،َاألردن،ََ:1الدوليَموسوعةَالقانون،َمحمد ربيععماد 
 .155صَ،2896َ

القانونَ، عمر سعد اهللَ.َأنظرَأيضا:9111التفاقياتَجنيفَاألربعةَلعامَ،َاألولَ(َمنَالبروتوكولَاإلضافي13أنظرَالمادةَ)َ-2َ
َ.13،َص2882َوثائقَوآراء،َالطبعةَاألولى،َدارَمجدالويَللنشرَوالتوزيع،َعمان،َاألردن،َ-اإلنسانيالدوليَ

 .299،َمرجعَسابق،َصَسهيل حسين الفتالوي، عماد محمد ربيع(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة،َأنظرَأيضا:99َأنظرَالمادةَ)َ-3َ
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القانونَالدوليَاإلنسانيَفيَاعتبارهَاألطفالَمنَعدةَجوانب،َحيثََأخذ: حماية األطفال-2
َوجمعَشملََقرَ أَ  َاألطفال، َإجراءاتَخاصةَألجلَإغاثة األسرَالتيَتشتتَبسببَبوجوبَاتخاذ

َأوَالمطوقة،َ الحرب،َوعدمَجوازَتجنيدَاألطفال،َوكذلكَإجالءَاألطفالَمنَالمناطقَالمحاصرة
َوهذاَماَنبّينهَفيَاآلتي:

ََحسب :األطفالحقوق  –أ ََ(11)المادة فإّن9111ََمنَالبروتوكولَاإلضافيَاألّولَلعام
 وفقَاألعمالَاآلتية:ََالحمايةَالخاصةَلألطفالَفيَحالةَالنزاعَالمسلحَتكون

أنَيكونَاألطفالَموضعَاحترامَخاص،َوأنَتكفلَلهمَالحمايةَضدَأيةَصورةَمنََيجب-9
َويجبَأنَ َوالعونَاللذينَيحتاجونَإليهما،ََتهيئصورَخدشَالحياء، َأطرافَالنزاعَالعناية لهم

 سواءَبسببَسنهمَأوَأليَسببَآخر.
ََيجب-2 َالتدابير َكافة َاتخاذ َاشتراكَاألطفالََالممكنةعلىَأطرافَالنزاع التيَتكفلَعدم

الذينَلمَيبلغواَبعدَالخامسةَعشرةَفيَاألعمالَالعدائيةَبصورةَمباشرة،َوعلىَهذهَاألطراف،َبوجهَ
خاصَأنَتمتنعَعنَتجنيدَهؤالءَالصغارَفيَقواتهاَالمسلحة،َويجبَعلىَأطرافَالنزاعَفيَحالةَ

غواَبعدَالثامنةَعشرةَأنَتسعىَإلعطاءَاألولويةَتجنيدَهؤالءَممنَبلغواَسنَالخامسةَعشرةَولمَيبل
 لمنَهمَأكبرَسنا.

َالثانيةَإذا-6 َالفقرة َأحكام َورغم َذاتَالمادةَحدثَفيَحاالتَاستثنائية، َاشتراكَمن َأن ،
األطفالَممنَلمَيبلغواَسنَالخامسةَعشرةَفيَاألعمالَالعدائيةَبصورةَمباشرة،َووقعواَفيَقبضةَ

َيظلونَمستفيدي َفإنهم َلمَالخصم، َأم َكانوا َسواء َالمادة، َهذه َالتيَتكفلها َالخاصة نَمنَالحماية
 يكونواَأسرىَحرب.

وضعَاألطفالَفيَحالةَالقبضَعليهم،َأوَاحتجازهم،َأوَاعتقالهمَألسبابَتتعلقََيجب-9
التيَتخصصَللبالغين،َوتستثنىَمنَذلكَحاالتَاألسرَالتيَتلكَبالنزاع،َفيَأماكنَمنفصلةَعنَ

َأماكنَلإل َلها َتعد َجاء َكما َكوحداتَعائلية، َ)قامة 11/1َفيَالمادة َاإلضافيمنَالبروتوكولَ(
 .9111التفاقياتَجنيفَاألربعةَلعامََاألول
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َالََال-1 َاألشخاصَالذين َعلى َالمسلح، َبالنزاع َتتعلق َلجريمة َاإلعدام َحكم َتنفيذ يجوز
 .1يكونونَقدَبلغواَبعدَالثامنةَعشرةَمنَعمرهمَوقتَارتكابَالجريمة

منَالواجباتَاألساسيةَالتيَتقعَ: األطفال وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم إغاثة-ب
علىَعاتقَأطرافَالنزاعَهيَإغاثةَاألطفالَفيَظلَأوضاعَالنزاعَالصعبة،َوتقررَاتفاقيةَجنيفَ
الرابعةَعلىَضرورةَالسماحَبحريةَالمرورَلجميعَإرساالتَاإلمداداتَالطبيةَومهماتَالمستشفياتَ

للمدنيين،َحتىَولوَكانواَمنَاألعداء،َوكذلكَحريةَمرورَجميعَاإلرساالتَالضروريةَمنَالمرسلةَ
َعشرة َالخامسة َدون َلألطفال َالمخصصة َوالمقويات َوالمالبس َالغذائية َالحواملََالمواد والنساء

َ.وحاالتَالوالدة
َتنصَاَ َتصرفَللحواملَوالمرضعاتَواألطفالَدونَجنيفَتفاقية َعلىَأن:" َأيضا الرابعة

َا َوينصَالبروتوكول َأجسامهم، َاحتياجات َمع َتتناسب َإضافية َأغذية َعشرة، اإلضافيَلخامسة
 .2األولَعلىَإعطاءَاألولويةَلألطفالَوحاالتَالوضعَلدىَتوزيعَإرسالياتَالغوث

َتفضيليةَ َعلىَمعالجة َأنَيحصلوا َويحقَلهم يحصلَاألطفالَعلىَمعالجةَطبيةَخاصة،
الدولةَالمعنية،َوتكونَلهمَوجبةَغذائيةَكافيةَمنَحيثَكميتهاََمقررةَلفئاتَمماثلةَلهمَمنَمواطني

ونوعيتهاَوتنوعهاَبحيثَتكفلَالتوازنَالصحيَالطبيعيَوتمنعَاضطراباتَالنقصَالغذائيَويراعىَ
َيعدواَ َأن َمن َتمكنهم َالتي َالوسائل َللمعتقلين َوتعطى َللمعتقلين، َالمعتاد َالغذائي َالنظام كذلك

َ.3الماءَالشروبَمنكماَيزودونَبكمياتَكافيةََكونَفيَحوزتهمألنفسهمَأيَأطعمةَإضافيةَت
منَالبروتوكولََ(10)حسبَالمادةَ: األطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة إجالء-ج

َالملحقَباتفاقياتَجنيفََولاإلضافيَاأل َلعام َأيَطرفَفيَالنزاعَفإن9111َاألربعة هَالَيقوم
َ َأجنبيَإال َبلد َإلى َاألطفال َإجالء َمؤقإلبتدبير َتتعلقََت،جالء َاقتضتَذلكَأسبابَقهرية إذا

َاألمرَ َويقتضي َمحتل، َإقليم َفي َسالمته َذلك َتطلبت َإذا َأو َالطبي َعالجه َأو َالطفل بصحة
َأمورهم َأولياء َأو َاإلجالءَمنَآبائهم َعلىَهذا َمكتوبة َكانواََالحصولَعلىَموافقة الشرعيينَإذا

َ.موجودين
                                                           

القانونَ ،عمر سعد اهلل.َأنظرَأيضا:9111َقياتَجنيفَاألربعةَلعامَالتفاَاألولَاإلضافي(َمنَالبروتوكول11َأنظرَالمادةَ)َ-1َ
َ.11وثائقَوآراء،َمرجعَسابق،َص-الدوليَاإلنساني

َ.الرابعةَجنيفَةاتفاقي (َمن26أنظرَالمادةَ)َ-2
َ.االتفاقيةَنفسهاَ(َمن01أنظرَالمادة)َ-3َ
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َمكتوبةَيقتضيَاألمرَفيَ َتعذرَالعثورَعلىَهؤالءَاألشخاصَالحصولَعلىَموافقة حالة
علىَمثلَهذاَاإلجالءَمنَاألشخاصَالمسؤولينَبصفةَأساسيةَبحكمَالقانونَأوَالعرفَعنَرعايةَ

قَمعَاألطرافَالمعنيةَأيَهؤالءَاألطفال،َوتتولىَالدولةَالحاميةَاإلشرافَعلىَهذاَاإلجالءَباالتفا
َإجالءَ َيجري َالذين َواألطراف َاألطفال َيستضيف َالذي َوالطرف َاإلجالء َينظم َالذي الطرف
َلتجنبَ َاالحتياطاتَالممكنة َكافة َعلىَحدة، َجميعَأطرافَالنزاعَفيَكلَحالة َويتخذ رعاياهم،

 تعريضَهذاَاإلجالءَللخطر.
َتنصَ َمن َالثانية َذاتَالفقرة َأنه:المادة َللفقرةَعلى َوفقا َحدوثَاإلجالء َفيَحالة َيتعين "

َفيَذلكَتعليمهَ َبما َاإلمكانَبالتعليم َجهد َخارجَالبالد َالطفلَأثناءَوجوده َتزويد َمتابعة األولى،
َالدينيَواألخالقيَوفقَرغبةَوالديه".َ

تتولىَسلطاتَالطرفَالذيَقامَبتنظيمَاإلجالء،َوكذاَسلطاتَالبلدَالمضيفَإعدادَبطاقةَ
حوبةَبصورةَشمسيةَتقومَبإرسالهاَإلىَالوكالةَالمركزيةَللبحثَعنَالمفقودينَالتابعةَلكلَطفلَمص

للجنةَالدوليةَللصليبَاألحمر،َوذلكَمنَأجلَتسهيلَعودةَاألطفالَالذينَيتمَإجالؤهمَطبقاَلهذهَ
،َكلماَتيّسرَذلكَوحيثماَالَيترتبَمعينةالمادةَإلىَأسرهمَوأوطانهمَوتتضمنَكلَبطاقةَمعلوماتَ

ليهَمجازفةَبإيذاءَالطفل،َوتتخذَجميعَالخطواتَالمناسبةَلتسهيلَجمعَشملَاألسرَالتيَتشتتتَع
َ.1لفترةَمؤقتة

َاألطرافَالمتحاربةَإلىَاستخدامَكافةَالوسائلَالممكنةَ: عدم جواز تجنيد األطفال –د تلجأ
سائل،َوهذاَلتحقيقَالنصرَعلىَالطرفَاآلخرَدونَمراعاةَالجانبَاإلنسانيَفيَاستخدامَتلكَالَو

َواسعةَ َالظاهرة َحيثَأصبحتَهذه َالعدائية، َاألعمال َفي َاألطفال َإشراك َفي َتتورع َال يجعلها

                                                           
نوعَالطفل،َ)د(ََ-اسمَالطفلَ)أوَأسماؤه(،َ)ج(َ-لقبَأوَألقابَالطفل،َ)ب(َ-المعلوماتَالتيَتتضمنهاَهذهَالبطاقةَهي:َ)أ(َ-1

اسمَاألمَولقبهاَقبلََ-اسمَاألبَبالكامل،َ)و(َ-محلَوتاريخَالميالدَ)َأوَالسنَالتقريبيَإذاَكانَتاريخَالميالدَغيرَمعروفَ(،َ)ه(
لغةَالطفلَالوطنية،َوأيةَلغاتَأخرىَيتكلمَبهاَالطفل،ََ-جنسيةَالطفل،َ)ط(َ-مَأقربَالناسَللطفل،َ)ح(اسَ-الزواجَإنَوجد،َ)ز(

َ)ك(َ-)ي( َالطفل، َ)ل(َ-عنوانَعائلة َالطفل، َلهوية َ)م(َ-أيَرقم َالطفلَالصحية، َ)ن(َ-حالة َالطفل، َدم المالمحََ-فصيلة
َ)س( َللطفل، َ)ع(َ-المميزة َ)ف(َ-تاريخَومكانَالعثورَعلىَالطفل، َالطفلَللبلد، َ)ص(َ-تاريخَومكانَمغادرة َالطفل، َ-ديانة

َالطفلَقبلَعودته.َ-العنوانَالحاليَللطفلَفيَالدولةَالمضيفة،َ)ق( ََتاريخَومكانَومالبساتَالوفاةَومكانَالدفنَفيَحالةَوفاة
 حسين سهيلَأيضاَكلَمن:َ.َأنظر9111التفاقياتَجنيفَاألربعةَلعامََاألولَاإلضافيمنَالبروتوكولَ(10/6َالمادةَ)َأنظر

وآراء،َمرجعَسابق،َصََوثائق-اإلنسانيَالدوليَالقانونَ،عمر سعد اهلل.151ََصَسابق،َمرجعَ،ربيع محمد عمادَ،الفتالوي
90. 
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َأّنهَ َإال َوالحركاتَالمناهضة، َالجيوشَالنظامية َبين َتكون َالنزاعاتَالتي َفي َخاصة االنتشار،
وليَاإلنساني،َمهماَبلغتَهذهَالظاهرةَمنَالشيوعَفإنهَالَيوجدَلهاَأيَتبريرَفيَقواعدَالقانونَالد

َالظاهرةَوحظرَاشتراكَاألطفالَفيَالنزاعاتَ األمرَالذيَبذلتَألجلهَجهودَدوليةَلمواجهةَهذه
 .1المسلحة

طبقاَلقواعدَالقانونَالدوليَالتقليديَالخاصةَبتنظيمَإجراءاتَالحربَالَيجوزَتجنيدَاألطفالَ
َاالتف َوأكدت َالمقاتل، َوصف َعليهم َينطبق َفال َالمسلحة، َالنزاعات َالمتعلقةَفي َالدولية اقيات

َفيَ َإشراكَاألطفال َجواز َوعدم َفيَالنزاعاتَالمسلحة َاألطفال َالدوليَاإلنسانيَحماية بالقانون
َالعملياتَالحربية،َوتضمنتَماَيأتي:

َالمنازعاتََتتعهد-9 َفي َعليها َالمنطبقة َاإلنساني َالدولي َالقانون َقواعد َتحترم َبأن الدول
َالمنازعاتَ َفي َاألطفال َاشراك َعدم َقواعد َاحترام َتتضمن َوأن َبالطفل، َالصلة َوذات المسلحة
المسلح،َوتتخذَالدولَجميعَالتدابيرَالممكنةَعملياَلكيَتضمنَأالَيشتركَاألشخاصَالذينَلمَيبلغَ

 رةَسنةَاشتراكاَمباشراَفيَالحرب.سنهمَخمسَعش
َالمسلحة،ََتمتنع-2 َتبلغَسنهَخمسةَعشرةَسنةَفيَقواتها الدولَعنَتجنيدَأيَشخصَلم

وعندَالتجنيدَمنَبينَاألشخاصَالذينَبلغتَسنهمَخمسةَعشرةَسنةَولكنهاَلمَتبلغَثمانيَعشرةَ
الدولَوفقاَاللتزاماتهاَسنةَيجبَعلىَالدولَأنَتسعىَإلعطاءَاألولويةَلمنَهمَأكبرَسنا،َوتتخذَ

َاألطفالَ َورعاية َحماية َتضمن َلكي َعمليا َالممكنة َالتدابير َاإلنساني َالدولي َالقانون بمقتضى
 المتأثرينَبنزاعَمسلح.

ََاعتبار-6 َالعمر َمن َعشرة َالخامسة َدون َاألطفال َالقواتََإلزامياتجنيد َفي َطوعيا أو
 بيةَمنَجرائمَالحربَالمعاقبَعليها.المسلحةَأوَاستخدامهمَللمشاركةَفعلياَفيَاألعمالَالحَر

الَيجوزَلدولةَاالحتاللَأنَترغمَاألشخاصَالمحميينَعلىَالخدمةَفيَقواتهاَالمسلحةََ-9
أوَالمعاونة،َكماَيحظرَأيَضغطَأوَدعايةَبغرضَتطوعهم،َوالَيجوزَللدولَالمتنازعةَأنَترغمَ

منَالعمرَوفيَهذهَالحالةَتقتصرَاألشخاصَالمحميينَعلىَالعملَإالَإذاَكانواَفوقَالثامنةَعشرةَ
الخدمةَعلىَاألعمالَالالزمةَلتوفيرَاحتياجاتَجيشَاالحتاللَأوَفيَخدمةَالمصلحةَالعامةَأوَ
َإرغامَ َيجوز َوال َالمحتل، َالبلد َلسكان َالصحة َأو َالنقل َالملبسَأو َأو َالمأوى َأو َالغذاء لتوفير

                                                           
 .921-591،َمرجعَسابق،َصَصفضيل عبد اهلل طالفحةلمزيدَمنَالتفاصيلَأنظر:ََ-1َ
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مَباالشتراكَفيَعملياتَحربية،َوالَاألشخاصَالمحميينَعلىَالقيامَبأيَعملَيترتبَعليهَالتزامه
لمنشآتَالتيَيجوزَلدولةَاالحتاللَأنَترغمَاألشخاصَالمحميينَعلىَاستعمالَالقوةَلتأمينَأمنَا

َ.1عملَإجبارييقومونَفيهاَبتأديةَ
نشاء مناطق مأمونة لهم جمع-هـ يسعىَالقانونَالدوليَاإلنسانيَ: شمل األطفال بعوائلهم وا 

َالىَ َالشأن َلذلكَنصتَالمادةَفيَهذا َوتأكيدا َالنزاعاتَالمسلحة، َخالل َالعائلية َالوحدة صيانة
إنَحقَكلَأسرةَفيَمعرفةَمصيرَعلىَأن:"9111ََمنَالبروتوكولَاإلضافيَاألولَلعامََ(62)

َأفرادهاَهوَالحافزَاألساسيَلنشاطَكلَمنَاألطرافَالساميةَالمتعاقدةَوأطرافَالنزاعَوالمنظمات
َالدولية َفيََوَاإلنسانية َذكرها َالبروتوكولالوارد َالمادََ"االتفاقياتَوفيَهذا َ َقضتَبه َما َةوهذا

9/6َ)منَالبروتوكولَاإلضافيَاألول،َوالمادةَ(11/1َ)منَاتفاقيةَجنيفَالرابعة،َوالمادةَ(23َ)
 .2منَالبروتوكولَاإلضافيَالثانيب(َ

شملهمَسيتوقفَإلىَحدَإذاَماَتفرقَاألطفالَوأفرادَعائالتهمَنتيجةَلنزاعَمسلح،َفإنَجمعَ
كبيرَعلىَمداومةَاالتصالَبينهم،َأوَجمعَمعلوماتَدقيقةَعنَتحركاتهم،َوتؤكدَاالتفاقيةَالرابعةَ
علىَأهميةَالرسائلَالعائليةَعنَطريقَالسماحَلجميعَاألشخاصَالمحميينَالمقيمينَفيَأراضيَ

شخصيةَالبحتةَإلىَأفرادَأحدَأطرافَالنزاع،َأوَفيَأراضيَمحتلةَبإعطاءَاألنباءَذاتَالصبغةَال
َأخبارهم،َوتسلمَهذهَالمكاتباتَبسرعةَودونَتأخير ولصيانةَ،3َعائالتهمَأينماَكانوا،َوأنَيتسلموا

َالوحدةَالعائليةَيجبَعلىَالدولَاتخاذَالتدابيرَالتالية:

                                                           
،َسهيل حسين الفتالوي .َأنظرَأيضا9111التفاقياتَجنيفَاألربعةَلعامََاألولَاإلضافي(َمنَالبروتوكول11َالمادةَ)َأنظرَ-1َ

َ.221،َمرجعَسابق،َصَعماد محمد ربيع
2َ-َ َ(َ َالعائالت23َتنصَالمادة َأفراد َبها َعلىَأطرافَالنزاعَأنَتسهلَأعمالَالبحثَالتيَيقوم "َ َجنيفَالرابعة َمنَاتفاقية )

َنَأمكنَجمعَشملهمَ".َالمشتتةَبسببَالحرب،َمنَأجلَتجديدَاالتصال،َواَ 
(َمنَاتفاقيةَجنيفَالرابعةَ"َفيَحالةَقيامَدولةَاالحتاللَبإخالءَجزئيَلمنطقةَمعينة،َفعليهاَأنَتضمنَعدم91َتنصَالمادةَ)َ-ََ

َالتفريقَبينَأفرادَالعائلةَالواحدة".
َ-َ(َ َالقبضَعلىَاألسرَأو11/1َتنصَالمادة َفيَحالة َمنَالبروتوكولَاإلضافيَاألول" َيجبَ( َاحتجازها َأو قدرََ–اعتقالها

َأنَيوفرَلهاَكوحداتَعائليةَمأوىَواحدَ".-اإلمكان
ب(َمنَالبروتوكولَاإلضافيَالثاني"َضرورةَاتخاذَجميعَالخطواتَالمناسبةَلتسهيلَجمعَشملَاألسرَالتي9/6ََتنصَالمادةَ)َ-َ

 تشتتتَلفترةَمؤقتةَ".

َ.16،َمرجعَسابق،َصفضيل عبد اهلل طالفحةَأنظرَأيضا:.َاتفاقيةَجنيفَالرابعة (َمن21أنظرَالمادةَ)-3َ
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َفيََصيانة-9 َوأمهاتهم َآبائهم َمع َاألطفال َيقيم َالعائلة َاعتقال َحالة َففي َالعائلية الوحدة
واحدَإالَفيَالحاالتَالتيَتتطلبهاَحالتهمَالصحية،َويجوزَأنَيطالبَاآلباءَبأخذَأطفالهمَمعتقلَ

 غيرَالمعتقلينَالذينَتركواَدونَرعايةَعائليةَليعتقلواَمعهم.
يجوزَتغييرَالحالةَالشخصيةَللطفلَفالَيجوزَتغييرَجنسيتهَوالَوضعهَالمدنيَإذاََال-2

 جرىَاحتاللَبالدهَمنَقبلَدولةَأخرى.
التدابيرَالضروريةَلضمانَعدمَإهمالَاألطفالَدونَالخامسةََتتخذأطرافَالنزاعَأنََعلى-6

َوممارسةَ َإعالتهم َوتيسير َبسببَالحرب، َعائالتهم َعن َافترقوا َأو َتيتموا َالذين َالعمر َمن عشرة
َدينهمَفيَجميعَاألحوال،َويعهدَبأمَتعليمهمَإلىَأشخاصَينتمونَإلىَالتقاليدَالثقافيةَذاتها،َوعلى
أطرافَالنزاعَأنَتسهلَإيواءَهؤالءَاألطفالَفيَبلدَمحايدَطوالَمدةَالنزاعَبموافقةَالدولةَالحاميةَ

 إنَوجدتَوبشرطَالحرصَعلىَالمبادئَالمبينةَفيَالقانونَالدولي.
َالمنشآتََ-9 َتشغيل َحسن َوالمحلية َالوطنية َبالسلطات َباالستعانة َاالحتالل َدولة تكفل

َلتيسيرَالتحققَمنَهويةَالمخصصةَلرعايةَاألطفالَوتع َالتدابيرَالالزمة َأنَتتخذ َوعليها ليمهم،
َتلحقهمَ َأن َأو َالشخصية َحالتهم َتغير َأن َحال َبأي َلها َيجوز َوال َنسبهم، َوتسجيل األطفال
بتشكيالتَأوَمنظماتَتابعةَلها،َإذاَكانتَالمؤسساتَالمحليةَعاجزةَوجبَعلىَدولةَاالحتاللَ

َأوَافترقواَعنَوالديهمَبسببَالحربَأنَتتخذَإجراءاتَلتأمينَإعانةَوتع ليمَاألطفالَالذينَتيتموا
َبواسطةَ َأمكن َذلكَكلما َيكون َعلىَأن َرعايتهم َيستطيع َقريبَأوَصديق َوجود َعدم فيَحالة
أشخاصَمنَجنسيتهمَولغتهمَودينهم،َيكلفَقسمَخاصَمنَالمكتبَالذيَينشأَطبقاَألحكامَالمادةَ

َلَ(963) َالالزمة َالتدابير َجميع َتسجلَباتخاذ َأن َدائما َويجب ،َ َالذين َاألطفال َهوية تحقيق
 المعلوماتَالتيَتتوفرَعنَوالديهمَأوَأيَأقاربَلهم.

أطرافَالنزاعَقدرَاإلمكانَجمعَشملَاألسرَالتيَتشتتتَنتيجةَالمنازعاتَالمسلحةََتيسر-9
َوتشجعَبصفةَخاصةَعملَالمنظماتَاإلنسانيةَالتيَتكرسَذاتهاَلهذهَالمهمة.

 .1َتستهدفَنقلَاألطفالَمنَالجماعةَعنوةَإلىَجماعةَأخرىَتدابيرَفرض-2

                                                           
َأنظرَأيضا:18َ)َأنظرَالمادةَ-1َ َجنيفَالرابعة. َمنَاتفاقية َمرجعَسابق،َصَسهيل حسين الفتالوي، عماد محمد ربيع( ،

261،263َص
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َيجوزَللدولَوأطرافَالنزاعَبعدَنشوبَاألعمالَالعدائيةَأنَتنشئَفيَأراضيهاَأوَفيَ كما
َمناطقَومواقعَاستشفاءَوأمانَمنظمةَبكيفيةَتسمحَبحمايةَ َدعتَالضرورة األراضيَالمحتلةَإذا

واملَوأمهاتَاألطفالَدونَالسابعة،َويجوزَلألطرافَاألطفالَدونَالخامسةَعشرةَمنَالعمرَوالح
المعنيةَأنَتعقدَعندَنشوبَنزاعَوخاللهَاتفاقياتَفيماَبينهاَلالعترافَالمتبادلَبالمناطقَوالمواقعَ
َالغرضَمشروعَاالتفاقَالملحقَباالتفاقيةَمعَإدخالَ َأنَتطبقَلهذا َولها َأنشأتها، التيَيكونَقد

ةَعليه،َوالدولةَالحاميةَواللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرَمدعوةَإلىَالتعديالتَالتيَقدَتراهاَضروري
َ.1َتقديمَمساعيهاَالحميدةَلتسهيلَإنشاءَمناطقَومواقعَاالستشفاءَواألمانَواالعترافَبها

 الثاني: أسرى الحربالفرع 
َالنظامََ:الوصف: تعريف أسرى الحرب واألشخاص الذين ينطبق عليهم هذا أوال يحتل

َ َفي َهامة َالحربَمكانة َألسرى َالالقانوني َاالنسانيقانون َجنيفَالدولي َاتفاقية َبّينته َما َوهذا ،
َمتمتعينَبوصفَأسرىَ َالضماناتَيجبَأنَيكونوا َأسرىَالحربَمنَهذه َوحتىَيستفيد الثالثة،

 وصف.ََحرب،َلذاَالبدَمنَتعريفَأسيرَالحربَثمَالتطرقَلألشخاصَالذينَينطبقَعليهمَهذاَال
َالدوليَ: تعريف أسير الحرب في القانون الدولي اإلنساني-1 بينَاإلنسانيَربطَالقانون

تكييفَوضعيتهمَحينماَيقعونَفيَجعلَأوضاعَالمقاتلينَهيَالتيََحيثالمقاتلينَوبينَاألسرىَ
َ َالعدو َكانقبضة َإذا َفإنأسرىََواما َوعليه َال، ََأم َمنطلقَتعريفَاألسير َمن االتفاقياتَيتحدد

َاالنسانيَالدولية َالدولي َبالقانون َالصلة ََذات َلعام َالهاي َاتفاقية َفي واتفاقيةََ،9181المتمثلة
،َإذَتضمنتَهذهَاالتفاقياتَتحديدَأوضاعَالمقاتلين9191َوالثالثةَلعام9121ََجنيفَالثانيةَلعامَ

َ.وأنواعهمَوتضمنتَتعريفَاألسير
الجيشَيعتبرَأسيراَحسبَهذهَاالتفاقياتَكلَمنَوقعَفيَقبضةَالعدو،َويكونَعنصراَمنََ

َكأنَ َمعينة َشروط َوفق َالمليشياتَوالمتطوعين َوعناصر َاالحتياطيين َأو َالعاملين َمن النظامي
يحملواَالسالحَبشكلَظاهر،َويحترمواَقوانينَالحربَوأعرافهاَوأنَيتخذواَعالمةَمميزةَتعرفَعنَ

قيادةَمسؤولة،َويلحقَبأولئكَسكانَالبالدَغيرَالمحتلةَالواقفونَفيَوجهَالعدوَالمداهمَولهمََ،بعد
َنفيرَعام َأو َجماهيرية َالحربََ،فيَهبة َقوانين َالسالحَبشكلَظاهرَويحترموا شرطَأنَيحملوا

َالنظاميةَمنَالموظفينَفيَسلكَ َويلحقَبالمقاتلينَكلَمنَينتميَإلىَالقواتَالمسلحة وأعرافها،

                                                           
َ.268نفسه،َصَأيضا:َالمرجعمنَاتفاقيةَجنيفَالرابعة،َأنظرَ(60َأنظرَالمادةَ)َ-1َ
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َأوََالخدمات َالتموين َالقائمينَعلى َأو َوالدوائية َالخدماتَالطبية َكمراسليَالحربَأو اإلعالمية
 .1العسكريةكـونَلهمَبطاقةَشخصيةَمنَالسلطةَاألئمةَوالمدرسينَبشرطَأنَت

نَ َرفَُعَ يَُ َوا  َارتكبها َلجريمة َال َشخصَيؤخذ َكل َالحربَبأنه َأسير َالدولي َالقانون ماَفقهاء
"َأسرىَالحربََبنصها:9191َلعامَالثالثةَمنَاتفاقيةَجنيفَ(9َ)فتهَالمادةَرَ ألسبابَعسكرية،َوعَ 

بالمعنىَالمقصودَفيَهذهَاالتفاقيةَهمَاألشخاصَالذينَينتمونَإلىَإحدىَالفئاتَالتاليةَويقعونَ
َفيَقبضةَالعدو:

أفرادَالقواتَالمسلحةَألحدَأطرافَالنزاع،َوالمليشياتَأوَالوحداتَالمتطوعةَالتيَتشكلََ -
 ءاَمنَهذهَالقواتَالمسلحة.جَز

َ.2أفرادَالمليشياتَاألخرىَوالوحداتَالمتطوعةَاألخرى...إلخَ -
َالقواتَالمسلحةَلطرفَمحاربَالذينَيقعونَفيَقبضةَ َأفراد َبهم إذنَأسرىَالحربَيقصد

،َفيجريَاحتجازهمَلمنعهمَمنَالعودةَإلىَاالشتراكَفيَأعمالَالقتال،َوفئاتَأخرىَالَتنتميَالعدو
َاألخيرَشروطَإلىَالقَو َتوافرتَفيَهذا َما َتتمتعَبوضعَالمقاتلَإذا َلكنها اتَالمسلحةَالنظامية،

معينة،َوبالتاليَيحقَأنَيشاركَفيَالعملياتَالحربيةَويعاملَكأسيرَحربَعندَوقوعهَفيَقبضةَ
َ.3العدو

َتتعلقَبمعاملتهمَواالعترافَ منحتَاتفاقياتَأسرىَالحربَطائفةَواسعةَمنَأنماطَالحماية
هم،َكماَوضعتَهذهَاالتفاقياتَقواعدَمفصلةَتحكمَمعاملتهمَواإلفراجَالمحتملَعنهم،َحيثَبحقوق

الَيمكنَمالحقةَأسرىَالحربَبسببَمشاركتهمَالمباشرةَفيَالعملياتَالعدائية،َوالَيكونَاحتجازهمَ
نَ  َوا  َالعقوبة َأشكال َمن َالعدائية،َشكال َاألعمال َفي َمشاركتهم َاستمرار َمنع َإلى َفقط َيهدف ما

عادتهمَإلىَأوطانهمَفورَانتهاءَالعملياتَالعدائيةَو َ.4َبالتاليَيجبَإطالقَسراحهمَوا 

                                                           
مجلةَجامعةَاألنبارَ،َمعاملةَأسرىَالحربَفيَاإلسالمَوالقانونَالدولي،َإحسان عبد المنعم سمارة، وغالب حوامدةنقالَعن:ََ-1َ

َاإلسالمية َديسمبرَللعلوم َالثانيَعشر، َالعدد َالثالث، َالمجلد َأنظر151،َص1955، َأيضاَ، ،َمرجعَسابق،َصَوفاء مرزوق:
 .16-15ص

َ.981،983،َمرجعَسابق،َصَصوهبة الزحيليأنظرَالمادةَالرابعةَمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.َأنظرَأيضا:ََ-2َ
،َآلياتَحمايةَأسرىَالحرب،َمذكرةَماجستيرَفيَالعلومَالقانونية،َفرعَقانونَدوليَإنساني،َجامعةَالحاجَلخضر،َموات مجيدَ-3

َ.0،َص2881/2898باتنة،َالجزائر،َ
َ.1صَالمرجعَنفسه،َ-4
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َمنَاتفاقيةَ: األشخاص الذين ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب-2 َالرابعة حسبَالمادة
 المشارَإليهاَسابقاَفإنَاألشخاصَالذينَيعتبرونَأسرىَحربَهم:9191ََجنيفَالثالثةَلعامَ

َََ الحربَبالمعنىَالمقصودَفيَهذهَاالتفاقيةَهمَاألشخاصَالذينَينتمونَإلىََأسرى-)أ("
َإحدىَالفئاتَالتالية،َويقعونَفيَقبضةَالعدو:

القواتَالمسلحةَألحدَأطرافَالنزاع،َوالمليشياتَأوَالوحداتَالمتطوعةَالتيَتشكلََأفراد-9
 جزءاَمنَهذهَالقواتَالمسلحة.

المتطوعةَاألخرى،َبمنَفيهمَأعضاءَحركاتَالمقاومةَالمليشياتَاألخرىَوالوحداتََأفراد-2
إقليمهم،َحتىَلوَكانَهذاََخارجالمنظمة،َالذينَينتمونَإلىَأحدَأطرافَالنزاعَويعملونَداخلَأوَ

اإلقليمَمحتال،َعلىَأنَتتوفرَالشروطَالتاليةَفيَهذهَالمليشياتَأوَالوحداتَالمتطوعة،َبماَفيهاَ
 :حركاتَالمقاومةَالمنظمةَالمذكورة

َأنَيقودهاَشخصَمسؤولَعنَمرؤوسيه.َ-
َأنَتكونَلهاَشارةَمميزةَمحددةَيمكنَتمييزهاَمنَبعد.َ-
َأنَتحملَاألسلحةَجهرا.َ-
َأنَتلتزمَفيَعملياتهاَبقوانينَالحربَوعاداتها.َ-
َتعترفَبهاََأفراد-6 َال َسلطة َأو َلحكومة َوالءهم َيعلنون َالذين َالنظامية َالمسلحة القوات

َالدولةَالحائزة.َ
َمنها،ََاألشخاص-9 َجزء َالواقع َفي َيكونوا َأن َدون َالمسلحة َالقوات َيرافقون الذين

َومتعهديَ َالحربيين، َوالمراسلين َالطائراتَالحربية، َالموجودونَضمنَأطقم كاألشخاصَالمدنيين
َبالترفيهَعنَالعسكريين،َشريطةَأنَيكونَ َوأفرادَوحداتَالعمالَأوَالخدماتَالمختصة التموين،

َةَالتيَيرافقونها.حالقواتَالمسلَلديهمَتصريحَمن
األطقمَالمالحية،َبمنَفيهمَالقادةَوالمالحونَومساعدوهمَفيَالسفنَالتجاريةَوأطقمََأفراد-1

الطائراتَالمدنيةَالتابعةَألطرافَالنزاع،َالذينَالَينتفعونَبمعاملةَأفضلَبمقتضىَأحكامَأخرىَ
َمنَالقانونَالدولي.
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مَعندَاقترابَالعدوَاألراضيَغيرَالمحتلةَالذينَيحملونَالسالحَمنَتلقاءَأنفسهَسكان-3
توفرَلهمَالوقتَلتشكيلَوحداتَمسلحةَنظامية،َشريطةَأنَيحملواَيتَالغازيةَدونَأنَالمقاومةَالقَو

 السالحَجهراَوأنَيراعواَقوانينَالحربَوعاداتها.
َرىَحربَبمقتضىَهذهَاالتفاقية:األشخاصَالمذكورينَفيماَيليَبالمثلَكأسَيعامل-)ب(
َدولةََاألشخاص-9 َرأت َإذا َالمحتل َللبلد َالمسلحة َللقوات َتابعين َكانوا َأو َيتبعون الذين

َأحرارَ  َتركتهم َحتىَلوَكانتَقد َاالنتماء، َبسببَهذا َاعتقالهم فيَبادئَاألمرََاالحتاللَضرورة
َاألخ َوعلى َتحتلها، َالتي َاألراضي َخارج َالحربية َاألعمال َسير َهؤالءَأثناء َقيام َحالة صَفي

بمحاولةَفاشلةَلالنضمامَإلىَالقواتَالمسلحةَالتيَيتبعونهاَوالمشتركةَفيَالقتال،َأوَفيَحالةَعدمَ
َامتثالهمَإلنذارَيوجهَإليهمَبقصدَاالعتقال.

األشخاصَالذينَينتمونَإلىَإحدىَالفئاتَالمبينةَفيَهذهَالمادة،َالذينَتستقبلهمَدولةََ-2
بةَفيَإقليمهاَوتلتزمَباعتقالهمَبمقتضىَالقانونَالدولي،َمعَمراعاةَأيةَمعاملةَمحايدةَأوَغيرَمحاَر

َ َالمواد َوباستثناءَأحكام َلهم َالدولَمنَالمناسبَمنحها َترىَهذه َقد َ(91و 0و 9)أكثرَمالءمة
واألحكامَالمتعلقةَبالدولةَالحاميةََ(،923و12َو31َ-10)والموادَ(68)والفقرةَالخامسةَمنَالمادةَ

عندماَتكونَهناكَعالقاتَسياسيةَبينَأطرافَالنزاعَوالدولةَالمحايدةَأوَغيرَالمحاربةَالمعنية،َ
َفإنَ  َالسياسية َالعالقات َهذه َوجود َحالة َفي َهؤالءَأما َإليها َينتمي َالتي َألطرافَالنزاع َيسمح ه

َ َالدولة َبها َتقوم َالتي َالمهام َدونَاألشخاصَبممارسة َاالتفاقية، َهذه َبمقتضى َإزاءهم الحامية
َاإلخاللَبالواجباتَطبقاَلألعرافَوالمعاهداتَالسياسيةَوالقنصلية.

تؤثرَهذهَالمادةَبأيَحالَفيَوضعَأفرادَالخدماتَالطبيةَوالدينيةَكماَهوَمحددََال-)ج(َ
َ.1َََََمنَاالتفاقيةَ(66)فيَالمادةَ

َالم َفي َإليهم َاألشخاصَالمشار َهؤالء َالحربَإّن َأسير َبصفة َيتمتعون َأعاله َالرابعة ادة
وذلكَابتداءَمنَوقوعهمَفيَيدَالعدوَإلىَأنَيتم9191ََوتطبقَعليهمَاتفاقيةَجنيفَالثالثةَلعامَ

عادتهمَإلىَالوطنَبصفةَنهائية. َاإلفراجَعنهمَوا 
يفترضَبوجهَعامَفيَأيَشخصَيشتركَفيَالعملياتَالعدائيةَويقعَفيَقبضةَالخصمَأّنهَ

َلذلكَأنَيتمتعَبحمايةَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالتيَتكفلَهذهَأسيرَ حربَولهَالحقَتبعا

                                                           
َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.9أنظرَالمادةَ)َ-1
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َتبيَ  َإذا َأسرىَالحرب، َبمعاملة َالخاصة َجنيفَالثالثة َفيَاتفاقية َتلكَالواردة َسيما نَأنهَالحماية
أوَادعتَدولتهَنيابةَعنهَبأنهَيستحقَمثلَهذاََ،يستحقَوضعَأسيرَالحربَأوَادعىَهوَبنفسه

َ.1الوضع
أماَفيَحالةَالشكَوعدمَالتأكدَمنَانتماءَأشخاصَقامواَبعملَحربيَوسقطواَفيَيدَالعدوَ

َالفئات َإحدى َفإنَإلى َالرابعة، َالمادة َفي َاألشخاصَبالتمتعََالمبينة َهؤالء َيمنع َال َالشك هذا
َمحكمةَ َبواسطة َوضعهم َفي َالفصل َيتم َأن َإلى َالحرب َألسرى َاالتفاقية َتكفلها َالتي بالحماية

َ.2مختصة،َوهذاَماَنصتَعليهَاالتفاقية
َ َالدوليَيستفيد َالقانون َقواعد َلهم َقررتها َالتي َالضمانات َمن َسابقا األشخاصَالمذكورين

َالثالثةَ َجنيف َاتفاقية َفي َالمحددة َالفئات َضمن َيندرجون َال َالذين َاألشخاص َأما اإلنساني،
َرغمَ َحرب َأسير َوضع َمن َوبالتالي َالمقاتل َبنظام َيستفيدون َفال َاألول َاإلضافي والبروتوكول

َاألعمال َفي َوتمََمشاركتهم َالعسكرية َاألعمال َشاركتَفي َإذا َالمستثناة َالفئات َهذه العسكرية،
َالمحتلَالَ َفسكانَاإلقليم َأعمالَعنفَوارهاب، َمعاقبتهمَعلىَأساسَاقترافهم َتتم القبضَعليهم
يستفيدونَمنَنظامَالمقاتلَإذاَكانواَالَينتمونَللقواتَالمسلحةَويقاومونَالمحتلَعسكريا،َكذلكَ

َ.3َالَيستفيدونَمنَوضعَأسرىَحربَعندَاعتقالهمَوالمرتزقةَفهمجواسيسَاألمرَبالنسبةَلل
إذاَكانَالشخصَالذيَتمَاعتقالهَأوَاحتجازهَممنَينطبقَعليهَ: معاملة أسرى الحرب ثانيا:

َبتطبيق َااللتزام َأطرافَالنزاع َيجبَعلى َحربَفإنه َأدنىَ-وصفَأسير َالقانونََ-كحد قواعد
الدوليَاإلنسانيَالتيَقررتَضماناتَوحمايةَفيَمعاملةَأسرىَالحرب،َوقدَجاءتَاتفاقيةَجنيفَ

حيثَأتاحتَطائفةَواسعةَمنَأنماطَالحمايةََ،ىَالحربخاصةَبمعاملةَأسَرال9191َالثالثةَلعامَ
َ َوكذلكَالبروتوكولَاإلضافيَاألولَلسنة َمنَالحقوقَألسير9111ََلهم، الذيَتضمنَمجموعة

َجديدةَ َبحقوقَإضافية َتعزيزها َيجوز َإذ َله، َالممنوحة َللحقوق َاألدنى َالحد الحربَوالتيَتشكل

                                                           
َ.211صَ،2898َ،َعمان،َاألردنَللنشر،دارَوائلََ،القانونَالدوليَاإلنساني،َالطبعةَاألولى،َنزار العنبكيَ-1
إليهمَفيَمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثةَالخاصةَبأسرىَالحربَعلى"َتنطبقَهذهَاالتفاقيةَعلىَاألشخاصَالمشارَ(1َ)تنصَالمادةََ-2

عادتهمَإلىَالوطنَبصورةَنهائية،َوفيَحالةَوجودَأيَشك9ََالمادةَ ابتداءَمنَوقوعهمَفيَيدَالعدوَإلىَأنَيتمَاإلفراجَعنهمَوا 
،َفإّنَهؤالءَاألشخاصَيتمتعون9َبشأنَانتماءَأشخاصَقانواَبعملَحربيَوسقطواَفيَيدَالعدوَإلىَإحدىَالفئاتَالمبينةَفيَالمادةَ

َكفلهاَهذهَاالتفاقيةَلحينَالبتَفيَوضعهمَبواسطةَمحكمةَمختصةَ".بالحمايةَالتيَت
3- Abdelwahab Biad; op-cit, p 61. 
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رطَأنَالَتكونَأقلَمنَالحقوقَالواردةَفيَيعترفَبهاَبموجبَاتفاقياتَخاصةَأوَدوليةَلكنَبش
 .1ذاتَالصلةَبالقانونَالدوليَاالنسانيَالصكوكَالدولية

َ: الحق في المعاملة اإلنسانية-1 َ"ََ(96)تنصَالمادة منَاتفاقيةَجنيفَالثالثةَعلىَأّنه
َاالقتصاصَمنَ َتدابير َوتحظر َاألوقات، َفيَجميع َإنسانية َالحربَمعاملة َأسرى يجبَمعاملة

 الحرب".أسرىَ
َ َمن َبكرامةَيفهم َليعيشوا َلألسرى، َالمتطلبات َمن َاألدنى َالحد َتوفير َالنصَوجوب هذا

ويشعرواَبآدميتهم،َفالَيجوزَتعذيبهمَأوَإكراههمَعلىَاالعترافَأوَاستخالصَمعلوماتَمنهم،َوالَ
تجريَعليهمَأيَتجاربَطبيةَأوَعلميةَمنَأيَنوع،َكماَيجبَأالَيتعرضواَللخطرَدونَمبرر،َ

تعادَلهمَاألشياءَالتيَأخذتَمنهمَعندَوقوعهمَفيَاألسر،َباستثناءَالسالحَفإّنهَيعدَغنيمةََكما
َ.2حرب

منَنفسَاالتفاقيةَعلىَأّنه:"َألسرىَالحربَحقَفيَاحترامَأشخاصهمََ(99)نصتَالمادةَ
َاألحوال َفيَجميع َوشرفهم َتَُ، َالواجبَلجنسهن،َويجبَأن َاالعتبار َاألسيراتَبكل َالنساء عامل

يحتفظَ،َكماَعلىَأيَحالَأنَيلقينَمعاملةَالَتقلَمالءمةَعنَالمعاملةَالتيَيلقاهاَالرجالَويجب
َأسرىَالحربَبكاملَأهليتهمَالمدنيةَالتيَكانتَلهمَعندَوقوعهمَفيَاألسر".

َ َمن َيستفاد َالمادة َهذه َعلىَأنه َاالعتداء َيجوز َوال َأشكاله، َبجميع َاألسير َقتل َيجوز ال
لتشويهَوالتعذيبَوالمعاملةَالقاسية،َوالَيجوزَأخذهَكرهينة،َوالَيجوزَالسالمةَالجسديةَوخاصةَا

َ َعلى َاالعتداء َتجوزَكرامته َوال َبالكرامة، َواإلحاطة َالمهينة َاألخصَالمعاملة َوعلى الشخصية
َمحاسبتهَعنَاألعمالَالتيَقامَبهاَفيَساحةَالعملياتَالعسكرية،َوتجبَمعاملتهَبصورةَإنسانية.

يرَدونَإجراءَمحاكمةَعادلة،َوالَيجوزَأنَيرتكبَضدهَأيَفعلَأوَالَتجوزَمعاقبةَاألس
َإالَباإلدالءَ َالقبضَعليه، َالَيجوزَاستجوابَاألسيرَعند َكما إهمالَغيرَمشروعَيسببَموته،
باسمهَالكاملَورتبتهَالعسكريةَوتاريخَميالدهَورقمهَبالجيشَأوَالفرقةَأوَرقمهَالشخصيَالمسلسل،َ

                                                           
كتابَإسهاماتَجزائريةَحولَالقانونَالدوليَاإلنساني،َفي:َ،َوضعيةَأسيرَالحربَفيَالقانونَالدوليَاإلنساني،َأحمد سي علي -1

 .09،َص1998الطبعةَاألولى،ََ،créative consultantطبعَمنَطرفَإعدادَنخبةَمنَالخبراءَالجزائريين،َ

 علىَالموقع:متوفرَ،9َ،َحمايةَاألسرىَبينَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوالشريعةَاإلسالمية،َصأحمد محمد عبد العظيم الجمل -2

www.eastlaws.com،ََ92/99/2890تاريخَالزيارة. 
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َلمَيستطعَفبمعلوماتَ ذا َالتيَتمنحَلألسرىَالذينَلهمَوا  أخرىَحتىَالَيتعرضَالنتقاصَالمزايا
َ.1رتبتهَأوَوضعه

ََ:حق الرعاية الغذائية والصحية لألسير-2 َالمواد َفي َورد 20،21،23َ)بحسبَما منَ(
فإنَالغذاءَالمقدمَلألسرىَيشترطَفيهَأنَيكونَيومياَوكافياَمن9191ََاتفاقيةَجنيفَالثالثةَلعامَ

َ َلنقصَفيَالوزنَأوَاضطراباتَالعوزَحيثَالكمية َوالَيعرضهم َجيدة َليكفلَلهمَصحة والنوع،
َباستعمالَ َلهم َالشربَوالسماح َماء َبكمياتَمن َاألسرى َتزويد َاالتفاقية َاشترطت َكما الغذائي،

َالتبغ.
األسرىَبكمياتَكافيةَمنَالمالبسَالداخليةَوالخارجيةََتزويدَالدولةَاآلسرةأوجبتَاالتفاقيةَ

َ َخاللهاَواألحذية َمن َاألسير َمقاصفَيستطيع َتوفير َالحاجزة َالدولة َعلى َكما َللمناخ، المالئمة
َالتبضعَلحاجتهَاليوميةَمنَاألغذيةَوالصابونَوغيرهاَمنَالموادَالضرورية.

مجالََاألسيرَفيالتيَيجبَأنَيتمتعَبهاََوقحقمجموعةَمنَالَ(69،68،21)الموادَأوردتَ
الحاجزةَاتخاذَجميعَالتدابيرَالضروريةَلتأمينَنظافةَالمعسكراتََالدولةألزمتَالصحية،َإذََالرعاية

ألسرىَالحربَنهاراَوليالَمرافقَصحيةَتوفرَومالءمتهاَللصحةَوالوقايةَمنَاألوبئة،َويجبَأنَ
مستوفيةَللشروطَالصحية،َوتراعىَفيهاَالنظافةَالدائمة،َوتخصصَمرافقَمنفصلةَللنساءَفيَأيةَ

َحرب.معسكراتَتوجدَفيهاَأسيراتَ
منَناحيةَأخرىَالرعايةَالطبيةَالمناسبة،َبماَفيَذلكَتوفيرَعيادةَطبيةَاشترطتَاالتفاقيةَ

خاصةَفيَكلَمعسكر،َوأنَتجرىَلألسرىَفحوصَطبيةَدوريةَفيَكلَشهر،َبهدفَمراقبةَالحالَ
َيصابونَبها َالتيَقد َوكشفَاألمراضَالمعدية َونظافتهم َلألسرىَوتغذيتهم َالصحية وتخصصَ،

َاالقت َتكاليفَعند َالحاجزة َوتتحملَالدولة َأوَعقلية، ضاءَعنابرَلعزلَالمصابينَبأمراضَمعدية
ََ.2عالجَأسرىَالحرب

                                                           
َالمادة-1 91َ)َأنظر َأنظر َالثالثة. َجنيف َاتفاقية َمن )َ َصَحسين الفتالوي، عماد محمد ربيع سهيلأيضا: َسابق، َمرجع ،

232،239َ
،َحقوقَاألسرىَداخلَالمعسكراتَفيَالقانونَالدولي،َمشعل الثقيل(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.َأنظرَأيضا:68َأنظرَالمادةَ)َ-2َ

 .9،َص59/95/1998الصادر بتاريخ ،51515َطبعةَالسعودية،َعددَقسمَالقانون،َ،َجريدةَالحياة
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َأوَينقلََ َخاصا َالذينَتقتضيَحالتهمَعالجا َأو أسرىَالحربَالمصابونَبأمراضَخطيرة
َعمليةَجراحيةَأوَرعايةَبالمستشفى،َإلىَأيةَوحدةَطبيةَعسكريةَأوَمدنيةَيمكنَمعالجتهمَفيها،

َ.1حتىَإذاَكانَمنَالمتوقعَإعادتهمَإلىَوطنهمَفيَوقتَقريب
تقرَالمعاهداتَالدوليةَ: الحق في ممارسة الشعائر الدينية واألنشطة الذهنية والبدنية-3

المعنيةَبحقوقَاإلنسانَفيَظروفَالسلمَوالحربَحقَاإلنسانَفيَممارسةَالشعائرَالدينية،َويتأكدَ
َالحقَويصبحَأكثرَضرورةَ بالنسبةَألسرىَالحربَلحاجتهمَالماسةَلمددَروحيَيهونَعليهمَهذا

منَاتفاقيةَجنيفَالثالثةََ(69)حيثَتنصَالمادةَ ،2فقدانَحرياتهمَنتيجةَوقوعهمَفيَأسرَالعدو
َحضورَأنه:َعلى َذلك َفي َبما َالدينية َشعائرهم َلممارسة َكاملة َحرية َالحرب َألسرى َتترك "

يراعواَالتدابيرَالنظاميةَالمعتادةَالتيَحددتهاَالسلطاتََاالجتماعاتَالخاصةَبعقيدتهم،َشريطةَأن
 الحربية...َ".
"َعندماَالَتتوفرَألسرىَالحربَخدماتَرجلَأنه:َمنَنفسَاالتفاقيةَعلىَ(61)المادةَتنصَ

َفأحدَ َيوجد َلم ذا َوا  ...َ َعقيدتهم َإلى َينتمي َدين َرجل َاألسرى َطلب َعلى َبناء َيعين ...َ دين
كانَذلكَممكناَمنَوجهةَالنظرَالدينية،َوعلىَهذاَالشخصَمراعاةَجميعَالعلمانيينَالمؤهلين،َإذاَ

َاللوائحَالتيَوضعتهاَالدولةَالحاجزةَلمصلحةَالنظامَواألمنَالعسكري".
األنشطةَالذهنيةَوالتعليميةَوالترفيهيةَالحقَفيَمنَنفسَاالتفاقيةََ(60)المادةَقررتَالمادةَ
َوالتيَ َوالرياضية َاألورد َمراعاة َمع "َ َالحاجزةَفيها َالدولة َتشجع َأسير، َلكل فضلياتَالشخصية

األسرىَعلىَممارسةَاألنشطةَالذهنيةَوالتعليميةَوالترفيهيةَوالرياضية"،َهذهَالمادةَقدَألزمتَالدولةَ
َباتخاذَالتدابيرَالكفيلةَلضمانَممارسةَهذهَاألنشطةَعنَطريقَتوفيرَاألماكنَالمالئمةَ الحاجزة

َنَأجلَتيسيرَاألمور.واألدواتَوالوسائلَالالزمةَم
فيَأغلبَالحاالتَيكونَ: نقل األسرى من ساحة العمليات العسكرية وتوفير المأوى-4

القبضَعلىَاألسرىَفيَساحةَالعملياتَالعسكريةَالتيَتكونَمعرضةَللقصفَمنَقبلَالطرفينَ
َ َالنزاع َأطراف َالثالثة َجنيف َاتفاقية َألزمت َفقد َاألسرى َحياة َتأمين َوألجل باتخاذَالمتنازعين،

 التدابيرَاآلتية:

                                                           
َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.68أنظرَالمادةَ)َ-1
َ.992،َمرجعَسابق،َصموات مجيدَ-2
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َالََ - َبحيث َالخطر، َمن َمأمن َفي َتكون َمعسكرات َإلى َونقلهم َاألسرى َإجالء يجب
 .1يتعرضونَآلثارَالعملياتَالعسكرية،َويجبَنقلهمَبأسرعَوقتَممكن

َالشربََ - َماء َمن َبكمياتَكافية َعلىَأنَيزودوا ...َ َإنسانية َاألسرىَبكيفية يجبَإجالء
َوبالمالبسَوالرعاية َأثناءََوالطعام َوأنَتتخذَجميعَاالحتياطاتَلضمانَسالمتهم َالالزمة، الطبية

 .2نقلهم..."
يجبَعلىَالدولةَالحاجزةَأنَتوفرَفيَمأوىَأسرىَالحربَظروفاَمالئمةَومماثلةَلماَيوفرََ -

 .3لقواتهاَفيَالمنطقةَذاتهاَمعَمراعاةَعاداتَوتقاليدَاألسرى
َإخضاعَأسرىَالحربَلالعتق َالحاجزة َللدولة َبعدمَيجوز َالتزاما َتفرضَعليهم َأن َولها ال،

تجاوزَحدودَمعينةَمنَالمعسكرَالذيَيعتقلونَفيهَأوَبعدمَتجاوزَنطاقهَإذاَكانَمسورا،َوالَيجوزَ
حمايةَصحتهمَوالَيجوزَأنَيدومَهذاَالوضعََتفتضيهحجزَأوَحبسَاألسرىَإالَكإجراءَضروريَ

ذاَماَتمَن4ألكثرَمماَتتطلبهَالظروفَالتيَاقتضته قلَاألسرىَفيجبَأنَتتوافرَفيَالمعسكراتَ،َوا 
َماَيأتي:
الَيجوزَوضعَاألسرىَإالَفيَأبنيةَمقامةَفوقَاألرضَتتوافرَفيهاَالضماناتَالصحية،ََ -

 .5والَيجوزَاعتقالهمَفيَسجونَأوَاصالحيات
َسمحتََ - َكلما َالعسكرية، َالعمليات َمن َللوقاية َمالجئ َالحرب َألسرى َتتوافر َأن يجب

،َالتيَتدلPGَأوPWََاالعتباراتَالحربيةَبذلك،َوتميزَمعسكراتَأسرىَالحربَنهاراَبالحروفَ
 .6علىَأنَالبنايةَفيهاَأسرىَالحرب

َنظَ - َلتأمين َالضرورية َالصحية َالتدابير َكافة َباتخاذ َالحاجزة َالدولة َالمعسكراتَتلزم افة
ومالءمتهاَللصحةَوالوقايةَمنَاألوبئة،َويجبَأنَتتوفرَألسرىَالحربَمرافقَصحيةَتستوفيَفيهاَ

َ.7الشروطَالصحيةَوتراعىَفيهاَالنظافةَالدائمة
                                                           

َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.19أنظرَالمادةَ)َ-1
َ(َمنَاالتفاقيةَنفسها.20أنظرَالمادةَ)َ-2
َ(َمنَاالتفاقيةَنفسها.25أنظرَالمادةَ)َ-3
َمنَاالتفاقيةَنفسها.(29َأنظرَالمادةَ)َ-4
َ.االتفاقيةَنفسهاَ(َمن22المادةَ)أنظرََ-5
َ.اتفاقيةَجنيفَالثالثة (َمن26أنظرَالمادةَ)َ-6َ
َ.239،َمرجعَسابق،َصعماد محمد ربيع،َسهيل حسين الفتالوي(َمنَاتفاقيةَجنيفَنفسها.َأنظرَأيضا:21َأنظرَالمادةَ)َ-7َ
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يحقَللدولةَالحاجزةَتشغيلَأسرىَالحربَوفقَنظامَاالتفاقيةَالثالثة،َ: عمل أسرى الحرب-5
َب َمطلقا َحقا َيعتبر َال َالحق َمباشرةَوهذا َيتصل َبحيثَال َالمخصص، َالعمل َبنوع َمقيد َهو ل

َ َبقدرَاإلمكانَيشتركَأسرىََ(63)بالعملياتَالحربية،َوجاءَفيَالمادة منَاتفاقيةَجنيفَالثالثة"
الحربَفيَإعدادَوجباتهم،َولهذاَالغرضَيمكنَاستخدامهمَفيَالمطابخ،َوعالوةَعلىَذلكَيزودونَ

 بالوسائلَالتيَتمكنهمَمنَتهيئةَاألغذيةَاإلضافيةَالتيَفيَحوزتهمَبأنفسهم.
َيجوزَللدولةَالحاجزةَأنَتكلفَأسرىَالحربَمنَاألط باءَوالجراحين،َوأطباءَاألسنان،َكما

َالطبيةَلمصلحةَأسرىَالحربَالتابعينَلنفسَالدولة،َ َمهامهم والممرضينَأوَالممرضاتَبمباشرة
حتىَإذاَلمَيكونواَملحقينَبالخدماتَالطبيةَفيَقواتهمَالمسلحة،َوفيَهذهَالحالةَيستمرَاعتبارهمَ

َالطبي َالخدمات َأفراد َمعاملة َيعاملون َولكنهم َحرب، َالدولةَأسرى َتستقبلهم َالذين َالمناظرين ة
كماَيجوزَللدولةَالحاجزةََ(،91)الحاجزة،َويعفونَمنَأداءَعملَآخرَكالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ

َالبدنية،َ َورتبتهمَوكذلكَقدرتهم َسنهم،َوجنسهم، تشغيلَأسرىَالحربَالالئقينَللعمل،َمعَمراعاة
َ.1لةَجيدةَبدنياَومعنوياعلىَأنَيكونَالقصدَبصورةَخاصةَالمحافظةَعليهمَفيَحا

َالحا َتشغيلَأسرىَالحربَفيهاَجيقعَعلىَالدولة َقيدَبخصوصَاألعمالَالتيَيجوزَلها زة
منَاالتفاقيةَالثالثة،َوالتيَجاءَفيها:"َبحالفَاألعمالَالمتعلقةَبإدارةََ(18)والتيَحددتهاَالمادةَ

َأسرىَالحربَعلىَتأد َالَيجوزَإرغام َأوَصيانته، َتنظيمه َأعمالَأخرىَخالفَالمعسكرَأو ية
َالمبينةَأدناه:َ

َالزراعة.-أ
َمنهاََالصناعات-ب َاختص َما َعدا َفيما َالخامات، َاستخراج َأو َالتحويلية َأو اإلنتاجية

باستخراجَالمعادنَوالصناعاتَالميكانيكيةَوالكيميائية،َواألشغالَالعامة،َوأعمالَالبناءَالتيَليسَ
َلهاَطابعَأوَغرضَعسكري.

 النقلَوالمناولةَالتيَليسَلهاَطابعَأوَغرضَعسكري.َأعمال-ج
 األعمالَالتجاريةَوالفنونَوالحرف.-د
َالمنزلية.َالخدمات-ه
 المنافعَالعامةَالتيَليسَلهاَطابعَأوَغرضَعسكري.َخدمات-و

                                                           
َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.91أنظرَالمادةَ)َ-1
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َأوجبتَ َبأنََ(19)المادة َالحائزة َعلىَالدولة َاالتفاقية  ألسرىَالحربَالظروفَتهيئمن
َوخاصةَفيماَيتعلقَباإلقامةَوالغذاءَوالملبسَوالتجهيزات.المالئمةَللعمل،َ

أسرىَالحربَهمَمقاتلونََواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَأنتعتبرَق: انتهاء حالة األسر-6
َلمنعَ َوسيلة َهو َبل َالعقوبة َأشكال َمن َشكال َاعتقالهم َيكون َأن َدون َالنزاع، َفي َأسرهم جرى

عادتهمَإلىَالوطنَدونَمشاركتهمَمستقبالَفيَاألعمالَالعدائيةَال فعلية،َويجبَإطالقَسراحهمَوا 
 إبطاءَبعدَتوقفَاألعمالَالعدائية.

فحالةَاألسرَتنتهيَكقاعدةَعامةَبانتهاءَالعملياتَالعسكرية،َويمكنَأنَتنتهيَقبلَذلكَإماَ
بسببَوفاةَاألسير،َأوَبسببَتبادلَاألسرىَقبلَانهاءَالعملياتَالحربيةَوبعدها،َويمكنَأنَتنتهيَ

لةَاألسرَبسببَفرارَاألسيرَونجاحهَفيَاإلفالتَمنَقبضةَالعدوَبعدَمغادرةَمعسكرَاألسر،َحا
ويمكنَإعادةَاألسرىَإلىَبالدهمَأوَإيوائهمَفيَبلدَمحايدَألسبابَصحية،َكماَتنتهيَحالةَاألسرَ

واحتجازَأماَالحالةَالتيَيجوزَفيهاَللدولةَالحاجزةَمحاكمةَ،َباإلفراجَعنَاألسرىَبناءَعلىَتعهد
َالدوليَ َالقانون َلقواعد َأخرى َالنتهاكات َأو َيرتكبونها َقد َالتي َالحرب َجرائم َبسبب َهو هؤالء

َ.1اإلنساني،َولكنَليسَلمجردَكونهمَقدَشاركواَبشكلَمباشرَفيَاألعمالَالعدائية
َراعىَإلنهاءَحالةَاألسرَاألحكامَاآلتية:يَُ
َبأمراَتلتزم-أ َالمصابين َالحرب َأسرى َتعيد َبأن َأوطانهمَالدولة َإلى َخطيرة َجراح ضَأو

َأسرىَ َإيواء َعلى َالمحايدة َالدول َمع َالمتحاربة َالدول َوتعمل َوالرتبة، َالعدد َعن بصرفَالنظر
عادةَأسرىَالحربَالذينَقضواَمدةَطويلةَفيَاألسرَإلىَبلدهم  .2الحربَالجرحىَوالمرضى،َوا 

َانتهاءََيفرج-ب َبعد َدونَإبطاء األعمالَالعدائيةَعنَأسرىَالحربَويعادونَإلىَأوطانهم
الفعلية،َوتوزعَتكاليفَإعادةَأسرىَالحربَإلىَأوطانهمَعلىَأيَحالَبطريقةَعادلةَبينَالدولةَ

َ.3الحاجزةَوالدولةَالتيَيتبعهاَاألسرى
 .4الَيجوزَأنَيعادَاألسيرَإلىَوطنهَضدَإرادتهَأثناءَالعملياتَالعسكرية-ج

                                                           

َ.966صََ،َمرجعَسابق،موات مجيدَ-1َ
َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثالثة.981أنظرَالمادةَ)َ-2َ
َ(َمنَاالتفاقيةَنفسها.990أنظرَالمادةَ)َ-3
َمنَاالتفاقيةَنفسها.(981َالمادةَ)أنظرََ-4َ
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َباألمراضََيعاد-د َوكذلكَالمصابون َإلىَوطنهم، الجرحىَوالمرضىَالميؤوسَمنَشفائهم
حالتهمَالعقليةَأوَالبدنيةَقدَانهارتَبشدة،َوكذلكَالجرحىَوالمرضىَالميؤوسََتكونوالذينَالعقليةَ

َ.1منَشفائهمَخــــاللَعامَطبقـــاَللتوقعــــاتَالطبيةَوتتطلبَحالتهمَالعالج
سرىَإلىَأوطانهمَأوَنقلهمَإلىَبلدَمحايدَوفقَالظروفَالمذكورةَأنَتنفذَإعادةَاألَيجب-ه

الدولةَالحائزةَبنقلَأسرىَالحربَفيََامنَاالتفاقية،َهاتينَالمادتينَألزمت(93،91َ)فيَالمادتينَ
 .2ظروفَإنسانيةَوخاصةَفيماَيتعلقَبنقلَالجرحىَوالمرضى

َأيَأشياءَردُتَ-و َإلىَأوطانهم َإعادتهم َسحبتََإلىَأسرىَالحربَعند َتكونَقد ذاتَقيمة
منَاالتفاقية،َويسمحَلألسرىَبأنَيأخذواَمعهمَأدواتهمَالشخصيةَأوََ(90)منهمَبمقتضىَالمادةَ

 .3أيَمراسالتَأوَطرودَتكونَقدَوصلتَإليهم
َاإلفراجَعنَاألسرىَهيَالتيَتكونَبناءَعلىَتعهدَوذلكََمن-ز الحاالتَالتيَيكونَفيها

"َيجوزَإطالقَحريةَأسرىَالحربَعلىَأنهََمنَاالتفاقيةَالتيَتنصَ(29)وفقاَلماَجاءَفيَالمادةَ
بصورةَجزئيةَأوَكليةَمقابلَوعدَأوَتعهدَمنهمَبقدرَماَتسمحَبذلكَقوانينَالدولةَالتيَيتبعونها،َ
َذلكَفيَتحسينَصحةَ َفيها َفيَاألحوالَالتيَيمكنَأنَيسهم َاإلجراءَبصفةَخاصة َهذا ويتخذ

 مقابلَوعدَأوَتعهد.سراحهَبولَإطالقَاألسرى،َوالَيرغمَأسيرَعلىَق
علىَكلَطرفَفيَالنزاعَأنَيخطرَالطرفَاآلخر،َعندَنشوبَاألعمالَالعدائية،َبالقوانينَ
واللوائحَالتيَتسمحَلرعاياهَأوَتمنعهمَمنَقبولَالحريةَمقابلَوعدَأوَتعهد،َويلتزمَأسرىَالحربَ

َ َللقوانينَأو َوفقا َتعهد َأو َمقابلَوعد َبتنفيذَالذينَيطلقَسراحهم َالنحو َعلىَهذا اللوائحَالمبلغة
الوعدَأوَالتعهدَالذيَأعطوهَبكلَدقة،َسواءَإزاءَالدولةَالتيَيتبعهاَاألسرىَبأنَالَتطلبَإليهمَأوَ

َقبلَمنهمَتأديةَخدمةَالَتتفقَمعَالوعدَأوَالتعهدَالذيَأعطوهَ".
،4َاألسرَأيضاَبناءَعلىَاتفاقَيعقدَبينَاألطرافَالمتنازعةَيقضيَبتبادلَاألسرىَوينتهي-ح
َ.5بوفاةَاألسيرَحيثَتلتزمَالدولةَالحائزةَباإلسراعَباتخاذَاإلجراءاتَالالزمةَلسفرهكذلكَ

                                                           
َ.منَاالتفاقيةَنفسهاَ(998أنظرَالمادةَ)َ-1
َ.منَاالتفاقيةَنفسهاَ(991أنظرَالمادةَ)َ-2
َ.جنيفَالثالثةاتفاقيةَ منَ.(991أنظرَالمادةَ)َ-3َ
َ.916،َمرجعَسابق،َص،َموات مجيدَ-4َ
َ.919َ،،َصالمرجعَنفسهَ-5َ
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أحكامَقانونيةَتنظمَعمليةَاإلفراجَعنَاألسرى9191ََالثالثةَلعامَ اتفاقيةَجنيفَلمَتتضمن
َلغرضَ َالسبيل َهذا َاتباع َالدوليَعلى َجرىَالعمل َإنما َبيَاألطرافَالمتنازعة، َالتبادل بوسيلة

الواقعينَفيَقبضةَالطرفَالمعادي،َوعادةَماَيتضمنَاالتفاقَبينَاألطرافَ إطالقَسراحَاألسرى
يباتَالتيَتتعلقَبكيفيةَتنفيذَاإلفراجَعلىَأرضَشروطَالتبادلَوبعضَالترت المتنازعةَبنودَتخص

َ.1الواقع
 الثالث: حماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة الفرع 

منَاتفاقيةَجنيفَالثانيةَ"َالغرقىَبأيَأسباب،َبماَفيَذلكََ(92)للمادةَيقصدَبالغرقىَوفقاَ
َحاالتَالهبوطَاالضطراريَللطائراتَعلىَالماءَأوَالسقوطَفيَالبحر".

َ َبموجب َأما 0َ)المادة َلسنة/ب( َاألول َاإلضافي َالبروتوكول َبـ9111ََمن َفالمقصود ،
"الغرقى"َأوَ"المنكوبينَفيَالبحار"َهمَاألشخاصَالعسكريونَأوَالمدنيونَالذينَيتعرضونَللخطرَ
فيَالبحارَأوَأيةَمياهَأخرىَنتيجةَلماَيصيبهمَأوَيصيبَالسفينةَالتيَتقّلهمَمنَنكباتَوالذينَ

ارَأثناءَإنقاذهمَيحجمونَعنَأيَعملَعدائي،َويستمرَاعتبارَهؤالءَاألشخاصَمنكوبينَفيَالبح
البروتوكولَوذلكَبشرطَاستمرارهمَفيَهذاَإلىَأنَيحصلواَعلىَوضعَآخرَبمقتضىَاالتفاقياتَأوَ

َ".2اإلحجامَعنَأيَعملَعدائي
قواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَحمايةَلهذهَالفئةَمنَأفرادَالقواتَالمسلحةَفيَحالَ ضمنت

ينَمنَالحروبَوخصصتَلكلَحالةَقواعدَوأحكامَزتَبينَحالتقيامَنزاعاتَمسلحة،َإالَأّنهاَميَ 
َتضبطها،َوأفردتَلكلَمنَهاتينَالحالتينَاتفاقيةَخاصةَبهاَتتمثالنَفي:

َالميدانََ - َفي َالمسلحة َبالقوات َوالمرضى َالجرحى َحال َلتحسين َاألولى َجنيف اتفاقية
 .9191أوت92ََالمؤرخةَفيَ

َاَ - َوغرقى َومرضى َجرحى َحال َلتحسين َجنيفَالثانية َالبحارَاتفاقية َفي لقواتَالمسلحة
 .9191أوت92ََالمؤرخةَفيَ

                                                           
َ.191صَسابق،،َمرجعَموات مجيدَ-1َ
،َالفئاتَالمحميةَبموجبَالقانونَعامر الزمالي.َأنظرَأيضا:1911َلعامَالبروتوكولَاإلضافيَاألولََ/ب(َمن0أنظرَالمادةَ)َ-2

الطبعةَ،َمفيد شهابالدوليَاإلنساني،َفي:َكتابَدراساتَفيَالقانونَالدوليَاإلنساني،َإعدادَنخبةَمنَالمختصينَوالخبراء،َتقديم:َ
َ.999،996صَ،َص2888دارَالمستقبلَالعربيَللنشرَوالتوزيع،َالقاهرة،َاألولى،َ
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َ َبالعمليات َالقيام َومحيط َالحرب َطبيعة َمعيار َعلى َالمعتمد َالتقسيم َلهذا -العسكريةتبعا
لدراسةَمجالَالحمايةَالمقررةَلهاتينَيتعينَتخصيصَقسمينَ،َفإّنهَ-البريةَوالحربَالبحريةَالحرب
َالفئتين.

كتأكيدَالحمايةَوردتَهذهَ: القوات المسلحة في البحار: حماية جرحى ومرضى وغرقى أوال
،َوكذلكَاتفاقيةَجنيفَ(99و99)المادتينَفي9181ََلعامَالعاشرةَاتفاقيةَالهايَنصتَعليهَلماَ

اللتانَنصتاَعلىَالمعاملةَالواجبةَللجرحىَوالمرضىَوالغرقىَفيَالبحار،َإذََ،9191الثانيةَلعامَ
َفيَ َوالمرضى َالجرحى َشأن َشأنهم َالالزمة، َالعناية َلهم َتقدم َأن َالمتحاربة َالدول تفرضَعلى

سعافهمَأياَكانتَجنسيتهمَأوَصفتهم  .1َالحربَالبرية،َوأنَتعملَماَفيَوسعهاَإلنقاذَالغرقىَوا 
والَاحترامَوحمايةَالجرحىَوالمرضىَوالغرقىَممنَيكونونَفيَالبحرَيجبَفيَجميعَاألح

اتفاقيةَجنيفَ من (96)َفيَالمادةَإليهممنَأفرادَالقواتَالمسلحةَوغيرهمَمنَاألشخاصَالمشارَ
2َالثانية َعلىَأساسَحيثَ، َدونَأيَتمييزَضار َيعنىَبهم َوأن َإنسانية َمعاملة يجبَمعاملتهم

َ.1اآلراءَالسياسيةَأوَأيَمعاييرَمماثلةَأخرىَالجنسَأوَالجنسيةَأوَالدينَأو

                                                           
تاريخَالزيارةََ، www.marocdroit.com:تنفيذَالقانونَالدوليَاإلنساني،َمتوفرَعلىَالموقع،َموضوعَوآلياتَالحبيب استاتيَ-1

92/92/2890.َ
(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثانيةَعلى"َتنطبقَهذهَاالتفاقيةَعلىَالجرحىَوالمرضىَوالغرقىَفيَالبحرَالذينَينتمون96َ)تنصَالمادةََ-2

َإلىَالفئاتَالتالية:
التابعينَألحدَأطرافَالنزاع،َوكذلكَأفرادَالمليشياتَوالوحداتَالمتطوعةَالتيَتشكلَجزءاَمنَهذهََ(.َأفرادَالقواتَالمسلحة5

 القواتَالمسلحة.
(.َأفرادَالمليشياتَاألخرىَوالوحداتَالمتطوعةَاألخرى،َبمنَفيهمَأعضاءَحركاتَالمقاومةَالمنظمةَالذينَينتمونَإلىَأحد1َ

قليمَالذينَينتمونَإليه،َحتىَلوَكانَهذاَاإلقليمَمحتال،َعلىَأنَتتوفرَالشروطَالتاليةَفيَأطرافَالنزاعَويعملونَداخلَأوَخارجَاإل
 هذهَالمليشياتَأوَالوحداتَالمتطوعة،َبماَفيهاَحركاتَالمقاومةَالمنظمةَالمشارَإليها:َ

 أنَيقودهاَشخصَمسؤولَعنَمرؤوسيه. -أ
 أنَتكونَلهاَشارةَمميزةَيمكنَأنَتمييزهاَمنَبعد. -ب
 سلحةَجهرا.أنَتحملَاأل -ج
 أنَتلتزمَفيَعملياتهاَبقوانينَالحربَوعاداتها. -د

 (.َأفرادَالقواتَالمسلحةَالنظاميةَالذينَيعلنونَوالءهمَلحكومةَأوَلسلطةَالَتعترفَبهاَالدولةَالحائزة.5
َمنها،َكاألشخاصَالمدنيين2َ َفيَالواقعَجزءا الموجودينَضمنَ(.َاألشخاصَالذينَيرافقونَالقواتَالمسلحةَدونَأنَيكونوا

َعنَ َبالترفيه َالمختصة َالخدمات َأو َالعمل َوحدات َوأفراد َالتموين، َومتعهدي َالحربيين، َوالمراسلين َالحربية، َالطائرات أطقم
 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ=َالعسكريين،َشريطةَأنَيكونَلديهمَتصريحَمنَالقواتَالمسلحةَالتيَيرافقونها.
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َويجبَعلىَاألخصَعدمَ َأوَاستعمالَالعنفَمعهم، َأيَاعتداءَعلىَحياتهم يحظرَبشدة
قتلهمَأوَإبادتهمَأوَتعريضهمَللتعذيبَأوَلتجاربَخاصةَبعلمَالحياة،َأوَتركهمَعمداَدونَعالجَ

العتداءَا،2َمراضَأوَتلوثَالجروحأوَرعايةَطبية،َأوَخلقَظروفَتعرضهمَلمخاطرَالعدوىَباأل
صدارَاألحكامَوتنفيذََوَعلىَالكرامةَالشخصية،َوعلىَاألخصَالمعاملةَالمهينةَوالحاطةَبالكرامة، ا 

،َوتكفلَجميعَالضماناتَياقانونَمةَسابقةَأمامَمحكمةَمشكلةَتشكيالالعقوباتَدونَإجراءَمحاك
َ.3القضائيةَالالزمةَفيَنظرَالشعوبَالمتمدنة

حملَجرحىَأوَمرضىَأوَغرقىَعلىَبارجةَحربيةَمحايدة،َيجبَحيثَيقتضيَفيَحالةَ
َوعلىَأطرافَ َفيَالعملياتَالحربية، َاالشتراكَمجددا َضمانَأالَيستطيعوا َالدوليَذلك، القانون
َوالجرحىَ َالغرقى َعن َللبحث َإبطاء َدون َالممكنة َالتدابير َجميع َاتخاذ َاشتباك َكل َبعد النزاع

بَوسوءَالمعاملة،َوتأمينَالرعايةَالالزمةَلهم،َوكذلكَللبحثَعنَوالمرضى،َوحمايتهمَمنَالسل
َ.4جثثَالموتىَومنعَسلبها

االتفاقَعلىَترتيباتَمحليةَإلخالءَالجرحىَوالمرضىَبطريقَالبحرَمنَمنطقةَمحاصرةَأوَ
مطوقة،َولمرورَأفرادَالخدماتَالطبيةَوالدينيةَوالمهماتَالطبيةَإلىَتلكَالمنطقة،َوعلىَأطرافَ

َالغرقىَالنزا َهوية َمن َالتحقق َعلى َتساعد َالتي َالبيانات َجميع َيمكن َما َبأسرع َتسجل َأن ع
َ.5والجرحىَوالمرضىَوالموتىَالذينَيقعونَفيَقبضتهاَوينتمونَإلىَالطرفَالخصم

َتحققَأطرافَالنزاعَمنَإلقاءَجثثَالموتىَإلىَالبحرَيجريَلكلَحالةَعلىَحدةَ ضرورة
بقدرَماَتسمحَبهَالظروفَويسبقهَفحصَدقيق،َوفحصَطبيَإذاَأمكن،َبقصدَالتأكدَمنَحالةَ
مكانَوضعَتقرير،َوفيَحالةَوجودَلوحةَمزدوجةَلتحقيقَالهوية،َ الوفاةَوالتحققَمنَالشخصيةَوا 

                                                                                                                                                                                                 

حية،َبمنَفيهمَالقادةَوالمالحونَومساعدوهمَفيَالسفنَالتجاريةَوأطقمَالطائراتَالمدنيةَالتابعةَألطرافَ(َأفرادَاألطقمَالمال1=
 النزاع،َالذينَالَينتفعونَبمعاملةَأفضلَبمقتضىَأيَأحكامَأخرىَمنَالقانونَالدولي.

لمقاومةَالقواتَالغازية،َدونَأنََسكانَاألراضيَغيرَالمحتلةَالذينَيحملونَالسالحَمنَتلقاءَأنفسهمَعندَاقترابَالعدو(3َ
َيتوفرَلهمَالوقتَلتشكيلَوحداتَمسلحةَنظامية،َشريطةَأنَيحملواَالسالحَجهراَوأنَيراعواَقوانينَالحربَوعاداتها.

َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَالثانية.6/9انظرَالمادةَ)-1
َ.االتفاقيةَنفسها أ(َمن6/9انظرَالمادةَ)َ-2
َفاقيةَنفسها.منَاالتَج،َد(6/9أنظرَالمادةَ)َ-3
َ(َمنَاالتفاقيةَنفسها.91أنظرَالمادةَ)-4
َ.نفسهاَتفاقيةاال(َمن90َانظرَالمادةَ)َ-5
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اَمعَالجثة،َوفيَحالةَإنزالَجثثَالموتىَإلىَالبر،َتطبقَبشأنهاَأحكامَاتفاقيةَيستبقىَأحدَنصفيه
َ.1جنيفَاألولى

ََ:: حماية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدانثانيا َالدوليةَتقوم االتفاقيات
َأساسيَيتمثلَفيَأنَاألشخاصَ َالقانونَالدوليَاإلنسانيَعلىَمبدأ المساهمةَفيَتشكيلَقواعد

َوحمايتهمَالعاج َاحترامهم َيجب َالحربية َالعمليات َفي َيشتركون َال َالذين َوأولئك َالقتال َعن زين
َ.2ومعاملتهمَمعاملةَإنسانية

َ َأكدت َاألولى َجنيف َلاتفاقية َالتفاقية9191ََعام َمراجعة َتعتبر َوالتي َالحماية َهذه على
َ.9121ََجويلية21َجنيفَلتحسينَحالَالجرحىَوالمرضىَبالجيوشَبالميدانَالمؤرخةَفيَ

تفاقياتَجنيفَاألربعةَوالخاصَباالملحقََألولمنَالبروتوكولَاَاإلضافيَ/أ(0َ)للمادةَوفقاَ
َبضحاياَالنزاعاتَالمسلحةَالدولية،َفإّنهَيقصدَبالجرحىَوالمرضى:

َ َأوَرعايةَطبيةَبسببََاألشخاص-أ" العسكريونَأوَالمدنيونَالذينَيحتاجونَإلىَمساعدة
َالذينَيحجمونَعنَأيَعملَ َكانَأمَعقليا الصدمةَأوَالمرضَأوَأيَاضطرابَأوَعجزَبدنيا
َالذينَ َواألشخاصَاآلخرين َالوالدة َحديثي َواألطفال َالرضع َأيضا َالتعبير َهذا َويشمل عدائي،

بيةَعاجلة،َمثلَذويَالعاهاتَوأوالتَاألحمالَالذينَيحجمونَيحتاجونَإلىَمساعدةَأوَرعايةَط
َعنَأيَعملَعدائيَ".

فرضتَاتفاقيةَجنيفَاألولىَعلىَأطرافَالنزاعَواجبَالحمايةَللجرحىَوالمرضىَوحددتَ
َ.3(96)المادةَحسبَاألشخاصَالذينَيستفيدونَمنَهذهَالحمايةَوذلكَ

                                                           
1-َ(َ َالمادة 91َأنظر َأيضا: َأنظر َنفسها. َاالتفاقية َمن َعلىَسرور طالبي( َمتوفر َاإلنساني، َالدولي َالقانون َمحاضراتَفي ،

َ.92/92/2890،َتاريخَالزيارةwww.jilrc.comَالموقع:َ
َ.998،َمرجعَسابق،َصعصام عبد الفتاح مطرَ-2
َ:نطبقَهذهَاالتفاقيةَعلىَالجرحىَوالمرضىَمنَالفئاتَالتاليةَعلىَأنه:منَاتفاقيةَجنيفَاألولىَ(96َتنصَالمادةَ)َ-3
وكذلكَأفرادَالمليشياتَوالوحداتَالمتطوعةَالتيَتشكلَجزءا َمنَهذهَالقواتََالنزاع،أفرادَالقواتَالمسلحةَالتابعينَألحدَأطرافَ(9َ 

 ،المسلحة
بمنَفيهمَأعضاءَحركاتَالمقاومةَالمنظمةَالذينَينتمونَإلىَأحدَأطرافََاألخرى،أفرادَالمليشياتَاألخرىَوالوحداتَالمتطوعةَ(2َ

علىَأنَتتوفرَالشروطَالتاليةَفيَهذهََمحتال ،حتىَلوَكانَهذاَاإلقليمََإليه،أوَخارجَاإلقليمَالذيَينتمونََويعملونَداخلالنزاعَ
 :إليهابماَفيهاَحركاتَالمقاومةَالمنظمةَالمشارََالمتطوعة،المليشياتَأوَالوحداتَ

 ،مرؤوسيهيقودهاَشخصَمسئولَعنََأن-أَ
 =َ،بعدتكونَلهاَشارةَمميزةَمحددةَيمكنَتمييزهاَمنََأن-ب
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يجبَفيَجميعَاألحوالَاحترامَوحمايةَالجرحىَوالمرضىَمنَأفرادَالقواتَالمسلحةَوغيرهمََ
وعلىَطرفَالنزاعَالذيَيكونونَتحتَسلطتهَأنَيعاملهمَمعاملةََ،(96)َالمشارَإليهمَفيَالمادة

إنسانيةَوأنَيعنىَبهمَدونَأيَتمييزَضارَعلىَأساسَالجنسَأوَالعنصرَأوَالجنسيةَأوَالدينَأوَ
َأيَاعتداءَعلىَحياتهمَأوَاستعمالَاآلَر َويحظرَبشدة اءَالسياسيةَأوَأيَمعاييرَمماثلةَأخرى،

للتعذيبَأوَلتجاربَخاصةََالعنفَمعهم،َويجبَعلىَاألخصَعدمَقتلهمَأوَإبادتهمَأوَتعريضهم
ياة،َأوَتركهمَعمداَدونَعالجَأوَرعايةَطبية،َأوَخلقَظروفَتعرضهمَلمخاطرَالعدوىَحبعلمَال

َ.1أوَتلوثَالجروحباألمراضَ
تقررَاألولويةَفيَنظامَالعالجَعلىَأساسَالدواعيَالطبيةَالعاجلةَوحدها،َوتعاملَالنساءَت

َالخاصَ َاالعتبار َجنسهنالواجبَبكل َبعضََ،إزاء َترك َإلى َالذيَيضطر وعلىَطرفَالنزاع
َتسمحَبهَاالعتباراتَالحربية،َبعضَ أفرادَالجرحىَأوَالمرضىَلخصمهَأنَيتركَمعهمَبقدرَما

َ.2خدماتهَالطبيةَوالمهماتَالطبيةَلإلسهامَفيَالعنايةَبهم
َ
َ
َ
َ

                                                                                                                                                                                                 

 ،راَ جهتحملَاألسلحةََأن-جَ=َ
 .تلتزمَفيَعملياتهاَبقوانينَالحربَوعاداتهاَأن-دَ
 ،الحاجزةأفرادَالقواتَالمسلحةَالنظاميةَالذينَيعلنونَوالءهمَلحكومةَأوَلسلطةَالَتعترفَبهاَالدولةَ(6َ
َفيَالواقعَجزءا َ(9َ كاألشخاصَالمدنيينَالموجودينَضمنَأطقمََمنها،األشخاصَالذينَيرافقونَالقواتَالمسلحةَدونَأنَيكونوا

َالعسكريين،وأفرادَوحداتَالعمالَأوَالخدماتَالمختصةَبالترفيهَعنََالتموين،ومتعهديََالحربيين،والمراسلينََالحربية،الطائراتَ
َ.شريطةَأنَيكونَلديهمَتصريحَمنَالقواتَالمسلحةَالتيَيرافقونها

1َ َالقاد( َفيهم َبمن َالمالحية، َاألطقم َألطرافَأفراد َالتابعة َالطائراتَالمدنية َوأطقم َالتجارية َالسفن َفي َوالمالحونَومساعدوهم ة
 ،النزاع،َالذينَالَينتفعونَلمعاملةَأفضلَبمقتضىَأيَأحكامَأخرىَمنَالقانونَالدولي

الغازية،َدونَأنَيتوفرَسكانَاألراضيَغيرَالمحتلةَالذينَيحملونَالسالحَمنَتلقاءَأنفسهمَعندَاقترابَالعدو،َلمقاومةَالقواتَ(3َ
َ.لهمَالوقتَلتشكيلَوحداتَمسلحةَنظامية،َشريطةَأنَيحملواَالسالحَجهرا َوأنَيراعواَقوانينَالحربَوعاداتها

َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَاألولى.92أنظرَالمادةَ)-1
َ(َمنَاتفاقيةَجنيفَاألولى.92أنظرَالمادةَ)َ-2
َ
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 المبحث الثاني
وانعكاسها على مبدأ التنفيذ لزامية ا اإلنساني بينالقانون الدولي قواعد 

 السيادة
ترتكزَأحكامَالقانونَالدوليَاإلنسانيَأساساَعلىَمجموعةَكبيرةَمنَالقواعدَالعرفيةَالملزمةَ

َالدولَ َفيَالنزاعاتلجميع َوعلىالمسلحةَواألطرافَالمشاركة َاتفاقياتََ، َمعاهداتَالَسيما عدة
َاألربع ََةجنيف َاالتفاقيات9191ََلعام َمن َسلسلة َعن َفضال َاإلضافية، وبروتوكوالتها

َ.ذاتَالصلةَوالبروتوكوالتَاألخرى
تتميزَهذهَالقواعدَبالصفةَاإللزاميةَحيثَتفرضَعلىَالدولَااللتزامَبمبادئَالقانونَالدوليََ

َ.(المطلب األول)َاإلنسانيَواالمتثالَلقواعده،َالتيَمنَسماتهاَأّنهاَذاتَطبيعةَآمرة
َ َتفضي َمسألة َطرح َإلى َهذه َاإلنساني َالدولي َالقانون َقواعد َسيادةطبيعة الدولةََمبدأ

َ َالدولة َعلى َيقع َالتي َالدولية َوااللتزامات َعند َإذا َخاصة َبها، َالسيادةَالتقيد َبمفهوم َاألخذ تم
َالمطلقة َللقانونَ، َمرتكبيَاالنتهاكاتَالجسيمة َاألولَإلىَالدولَلمقاضاة َاألمرَفيَالمقام ويعود

بواَأوَأعطواَاألوامرَالدوليَاإلنساني،َإذَأّنهمَمطالبونَبالبحثَومقاضاةَكلَاألشخاصَالذينَارتك
َهذهَ َفيه َارتكبت َالذي َالمكان َأو َالجناة َجنسية َعن َبغضَالنظر َاألفعال، َتلك َمثل بارتكاب

َ.(المطلب الثاني)1َالجرائم
َالدولية على تنفيذ القانون الدولي االنسانيالصكوك قواعد الزامية  األول:المطلب 

َ َإليه َاإلشارة َسبق َكما َاإلنساني َالدولي َالقانون َاتفاقيةيتضمن َوأخرى َعرفية َحيثَقواعد
َالقانونَالدوليَاإلنساني،َاتس َالقواعدَبصفةَمترابطةَوتكامليةَفيَتحقيقَوضمانَاحترام َهذه هم

باعتبارَأنَقانونَالمعاهداتَفيَأغلبهَماَهوَإالَتقنينَألعرافَدوليةَسابقة،َواعترافَاالتفاقياتَ
َاالتفاقيات،َكماَأنألوضاعَالتيَلمَتشملهاَهذهَالدوليةَباالعتمادَعلىَالقواعدَالعرفيةَفيَتنظيمَا

هذهَاالتفاقياتَتقرَباالعتمادَعلىَالعرفَفيماَيتعلقَبتفسيرَنصوصها،َوهذاَيؤكدَاألهميةَالتيَ

                                                           
1-  Mario Bettati ; Droit humanitaire ; Editions Dalloz ; Paris ; 2012 ; p 220. 
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َالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعرفي إلىَجانبَاالتفاقياتَالدوليةَالمعقودةَبهذاََ(،الفرع األول)يمثلها
َ(.الفرع الثاني)الشأن

َالزامية القواعد العرفية الدولية على تنفيذ القانون الدولي االنسانيول: الفرع األ 
أهميةَمعتبرةَنظراَلماَتختصَبهَهذهَالقواعدَذاتَالقواعدَالعرفيةَفيَالقانونَالدوليَتعتبرَ

قواعدهَلهاَصفةََدرَالقانونَالدوليَالعام،َكماَأنمنَمزاياَعلىَاعتبارَأنَالعرفَهوَأقدمَمصا
العمومية،َوبالتاليَقواعدهَتخاطبَوتلزمَغالبيةَالدول،َبخالفَالمعاهداتَالدوليةَالتيَالَتلزمَإالَ
َأنَ َالمعاهداتَإذ َلقانون َحتىَبالنسبة َالعرفية َالقواعد َوتتجلىَأهمية َفقط، الدولَاألطرافَفيها

َالقواعدَالعرفيةَغالبيةَالقواعدَاالتفاقيةَتستمدَمنَالقواعدَالعرفية،َولتوضيحَ األهميةَالتيَتمثلها
وأهميةَهذهََ(،أوال)أهمَالقواعدَالعرفيةَللقانونَالدوليَاإلنسانينحددََ،فيَالقانونَالدوليَاإلنساني

َ.(ثانيا)القواعد
كانتَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَ :: تحديد القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنسانيأوال

قرارهاَمنَطرفَالدولَعلىَشكلَمعاهداتَواتفاقياتَ فيَالبدايةَقواعدَعرفية،َتمَتبنيهاَفيماَبعدَوا 
َفيَالقانونَالدوليَاإلنساني،َ َتمثلَالجانبَالمهم َالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعرفية َفقواعد دولية،

َهذ َعليها َالمبادئَالتيَيقوم َأنَمعظم َاستمدتَكما َاألخير َا َأنَأساسها َنجد َلهذا َالعرف، من
َللقانونَ َالعرفية َالقواعد َتحديد َمنَأجل َعملتَجاهدة َالدوليَقد َللصليبَاألحمر َالدولية اللجنة

 الدوليَاإلنساني،َانطالقاَمنَاألهميةَالتيَتمثلهاَهذهَالقواعد.
َاعتمادَ  َاألحمر َللصليب َالدولية َاللجنة ََقامت َنشرت َموسعة َدراسة َمنَعلى َكتاب في

(1888)ََ َبتحديد َقدََ(939)صفحة َاألعضاء َالدول َوكانت َعرفية، َقواعد َحاليا َتعتبر قاعدة
أوكلتَإلىَاللجنةَالدوليةَمهمةَإجراءَهذهَالدراسةَمنَأجلَالمساهمةَفيَتوضيحَمحتوىَالقانونَ

عامَالدوليَالعرفيَمنَخاللَتعريفَمجموعةَمنَالقواعدَغيرَالمكتوبة،َحيثَشرعتَاللجنةَفيَ
9313ََ َمجموعة َبمعية َالبارزين َالخبراء َمن َأجل َحولَمن َمتخصصة َدولية َدراسة إجراء

ممارساتَالدولَالراهنةَفيماَيتعلقَبالقانونَالدوليَاإلنساني،َبهدفَتحديدَالقانونَالعرفيَفيَهذاَ
َالدراسةَتحليالَشامالَلقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعرفيةَ علىَةَالمطبقالمجال،َإذَتقدمَهذه

النزاعاتَالمسلحةَالدوليةَمنهاَوغيرَالدولية،َوهذاَبناءَعلىَطلبَصريحَمنَالمجتمعَالدولي،َفيَ
،َوضعتَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالهامةَظلَعدمَتصديقَكلَالدولَبعدَعلىَبعضَمعاهدات
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َحيثَ َعلىَمجلدين، َالذيَيشتمل َاإلنساني َالدولي َالقانون َكتابَتحتَعنوان َفي َالدراسة هذه
َ.1وضعَللمجلدَاألولَعنوانَ"َالقواعد"َأماَالمجلدَالثانيَفيحملَعنوانَ"َالممارسةَ"

قسمتَهذهَالدراسةَإلىَستةَأبوابَوكلَبابَتمَتفصيلهَإلىَعدةَفصول،َفمثالَالبابَاألولَ
قاعدةَعرفيةَجاءتَفيَستةََ(29)جاءَتحتَعنوان:َمبدأَالتمييز،َحيثَيحتويَهذاَالمبدأَعلىَ

َوَالتالي:فصولَعلىَالنح
 .(3-9َالقاعدة)والمقاتلينَالفصلَاألول:َالتمييزَبينَالمدنيينََ -
 .(98-1َالقاعدة)العسكريةَالفصلَالثاني:َالتمييزَبينَاألعيانَالمدنيةَواألهدافََ -
 .(96-99َالقاعدة)العشوائيةَالفصلَالثالث:َالهجماتََ -
 .(99َالقاعدة)الهجومَالفصلَالرابع:َالتناسبَفيََ -
 .(29-91َالقاعدة)الهجومَالفصلَالخامس:َاالحتياطاتَفيََ -
 (.29-22َالقاعدة)الهجماتَالفصلَالسادس:َاالحتياطاتَضدَآثارََ -

َالعرفية َالمعتبرَمنَالقواعد َالعدد َالقواعدَلحاالتَ–قاعدةَ(939)َ–يؤكد كيفياتَتناولَهذه
النزاعَوللوضعَاإلنسانيَفيَحالةَالحرب،َاألهميةَالتيَتكتسيهاَالقواعدَالعرفيةَفيَالقانونَالدولَ

َ.2اإلنساني
َالدوليَ: أهمية القواعد العرفية في القانون الدولي اإلنسانيثانيا:  َالقانون َأصول تعود

،َولم3َللجيوشَالتيَتطورتَمعَمرَالعصورَفيَجميعَالقاراتاإلنسانيَإلىَالممارساتَالعرفيةَ
لقانونَالدوليَالذيَيعرفَبـ"َقوانينَوأعرافَالحربَ"،َيطبقَمنَقبلَجميعَايكنَهذاَالقسمَمنَ

َا َجميع َتكن َولم َاألعداء، َكل َتجاه َبالضرورة َيطبق َيكن َلم َكما َهيَالجيوش، َالمطبقة لقواعد
َأن َغير َمعتمَنفسها، َكان َالذي َقدَالنموذج َالجندي، َشرف َمفهوم َعلى َاألصل َفي َوالقائم دا

اقتصرَضبطَالسلوكَتجاهَالمقاتلينَوالمدنيين،َوكانَمضمونَالقواعدَيشتملَعموماَعلىَحظرَ

                                                           
،َالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعرفي،َالمجلدَجون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بكللمزيدَمنَالتفاصيلَعنَهذهَالدراسةَأنظر:ََ-1َ

َالموقع: َعلى َمتوفر َاألحمر، َللصليب َالدولية َاللجنة َمنشورات َالقواعد، ، تاريخ الزيارة  http://www.icrc.orgاألول:

91/51/1958. 

َالمرجعَنفسه.َ-2َ
َالدوليَاإلنسانيَ-3َ َأسئلتك،َ،القانون َ:الموقعَعلىَ،1952َديسمبرَاألحمر،َللصليبَالدوليةَاللجنةَمنشوراتَإجاباتَعلى

http://www.icrc.org،ََ51ص. 

http://www.icrc.org/
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َالجيوشَ َقبل َمن َيتطور َلم َمضمون َوهو َله، َضرورة َوال َشائنا َأو َقاسيا َيعتبر َالذي السلوك
 .1وحدها،َبلَكانَلكتاباتَالقادةَالروحيينَاألثرَفيه

َفكانتَفيَ َاألعرافَفيَوثيقةَواحدة، َيخصَتصنيفَهذه َالفارقةَواألبرزَفيما َالعالقة أما
وضعَاألستاذَ"فرنسيسَليبر"َتعليماتَلتوجيهَجيوشَالوالياتَالمتحدةَفيَالميدان،َوالتيَوضعتَ

،َخاللَالحربَاألهلية9036َالرئيسَ"لنكولن"َفيَعامََ(َمن988رقمَ)موضعَالتنفيذَبأمرَعامَ
َليبر َوأثرتَمدونة" َوفيََ"األمريكية، َالحربَوأعرافها، َقوانين َتدوين َفي َوبقوة َتعرفَاليوم، كما

َ.2اعتمادَدولَأخرىَللوائحَمشابهة
شكلتَهذهَالقواعدَمعاَاألساسَلمشروعَاتفاقيةَدوليةَبشأنَقوانينَوأعرافَالحربَرفعتَإلىَ

،َوبالرغمَمنَعدمَاعتمادَهذاَالمؤتمرَلمعاهدةَملزمة،َفقدَجرى9019َرَبروكسلَفيَعامَمؤتم
َاتفاقياتَولوائحَالهايَفيَالعامينَ َفيَوضع َبعد، َفيما َكبيرَمنَأعماله َقسم 9011َاستخدام

َعلىَأهميتها9181َو َالتأكيد َأعيد َفقد َنواحيَالعرف، َتدونَكافة َالمعاهداتَلم َأنَهذه َومع ،
اَيعرفَبـَ"شرطَمارتينز"َالذيَأدرجَللمرةَاألولىَفيَديباجةَاتفاقيةَالهايَالثانيةَلعامَالمستمرةَفيم

لىَأنَيحينَاستصدارَمدونةَكاملةَلقوانينَالحرب،َترىَاألطراف9181َ ،َوالذيَينصَعلى:"َوا 
الساميةَالمتعاقدةَمنَالمناسبَأنَتعلنَأنَفيَالحاالتَغيرَالمشمولةَباألحكامَالتيَاعتمدتها،َ

لَالسكانَوالمتحاربونَتحتَحمايةَوسلطانَمبادئَالقانونَالدولي،َكماَجاءتَفيَالتقاليدَالتيَيظ
تتجلىَاألهميةَالخاصةَ،ََوسادتَبينَالشعوبَالمتمدنةَوقوانينَاإلنسانيةَومقتضياتَالضميرَالعام

َمختلف َفي َالقانون َهذا َاعتماد َفي َالجزئي، َتدوينه َمن َبالرغم َواضح، َبشكل َالعرفي َبالقانون
ََ.3نائمَالحربَبعدَالحربينَالعالميتيمحاكماتَجَر

                                                           
َ.92أسئلتك،َمرجعَسابق،َإجاباتَعلىََ-1َ
َصَصمحمد المجدوب وطارق المجدوبَ-2 َسابق، َمرجع َاإلنساني33-31، َالدولي َالقانون َأيضا: َأنظر َعنََ–، إجابات

َ.96أسئلتك،َمرجعَسابق،َصَ
َالشرطَمنَ -3َ َأهميةَهذا األولىَاإلقرارَبعدمَوجودَنصوصَقانونيةَمكتوبةَتغطيَكلَالموضوعاتَالتيَتتعلقََزاويتين،تبدوا

َ ََالحرب،بقوانين َوما َالحرب، َقانون َمجال َفي َالمكتوبة َغير َالعرفية َالقواعد َأهمية َعلى َالتأكيد َفتخص َالثانية تعنيهَ=أما
َالتعبير َوهو َالعام َمنَالضمير َوالمبادئَالمستقاة ََمصطلحاتَقوانينَاإلنسانية َالقواعد َالشرطَ ،العرفيةعن َخطىَهذا َفقد لهذا

الحربَ  بأهميةَبالغةَإلىَدرجةَأنَتتابعتَقوانينَالحربَالتاليةَفيَالنصَعليهَلبيانَأهميتهَأنَالعرفَيعدَمصدرَرئيسيَلقانونَ
لنصَعليهَفيَاتفاقيةَكماَجاءَاَ،9111المكملينَلهاَلسنةََ،َوالبروتوكولين9191حيثَنصَعليهَفيَاتفاقياتَجنيفَاألربعَلسنةَ
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َكانَالتقدمَ حسبَالدكتورَ"جاكوبَكلينبرغر"َرئيسَاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمر،َفمهما
َالدوليَ َالقانون َتجاهل َإلى َهذا َيؤدي َأال َفيجب َاإلنساني َالدولي َالقانون َتقنين َفي الملحوظ

َأسبابَتجعلَمن َهناكَثالثة َجداَالعرفي،َحيثَيرىَأّن َهاما َالقواعدَجزءا لمضمونَهذاََهذه
َ،َإذَتتمثلَهذهَاألسبابَفي:القانون

َاتفاقياتَجنيفالسبب األول َتتمتع َليستََاألربعةَ: َهذه، َأيامنا َفي َلها َعالمي بانضمام
َالبروتوكوالنَاإلضافيان،َ َومنَضمنها َأخرى، َلمعاهداتَرئيسية َبالنسبة الحالَكذلكَحتىَاآلن

قتَعليهاَأوَداخلها،َتلزمَقواعدَالقانونَداالمعاهداتَفقطَبينَالدولَالتيَصوفيَحينَتطبقَهذهَ
الدوليَاإلنسانيَالعرفيَالتيَيشارَإليهاَأحياناَبالقانونَالدوليَ"العام"َكافةَالدول،َوحيثَيقتضيَ

َاألمرَجميعَأطرافَالنزاعَودونَحاجةَإلىَانضمامَرسمي.
علىَالنزاعاتَالمسلحةَغيرَالدوليةََطبقيَالمالقانونَالدوليَاإلنسانَ:َيعجزالسبب الثاني

َالتيَ َأقرتَالمؤتمراتَالدبلوماسية َوكما َالنزاعات، َالناشئةَعنَهذه َالمطلوبة عنَتوفيرَالحماية
َاتفاقياتَ َفي َالمشتركة َالثالثة َالمادة َتمثل َال َاإلضافيين، اعتمدتَاتفاقياتَجنيفَوبروتوكوليها

َ َهذه َالثاني َاإلضافي َوالبروتوكول َوتتخطىََ،االتفاقياتجنيف، َالقواعد، َمن َأولية َمجموعة إال
ممارسةَالدولَماَقبلتَبهَهذهَالدولَفيَالمؤتمراتَالدبلوماسية،َإذَيتفقَمعظمهاَعلىَأنَجوهرَ
َالدوليةَ َالنزاعاتَالمسلحة، َكافة َينطبقَعلى َالعملياتَالعدائية َسير َالتيَتحكم َالعرفية القواعد

َوغيرَالدولية.
يساعدَالقانونَالدوليَالعرفيَفيَتفسيرَالقانونَالقائمَعلىَالمعاهدات،َفمنَ:َالسبب الثالث

المبادئَالراسخةَأنَالمعاهداتَيجبَأنَتفسرَبحسنَنية،َمعَاألخذَبعينَاالعتبارَكافةَقواعدَ
َ.1َالقانونَالدوليَذاتَالصلةَبالموضوع

فيَحمايةَضحاياَالحربَاألهميةَالتيَيمثلهاَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعرفيَودورهَتتجلىَ
َ َقانون َعلى َتتفوق َقد َمعينة َبمزايا َالقانون َهذا َتمتع َيطبعََرغم-المعاهداتفي الغموضَالذي

َ ََإذ-العرفيةبعضَالقواعد َالدولَوهوَضمانة َكافة تتصرفََكياللأنَالقانونَالدوليَالعرفيَيلزم
                                                                                                                                                                                                 

َمفرطة9109َاألممَالمتحدةَلسنةَ= عشوائيةَ=الضررَأوََالخاصةَبحظرَاستعمالَبعضَاألسلحةَالتقليديةَالتيَيمكنَاعتبارها
َ.99،َمرجعَسابق،َصبلخير الطيبَ.xxiiiصَ،َمرجعَسابقجون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، َكلَمن:َراألثر.َأنظ

- Vinvent Chetall, la contribution de la cour internationale de justice au droit international 

humanitaire, In RICR, n°850, 30/06/2003, para 235.269, p 250. 
 .ixمرجعَسابق،َصَجون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، َ-1َ
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َبالقانونَالدوليَاإلنسانيَك َفيَحينَتلزمَالدولَغيرَاألطرافَفيَالمعاهداتَالمتعلقة َتشاء، ما
َالمعاهداتَالدولَالتيَانضمتَإليهاَفقط.َ

كماَأنَالعرفَيلعبَدورَالمكملَلقانونَالمعاهداتَمنَجهة،َحيثَتطبقَالقواعدَالعرفيةَ
عندَعدمَوجودَنصَفيَقانونَالمعاهداتَينظمَأوضاعَمعينةَلسيرَاألعمالَالعدائية،َويلعبَدورَ

االتفاقيةَلتطبيقهاَمنَجهةَأخرى،َحيثَيستعانَبالعرفَلضبطَوتفسيرَبعضَالنصوصَالمساعدَ
َ.تطبيقاَصحيحا
َالسارية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني الزامية القواعد االتفاقية: الفرع الثاني

َإضافةَإلىَالقواعدَالعرفيةَالتيَتمَالتطرقَإليهاَسابقاَفإّنهَهناكَمعاهداتَعدةَتمثلَترسانة
منَالقواعدَللقانونَالدوليَاإلنساني،َحيثَظهرتَهذهَالقواعدَإلىَالوجودَمعَإبرامَاتفاقيةَجنيفَ

،َوقدَتطورَقانونَالمعاهداتَالمتعلقَبالقانونَالدوليَاإلنسانيَعبرَمراحل9039َاألصليةَسنةَ
ألسلحةَالذيَأملتهاَالحاجةَللحدَمنَالمعاناةَواآلالمَالتيَتحدثهاَالحروب،َوالتطورَالتكنولوجيَل

ويعتمدَبعضَكّتابَالقانونَالدوليَفيََأدىَفيَكثيرَمنَاألحيانَإلىَتغييرَطبيعةَالنزاعَالمسلح.
تقسيمَمعاهداتَالقانونَالدوليَاإلنسانيَإلىَمعاهداتَخاصةَومعاهداتَعامة،َأماَالبعضَاآلخرَ

َ.1فيقسمَالقانونَالدوليَاإلنسانيَإلىَقانونَالهايَوقانونَجنيف
لتباينَبينَكّتابَالقانونَالدوليَفيَتصنيفَمعاهداتَالقانونَالدوليَاإلنسانيَإالَرغمَهذاَا

أّنَالتقسيمَالذيَظلَيؤخذَبهَللقانونَالدوليَاإلنسانيَأوَكماَكانَيعرفَمنَقبلَبقانونَالحرب،َ
ََ.ثانيا()جنيفَوقانونََ(أوال)الهايَهوَتقسيمهَإلىَقانونَ

َالهايََ:الهاي: االتفاقيات المشكلة لقانون أوال َمؤتمري َفي َالقانون َأسسَهذا وضعت
َ َإدارةَ(9181-9011)عامي َفي َالدول، َوحقوق َواجبات َلتحديد َاتفاقيات َعدة َأبرمت َحيث ،

َالحدَمنَحريةَالدولَفيَاختيارَوسائلَإلحاقَالضَر بالعدو،َإضافةََرالعملياتَالحربية،َوأيضا
،َإلىَقانونَجنيفَوالخاصةَ(9191و9121َ)عاميَإلىَاألجزاءَالتيَأخذتَمنَهذاَالقانونَفيَ

                                                           
مجلسَحقوقَاإلنسانَكآليةَلتنفيذَالقانونَ،َبوغفالةبوعيشة َ.َأنظرَأيضا:11صَ،َمرجعَسابق،َعمر محمود المخزوميَ-1َ

َ َفي َدكتوراه َأطروحة َاإلنساني، َالدولي َوالقانون َاإلنسان َلحقوق َباتنة،َالقانونالدولي َجامعة َإنساني، َدولي َتخصصَقانون ،
َ.111ص،2899/2891َالجزائر،َ
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بالوضعَالقانونيَألسرىَالحربَوالوضعَالقانونيَللجرحىَوالمرضىَوالغرقىَفيَالعملياتَالحربيةَ
َ.1البحرية،َوالوضعَالقانونيَللسكانَالمدنيينَفيَاألراضيَالمحتلة

دارةَعرَ يَُ العملياتَفيَكافةَفَقانونَالهايَبأّنهَذلكَالقانونَالذيَيهتمَبتنظيمَوسائلَالقتالَوا 
َالضررَ َإلحاق َفي َاليد َإطالق َمن َالقانون َهذا َويحد َوالجوية، َوالبحرية َالبرية َالمسارح، أنواع
باآلخرينَفيَالحربَبالحدَمنَحريةَتصرفَالقادةَفيَالتدميرَواستخدامَالوسائلَغيرَالمشروعةَ

دراتَالقتاليةَلبعضهماَفيَالقتال،َوبالرغمَمنَأنَكالَالطرفينَالمتحاربينَيسعيانَإلىَإضعافَالق
البعضَإالَأنَاستخدامَالوسائلَالمتاحةَلبلوغَذلكَالهدفَليستَمطلقة،َفالحاجةَالستخدامَمبادئَ

َللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرَفإنحسبَا،ََو2تلغيَالمبادئَاإلنسانيةَأالالحربَفيَالقتالَيجبَ
َالعملياتَ َفي َالمحاربة َاألطراف َوالتزامات َلحقوق َالمنشئة َالقواعد َمجموعة َهو َالهاي" "قانون

َ.3العدائية،َوالتيَتحدَمنَوسائلَوأساليبَالحرب
فيهماَقانونََاذينَاعتمدل(َال9011َ،9181)لعاميََلمؤتمرينَالدوليينَالهامينإضافةَإلىَا

َالقانونَبعضَاالتفا َفإّنهَيدخلَفيَهذا َالهولنديةَالهاي، َالعاصمة َالتيَتحملَاسم قياتَالدولية
َ َلعام "َ َسانَبطرسبورغ َمثلَإعالن" َالرصاصَالَ،9030الهاي، َاستعمال متفجر،َالذيَيحظر

بشأنَحظرَاستعمالَالغازاتَالخانقةَوالسامةَأوَماَشابههاَمنََ،9121وبروتوكولَجنيفَلعامَ
بشأنَحظرَأوَتقييدَاستعمالَأسلحةََ،9108الوسائلَالجرثوميةَفيَالحرب،َواتفاقيةَجنيفَلعامَ

جنيفَالتفاقيةَتقليديةَمعينةَيمكنَاعتبارهاَمفرطةَالضررَأوَعشوائيةَاألثر،َوالبروتوكولَاالولَ
المتعلق9108ََبشأنَالشظاياَالتيَالَيمكنَالكشفَعنها،َوالبروتوكولَالثانيَلعامََ،9108عامَ

َالخداعية َوالشراك َاأللغام َاستعمال َتقييد َأو َلعامََبحظر َالثالث َوالبروتوكول َاألخرى، والنبائط
بشانََ،9111بشأنَحظرَأوَتقييدَاستعمالَاألسلحةَالحارقة،َوالبروتوكولَالرابعَلعامََ،9108

َ َالمضافَالتفاقية َللعمى) َالمسببة َالليزر َأسلحة9108َأسلحة َاستخدام َتقييد َأو َحظر َبشأن )
َمفرطة َاعتبارها َيمكن َمعينة َعشوائَتقليدية َأو َاألثرالضرر نتاجََية َوا  َوتخزين َاستعمال واتفاقية

َ َلعام َاألسلحة َتلك َوتدمير َلألفراد َالمضادة َاأللغام 9111َونقل َاالتفاقياتَثالثَ، َهذه وتشكل
َمجموعاتَتمثلَاإلطارَالعامَلقانونَالهايَوهي:َ

                                                           
 .119،َصمرجعَسابقَبوعيشة بوغفالة،-1َ

 .58صدونَذكرَمكانَالنشرَوسنةَالنشر،َ(،َقانونَالنزاعاتَالمسلحة،َالطبعةَاألولى،5َسلسلةَنحوَثقافةَإنسانية)َ-2َ

 .1صَك،َمرجعَسابق،إجاباتَعلىَأسئل-الدوليَاإلنسانيالقانونََ-3َ
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تتألفَهذهَالمجموعةَمنَاالتفاقياتَالراميةَإلىَتجنبَوقوعَالحرب،َ: المجموعة األولى- 1
بوضعهاَشروطَصارمةَتحدَمنَنشوبَالقتال،َوقدَأصبحتَهذهَاالتفاقياتَفاقدةَالمفعولَلصدورَ

 قانونَاألممَالمتحدةَالذيَالَيجيزَالقتالَإالَفيَحالةَالدفاعَالشرعي.
َالحربَمنَجرحىَومرضىَوغرقى،َ: المجموعة الثانية-2 االتفاقياتَالتيَتحميَضحايا

 مفعولها،َكماَهوَالحالَفيَالمجموعةَاألولى.َوهذهَشملتهاَاتفاقياتَجنيفَفأبطلت
االتفاقياتَالتيَتتعلقَبإدارةَالحرب،َوهذهَاالتفاقياتَماَزالتَتحتفظَ: المجموعة الثالثة-3

بأهميتهاَوقابليتهاَللتطبيقَحتىَيومناَهذا،َحيثَأّنهاَتتعلقَبعملَالقادةَوالقواتَفيَميدانَالقتال،َ
 .1دوليَتعتبرَهذهَالمجموعةَكلَماَتبقىَمنَاتفاقياتَالهايوفيَنظرَكثيرَمنَفقهاءَالقانونَال

َوأهمَالمبادئَالتيَجاءَبهاَقانونَالهايَتتمثلَفيمَيلي:
 مبدأَتقييدَحريةَمهاجمةَاألشخاص.َ -
 مبدأَتقييدَحريةَمهاجمةَاألماكن.َ -
 مبدأَتقييدَوسائلَالهجوم.َ -

َ.2َكماَيتفرعَعلىَهذهَالمبادئَعدةَمبادئَتطبيقيةَأخرى
فَقانونَجنيفَبأّنهَذلكَالقانونَالذيَيختصَعرَ يَُ: االتفاقيات المشكلة لقانون جنيفثانيا: 

َالعملياتَالبريةَ َمختلفَمسارح َفي َسواء َعلىَحد َوالمدنيين َالحربَالعسكريين َضحايا بحماية
والبحرية،َوحمايةَالعاجزينَعنَالقتالَمنَجرحىَومرضىَوغرقىَوأسرىَحرب،َوكلَمنَيصبحَ

ويتألفَقانونََالمعركةَبعدمَحملهَماَيمكنَأنَيؤثرَعلىَالطرفَاآلخرَفيَميدانَالقتال،خارجَ
َاالتفاقيا َمن َجنيف ََةاألربعت َفي 22ََالمؤرخة َبهذه9191َأوت َالملحقين َوالبروتوكولين ،

َ َفي َوالموقعين 98ََاالتفاقيات َباتفاقيات9111َجوان َالملحق َالثالث َالبروتوكول َإلى َإضافة ،
المتعلقَباعتمادَشارةَمميزةَإضافية"َالكريستالةَأوَالبلورةَالحمراءَ"َالموقعَعام9191ََجنيفَلعامَ

2881.َ

                                                           
 .50(،َقانونَالنزاعاتَالمسلحة،َمرجعَسابق،َص5سلسلةَنحوَثقافةَإنسانيةَ) - 1

،َحمايةَالمدنيينَفيَالنزاعاتَالمسلحةَالدوليةَفيَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعبيديخليل أحمد خليل صيلَأنظر:َالمزيدَمنَالتفَ-2
،َص1998َوالشريعةَاإلسالمية،َأطروحةَلنيلَشهادةَدكتوراهَفسلفةَفيَالقانونَالدوليَاإلنساني،َجامعةَسانتَكلمنتسَالعالمية،َ

 أأأ.-صَهَه
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َالنزاعَ وتعرفهَاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرَبأّنهَمجموعةَمنَالقواعدَالتيَتحميَضحايا
وَالمسلح،َمثلَاألفرادَالعسكريينَالذينَأصبحواَعاجزينَعنَالقتالَوالمدنيينَالذينَالَيشاركونَأ

َ.1كفواَعنَالمشاركةَمباشرةَفيَاألعمالَالعدائية
جاءتَالضرورةَإلحداثَهذهَالقوانينَمتوافقةَمعَالضرورةَإليجادَمنظمةَتعملَعلىَمعالجةَ
إفرازاتَالحرب،َحيثَمرَقانونَجنيفَبعدةَمراحلَمنَالتطورَليصلَإلىَالشكلَوالمضمونَالذيَ

َ.2اجسدتهَاتفاقياتَجنيفَوالبروتوكوالتَالملحقةَبه
َفيَ َوالتوجيهية َاألساسية َالقواعد َتشكل َوالتي َجنيف َقانون َبها َجاء َالتي َالمبادئ وأهم

َاإلنسانية،َ)فيَتتمثلََوالتي الحاالتَغيرَالمنصوصَعليها، َمبدأالضرورةَالعسكرية،ََمبدأمبدأ
َ.3(حمايةَضحاياَالحرب،َمبدأَالحياد

َ َمن َأهمية َذات َمسألة َالفرعين َهذين َبين َالتمييز َكان َالعلماءَإذا َلدى َالتاريخية الناحية
والدارسينَفإّنهَاليومَلمَيعدَيمثلَالتمييزَتلكَاألهميةَالتيَكانَيمثلهاَمنَقبل،َوذلكَبسببَاتفاقَ
َوبالتاليَ َالدوليَاإلنساني، َفيَالقانون َيتمثل َالمجالَعلىَمصطلحَواحد َالدارسينَفيَهذا كل

َقا َأو َالهاي َبقانون َتتعلق َالمعاهداتَسواء َكل َالدوليَأصبحت َالقانون َفي َجنيفَتندرج نون
9191َواالتفاقياتَالتيَتشكلَالقانونَالدوليَاإلنساني،َإضافةَإلىَاتفاقياتَجنيفَلعامَ،َاإلنساني

والبروتوكوالتَالملحقةَبها،َهناكَاتفاقياتَأخرىَهذهَالمطبوعةَالمشارَإليهاَفيَالفصلَاألولَمنَ
َ.4نسانيالقانونَالدوليَاإلَمعينَمنَقواعدتمثلَجانبَ

 الثاني: الزامية قواعد القانون الدولي اإلنساني وانعكاسها على مبدأ السيادةالمطلب 

َ َالدول َاإلنساني َالدولي َالقانون َلقواعد َالقانونية َالطبيعة َاتلزم َلفرضَعلى َإجراءات تخاذ
احترامَهذاَالقانونَعلىَالمستوىَالوطنيَإذَيجبَعلىَالدولَدمجَبنودَالقانونَالدوليَاإلنسانيَ

                                                           
َ.1عَسابق،َصالقانونَالدوليَاإلنساني،َإجاباتَعلىَأسئلتك،َمرج-1َ
َ.91(،َقانونَالنزاعاتَالمسلحة،َمرجعَسابق،َص6سلسلةَنحوَثقافةَإنسانيةَ)-2َ
،َصَصَتمَالتطرقَلهذهَالمبادئَفيَالفصلَاألولَمنَهذهَالمطبوعةَعندَتناولَالمبادئَاألساسيةَللقانونَالدوليَاإلنساني-3َ

99-19.َ
َ.13-12وأنَقلناهَفيَهذهَالمطبوعةَصَصََقراجعَماَسبَََ-4
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فيَتشريعاتهاَالوطنيةَوضمانَتطبيقها،َوعلىَالمستوىَالدوليَيجبَعلىَالدولَاتخاذَاجراءَفيَ
َ.(الفرع األول)لقواعدهَحالَارتكابَدولةَأخرىَانتهاكاَ

لةَهيَالشخصَاألساسيَالمخاطبَبأحكامَالقانونَالدوليَاإلنساني،َفهذاَيثيرَإذاَكانتَالدَو
َالدول،َوألنَبمسألةَتتعلقَ َتحكم َلعدمَوجودَسلطةَعليا َاألحكام،َنظرا َالدولَبهذه امتثالَوالتزام

ََ(.الفرع الثاني)السيادةَالتنظيمَالدوليَيقومَأساساَعلىَفكرةَ
َلدولي اإلنسانياألول: إلزامية قواعد القانون االفرع 

َمنَالنظرَفيَطبيعةَهذهَللتعرفَعلىَ َالقانونَالدوليَاإلنسانيَالَبد َقواعد مدىَإلزامية
،َوكذلكَالَ(أوال)الصفةَالقواعد،َسواءَكانتَقواعدَعرفيةَأوَقواعدَاتفاقيةَوموقفَالفقهَمنَهذهَ

َالدوليَ َالقانون َلقواعد َانتهاكات َوجود َعند َوموقفه َالدولي َالقضاء َممارسة َإلى َالنظر َمن بد
 .ثانيا()اإلنسانيَ

فيَالتعاملَمعَاالنتهاكاتَالجسيمةَلقواعدَالقانونَالدوليَعالوةَعلىَكلَذلكَنجدَاالنتقائيةَ
َ(.ثالثا)منَقبلَالقضاءَالجنائيَالدوليََاإلنساني
اختلفَالفقهَبشأنَتقريرَمدىَإلزاميةَ: الطبيعة اآلمرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني: أوال

قواعدَالقانونَالدوليَاإلنساني،َحيثَذهبَاالتجاهَاألولَإلىَالقولَبضعفَالصفةَاإللزاميةَلهذاَ
ةَالقانون،َبحجةَاحتواءَكلَاتفاقيةَمنَاتفاقياتَجنيفَعلىَمادةَتنصَعلىَأّنهَلألطرافَالسامي

المتعاقدةَحريةَانهاءَتعاقدها،َأيَتنسحبَمنَجانبَواحدَمنَالعضويةَفيَاالتفاقيةَبعدَإعطائهاَ
مهلةَسنة،َأماَاالتجاهَالثانيَفذهبَإلىَالقولَبأنَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَتتميزَبمزيدَمنَ

 اإللزامَمقارنةَمعَقواعدَالقانونَالدوليَالعام.
َالحقيقة َفي َاالختالف َهذا َالدوليََلكن َالقانون َلقواعد َالقانونية َالطبيعة َإلى َمرده ليس

ّنماَإلىَطبيعةَأساسَاإللزامَفيَالقانونَالدوليَالعامَبشكلَعام،َأمامَغيابَالسلطةَ اإلنساني،َوا 
العلياَالتيَتفرضَاحترامَوجوبَهذهَالقواعدَوتوقيعَالجزاءَعندَمخالفةَتلكَالقواعد،َذلكَأّنَكالَ

"َوالjus cogensَّنَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَتتميزَبصفتهاَاآلمرةَ"االتجاهينَيتفقَعلىَأ
منَاتفاقيةَفييناَلقانونَالمعاهداتَلعامََ(16)يجوزَمخالفةَتلكَالقواعدَتطبيقاَلماَجاءَفيَالمادةَ
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:َ"َتعدَالمعاهدةَباطلةَبطالناَمطلقاَإذاَكانتَوقتَابرامهاَتتعارضَأنهَالتيَتنصَعلى9131َ
َ.1آمرةَمنَقواعدَالقانونَالدوليَالعام..."َمعَقاعدة

دولَأعضاءَالمجتمعَالدولي،َللإذنَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَهيَقواعدَآمرةَوملزمةَ
ََ.2وتتضحَهذهَالصفةَمنَالقواعدَالعرفيةَواالتفاقياتَالدوليةَللقانونَالدوليَاإلنساني

ماََالقاعدةَعلىتنصََ:ولي اإلنسانيواجب االلتزام بموجب القواعد العرفية للقانون الد-1
يلي:"َيجبَعلىَكلَطرفَفيَالنزاعَأنَيحترمَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوأنَيكفلَاحترامهَمنَقبلَ
قواتهَالمسلحةَواألشخاصَوالمجموعاتَاألخرى،َالذينَيعملونَفيَالواقعَبناءَعلىَتعليماته،َأوَ

َتحتَإشرافه،َأوَسيطرتهَ".
َتكرسَممارس َالقاعدة َفيَالنزاعاتَالمسلحةَفهذه َالمنطبقة َالعرفية َالدولَكإحدىَالقواعد ة

الدوليةَأوَغيرَالدولية،َويتعينَفهمَهذهَالقاعدةَبمعناهاَالعام،َومنَثمَفواجبَالدولَفيَاحترامَ
ردَهذاَالواجبَقدََوالقانونَالدوليَاإلنسانيَهوَجزءَمنَواجبهاَالعامَفيَاحترامَالقانونَالدولي،ََو

َاألولىَالمشتركةَفيَاتفاقيات9191َولعام9121ََيفَلعامَفيَاتفاقياتَجن ،َوقدَوسعتَالمادة
َالمطلبَبإضافةَواجبَالدولَفيَأنَتكفلَاحترامَالقانونَالدولي9191ََجنيفَلعامَ صيغةَهذا

ردَواجبَالدولَفيَاحترامَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوكفالةَاحترامهَفيَالبروتوكولََواإلنساني،َكماَ
واجبَالدولَفيَاحترامَالقانونَالدوليَاإلنسانــــيَوكفالةَاحترامهَفيَالعديدََورد،ََواإلضافيَاألول

َ.3منَكتيباتَالدليـــلَالعسكري
َتنصَالقاعدة َالقانونَالدوليَاإلنسانيََ(998)َكما َوكفالة َباحترام َااللتزام َالَيعتمد على:"
َعلىَالمعاملةَبالمثلَ".

َالنزاعاتَ َعلى َالمنطبقة َالقانون َهذا َقواعد َكإحدى َالدول َممارسة َتكرس َالقاعدة فهذه
المسلحةَالدوليةَوغيرَالدولية،َويتعينَتمييزَهذهَالقاعدةَعنَمفهومَاالقتصاصَالواردَفيَالفصلَ

َ.4رمنَكتابَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالعرفي،َالذيَنشرتهَاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمَ(99)

                                                           
َالدوليَبوروبة ساميةَ-1 َالقانون َفي َدكتوراه َأطروحة َالداخلي، َوالقانون َالدولي َالقانون َبين َاإلنسانية َضد َالجرائم َمعاقبة ،

َ.269َََ–266َ،َصَص2891/2893َوالعالقاتَالدولية،َجامعةَالجزائر،َ
َ.09،َمرجعَسابق،َصعمر محمود المخزوميَ-2
َ.966،َمرجعَسابق،َصبك جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالدَ-3
 .251،َصالمرجعَنفسهَ-4
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ََأما َمستشارينََ(999)القاعدة َتوفير َعلى َتعمل َأن َدولة َكل َعلى َيجب فتنصَعلى:"
َبشأنَالقانونَ َالعسكريينَعلىَالمستوىَالمناسب، َللقادة َالمشورة َلتقديم َاالقتضاء، َعند قانونيين،

َالدوليَاإلنسانيَ".
َالمسلحة َالنزاعات َفي َتنطبق َهل َالمشورة َتقديم َبشأن َتمييز َألي َتشير َال َالقاعدة َفهذه

َالدوليةَأمَغيرَالدولية.
َالقاعدةَ َأّن َيجبَعلىَالدولَواألطرافَفيَالنزاعَأنَتوفرَتعليمََ(992)كما تنصَعلى:"

َالقانونَالدوليَاإلنسانيَلقواتهاَالمسلحة.ََ
تطبقَهذهَالقاعدةَفيَأوقاتَالسلم،َوعلىَأطرافَالنزاعاتَالمسلحةَالدوليةَوغيرَالدولية،َ

َنزاعاتَالمسلحةَالدوليةَأوَغيرَالدولية.وبدونَإشارةَللتمييزَبينَال
َ َالدوليَاإلنسانيََ(996)وتنصَالقاعدة َالقانون َتعليم َتشجع َأن َالدول َيجبَعلى على:"
َللسكانَالمدنيينَ".

َتنصَالقاعدةَ َيجبَأالَتشجعَالدولَانتهاكاتَالقانونَالدوليَاإلنسانيََ(999)كما على:"
َتمارس َأن َويجب َالمسلح، َالنزاع َأطراف َقبل َانتهاكاتََمن َلوقف َالممكن، َالحد َإلى نفوذها،

َالقانونَالدوليَاإلنساني.
يتبّينَمنَخاللَهذهَالقواعدَأنَالقواعدَالعرفيةَللقانونَالدوليَاإلنسانيَتنصَعلىَااللتزامَ
َالدوليَ َالقانون َباحترام َيتعلق َفيما َمحددة َالتزامات َوتتضمن َاإلنساني، َالدولي َبالقانون بالتقيد

َ َتنفيذاإلنساني َالتيَأعدتهاَه َالدراسة َبّينته َما َوهذا َالدولية، َوغير َالدولية فيَالنزاعاتَالمسلحة
منَالبابَالسادسَمنََ(98َ،99)الفصلينَاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمر،َخاصةَماَجاءَفيَ

َ.1الدراسةَوالمتعلقَبالتنفيذتلكَ
لمَيعدَوضعَالقانونَ: واجب االلتزام بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت الملحقة بها-2

َقانونَتنسيقَبينَسياداتَ َكانَعليهَفيَسابقَعهدهَمجرد َاليومَكما نسقََينظمهاالدوليَالعام
َوخضوع،َ َتبعية َيكون َأن َبه َتنأى َقانونية َمساواة َالوصفَمن َهذا َيقتضيه َما َكل َمع واحد،

َ َأساسَاإللزام َويقوم َهوَقانونَناشئَعنَتوافقَإرادات، نما َوا  بهَعلىَرضىَكالقانونَالداخلي،
علىَتمثلهَسلطةَمركزيةَأالمخاطبينَبأحكامهَمنَالدولَفيَالمقامَاألول،َوفيَظلَغيابَمشرعَ

                                                           
َعلىَالموقع:َمتوفرَالقانونَالدوليَاإلنساني،َالقاموسَالعلميَللقانونَالدوليَاإلنساني،َ،َدون ذكر المؤلفَ-1َ
. lnsnyw-ldwlyw-law.org/content/article/5/lqnwn-humanitaian-http://www.ar.guide 51/51/1958، تاريخ الزيارة. 

http://www.ar.guide-humanitaian-law.org/content/article/5/lqnwn-ldwlyw-lnsnyw
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تفرضَقواعدهَمنَأعلى،َفتكرهَالمخاطبينَعلىَاالمتثالَلمضمونَخطابهاَالمقترنَبجزاءَواضحَ
 يتهددَكلَمستنكفَويتوعدَكلَمخالف.

مدىَمصداقيةَالتعهدَبالوفاءَبااللتزاماتَالتيَإّنَفعاليةَالقانونَالدوليَاإلنسانيَتتوقفَعلىَ
يقرهاَالقانونَالتعاهديَعلىَعاتقَالمخاطبينَبقواعدهَعمالَبمبدأ"َالوفاءَبالعهودَ"،َحيثَحرصتَ

َبالعهودََاألربعةَاتفاقياتَجنيف َالوفاء َعلىَتكريسَالنصَعلىَمبدأ َبها والبروتوكوالتَالملحقة
َمن َاألولى َالمواد َفي َوردت َاالتفاقياتَبنصوصَصريحة َاحترام َمبدأ َعلى َالنص َوورود ها،

والبروتوكوالتَالملحقةَبهاَهوَتأكيدَلتكريسَهذاَالمبدأَفيَالقانونَالدوليَالعرفيَوالمبادئَالعامةَ
َ.1َللقانونَكأصلَعام،َإذَيتوقفَتنفيذَالقانونَالدوليَاإلنسانيَعلىَإرادةَالمخاطبينَبأحكامه

َالقانونيةَإلعالناتَالحانَ َتفوقَالنصوصَالدستورية،َالقيمة َقوة َلها قوقَوالمواثيقَالدولية
َ.2َوبالتاليَيجبَعلىَالمشرعَالدستوريَاحترامَهذهَالحقوقَوالمواثيق

َالعام،َ َالدولي َالقانون َلقواعد َمفعولها َسريان َفي َاإلنساني َالدولي َالقانون َأحكام تخضع
)َنسبيةَََيلزمَاألطرافَالمتعاقدةَوالتعاهدي Erga omnesفالعرفيَمنهَيعتدَبهَتجاهَجميعَالدولَ

َالقانونَومآله،َفإنََعدَ أثرَالمعاهداتَالدوليةَ(،َوبسببَالمقتضياتَاإلنسانيةَالتيَتَُ منطلقَهذا
َالمجموعةَالدوليةَكافةJus cogensَمنَالقواعدَاآلمرةََعدَ جوهرَأحكامهَيَُ ،َأيَالتيََتقبلَبها

ومفادَهذهَالصفةَأن3ََييرهاَإالَبقواعدَجديدةَمنَقبيلهابصفتهاَقواعدَالَتقبلَاالستثناءَوالَيمكنَتغ
َالَ َأّنه َكما َتنحرفَعنها َأن َتستطيع َوال َالدوليَاإلنسانيَوقواعده، َبمبادئَالقانون َتلتزم الدول
َالدوليَ َالقانون َفي َالواردة َاآلمرة َللقواعد َمخالفة َموضوعات َأية َتتفاوضَعلى َأن َلها يجوز

َ.4اإلنساني
َت ََمنَ(16)ضمنتَالمادة َالمعاهداتَلعام َلقانون َفيينا َحيث9131ََاتفاقية َالصفة، هذه

نصتَعلىَأّن:"َالمعاهداتَالمتعارضةَمعَقاعدةَآمرةَمنَقواعدَالقانونَالدوليَالعامَتعتبرَباطلةَ
                                                           

َ.998،َمرجعَسابق،َصنزار العنبكيَ-1َ
صدرَالقوميَلإلصداراتَالمالطبعةَاألولى،َمبادئَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوعالقتهَبالتشريعاتَالوطنية،َ،َأشرف اللمساويَ-2

 .91ص،2881َ،َ،َالقاهرةالقانونية

َعلىَالموقع:الموسوعةَالعربيةَالمتخصصة،ََ–،َالقانونَالدوليَاإلنساني،َالموسوعةَالعربيةعامر الزماليَ-3
َency.com/law/detail/165050-http://www.arab   ،51/51/1958. 

َ،،َاآللياتَالقانونيةَلتطبيقَالقانونَالدوليَاإلنسانيَعلىَالصعيدَالوطني،َمذكرةَماجستيرَفيَالقانونَالعامعمر عبدومحمد َ-4
َ.99،َص2892نابلس،َفلسطين،َ،َاتَالعليا،َجامعةَالنجاحَالوطنيةكليةَالدراس

http://www.arab-ency.com/law/detail/165050
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وتضيفَ،َبطالناَمطلقا،َإذاَكانتَوقتَإبرامهاَتتعارضَمعَقاعدةَآمرةَمنَقواعدَالقانونَالدولي
تفاقيةَأّنهَإذاَظهرتَقاعدةَجديدةَآمرةَمنَقواعدَالقانونَالدوليَالعامة،َمنَنفسَاالَ(39)المادةَ

َفإنَأيةَمعاهدةَقائمةَتتعارضَمعَهذهَالقاعدةَتصبحَباطلةَوينتهيَالعملَبها.
تتضحَالصفةَاإللزاميةَللقانونَالدوليَاإلنسانيَفيَالكثيرَمنَاالتفاقيات،َفاتفاقياتَالهايَ

األولىَعلىَواجبَالدولَبإصدارَأوامرَأوَتعليماتَلقواتهاََنصتَللمرةَ(9181و9011َ)لعاميَ
َاتفاقيةَ َفي َالواجب َهذا َعلى َالتأكيد َجرى َكما َاإلنساني، َالدولي َالقانون َاحترام َتكفل المسلحة
َالممتلكاتَالثقافية،َونصتَعلىَواجبَالدولَاألطرافَفيَالنزاعَأنَتوفرَتعليمَ الهايَلحماية

َلقوات َاإلنساني َالدولي َالثقافيةَالقانون َالممتلكات َلحماية َالهاي َاتفاقية َفي َوذلك َالمسلحة ها
َوبروتوكولهاَالثاني.

يتأكدَالطابعَالملزمَألحكامَالقانونَالدوليَاإلنسانيَكذلكَمنَخاللَاتفاقياتَجنيف،َوذلكَ
َضمنَمجموعةَمنَالمواد:

،َحكماَيعّدَبمثابة9191َلعامََاألربعةََتضمنتَالمادةَاألولىَالمشتركةَبينَاتفاقياتَجنيف
نواةَلنظامَالمسؤوليةَالجماعيةَوجاءَفيهَماَيلي:"َتتعهدَاألطرافَالساميةَالمتعاقدةَبأنَتحترمَهذهَ

َبدعوتهَاالتفاقيةَوتكفلَاحترامهاَفيَجميعَاالحوالَ"،َإّنَهذاَااللتزامَينطويَعلىَجانبين،َ وهذا
واجبَالدولَفيَاحترامَوردَ،َكما1ََرامَ"َاالتفاقياتإلىَأمرينَهما:"َأنَتحترمَ"َو"َأنَتكفلَباحت

َفيَالبروتوكولَاإلضافيَ َاحترامه َالقانونَوكفالة َوجاءَهذاَاألولَالتفاقياتَجنيفَاألربعةهذا ،
حيثَفرضتَ،9111َلعامَالواجبَكذلكَفيَالمادةَالثالثةَالمشتركةَفيَاتفاقياتَجنيفَاألربعةَ

َ َويبقىَهذا َعلىَأفعالَمعينة، َتام َيتعلقَحظر َاألوقاتَوالظروفَفيما َفيَجميع الحظرَساريا
َباألشخاصَغيرَالمقاتلين.

التعهدَباحترامَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوكفالةَاحترامهَمنَقبلَالدولَاألطرافَأنَالَشكَفيَ
فيَاتفاقياتَجنيفَوالبروتوكوالتَاإلضافيةَواتخاذهاَللتدابيرَالتنفيذيةَالالزمةَللوفاءَبهذاَالتعهد،َ

عدَمنَأنجعَالوسائلَالكفيلةَبإنفاذَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوتنفيذه،َوكذلكَترسيخَعقيدةَاحترامهَيَُ
َ َوسائل َإلى َاللجوء َفقبل َبأحكامه، َالمخاطبين َجميع َقبل َمن َلفروضَالتزاماته التنفيذَواالمتثال

َتطبي َيحكم َعام َكمبدأ َالنصوصَالمذكورة َفي َالوارد َالتعهد َإلى َابتداء َالقانونَيجبَاالمتثال ق

                                                           
َ.231-938صَصمرجعَسابق،َ،َ...،َالطبيعةَالقانونيةَالخاصةَلالتفاقياتَالدوليةَسعيد سالم جويليَ-1
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َالقانونَالدوليَاإلنسانيَكالتزامَ َباحترام َوبالتاليَيجبَالنظرَإلىَالتعهد الدوليَاإلنسانيَبرمته،
ليسَمنَجانبَالدولَاألطرافَفيَاتفاقياتَجنيفَوالبروتوكوالتَاإلضافيةَالتنفيذَشرطيَواجبَ

ََ،فقط َمصادقا َيكن َلم ن َوا  َحتى َمسلح َنزاع َفي َطرف َأو َدولة َكل َقبل َمن ّنما َتلكَوا  على
َ.1َاالتفاقيات

أحكامهَاألساسيةَتستبعدَالمعاملةَبالمثل،َفالَيمكنَفيَأنَالقانونَالدوليَاإلنسانيَيتميزَ
قبلَأنَيقومَالطرفَالمحاربَبإساءةَمعاملةَاألسرىَأوَقتلهمَألنَإحجامَأحدَطرفيَالنزاعَعنَتَ 

معَاقترافَأعمالَانتقاميةََتطبيقَإحدىَاتفاقياتَجنيفَمتذرعاَبإهمالَالطرفَاآلخرَإنماَيتعادل
منَاتفاقيةَفييناَلقانونَالمعاهدات،َحيثََ(31)ضدَاألشخاصَالمحميين،َوهذاَماَأكدتهَالمادةََ

َالمتعددةَ َالمعاهدات َفي َالواردة َااللتزامات َمن َالتحلل َفيها َيجوز َالتي َالحاالت َمن استثنت
َبهذ َالمتعلقة َاللتزاماته َاألطراف َأحد َتنفيذ َعدم َنتيجة َالنصوصَالمتعلقةَاألطراف َالمعاهدة ه

َعلىَ َصراحة َالقانون َينصَهذا َكما َاإلنساني، َالدولي َالقانون َفي َاإلنسانية َالشخصية بحماية
واجباتَعينية)َتلزمَكلَطرفَمتعاقدَبعينه،َبغضَالنظرَعنَالطرفَاألخرَأوَاألطرافَاألخرىَ

 .2َميةَوالبيئةَالطبيعية(،َويمنعَاألعمالَاالنتقاميةَضدَاألشخاصَالمحميينَوالممتلكاتَالمح
َ َاللجنةَورد َقدمته َالذي َالبيان َفي َاإلنساني َالدولي َالقانون َاحترام َفي َواجبَالدول تأكيد

َ َفيَأكتوبر َالسبعون، َفيَالدورة َالمتحدة َلألمم َالعامة َللجمعية َللصليبَاألحمر ،2891َالدولية
القانونَالدوليَاإلنسانيَوكفالةَحيثَقالتَبأّنهَيقعَعلىَعاتقَالدولَالمسؤوليةَاألولىَفيَاحترامَ

َ.3احترامهَفيَجميعَالظروف
لسببَطبيعتهاَاآلمرة،َعلىَأن9191َََاألربعةَلعامَالقواعدَالواردةَفيَاتفاقياتَجنيفقررتَ

َتطب َتعلق َأن َللدولة َيجوز َفال َكان، َشرط َألي َيخضع َال َاإلنساني َالدولي َالقانون قَيتطبيق
األعمالَأوَقيامَظروفَمعينةَسياسيةَأوَعسكريةَبعيدةََاالتفاقيةَعلىَقيامَالطرفَاآلخرَببعض

َيتمَ َحتى َجنيف َاتفاقيات َتطبيق َيعلق َأن َاألطراف َألحد َيجوز َفال َنصوصَاالتفاقيات، عن

                                                           
َ.998،َمرجعَسابق،َصنزار العنبكيَ-1
 ،َالقانونَالدوليَاإلنساني،َمرجعَسابق،َعلىَنفسَالموقع.عامر الزماليَ-2

َالدورةََ-3  َالمتحدة، َلألمم َالعامة َللجمعية َللصليبَاألحمر َالدولية َاللجنة َبيان َالوطنيَوالدولي، َالقانونَعلىَالمستويين سيادة
 .1951َأكتوبر،َكجنةَالسادسة،َنيويوَرالسبعونَالل
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االعترافَبهَمنَقبلَدولتهَأوَمنَقبلَدولةَالغيرَأوَمنَأجلَتغييرَوصفَالنزاعَدوليَكانَأوَ
َ.1َداخلي

غةَالمعدلةَللبروتوكولَالثانيَلالتفاقيةَبشأنَأسلحةَنصَالبروتوكولَاإلضافيَاألولَوالصي
َالقانونَ َالمسلحةَيكفلَاحترام تقليديةَمعينةَعلىَواجبَالدولَبإصدارَأوامرَأوَتعليماتَلقواتها

َجنيف َباتفاقيات َالملحقين َاإلضافيين َالبروتوكولين َفي َوجاء َاإلنساني، لعامََاألربعةَالدولي
نَالدوليَاإلنسانيَلقواتهاَالمسلحة،َوعلىَواجبَالقادةَفيَأنَ،َواجبَالدولَفيَتعليمَالقانَو9191

يكلفواَأفرادَالقواتَالمسلحةَالذينَتحتَإمرتهمَبواجباتهمَالتيَيقتضيهاَالقانونَالدوليَاإلنساني،َ
َالدليلَ َكتيبات َخالل َمن َالمثال، َسبيل َوعلى َطرق، َبعدة َااللتزام َلهذا َاالمتثال َتحقيق ويمكن

َ.2واللوائح،َوالتعليمات،َوقواعدَاالشتباكالعسكرين،َواألوامر،َ
َفيَاتفاقياتَجنيفَاألربعةَ َالقانونَالدوليَاإلنسانيَمنَخاللَالنصوصَالوردة إنَقواعد
والبروتوكوالتَالملحقةَبهاَوكذاَجميعَاالتفاقياتَالمعقودةَفيَهذاَالشأن،َهيَقواعدَآمرةَالَيجوزَ

َأوَاالتفاقَعلىَمخالفتها، َأوَتعديلها آمرةَتشكلَجزءاَمنَالنظامََشارعهفهيَنصوصََانتهاكها
العامَالدولي،َتقبلهاَوتسلمَبهاَكافةَالدولَبحيثَالَيجوزَانتهاكهاَوالَتعديلهاَإالَبقاعدةَجديدةَفيَ

َ.3َالقانونَالدوليَالعامَتكونَلهاَذاتَالصفة
َ: : تجسيد إلزامية قواعد القانون الدولي اإلنساني في القضاء الدوليثانيا للغرضَتحقيقا

َالزامَ َواالتفاقياتَقصد َالقوانين َمن َترسانة َاعتماد َتم َاإلنساني َالدولي َالقانون الذيَيهدفَإليه
الدولَوجماعاتَالمعارضةَالمسلحةَباالمتثالَللقواعدَالتيَيأمرَبتطبيقهاَهذاَالقانون،َإالَأنَذلكَ

يَتعتبرَجرائمَحربَدولية،َنهَحاالتَاالنتهاكاتَالجسيمةَلقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوالتلمَيَُ
دولي،َمماَجعلَخضوعَهذهَالجرائمَللقضاءَالوطنيَوحده،َأوَالجنائيَالقضاءَالخاصةَقبلَوجودَ

َأنشئتَلغرضَ َالتي َالمؤقتة َالدولية َالجنائية َالمحاكم َوجود َبعد َوحتى َفعلية، َجزائية بالَعقوبة
 محاكمةَمجرميَالحرب.

                                                           
 .111َصَمرجعَسابق،الطبيعةَالقانونيةَالخاصةَلالتفاقياتَالدولية...،َ،َسعيد سالم جويليَ-1

 .252َصَالمرجع،َنفسَ،بك دوزوالد ولويز هنكرتس ماري جونَ-2

َعلىَالموقع:متوفرَ،َماهيةَالقانونَالدوليَاإلنسانيَوطبيعتهَوعالقتهَبالقانونَالدوليَاإلنساني،َمحمد عزيز شكريَ-3
َ1bb3-store/pdf/81e38d86-http://www.policmc.gov.bh/mcms  95/95/1950. 
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نهَاآلالمَواالنتهاكاتَالجسيمةَللقانونَالدوليَاإلنسانيَعملتَعلىَإنَهذهَالمحاكمَإنَلمَتَُ
َالدوليتينَ َللمحكمتين َمجلسَاألمن َفإنشاء َاإلنساني، َالدولي َالقانون َقواعد َوفرضَاحترام تأكيد

َ َمسؤولية َمن َنابع َورواندا، َليوغسالفيا َاحترامَمنظمة َكفالة َبضمان َواختصاصها َالمتحدة األمم
َني.القانونَالدوليَاإلنسا

َالسابقةَفيَحكمهاَالصادرَفيَ 99/89/2888َأكدتَالمحكمةَالجنائيةَالدوليةَليوغسالفيا
َعلىَأنَقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَالَتفرضَالتزاماتَبينَالدولَأيَ
المجتمعَالدوليَمنَطرفَالتزاماتَتتحملهاَدولةَقبلَدولةَأخرى،َإنماَتفرضَباألحرىَالتزاماتَ

علىَذلكَأنَكلَعضوَفيَالمجتمعَالدوليَلهَمصلحةَقانونيةَفيَاحترامَفيَمجموعه،َويترتبَ
،َوهذاَااللتزامَالعامَيمثل1َهذهَالقواعد،َومنَثمَلهَحقَقانونيَفيَالمطالبةَباحترامَهذهَااللتزامات

َجنيفَ َاتفاقيات َبين َالمشتركة َاألولى َالمادة َفي َعليه َالمنصوص َالعالمي َاالختصاص مبدأ
َ.األولَاالضافيَلمادةَاألولىَمنَالبروتوكولاألربعة،َوكذلكَفيَا

َتتعلقَيجوزََ َأنَتلقيَالقبضَعلىَكلَمنَيرتكبَجرائم َلدولة َاالختصاصَفإّنه فيَظلَهذا
َلمحاكمته،َ َإلىَدولةَطرفَآخرَفيَالمعاهدة َأوَأنَتسلمه َوتقاضيه بالقانونَالدوليَاإلنساني،

خاللَجنسيةَالجانيَأوَالمجنيَعليهَأوَحتىَإنَلمَتكنَلدىَالدولةَعالقةَمباشرةَبالجريمةَمنَ
منَخاللَمكانَارتكابَالجريمة،َويصلَاالختصاصَالعالميَإلىَرغبةَالدولةَفيَمحاكمةَأيَ
َالجريمةَ َلخطورة َفيَذلكَمواطنيها،َبموجبَإجراءاتَالمحاكماتَاألجنبية،َنظرا َبما مدعَعليه،

َ.2َوجسامتها
َالمحاكمَالمؤقتة والمحكمةَالجنائيةَالدوليةََ-ويوغسالفياَنورمبورغمحكمةََ–كماَنصتَهذه
َامتدا َاألساسيَعلىَعدم َلضمانََدفيَنظامها َالحربَكمبدأ الحصاناتَالدوليةَوالداخليةَلجرائم

َ َالمادة َفي َجاء َحيث َاإلنساني، َالدولي َالقانون 21/2َ)احترام َللمحكمةَ( َاألساسي َالنظام من
لقواعدَاإلجرائيةَالخاصةَالتيَقدَترتبطَبالصفةَالجنائيةَالدوليةَعلىَأّنه:َ"الَتحولَالحصاناتَأوَا

َالمحكمةَ َممارسة َدون َالدولي، َأو َالوطني َالقانون َإطار َفي َكانت َسواء َللشخص الرسمية

                                                           
َخالد مصطفى فهميَ-1َ َالضحايا، َوحماية َاألسسَوالمفاهيم َاإلنساني َالدولي َالقانون ،َ َاألولى، َالجامعي،َالطبعة َالفكر دار

 َ.989-591،َصَص1955َمصر،َاإلسكندرية،

 .09-88،َمرجعَسابق،َصَصَعمر محمود المخزومي-2َ
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َالقانونَالدوليَاإلنسانيَالتيَ َلقواعد َاإللزامية َالقوة َيؤكد َوهذا َالشخص"، َعلىَهذا اختصاصها
َ.1تقيدَبماَجاءَفيهاتتولىَالمحاكمَالجنائيةَالدوليةَفرضَاحترامهاَوال

المتهمينَجرمتَالمحكمةَالجنائيةَالدوليةَلروانداَفيَمختلفَأحكامهاَالتيَنطقتَبهاَضدَ
ََجون) َوجورج َكمبادا، َوجون َأكيسو، َفيَروتاغاندا(بول َموصوفة َأفعاال َإليهم َنسبت َحيث ،

َلقواعدَالقانونَالدوليَاإلنساني،َ َانتهاكاتَخطيرة َالتهمَمحاضرَاإلتهامَبأّنهمَارتكبوا َلهذه ونظرا
َ َنصَعليه َلما َوفقا َالثابتة َاإلثباتالنظام َاإلجراءاتَوقواعد َوقانون َللمحكمة أدانتََ،االساسي

،َوهذاَماَيوضح2َلقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَنتهاكالمحكمةَالمتهمينَبالسجنَعلىَأساسَاال
َمدىَإلزاميةَالقانونَالدوليَاإلنسانيَبالنسبةَللقضاءَالدوليَالجنائي.َ

 الثاني: تأثير االلتزامات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني على مبدأ السيادةالفرع 
معَتطورَالمجتمعَالدوليَأدتَإلىَطرحَالنقاشَملفتَللنظرَتزايدتَهذهَااللتزاماتَبشكلَ

َ،مفهومَالسيادةَالتيَتحكمَالمجتمعاتَالسياسيةَومدىَتأثرهاَبهذهَااللتزاماتَالدوليةعنَبحثَوال
َ َالفكرة َالمطلقَوالنسبيَنوضحَأوالَولتوضيحَهذه َلالمفهوم َمبدأ َأوال()السيادة َفيَالجانبَ، لنقيم

َ.ثانيا() اإلنسانيهذاَالمبدأَوتأثرهَبااللتزاماتَالتيَتفرضهاَقواعدَالقانونَالدوليَالثانيَ
َمحاولة: : جدلية مفهوم مبدأ السيادة بين المفهوم المطلق والنسبيأوال َمبدأَ ان تطبيق

َالمبدأَواآلثارَالمترتبةَعلىَذلك،َوقدَ السيادةَيثيرَالعديدَمنَاإلشكالياتَتتعلقَبمدىَحدودَهذا
 مبدأَفيَوجودَنظريتــيــنَفيَهذاَالمجال.ََهذاَتمحورتَالتوجهاتَفيَتطبيقَ

عدمَتقييدهاَبحدودَوالَينازعَالسلطةَفيهاَأيَتنظيمَبهاَيقصدَ: رية السيادة المطلقةنظ –1
َتشاءَسواءَفيَالمجالَالخارجيَأوَ َفيَأنَتسلكَما َللدولة َالمطلقة َتلكَالسلطة َأّنها َأو آخر،
الداخلي،َدونَأنَتخضعَفيَذلكَأليَقيدَبغيرَرضاها،َوبالتاليَفإّنَالسيادةَطبقاَلهذهَالنظريةَ

ويعدَالفقيهَ"جانَبودان"َهوَأولَمنَ ،3ةَالَتقبلَالتجزئةَوالَالتصرفَوالَالتملكَبمضيَالمدةواحد
 أسسَلهذهَالنظريةَوفيَتحليلهَلهذهَالسلطةَالعلياَيرىَأّنهاَتشتملَعلىَالخصائصَالتالية:

                                                           
 .10-01،َصالمرجعَنفسه-1َ

َفضيل كوسه-2َ َذكر َدون َلرواندا، َالدولية َالجنائية َالمحكمة ،َ َالجزائر، َوالتوزيع، َوالنشر َللطباعة َهومة َدار ،2881َالطبعة،
َ.11ص

َالوطنية،َ،َبوراس عبد القادرَ-3َ َالسيادة َالتدخلَالدوليَاإلنسانيَوتراجعَمبدأ َللنشر،َدونَذكرَالطبعة، دارَالجامعةَالجديدة
َ.29،َص2899َاإلسكندرية،َمصر،َ
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َتكونََسلطة-9 َللسلطة َمنحة َأي َعن َتتميز َوبذلك َالحياة َمدى َتدوم َأنها َبمعنى دائمة،
ىَمدةَزمنيةَمحددة،َوتأسيساَعلىَذلكَالَيمكنَأنَتوصفَالسلطةَالمطلقةَالمؤقتةَعلمقتصرةَ

"َو"الحاكم"َالذيَتكونَسلطتهSouveraineteَ"َةدابالسيادة،َولهذاَالسببَيفرقَ"بودان"َبينَ"السي
ّنماَهوَمجردَأمينَعليها.  مؤقتة،َولذلكَفالَيمكنَوصفهَبأنهَصاحبَالسيادة،َوا 

 الَيمكنَتفويضهاَأوَالتصرفَفيها،َكماَالَتخضعَللتقادم.َسلطة-2
سلطةَمطلقةَالَتخضعَللقانون،َألنَصاحبَهذهَالسلطةَهوَالذيَيضعَالقانون،ََهي-6

 والَيمكنَأنَيقيدَنفسه،َكماَالَيمكنَأنَيكونَمسؤوالَمسؤوليةَقانونيةَأمامَأحد.
فيَنظرَ"بودان"َفيَوضعَالقوانينََخاصيةَاألساسيةَلهذهَالسيادةَأوَالسلطةَالمطلقةتكمنَال

َتتمثلَفيَالقانونَالطبيعي،َ َقدَوضعَثالثَحدودَللسيادة، َوبذلكَيكونَ"بودان" "سلطةَالتشريع"
 .1والملكيةَالدستوريةَاالساسية،َوالملكيةَالخاصة

تبنىَمفهومَالسيادةَالمطلقةَعددَمنَالفقهاء،َإالَأنَمعالجتهمَلفكرةَالسيادةَكانتَمنَزاويةَ
َالتيَالشَؤ َالسيادة َلفكرة ونَالخارجيةَوعالقةَالدولةَبغيرهاَمنَالدول،َوذلكَعكسَتناولَ"بودان"

تناولهاَمنَزاويةَالشؤونَالداخلية،َومنَبينَهؤالءَالفقهاءَنجــــدَ"هيجو"َو"غروسيوس"َو"هوبز"،َ
َالتيَترتكزَفيَالشخص َالعليا َالسياسيــــة َالسلطة َبأّنها َالسيادة الذيَالََحيثَفّسرَ"غروسيوس"

َالملكيةَ َالدفاعَعن َفي َغروسيوسَ" َأفكار" َوتتميز َنقضَأعماله، َمن َإنسانية َأيَإرادة تتمكن
فيرىَأنَالسلطةَتكونَدائماََ"هوبز"المطلقةَوالسيادةَعلىَأراضيَالدولةَوالمســـاواةَبينَالدول،َأماَ

مطلقة،َوأنَالحاكمَغيرَمقيـــدَبـــأيَقانـــونَألّنـــهَهـــوَالذيَيصنعهَويلغيهَحسبَهواه،َوهــــوَالذيَ
َ.2يحـــددَمعنىَالعــدالة

تطورَكبيرَالنتقاداتَكثيرةَمنَجهة،َوخضعَهذاَالمفهومَبتعرضتَنظريةَالسيادةَالمطلقةَ
عديالَبصورةَتدريجيةَلمفهومَالسيادةَوظهرَماَيعرفَبنظريةَالسيادةَعلىَمرَالزمنَحملَمعهَت

َفيَظلَالتحوالتَالدولية.المطلقةَالنسبية،َثمَالتراجعَالملحوظَلفكرةَالسيادةَ
كماَسبقَالقولَفقدَتعرضَالمفهومَالتقليديَللسيادةَفيَالعصرَ: نظرية السيادة النسبية –2

َفقدَاستخدمَالحديثَالنتقاداتَعديدة،َألّنهَالَيتف قَمعَتطورَالقانونَالدوليَوالعالقاتَالدولية،
                                                           

يادةَبينَمفهومهاَالتقليديَوالمعاصرَ"دراسةَفيَمدىَتدويلَالسيادةَفيَالس،َطالل ياسين العيسىلمزيدَمنَالتفصيلَأنظر:ََ-1
َ.91،َص9َ،2898،َعدد23َ،َالمجلدَمجلةَجامعةَدمشقَللعلومَاالقتصاديةَوالقانونيةالعصرَالحاضر"،َ

َ.16-90المرجعَنفسه،َصَصَ-2
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َولكنَ َالدولية، َالمنظمات َعمل َوعرقلة َالدولي َالقانون َتطور عاقة َوا  َالداخلي، َاالستبداد لتبرير
 بالمقابلَأدىَالمفهومَالحديثَللسيادةَإلىَالفوضىَالدوليةَوتسلطَالدولَالقويةَعلىَالضعيفة.

َ َتطور َالسيادة َمفهوم َبالسيادةََثالثعلى َالشعوب َبمطالبة َاألولى َالمرحلة َبدأت مراحل،
واالستقالل،َوتركزتَهذهَالمرحلةَفيَحقبةَتصفيةَاالستعمار،َأماَالمرحلةَالثانيةَفهيَبعدَحصولَ
َممارستهاَ َفي َالخارجي، َالتدخل َمن َالدول َهذه َلحماية َالسيادة َفكانت َاستقاللها، َعلى الدول

َالمرحلةَالثالثةَجا َأما َالدولة،َولعلَلسيادتها، َالمفروضةَعلىَسيادة ءتَلتعبرَعنَتطورَالقيود
َمنَالسلطانَالداخليَللدول،َوبالتاليَاحترامَ َالقيودَهوَاحترامَحقوقَاالنسانَواخراجها أهمَهذه

َااللتزاماتَالدولية.
رغمَأنَمفهومَالسيادةَالتقليديةَماَزالَيتمتعَببعضَمظاهرهَاألساسية،َفإّنهَوبفعلَالعديدَمنَ

،َبدأَيتراجعَأمامَتطورَالعالقاتَالدوليةَوالقانونَالدولي،َفقدَأصبحتَالدولةَشبهَلدوليةحوالتَاالت
عنَالسيطرةَعلىَتناميَالتأثيراتَالخارجية،َوانعكاساتهاَالداخليةَخاصةَفيَمجالَالسياسةََةعاجَز

واالقتصادَوالثقافةَواإلعالم،َوبالتوازيَمعَذلكَأخذتَمظاهرَالسيادةَالوطنيةَبالتراجعَكذلكَعلىَ
ضحهاَنَوَالمستوىَالدوليَمنَخاللَتطورَالقانونَالدولي،َويظهرَهذاَالتراجعَمنَخاللَعدةَنقاط

َ.1بشكلَواسعَفيَالنقطةَالموالية
: : انعكاسات االلتزامات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني على مبدأ السيادةثانيا

إنَماَظهرَمؤخراَعلىَالمستوىَالدوليَمنَمستجداتَحديثة،َنتجَعنهَمفاهيمَقانونيةَمختلفةَعماَ
َالس َيتعلقَبمفهوم َفيما َالتغييرَبشكلَملموسَمنذَكانتَعليهَفيَالسابقَخاصة َالذيَلحقه يادة

 ،َومردَذلكَألمورَعدة:2منتصفَالقرنَالعشرين
التوسعَالمتزايدَفيَابرامَاالتفاقياتَالدوليةَالشارعة،َوالنظمَالقانونيةَالتيَتتضمنَقواعدََ-

َ-3َاإلنسانيمثلَقواعدَالقانونَالدوليََ–وأحكاماَملزمةَلعمومَالدول،َإذَأنَهناكَقواعدَدوليةَآمرة

                                                           
،21َ،َالمجلدَدمشقَللعلومَاالقتصاديةَوالقانونيةمجلةَجامعةَالسيادةَفيَظلَالحمايةَالدوليةَلحقوقَاإلنسان،َ،َماجد عمرانَ-1

َ.933-211صَصسوريا،َ،9َ،2899َعددَ
،52َ،َعدد5َ،َالمجلدَمجلةَالكوفةَللعلومَالقانونيةَوالسياسية،َمبدأَالسيادةَفيَالقانونَالدوليَالعام،َفيصل اياد جعفر فرج اهللَ-2َ

 .613-510صَص،2892َالعراق،َ،َجامعةَالكوفة،َالسنةَالخامسة

،َمختاراتَمنَأعدادَالمجلةَالدوليةَللصليبَاألحمر،َمسؤوليةَالدولَعنَانتهاكاتَالقانونَالدوليَاإلنساني،َماركو ساسوليَ-3
 .121،َص1991َ
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حالياَتختصَبتنظيمَمجاالتَعديدة،َوقدَأصبحتَلهذهَالقواعدَحجيةَفيَمواجهةَكافةَالدولَفالَ
َالسيادة،َ َبفكرة َحتىَولوَكانَذلكَتذرعا َيخالفها، يجوزَبأيَحالَمنَاألحوالَاالتفاقَعلىَما

لدوليَتقومَمنَنظمَللرقابةَواإلشرافَاالمجتمعَالدوليَوكذلكَماَأضحتَعليهَاألمورَفيَنطاقَ
َقدَ َالدولي َوالقضاء َالفقه َأن َكما َاالتفاقياتَالدولية، َمن َبالعديد َالتحقيقَوالتفتيشَيتعلق بمهام

علىَعدمَامكانيةَاحتجاجَالدولَبدساتيرهاَأوَبتشريعاتهاَالداخليةَوهيَمنَمظاهرَالسيادةََااستقَر
َأحكامَ َعن َناشئة َأو َتعاقدية، َكانتَذاتَطبيعة َسواء َااللتزاماتَالدولية، َمن َلتتنصل الوطنية

َتص نَلم َحتىَوا  َالشارعة َذاتَالصفة َالدولية َوالنظم َدقَاالقانونَالدولـــيَالعـــام لَأوَالدَوعليها
 .1َتنضمَإليها
َنصتََ- َالدولة،َكما إعطاءَاألولويةَلمبادئَالقانونَالدوليَالذيَأصبحَيعلوَعلىَسيادة
كلَدولةَواجبَتوجيهَأنَلعلىَتنصَمنَمشروعَميثاقَحقوقَالدولَوواجباتها،َحيثََ(99)المادةَ

القانونَالدولي،َويؤكدَعالقاتهاَبالدولَاألخرىَوفقاَللقانونَالدوليَولمبدأَأنَسيادةَالدولةَيعلوهاَ
عدَسموَيَُالعملَالدوليَبصورةَالَتقبلَالشكَأولويةَالقانونَالدوليَعلىَالقانونَالداخلي،َبحيثَ

القانونَالدوليَعلىَالقانونَالداخليَواحدَمنَالمبادئَاألساسيةَالمعترفَبهاَبصورةَكاملةَعلىَ
منَالعدلَالدوليةَتبنتَمحكمةََ،َحيثةالقضائيَاتالصعيدَالدوليَمنَخاللَالممارساتَواالجتهاد
َواآلراءَاالستشاريةَالصادرةَعنها سموَالقانونَالدوليَعنَالقانونَالداخلي،ََعلىََخاللَقراراتها

َ.2مثلَقضيةَاألقلياتَاليونانيةَالبلغارية،َوكذلكَقضيةَسافواَالعلياَبينَفرنساَوسويسرا
دولةَالمؤقتةَوالمحكمةَالجنائيةَيشكلَالقضاءَالجنائيَالدوليَمنَخاللَالمحاكمَالجنائيةَال

واحدةَمنَالقضاياَالتيَتثيرَالبحثَحولَفكرة9110ََالدوليةَالتيَأنشئتَبموجبَنظامَروماَعامَ
َميثاقَ َفي َالمنصوصَعليها َالجرائم َعلى َتختصَبالمعاقبة َالدولية َالجنائية َفالمحكمة السيادة،

َا َجنيف َالتفاقيات َجسيمة َانتهاكات َمعظمها َفي َالتي َاإلضافيين،َإنشائها َوالبروتوكولين ألربع
َالدوليَ َالقانون َقواعد َاحترام َلكفالة َوفعالية َضمانة َأكثر َيعّد َالدولية َالجنائية َالمحكمة فوجود
اإلنساني،َوهذاَبدورهَيثيرَتساؤلَمهمَحولَصالحياتَالمحكمةَوعالقةَذلكَبفكرةَالسيادة،َوهلَ

َ،َومبدأَالمساواةَفيَالسيادةَ؟تمارسَاختصاصهاَبعيداَعنَأيَاعتداءَعلىَسيادةَالدول
                                                           

قاصديَمرباح،َ،َجامعة9َ،َعددَمجلةَدفاترَالسياسةَوالقانون،َتراجعَالسيادةَالوطنيةَفيَظلَالتحوالتَالدولية،َنواري أحالمَ-1
 .10ص،2899َجانفيََالجزائر،َ،ورقلة

 .61،60صََ،َصمرجعَسابق،َمحمد عمر عبدوصيلَأنظر:َالمزيدَمنَالتفَ-2
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َب َالمحكمة َاختصاصات َإلى َالرجوع َالدولية َالجنائية َوكيفية َاالختصاصاتَممارستها لهذه
َوذلكَمنَخاللَالنقاطَالتالية:َيتبينَمدىَمساسَهذهَاالجراءاتَبسيادةَالدول

فيماَيتعلقَباالختصاصَالتكميليَللمحكمةَفقدَنصتَالمادةَاألولىَمنَالنظامَاألساسيََ-
للمحكمةَعلىَأنَتكونَالمحكمةَمكملةَلالختصاصاتَالقضائيةَالجنائيةَالوطنية،َإالَأّنهَيمكنَ
للمحكمةَالجنائيةَالدوليةَأنَتمارسَاختصاصهاَبعيداَعنَهذاَاألصلَفيَحالتينَنصتَعليهماَ

 وهما:َ((91)المادةَ
 عدمَقدرةَالدولةَبسببَانهيارَالنظامَالقضائيَالوطني.  -
َبالتزاماتهَ  - َالقيام َفي َإخفاقه َأو َالوطني َالقضائي َبسببَرفضَالنظام َالدولة َرغبة عدم

َاختصاصَ َفي َتدخل َالتي َالجرائم َبارتكاب َالمتهمين َاألشخاص َومحاكمة َبالتحقيق القانونية
 المحكمةَأوَمعاقبةَالذينَأدينوا.

تضمنتََامَاألساسيَللمحكمةَالجنائيةَالدوليةَقدظمنَالنذاَكانتَالديباجةَوالمادةَاألولىَإ
أنَالمحكمةَفيَممارسةَاختصاصاتهاَتقومَعلىَاحترامَمبدأَسيادةَالدولَوعدمَالنيلَمنَسيادتهاَ
َالجنائيةَ َالقضائية َلالختصاصات َمكملة َالمحكمة َتكون َأن َالنصَعلى َخالل َمن القضائية،

سمحتَللمحكمةَأنَتمسَهذهَالسيادة،َبأنَتقررَأنَالدولةَالمعنيةَغيرََ(91)،َفإنَالمادةَالوطنية
َهذهَ َيخشىَأنَتمارسَالمحكمة َإذ َالمقاضاة، َبالتحقيقَأو َفيَاالضطالع َغيرَراغبة َأو قادرة

َعلىَمبدأَالمساواةَفيَالسيادةَالصالحيةَبازدواجيةَوبأبعادَسياسيةَالَقانونية،َبشكلَيعّدَاعتداءَ 
َبينَالدول.َ

يتبّينَكذلكَالتقييدَمنَسيادةَالدولَمنَطرفَالمحكمةَالجنائيةَالدوليةَمنَخاللَإمكانيةََ-
عدمَاالعترافَبحجيةَاألحكامَالقضائيةَالصادرةَعنَالمحاكمَالوطنية،َوالتشكيكَفيَنزاهةَالسلطةَ

مرتين،َإذَأنَاألصلَالقضائيةَواستقاللها،َحيثَيؤديَذلكَإلمكانيةَالمحاكمةَعنَالجريمةَذاتهاَ
منَالنظامَاألساسيََ(28)هوَعدمَجوازَالمحاكمةَعنَالجريمةَذاتهاَمرتين،َحيثَنصتَالمادةَ

منَنفسَالمادةَتضمنتَأّنَالشخصَالذيَيكونَقدَحوكمََ(1)علىَذلكَصراحة،َإالَأّنَالفقرةَ
كمتهَأمامَالَيجوزَمحا(0،1،3َ)أمامَمحكمةَأخرىَعنَسلوكَيكونَمحظوراَأيضاَبموجبَالمواد

َالمحكمةَفيماَيتعلقَبالسلوكَنفسهَإالَإذاَكانتَهذهَالتدابير:



 الفصل الثاني: القانون الدولي اإلنساني: بين نطاق التطبيق وصعوبة التنفيذ:

115 
 

َفيَ - َتدخل َجرائم َعن َالجنائية َالمسؤولية َمن َالشخصَالمعني َاتخذتَلغرضَحماية قد
 اختصاصَالمحكمة.

لمَتجرَبصورةَتتسمَباالستقاللَأوَالنزاهةَوفقاَألصولَالمحاكماتَالمفوضَبهاَبموجبَ -
تَفيَهذهَالظروفَعلىَنحوَالَيتفقَمعَالنيةَإلىَتقديمَالشخصَالمعنيَالقانونَالدولي،َأوَجَر

 للعدالة.
َ َبإعادةَان َبمقتضاها َاختصاصها َالمحكمة َتقرر َالتي َالحاالتَاالستثنائية َفيَهذه النظر

َمنَ َالمجرمين َإفالت َلعدم َضوابط َتشكل َكانت ن َوا  َفهي َنفسه، َالفعل َالشخصَعن محاكمة
َاهدار َتكشفَعنَامكانية َوهذاََالعقاب، َالوطنية، َعنَالمحاكم َالصادة َالقضائية َاألحكام حجية

َتقييد َخالل َمن َالدولة َلسيادة َالتقييد َلمدى َواضحة َصورة َطرفََيمثل َمن َالوطني لقضائها
َالمحكمةَالجنائيةَالدولية.

أماَالحالةَالثالثةَالتيَيكونَفيهاَتقييداَلمبدأَسيادةَالدولةَوتشكلَإخالالَبمبدأَالمساواةَفيََ-
َالس َحيثَحددتَالمادة َالدعوى، َوتحريك َالختصاصها َالمحكمة َبمباشرة َتتعلق منََ(96)يادة،

َالنظامَاألساسيَطرقَاإلحالةَأوَتحريكَالدعوىَأمامَالمحكمة،َوالتيَتتمثلَفي:
إذاَأحالتَدولةَطرفَفيَالنظامَاألساسيَإلىَالمدعيَالعامَحالةَيبدوَفيهاَأّنَجريمةَأوَ  -

 تدخلَفيَاختصاصَالمحكمةَقدَارتكبت.أكثرَمنَالجرائمَالتيَ
إذاَأحالَمجلسَاألمنَمتصرفاَبموجبَالفصلَالسابعَمنَميثاقَاألممَالمتحدة،َحالةَإلىَ  -

 المدعيَالعامَيبدوَفيهاَأّنَجريمةَأوَأكثرَمنَهذهَالجرائمَقدَارتكبت.
-  َ َمباشرة َبدأ َكانَالمدعيَالعامَقد َالجرائالإذا َيتعلقَبجريمةَمنَهذه َمَونصتحقيقَفيما
َ.(91المادةَ)

ففيَحالَتحريكَاإلجراءاتَالقضائيةَأمامَالمحكمةَمنَقبلَدولةَعضو،َأوَبصورةَتلقائيةَ
منَقبلَالمدعيَالعامَلدىَالمحكمةَتمارسَالمحكمةَسلطتهاَالقضائيةَإذاَكانتَالدولةَالتيَوقعتَ

كانَالمتهمَينتميَالجريمةَعلىَأرضهاَهيَمنَالدولَالتيَقبلتَبالسلطةَالقضائيةَللمحكمة،َأوَ
َالقضائية َالمحكمة َقبلتَبسلطة َالمساس1َإلىَدولة َالدولةَوعدم َسيادة َاحترام َيعنيَتأكيد َوهذا ،

                                                           
َ(َمنَالنظامَاألساسيَللمحكمةَالجنائيةَالدولية.92أنظرَالمادةَ)َ-1
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َكانَتحريكَالدعوىَمنَقبلَمجلسَاألمن،َفإنَنظامَالمحكمةَالَيضعَأيةَشروطَ َإذا بها،َأما
َيين.لممارسةَالمحكمةَاختصاصهاَفقطَأنَتتضمنَالحالةَتهديداَللسلمَواألمنَالدول

َالدوليةَ َالجنائية َالمحكمة َلدى َاإلجراءاتَالقضائية َتحريك َفي َمجلسَاألمن إنَصالحية
متصرفاَبموجبَالفصلَالسابعَيثيرَالقلقَحولَمصداقيةَعملَالمحكمة،َإذَأنَمسألةَالمساواةَفيَ
السيادةَالتيَتبرزَمنَخاللَتشكيلَمجلسَاألمنَوآليةَالتصويتَفيهَقدَانتقلتَمنَالمجلسَإلىَ

محكمةَبماَيشكلَإخالالَبمبدأَالمساواةَفيَالسيادة،َوالمساواةَأمامَالقانونَفالدولَالخمسَدائمةَال
العضويةَحتىَولوَلمَتكنَجميعهاَالطرفَفيَالنظامَاألساسي،َتستطيعَبموجبَحقَالنقضَأنَ

َ.تحيلَأوَتمنعَأيَإحالةَإلىَالمحكمةَتمسَبمصالحهاَأوَمصالحَحلفائها
َأنَ َويجعلَمنَالمحكمةََاعتداءَ َهذاَكليشمنَالممكنَجد ا َمنَالدول، َغيرها علىَسيادة

َلتحقيقَ َإلىَأداة َفيَالمجلسَمنها َالعضوية َالدولَدائمة َابتزازَفيَيد َتكونَإلىَأداة أقربَما
العدالةَالدوليةَوكانَمنَاألجدىَعدمَتقييدَهذهَاإلحالةَبأنَيكونَمجلسَاألمنَمتصرفاَبموجبَ

َالمجلسَتحريكَ َأيَأنَيستطيع َدونَاشتراطَالفصلَالسابع، َالمحكمة َأمام اإلجراءاتَالقضائية
َسي َقد َبما َالعضوية، َدائمة َالخمس َالدول َموافقة َعلى َالقادةَسالحصول َبمالحقة َمثال مح

َ.1العسكريينَوالسياسيينَاإلسرائيليين،َألنَهذهَالمالحقةَشبهَمستحيلةَفيَظلَالنظامَالقائم
منذَة لقواعد القانون الدولي اإلنساني: االنتقائية في التعامل مع االنتهاكات الجسيم ثالثا:

بدايةَعملَالمحكمةَالجنائيةَالدولية،َقدمتَالعديدَمنَالدولَوالمنظماتَالدوليةَغيرَالحكومية،َ
فضالَعنَاألفراد،َوثائقَومعلوماتَتتعلقَبانتهاكاتَجسيمةَلقواعدَالقانونَالدوليَاإلنسانيَتدخلَ

َالمدع َالى َللمحكمة َالموضوعي َاالختصاص َعليهاَضمن َاالطالع َلغرض َللمحكمة َالعام ي
وتحليلهاَوفتحَتحقيقاتَأوليةَحولها،َغيرَأنَهذاَاألخيرَلمَيقمَبتحريكَأيَاجراءَأمامَالمحكمةَ
َأثارَاستياءَالعديدَمنَالجهاتَالتيَانتقدتهَعلىَذلكَونقصدَبذلكَعلىَسبيلَ َمما بخصوصها

 .2َالمثالَحالتيَالعراقَوفلسطين

                                                           
َ.908-911،َمرجعَسابق،َصَصماجد عمرانَ-1َ
2-ََ َأنظر: َالموضوع َهذا َفي َالتفاصيل َمن َالدوليَدريدي وفاءللمزيد َالقانون َقواعد َتنفيذ َفي َالدولي َالجنائي َالفضاء َدور ،

َ َباتنة)اإلنساني، َلخضر، َالحاج َجامعة َالسياسية، َوالعلوم َالحقوق َكلية َالقانونية، َالعلوم َفي َعلوم َالجزائر،َ(،2دكتوراه
َ.662-621،َصَص2891/2893َ
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iَىَالحاالتَاالفريقية،َباستثناءَحالةَجورجياالجنائيةَالدوليةَحتىَاليومَسَولمَتقبلَالمحكمةَ
َاختصاصَ َمن َالجسيمة َالجرائم َاوكأن َالسبب َولهذا َفقط، َاالفريقية َالدوريَالقارة َالرئيس تهم

َاألفريقي َإثيوبياَلالتحاد ََ)رئيسَوزراء َديسيلين َمريام َهيال )َ َأديسَأبابا، َالجنائفي يةَالمحكمة
بأنهاَتمارسَالتحيزَالعنصريَوالَتستهدفَسوىَاألفارقه،َبينماَردتَالمحكمةَبرفضَالتهمََالدولية

بعدَانتهاءََ(ديسيلين)وقالََوتجاهلتَطلبَاالتحادَإقفالَملفَالدعوىَضدَالرئيسَالكينيَونائبه.
َونائ َرئيسَكينيا َضد َالقضائية َالمالحقة َملف َبتحويل َطالبت َالتي َاالتحاد َقمة َمنَأعمال به

المحكمةَالجنائيةَإلىَالقضاءَالكيني،َإنَالمحكمةَعندَإنشائهاَ"كانَالهدفَمنهاَتفاديَأيَنوعَ
َ.1منَاإلفالتَمنَالعقاب،َلكنَاألمرَتحولَإلىَنوعَمنَالمطاردةَالعنصرية"

وقالَمتحدثَباسمَالمحكمةَلوكالةَاألنباءَالفرنسيةَ"الَتعليقَعلىَقراراتَاالتحادَاألفريقي"،َ
دولةََ(69)قيةَوقعتَعلىَاتفاقيةَروماَالمؤسسةَللمحكمةَالجنائيةَوأنَافريدولةََ(96)أنََوأوضح

َالمحكمة" َتشكيل َفي َتمثيال َاألكثر َالمنطقة َأفريقيا َمن َيجعل َ"مما َعليها، وأضافََ،صادقت
التيَتشكلَكياناََلنَيكونَلهَأيَمفعولَإلزاميَعلىَالمحكمةَالجنائيةَالمتحدثَأنَقرارَاالتحاد

َالذيَترتبطَمعهَباتفاقَتعاونَيمكنَأنَيطلبَمستق ال،َوأكدَأنَمجلسَاألمنَالدوليَهوَوحده
َ.2َ"تعليق"َالدعاوى

رَبأنَمذكراتَالتوقيفَالصادرةَمنَالمحكمةَالجنائيةَالدوليةَليوغسالفياَالسابقةَالجديرَبالذك
منَالمتهمينََ%9لمَتشملَأيَمواطنَأوروبيَمنَخارجَالحدودَاليوغسالفية،َوهيَتشملَقرابةَ

َ َوليسَفيَالهاي، َالوطنية َالمحاكم َأمام َستكونَمحاسبتهم َتصدرََوحتىفقطَوالباقون َلم اليوم
أسوقَهذهَالمعطياتَللخروجَمنَسذاجةَالتصورَالمثاليَلماَيحدثَفيََ،األحكامَبحقَأيَمنهم

َاَولكيالالهايَ َفالعدالة َهناك. َأو َهنا َللوراء َيرونَخطوة لجنائيةَيصابَالناسَباإلحباطَعندما
َ.3الدوليةَتمرَبمرحلةَانتقالَصعبةَوحصارَمنَأكثرَمنَجانب

                                                           
َالمحالةَمنَقبلَالدولَاألطرافَفيَالنظامَاألساسيَللمحكمةَفيَأربعَحاالتَوهي:َحالةَجمهوريةَالكونغوََ-1 تمثلتَالقضايا

الديمقراطية،َحالةَجمهوريةَأوغندا،َحالةَجمهوريةَأوغندا،َحالةَجمهوريةَمالي.َأماَبالنسبةَإلحاالتَمجلسَاألمنَأمامَالمحكمةَ
َدارفَو َحالتيَالسودانَ)قضية َحالةَنجد َنجد، َللمحكمة َللمدعيَالعام َتلقائية َبموجبَمبادرة َالمحالة َالقضايا َأما َليبيا. َوحالة ر(،

َومايليها.621َكينيا،َحالةَجمهوريةَساحلَالعاج،َحالةَجورجيا.َللمزيدَمنَالتفاصيل،َأنظرَالمرجعَنفسه،َصَ
 موقع:،َالمحاكمَالجنائيةَالدوليةَبينَالسياسةَوالعدالة،َأنظرَالهيثم مناع -2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142746  ،َ28/82/2891تاريخَالتصفح.َ
َ.290،291،َمرجعَسابق،َصلونيسي عليأنظرَأيضا:ََالمرجعَنفسه.َ-3

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Classified+files+2002/African+Union+Poors+Dream/Postings/2002/07/week2/57CAF901-3CC2-40B4-B10E-8AEC2465BE2C.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5A5F59A-FC8E-4EC3-9D9E-2B218DA2CAA9,frameless.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5A5F59A-FC8E-4EC3-9D9E-2B218DA2CAA9,frameless.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142746%20تاريخ
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عاليةَمنَقضاتها،َواستقالليةَمتميزةَللمدعيَالعام،َونضجاَعالياَؤوليةَيتطلبَاألمرَمس
وجهداَمضنياَمنَالمدافعينَعنهاَأكثرَمنَغيرهم.َوهذهَعواملَأساسيةَالستمرارَالنضالَمنَكلَ

تغليبَضروريَللقضائيَعليَالسياسي،َكشرطَالَبدَمنهَمنَأجلَأنََإلىالحقوقيينَللوصولَ
ايا.زءاَمنَالوعيَالبشريَالعامَوالمطالبَاألساسيةَللضحتصبحَالعدالةَالجنائيةَالدوليةَج
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إن رغبة المجتمع الدولي في احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني كانت الباعث من 
بشكل واضح ومتزايد من خالل عقد المؤتمرات والندوات بالقانون الدولي اإلنساني أجل االهتمام 

برام المواثيق واالتفاقيات الدولية على المستويين اإلقليمي والدولي،  يت معاهدات حيث حظ -وا 
 يالقانون الدولي اإلنساني بمصادقة واسعة النطاق وأصبحت مقبولة على المستوى العالم

يء هم في تعزيز قواعده وتهاوذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تس -بأسره
السبل الكفيلة لحمايتها، إال أن غياب التطبيق لقواعد ومبادئ هذا القانون جعلته عاجزا ولو 

في تحقيق الغاية والهدف المرجو من وجود هذه القواعد، إذ أن االنضمام إلى بصفة نسبية 
االتفاقيات الدولية ليس سوى خطوة أولى، فإذا لم تتخذ الدول األطراف التدابير القانونية والعملية 

 الالزمة لضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني فإن قواعده تفقد كل قيمة قانونية.
ها الحروب فيتتسبب قانون الدولي اإلنساني في الحد من المعاناة التي يكمن الهدف من ال

القواعد يعد في نطاق هذا القانون انتهاك جسيم أو جريمة حرب تستدعي إنزال واالخالل بهذه 
قرار هذه األخيرة ،تحمل بصفة شخصية كامل المسؤوليةالعقاب على مرتكبها الذي ي أي  – وا 
ساهمت في إرسائها الجهود الدولية التي صاغت قواعد حماية  –المسائلة الجنائية الدولية 
ضفاء الطابع اإلنساني على تلك النزاعات التي تكللت بالتوقيع ، ضحايا النزاعات المسلحة وا 

اإلبادة ائم جر  و عرف الجرائم الدولية خصوصا جرائم الحربعلى العديد من االتفاقيات التي ت  
 .والجرائم ضد اإلنسانيةالجماعية 

اذ بتاريخ النفلمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ودخول نظامها األساسي حيز يعتبر انشاء ا
 تمارسي، حيث الدول الجنائيمرحلة هامة من مراحل تطور النظام القضائي  10/10/2112

المحكمة سلطتها القضائية على األشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية 
والمدرجة في نظامها األساسي، ومن بين هذه الجرائم جرائم الحرب المنصوص  األشد خطورة

لحماية ضحايا الحرب، والبروتوكولين الملحقين  0191عليها في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
 .0100بها لعام 

أن معالم قضاء جنائي دولي أصبحت واضحة من ترتيبا لما سبق، القول، وهذا  يمكن
جرمة والمسؤولية الجنائية الدولية الفردية لمرتكبيها، وعليه فان دراسة العالقة حيث األفعال الم
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بين القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية تنطلق من النظر الى أن عملية انشاء 
هذه المحكمة كانت لضرورة سد نقص في النظام القانوني الجنائي الدولي عامة، والقانون 

اني خاصة، وهذا بسبب انعدام هيئة قضائية جنائية دولية دائمة تتولى محاكمة الدولي اإلنس
 مقترفي االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني. 

 جرائم الحربتدارك خطورة األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام يتمكن لم 
من اختالالت عدة عليه ، وما انطوى من النظام األساسي( 8/2)عليها في المادة  المنصوص

 ، فضال عن المخاوفقانونيةأكثر منها سياسية في قواعد اإلثبات واإلجراءات العتبارات 
حماية ي ف مصداقيتهاالناجمة عن افتقار المحكمة ألهم الدعائم التي تفرض وجودها، وتثبت 

، أال األطرافوغير األطراف للدول  الوطنية السيادةواحترام  ،القانون الدولي اإلنسانيقواعد 
 السياسية.عن االعتبارات بعيدا في اتخاذ القرار  االستقالليةوهي 

ولتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مقترفي االنتهاكات الجسيمة للقانون 
 الدولي اإلنساني، أقترح ما يلي:

( /ب8/2المادة ) من 21في الفقرة عليها قائمة جرائم الحرب المنصوص  توسيع - 
استخدامها  عنينجر ، وكل األسلحة التي الكيمياويةواألسلحة  النوويةلتشمل استعمال األسلحة 

 بطبيعتها.األثر  أنها عشوائيةزائدة، أو ما تسببه من آالم ال مبرر لها، أو أضرارا 
عادة النظر في العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم الدولية، على الصعيدين الوطني ا-

واسع، مما جعل فقهاء القانون الجنائي  انتقادالذي كان محل  األخيروالدولي، خصوصا 
بة مع كي تتناسب الجرائم المرتكل؛ تتناسب والجرمال يشككون في جدية هذه العقوبة، التي 

 حديد،تاألمر دون وأال يترك حد أدنى للعقوبات،  تحديدإلى وجوب  افةالمقررة، إضالعقوبات 
 (./أ00/0)المادة  بتعديلوذلك 
من النظام األساسي الذي ال يجيز للمحكمة التقدم لدولة ( 18)إلغاء نص المادة  - 

 تدخل في اختصاص جريمةطرف ارتكب  ستيلأحد مواطني دولة ثالثة  تقديمطرف بطلب 
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تلك الدولة ما لم تحصل المحكمة على تنازل عن الحصانة التي  بإقليمجد ومتوا المحكمة،
 .تمنحها لهذا المتهم تلك الدولة الثالثة

يتعاونا مع ومجلس األمن على وجه الخصوص أن عموما على المجتمع الدولي  -
( 92) فعيل المادة، وهذا بتالعدالة ومعاقبة مجرمي الحرب المحكمة بشكل موضوعي لتحقيق

إجراءات ضد الدول الممتنعة  اتخاذو  ،األمم المتحدة لخدمة التعاون الدوليمنظمة من ميثاق 
اته األمن ممارسة سلطلمجس عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتيح هذه المادة 

ترن بعدم يقواألمن الدوليين، إال أن تفعيل نص هذه المادة يجب أن للسلم ديد تهفي حالة أي 
  زدواجية في المعايير بين الدول.اال

يجب تشجيع الدول المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل  -
 أوسع، والتزامها بأحكامها.

دولي الالقانون قواعد إيجاد نظام قضائي مستقل تماما يضمن العقاب ضد منتهكي  -
سيساهم ال محالة في التزام القادة العسكريين على قدم المساواة بين الدول وهو ما اإلنساني 

وأصحاب القرار في مختلف الدول بمبادئ هذا القانون لعلمهم بأن اختصاص المحكمة سيمتد 
وهذه االستقاللية للمحكمة التي تضمن مثل هذه الفعالية لن تتحقق على  ،إليهم في أي وقت

اتها اختصاصكمة الجنائية الدولية ضوء آليات اإلحالة الحالية التي تمارس من خاللها المح
ما يستوجب تعديل واقعي لنظام هذه المحكمة يجسد المساواة في التعامل مع القضايا  وهو

 ن.الدولية بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالي
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 أوال: باللغة العربية
 المؤلفات-1
القانون الدولي العام، الجزء األول، دون ذكر الطبعة، مطبعة أحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة،  -

 .7991الكاهنة، الجزائر 
، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني )في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية(، أحمد أبو الوفا -

 .6002األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 
، مبادئ القانون الدولي اإلنساني وعالقته بالتشريعات الوطنية، الطبعة األولى، المصدر أشرف اللمساوي -

 .6001القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
، األسس األولية للقانون اإلنساني الدولي، في: كتاب القانون الدولي اإلنساني دليل اسماعيل عبد الرحمن -

الطبعة  ،أحمد فتحي سرورللتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد نخبة من الخبراء والمختصين، تقديم 
 .6002الثالثة، صدر عن بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة، القاهرة، 

، دراسة تحليلية تأصيلية-، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .6001الجزء األول، دون ذكر الطبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 الوطنية، دون ذكر الطبعة، دار الجامعة ، التدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادةبوراس عبد القادر -
 .6072الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

، القانون الدولي اإلنساني األسس والمفاهيم وحماية الضحايا، الطبعة األولى، دار خالد مصطفى فهمي -
 .6077الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

، دون ذكر الطبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، رضاأحمد ، القانون الدولي العام، ترجمة: ج.ا.تونكين -
 .7916القاهرة، 

، تعرف على اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، الطبعة الثامنة، منشورات دون ذكر اسم المؤلف -
 .6002اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، جنيف، سويسرا، 

للجنة ا منشورات- الطبعة الثالثةإجابات عن أسئلتك، -، القانون الدولي اإلنسانيدون ذكر اسم المؤلف -
 .6002الدولية للصليب األحمر الدولي، جنيف، سويسرا، 

، دون ذكر الطبعة، الشركة الوطنية سموحي فوق العادة، القانون الدولي، ترجمة: روني جان ديبوي -
 .7911للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، موسوعة القانون الدولي اإلنساني المعاصر، المجلد الثالث، دون ذكر الطبعة، دار هومة عمر سعد اهلل -
 .6072للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

وثائق وآراء، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، -القانون الدولي اإلنسانيسعد اهلل عمر،  -
 .6006عمان، األردن، 
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: القانون الدولي اإلنساني، الطبعة 2، موسوعة القانون الدولي عماد محمد ربيع، فتالويسهيل حسين ال -
 .6071الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، الطبعة السادسة، دار الكتب القومية، القاهرة، شريف علتم -
6002. 

القانون الدولي العام، ترجمة: شكر اهلل خليفة وعبد المحسن سعد، األهلية للنشر والتوزيع، شارل روسو،  -
 .7921بيروت، 

، وسائل انفاذ القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، عبد العزيز رمضان الخطابي -
 .6072اإلسكندرية، مصر، 

اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى،  القانون الدولي، عمر محمود المخزومي -
 .6002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، دون ذكر الطبعة، وحدة الطباعة واإلنتاج بالمعهد الزماليعامر  -
 .7991نس، ، تو العربي لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر

، القانون الدولي اإلنساني، مصادره، مبادئه وأهم قواعده، دون ذكر الطبعة، دار عصام عبد الفتاح مطر -
 .6002الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

، محاضرات في مقياس القانون الدولي اإلنساني، ُألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم غبولي منى
 .6072/6071كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، القانون العام، 

اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، في: المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية،  -
 لنشر.ا المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث، بيروت، دون تاريخ

، دار الثقافة 6077، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، فضيل عبد اهلل طالفحة -
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، دون ذكر الطبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، فضيل كوسه -
 .6001الجزائر، 

، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، دون ذكر الطبعة، الشركة كامل شحاتة مصطفى -
 .7927الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .6001، القانون الدولي اإلنساني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود شريف بسيوني -
الطبعة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ذكر  االنساني، دون ، القانون الدوليمحمد فهاد الشاللدة -

 .6077مصر،
، المدرسة النبوية العسكرية، دون ذكر الطبعة، دار الفرقان، عمان، األردن، محمد عبد القادر أبو فارس -

7991. 
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قية، الحقو ، القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، منشورات الحلبي محمد المجدوب وطارق المجدوب -
 .6009بيروت، 

فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى،  ناصري مريم، -
 .6077دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .6070، القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، نزار العنبكي -
، الطبعة األولى، دار الفكر، -دراسة مقارنة-، القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانوهبة الزحيلي -

 .6076دمشق، 
، القانون الدولي االنساني وجهود المجتمع الدولي في تطويره، الطبعة األولى، وسام نعمت إبراهيم السعدي -

 .6072دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
 ات والمذكرات الجامعيةاالطروح-2
 الدكتوراه أطروحات-أ
، النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني، رسالة دكتوراه في بلخير الطيب -

 .6072/6072القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
مجلس حقوق اإلنسان كآلية لتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ، بوعيشة بوغفالة -

اإلنساني، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة باتنة، الجزائر، 
6072/6072. 

وراه في أطروحة دكت، معاقبة الجرائم ضد اإلنسانية بين القانون الدولي والقانون الداخلي، بوروبة سامية -
 .6072/6072القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 

، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي اإلنساني خليل أحمد خليل العبيدي -
انت كلمنتس معة سوالشريعة اإلسالمية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه فسلفة في القانون الدولي اإلنساني، جا

 .6002العالمية، 
، دور الفضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، دكتوراه علوم في دريدي وفاء -

 .6072/6072، ، الجزائر(6العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة)
 الماجستير مذكرات-ب
أحكام القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم، مذكرة ماجستير في الفقه محمد سليمان نصر اهلل الفرا،  -

 .6001المقارن، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني، مذكرة محمد عمر عبدو،  -

 .6076م، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستير في القانون العا
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، العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان، مذكرة مولود أحمد مصلح -
 6001/6002ماجستير، كلية القانون والسياسة، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 

، دور األمم المتحدة في تطوير القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير في القانون، كلية موسي عتيقة -
 .6002الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

، آليات حماية أسرى الحرب، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، فرع قانون دولي إنساني، موات مجيد -
 .6009/6070لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، جامعة ا

، مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير، تخصص وسيم جابر الشنطي -
 .6072/6072 فلسطين، قانون عام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية غزة،

 المقاالت-3 -
، العدل مجلةدراسة مقارنة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أحمد المفتي، -

 .6070عدد خاص، السنة الثانية عشرة، السودان، 
وضعية أسير الحرب في القانون الدولي اإلنساني، في: كتاب إسهامات جزائرية حول أحمد سي علي،  -

، créative consultantطبع من طرف الخبراء الجزائريين، القانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة من 
 .6002الطبعة األولى، 

، ألحمرالمجلة الدولية للصليب ا، أثر الثقافة واألخالق والدين في القانون الدولي اإلنساني، إحسان هندي -
 .7992، نوفمبر/ ديسمبر 20عدد 

مجلة ، معاملة أسرى الحرب في اإلسالم والقانون الدولي، إحسان عبد المنعم سمارة، وغالب حوامدة -
 .6077، المجلد الثالث، العدد الثاني عشر، ديسمبر جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه، في: كتاب دراسات في القانون الدولي اإلنساني، ، جان بكتيه -
وزيع، ، الطبعة األولى، دار المستقبل العربي للنشر والتمفيد شهاباء، تقديم إعداد نخبة من المختصين والخبر 

 .6000القاهرة، 
 :، الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي اإلنساني، في كتابسعيد سليم جويلي -

، منشورات الحلبي الحقوقيةالجزء الثالث، دون ذكر الطبعة، -القانون الدولي االنساني، آفاق وتحديات 
 .6070بيروت، 

، السياسيةمجلة الكوفة للعلوم القانونية و ، مبدأ السيادة في القانون الدولي العام، فيصل اياد جعفر فرج اهلل -
 .6076، ، السنة الخامسة، جامعة الكوفة، العراق72، عدد 7المجلد 
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، الفئات المحمية بموجب القانون الدولي اإلنساني، في: كتاب دراسات في القانون الدولي عامر الزمالي -
بي ، الطبعة األولى، دار المستقبل العر مفيد شهاباإلنساني، إعداد نخبة من المختصين والخبراء، تقديم: 

 .6000للنشر والتوزيع، القاهرة، 
صر دي والمعاصر "دراسة في مدى تدويل السيادة في الع، السيادة بين مفهومها التقليطالل ياسين العيسى -

 .6070، 7، عدد 62، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةالحاضر"، 
القانون الدولي اإلنساني بين اإلطار المفاهيمي ومدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في لونيسي علي،  -

، جامعة المسيلة، الجزائر، 7، عدد 2، المجلد الدراسات والبحوث القانونيةمجلة متابعة منتهكي قواعده، 
 6079جوان 

، تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعته، في كتاب: دراسات في القانون الدولي محمد عزيز شكري -
 .6000اإلنساني، الطبعة األولى، دار المستقبل العربي، بيروت، 

لدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت القانون امحمد عزيز شكري،  -
 .6002العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث، بيروت، 

 االقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم ، السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، ماجد عمران -
 .6077سوريا، ، 7، عدد 61، المجلد والقانونية

عة ، قسم القانون، طبجريدة الحياة، حقوق األسرى داخل المعسكرات في القانون الدولي، مشعل الثقيل -
 .70/07/6002، الصادر بتاريخ 72127السعودية، عدد 

، رالمجلة الدولية للصليب األحم، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، ماركو ساسولي -
 .6006مختارات من أعداد 

، 2عدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحوالت الدولية، نواري أحالم -
 .6077، جانفي الجزائرقاصدي مرباح، ورقلة،  جامعة

 األنترنت  مواقع-4
 نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني، متوفر على الموقع:آغا جميلة،  -

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net،  72/09/6072تاريخ الزيارة. 

حماية األسرى بين القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية، متوفر أحمد محمد عبد العظيم الجمل،  -
 .76/77/6072، تاريخ الزيارة www.eastlaws.comعلى الموقع: 

 ، موضوع وآليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، متوفر على الموقع:الحبيب استاتي -
www.marocdroit.com 76/76/6072، تاريخ الزيارة. 
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، القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول: القواعد، منشورات ي هنكرتس ولويز دوزوالد بكجون مار -
 .72/76/6072، تاريخ الزيارة  http://www.icrc.org:اللجنة الدولية للصليب األحمر، متوفر على الموقع

القانون الدولي اإلنساني، القاموس العلمي للقانون الدولي اإلنساني، متوفر على  ،دون ذكر المؤلف -
 ،lnsnyw-ldwlyw-law.org/content/article/5/lqnwn-humanitaian-http://www.ar.guideالموقع: 
 .76/76/6072تاريخ الزيارة 

اإلنساني، متوفر على الموقع:  الدولي القانون تطبيق نطاق ،جمال رواب -
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net 72/09/2607، تاريخ الزيارة. 

، تاريخ www.jilrc.com، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، متوفر على الموقع: سرور طالبي -
 .76/76/6072الزيارة 

 ى الموقع:علالموسوعة العربية المتخصصة،  –، القانون الدولي اإلنساني، الموسوعة العربيةعامر الزمالي -
 ency.com/law/detail/165050-http://www.arab ، 76/76/6072 تاريخ الزيارة. 
ماهية القانون الدولي اإلنساني وطبيعته وعالقته بالقانون الدولي لحقوق االنسان، محمد عزيز شكري،  -

 .76/07/6079تاريخ الزيارة  ،www.alwagt.com: متوفر على الموقع

توفر م، ماهية القانون الدولي اإلنساني وطبيعته وعالقته بالقانون الدولي اإلنساني، محمد عزيز شكري -
 الموقع: على

 1bb3-store/pdf/81e38d86-http://www.policmc.gov.bh/mcms  07/07/6079تاريخ الزيارة. 
 الموقع:أنظر  والعدالة،المحاكم الجنائية الدولية بين السياسة  ،مناعهيثم  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142746  60/06/6079الزيارة ، تاريخ. 
 االتفاقيات الدولية-5
، 7922جوان  62، الموقع بتاريخ ، والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةميثاق منظمة األمم المتحدة -

 .7926أكتوبر  2انضمت اليه الجزائر بتاريخ 
لمؤرخة "، ا اتفاقية جنيف األولى بشأن " تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان -

، انضمت إليها الجزائر أثناء حرب التحرير 67/70/7920، دخلت حيز التنفيذ في 76/2/7929في 
 .60/02/7920مؤقتة للجمهورية الجزائرية في الوطنية من طرف الحكومة ال

، المؤرخة " اتفاقية جنيف الثانية بشأن " تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار -
، انضمت إليها الجزائر أثناء حرب التحرير 67/70/7920، دخلت حيز التنفيذ في 76/2/7929في 

 .60/02/7920الوطنية من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 

http://www.icrc.org/
http://www.ar.guide-humanitaian-law.org/content/article/5/lqnwn-ldwlyw-lnsnyw
http://www.arab-ency.com/law/detail/165050
http://www.policmc.gov.bh/mcms-store/pdf/81e38d86-1bb3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142746%20تاريخ
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، دخلت حيز التنفيذ 12/8/1141اتفاقية جنيف الثالثة بشأن " معاملة أسرى الحرب "، المؤرخة في  -
، انضمت إليها الجزائر أثناء حرب التحرير الوطنية من طرف الحكومة المؤقتة 67/70/7920في 

 .60/02/7920للجمهورية الجزائرية في 
ي المؤرخة ف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن " حماية األشخاص المدنيين في زمن النزاعات المسلحة"، -

، انضمت إليها الجزائر أثناء حرب التحرير الوطنية 67/70/7920، دخلت حيز التنفيذ في 76/2/7929
 .60/02/7920من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 

، دخل حيز 66/2/7911، المؤرخ في البروتوكول اإلضافي األول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية -
المؤرخ في  22 – 29، انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01/76/7912في التنفيذ 

 .71/02/7929بتاريخ  60، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 72/02/7929
، دخل 66/2/7911، المؤرخ في البروتوكول اإلضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية -

المؤرخ في  22 – 29، انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01/76/7912 حيز التنفيذ في
 .71/02/7929بتاريخ  60، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 72/02/7929
، انضمت الجزائر مع التحفظ، إلى اتفاقية لقانون المعاهدات 1191اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  -

، الجريدة 7921أكتوبر سنة  71 بتاريخ 666-21، بموجب المرسوم رقم 7929ماي عام  61يوم المبرمة 
 .72/70/7921، المؤرخة في 26الرسمية رقم 

، وقعت عليه الجزائر 7992جويلية  71، الموقع بتاريخ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية -
 .6000ديسمبر  62بتاريخ 
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